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Lukijalle

Kuvataide on luonteeltaan taide-, viestintä-, kulttuuri-, tieto- ja taitoaine. 
Kuvataiteen opetuksessa ilmaisulliset, taidolliset ja tiedolliset tavoitteet 
toteutuvat samanaikaisesti kuvallisissa, kirjallisissa ja suullisissa harjoi-
tuksissa. Oppiaineen luonne vaikuttaa tilojen suunnitteluun ja varusta-
miseen. 

Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoja siitä, minkälaisia asioita 
tulisi ottaa huomioon opetustiloja ja niiden varustamista suunniteltaessa. 
Suunnittelun lähtökohtana ovat koulutuksen järjestäjän ja koulun omat 
tavoitteet ja painotukset. Toisaalta tilojen suunnittelussa tulee pyrkiä sel-
laisiin yleispäteviin ratkaisuihin, että opetustiloissa ei jouduta tekemään 
suuria muutoksia, jos opettajat vaihtuvat tai opetussuunnitelman paino-
tukset muuttuvat. Mallipiirustuksissa on esitetty erilaisia ratkaisuvaihto-
ehtoja.

Tiloja suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota tiloissa liikkumi-
sen ja toimimisen esteettömyyteen sekä työturvallisuuteen. Suunnittelussa 
ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon taloudellinen ja ekologinen tehok-
kuus sekä kestävä kehitys.

Oppaan on laatinut työryhmä, johon ovat kuuluneet ylitarkastaja Inari 
Grönholm, yliarkkitehti Reino Tapaninen ja insinööri Heli Anttalainen 
Opetushallituksen asiantuntijoina, puheenjohtaja, kuvataiteen lehtori, tai- 
teen maisteri Satu Santala-Ekelund ja kuvataiteen lehtori, taiteen ja kas-
vatustieteen maisteri Juha Vakkilainen, Kuvataideopettajaliitto ry:stä sekä 
kuvataiteen lehtori, taiteen tohtori Sirkka Laitinen. Oppaaseen liittyvät pii-
rustukset ovat laatineet arkkitehti Simo Rautamäki ja arkkitehti Marianna 
Loikala. LVIS-asiantuntijana on ollut insinööri Kenneth Ek.
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Kuvataiteen opetuksen tavoitteet  
ja sisällöt opetustilojen  
suunnittelun lähtökohtana

Hyvin suunnitellut ja toteutetut kuvataiteen opetustilat tukevat op-
pilaiden ja opiskelijoiden opiskelua kuvataiteen oppimistavoitteiden 
saavuttamiseksi. Hyvän työskentelytilan kriteerejä ovat tilojen toimi-
vuus, käytännöllisyys, turvallisuus, tarkoituksenmukaisuus ja esteet-
tisyys. Tilan muunneltavuus eri käyttötarkoituksiin ja riittävä väljyys 
mahdollistavat oppilaiden ja opiskelijoiden monipuolisen toiminnan 
ja yksilölliset ilmaisutavat. Tiloilta ja kalustukselta edellytetään tur-

vallisuutta, ergonomisuutta, kestävyyttä ja muuntautumiskykyä.

Suunnittelun lähtökohtia

Kuvataide on oppiaine, jossa taiteellinen työskentely vaatii tiloilta mo-
nipuolisia työskentelymahdollisuuksia, jotta opetussuunnitelman toteut-
taminen on mahdollista. Kuvataiteen opetustila tulee suunnitella siten, 
että se on viihtyisä ja että se tukee oppilaan ja opiskelijan esteettisen ar-
viointikyvyn kehittymistä ja kykyä havainnoida ja arvottaa arkkitehtoni-
sia laatuominaisuuksia kuten harmoniaa, tilaa, valoa, rytmiä, rakenteita, 
muotoja ja materiaalien eri ominaisuuksia.

Perusopetuksen (2004) ja lukion (2003) opetussuunnitelmien perusteis-
sa on määritelty kuvataiteen opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt. 
Tilojen kokoon, määrään, kalustukseen ja muuhun varustukseen vai-
kuttavat kouluaste, oppilasmäärä, ryhmäkoko ja koulun opetussuunni-
telman painotukset kuvataiteeseen ja sen eri alueisiin kuten mediaