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1
Helsingin kaupungin lukioiden tilaselvitys

HEL 2017-005324 T 10 06 01

Päätösehdotus

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää merkitä tiedoksi 
Helsingin kaupungin suomenkielisten lukioiden tilaselvityksen.

Esittelijän perustelut

Helsingissä on 11 suomenkielistä kaupungin lukiota. Näiden lisäksi toi-
mii yksi kaupungin aikuislukio. Nuorten lukioista seitsemällä on erityis-
tehtävä ja viidessä lukiossa on painotettu opetussuunnitelma. Maahan-
muuttajille ja vieraskielisille tarkoitettua lukiokoulutukseen valmistavaa 
koulutusta järjestetään kahdessa nuorten lukiossa sekä aikuislukiossa. 

Helsingin kaupungin lukioiden opiskelijamäärät lukuvuonna 2016-2017 
ovat seuraavat:

Alppilan lukio 642 

Etu-Töölön lukio 628 

Helsingin kielilukio 566 

Helsingin kuvataidelukio 545 

Helsingin luonnontiedelukio 703 

Helsingin medialukio 805 

Kallion lukio 508 

Mäkelänrinteen lukio 784 

Ressun lukio 669 

Sibelius-lukio 512 

Vuosaaren lukio 495

Helsingin aikuislukio 1220 

Yllä olevat opiskelijamäärät ovat painotettuja keskiarvoja kevään (pai-
nokerroin 7/12) ja syksyn (painokerroin 5/12) opiskelijamääristä. Hel-
singin aikuislukion opiskelijamäärät sisältävät lukion tutkintotavoitteis-
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ten opiskelijoiden, aineopiskelijoiden ja aikuisten perusopetuksen opis-
kelijoiden yhteenlasketun opiskelijamäärän. 

Väestöennusteen 2017-2026 mukaan lukiolaisten määrä alkaa kasvaa 
vuodesta 2020 alkaen (liite 1). Vuoteen 2026 mennessä 16-18-vuotiai-
den määrän on ennakoitu kasvavan noin 2 200 nuorella. Helsingissä 
turvataan 60 %:lle ikäluokasta opiskelupaikka lukiossa. Kokonaistarve 
lukiopaikkojen lisäykseen Helsingin yksityisissä ja kaupungin lukioissa 
on 1 400 opiskelupaikkaa vuoteen 2026 mennessä. Koulutustakuuen-
nusteen mukaan lukion aloituspaikkoja tulee lisätä 800 opiskelijalle. (lii-
te 2)

Liitteessä 3 on esitettynä lukioiden sekä nykyiset että tulevat sijoittumi-
set, opiskelijamäärät ja hyötyneliöt.

Tilamitoitusta ja suunnittelua sekä tilan käyttöä ohjaavat ympäristökes-
kuksen ja Opetushallituksen ohjeet ja suositukset. Opetushallituksen 
suosituksen mukaan tilantarve pienenee opiskelijamäärän kasvaessa 
(liite 4). Helsingin kaupungin lukioiden mitoituksissa huomioidaan lisäk-
si uuden 1.8.2016 voimaan astuneen opetussuunnitelman ja digitali-
saation tuomat muutostarpeet. Uusi opetussuunnitelma ja digitaalinen 
oppiminen muuttavat lukion toimintakulttuuria, toimintatapoja ja oppimi-
sympäristöä. Oppimisympäristöt monimuotoistuvat, oppimista tapahtuu 
kaikkialla ja koko kaupunki on oppimisen tilana. Lukioiden välinen yh-
teistyö laajentaa sekä fyysistä että virtuaalista oppimisverkkoa. Osa 
Helsingin kaupungin lukiorakennuksista on suojeltuja ja teknisesti vai-
keasti muutettavia, mikä vaikeuttaa tilojen käyttöä joustavasti ja peda-
gogisesti parhaalla mahdollisella tavalla. 

Alppilan lukio

Alppilan lukion ja peruskoulun tilat peruskorjataan 1/2017-12/2018 Alp-
pilan lukion käyttöön. Remontin ajan Alppilan lukio toimii väistötiloissa 
Mäkipellontie 19 kiinteistössä. Peruskoululta vapautuneiden lisätilojen 
vuoksi Alppilan lukion opiskelijamäärää voidaan kasvattaa nykyisestä 
640 opiskelijasta 760 opiskelijaan.  Peruskorjauksen rahoitusvaraus on 
23 200 000 €. 

Etu-Töölön lukio 

Perusparannus on ajoitettu tällä hetkellä 6/2022 - 12/2023. Peruspa-
rannus tulisi saada rakentamisohjelmaan vuosille 2019-2020 opetus-
lautakunnan investointiohjelmasta 20.3.2012 antaman lausunnon mu-
kaisesti. Rakennus on huonokuntoinen ja siinä on ilmennyt sisäilmaon-
gelmia useissa eri tiloissa. Rahoitusvaraus on 12 milj. €.

Helsingin kielilukio
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Perusparannus on suunniteltu toteutettavaksi 1/2018 – 6/2019. Kor-
jauskustannukset ovat 12 350 000 €. Idän alueella tarvitaan lisää lukio-
koulutuksen aloituspaikkoja kasvavan asukasmäärän ja lukioikäisten 
ikäluokkien kasvun vuoksi. Tällä hetkellä selvitetään voisiko Helsingin 
kielilukio sijoittua kokonaan uuteen rakennukseen tai yhteiskäyttötiloi-
hin Stadin ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa Myllypuron 
kampukselle. Näiden vaihtoehtojen myötä lukion kokoa voitaisiin kas-
vattaa 800 opiskelijaan. Arvio tarvittavasta rahoitusvarauksesta uudis-
rakennukselle on 25-28 milj. €.

Helsingin kuvataidelukio

Perusparannus on valmistunut vuonna 2016 ja tilat ovat 570 opiskelijal-
le.  

Kuvataidelukio käyttää Pengerkatu 5 tiloja yhdessä Kallion lukion kans-
sa. Kuvataidelukio ja Kallion lukio eivät pysty toimimaan ilman Penger-
kadun tiloja, koska tilat toimivat erityistehtäväopetuksen tiloina. Kellari-
kerroksen ja kolmannen kerroksen tiloja ei voi käyttää sisäilmaongel-
mien vuoksi. Sisäilma- ja rakennetekniset tutkimukset jatkuvat ja val-
mistuvat keväällä. Näiden perusteella määräytyvät toimenpiteet on aloi-
tettava 2017 vastaamaan molempien lukioiden tarpeita. Hankkeen ko-
konaiskustannukset ovat 926 800 €. 

Helsingin luonnontiedelukio

Helsingin luonnontiedelukion vuokrasopimus päättyy 30.6.2019 Mäke-
länkatu 84:ssä. Lukion käytössä olevat tilat vaatisivat remonttia: ruoka-
la on liian pieni nykyiselle opiskelijamäärälle ja osa luokista on epäkäy-
tännöllisiä lukio-opiskeluun. Nykyinen vuokranantaja on kiinnostunut 
jatkamaan Mäkelänkatu 84 vuokrasopimusta kaupungin kanssa. Kunto-
tarkastuksen ja tilamuutosten suunnittelun keskeneräisyydestä johtuen 
tiloista ei ole saatu vielä vuokratarjousta.

Helsingin yliopiston kanssa on aloitettu neuvottelut uusista yhteiskäyt-
tötiloista Kumpulan kampuksella (matematiikan ja kemian laitos). Tilat 
soveltuisivat hyvin Luonnontiedelukion käyttöön. Kemian laitoksen la-
boratoriot mahdollistaisivat luonnontiedepainotuksen laajentamista ja 
opiskelijat saisivat jo lukio-opinnoissaan käyttöönsä yliopisto-opinnois-
sa käytettäviä laitteita. Lukio saisi käyttöönsä myös omat liikuntatilat, 
joita sillä ei nykyisissä tiloissa ole. Yhteiset tilat mahdollistaisivat lukion 
ja yliopiston laajemman yhteistyön. Vuokratarjousta ei ole vielä saatu.

Helsingin medialukio

Rakennuksen ulkoseinissä on todettu kosteusvaurioita ja peruskorjaus 
aloitetaan syksyllä 2017. Peruskorjauksen ajaksi lukiolle tulee parakit 
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opetuksen järjestämiseen. Peruskorjauksen ajan lukion ylioppilaskirjoi-
tukset järjestetään osittain medialukion omissa tiloissa ja osittain Käpy-
län peruskoulussa. Opiskelijamäärää voidaan kasvattaa nykyisestä 805 
opiskelijasta 840 opiskelijaan. Rahoitusvaraus on 7,3 milj, €.

Kallion lukio

Kallion lukio (Porthaniankatu 5) on suunniteltu peruskorjattavan 6/2019 
– 12/2020. Koulurakennus on museoviraston suojelukohde. Rahoitus-
varaus on 9 milj. €. Väistötilana tulee toimimaan Lehtikuusentie 4:ssä 
sijaitseva Stadin ammattiopiston nykyinen toimipaikka, joka korjataan 
lukio-opetukseen sopivaksi tilaksi.

Pengerkadun toimipaikka: selvitetty yllä Helsingin kuvataidelukion koh-
dalla.

Mäkelänrinteen lukio

Lukion keittiö ja ruokasali ovat elinkaarensa päässä ja vaativat sekä 
peruskorjausta että laajennusta nykyiselle opiskelijamäärälle.   Urhea-
kampuksen toteutuessa keittiö ja ruokasali tulevat olemaan myös Ur-
hea-kampuksella toimivien käytössä. Lukion opiskelijamäärää voidaan 
lisätä noin 200 opiskelijalla, mikä on huomioitu laajennuksen tilaohjel-
massa. Nykyinen rahoitusvaraus kattaa keittiön perusparannuksen ja 
on 800 000 €. Arvio tarvittavasta uudesta rahoitusvarauksesta on 11 
milj. €. Laajennushanke ei ole investointiohjelmassa. Peruskorjaus ja 
laajennus on suunniteltu toteutettavaksi 10/2020 – 9/2021.

Ressun lukio ja IB-lukio

Ressun lukion ja IB-lukion perusparannus ajoittuu 1/2018 – 6/2019. 
Väistötilana toimii Lehtikuusentie 4:ssä sijaitseva Stadin ammattiopis-
ton nykyinen toimipaikka, joka korjataan lukio-opetukseen sopivaksi ti-
laksi. Rahoitusvaraus on 15,6 milj. €.

Sibelius-lukio

Peruskorjaus on valmistunut 2012. 

Vuosaaren lukio

Vuosaaren lukion nykyinen rakennus on huonokuntoinen. Lukiolle ra-
kennetaan uusi rakennus 1/2021 – 6/2022. Nykyinen rakennus jää kor-
jattuna lukion käyttöön kunnes uudisrakennus on valmis. Lukiosta tulee 
900 opiskelijan lukio ja tällöin opiskelijamäärä lisääntyy 400 opiskelijal-
la. Lukiorakennukseen on suunniteltu yhteiskäyttöä alueen muiden toi-
mijoiden kanssa. Nykyiselle opiskelijamäärälle mitoitetun lukion rahoi-
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tusvaraus on 14 milj. €. Tarvittava uusi rahoitusvaraus on 25-28 milj. €. 
Uudisrakennus ei ole investointiohjelmassa.

Helsingin aikuislukio

Helsingin aikuislukio toimii kolmen eri lukion tiloissa: Helsingin kielilu-
kio, Ressun lukio ja Mäkelänrinteen lukio. Aikuislukion järjestämät työl-
lisyydenhoidon suomen kielen kurssit vaativat tiloja myös päiväsaikaan. 
Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman muutos vaatii mahdolli-
sesti myös päiväopetuksen tiloja. 

Väestöennusteen mukaan suomen- ja vieraskielisten lukioikäisten 
määrä kasvaa noin 1400 opiskelijalla. Osa heistä menee yksityisiin lu-
kioihin ja Helsingin lukioihin tulee myös ulkokuntalaisia. Vieraskielisten 
määrä kasvaa tarkastelujaksolla selvästi. Aikaisemmin vieraskieliset 
ovat valinneet ammatillisen koulutuksen, mutta lukion valmistavan kou-
lutuksen myötä yhä useampi valitsee lukiokoulutuksen. Vuonna 2017 
lukiolaisista 15 % oli vieraskielisiä. Mitä kauemmas väestöennusteissa 
ennustetaan, sitä epävarmempia ne ovat.

Edellä mainittujen toimenpiteiden avulla pystytään vastaamaan väestö-
ennusteen mukaiseen lukio-opiskelijoiden määrän kasvuun vuoteen 
2024 asti. Tämän jälkeinen lukio-opiskelijoiden määrän kasvu edellyt-
täisi lisätiloja noin 600 opiskelijan tarpeisiin. Toiminnallisten muutosten 
avulla hyödynnetään lukiokoulutuksen tiloja, yhteiskäyttöä ja kaupunkia 
oppimisympäristönä niin ettei uutta lukiorakennusta tarvittaisi.

Lukiopaikkatarvetta on seurattava tarkastelujaksona vuosittain.

Esittelijä
linjanjohtaja
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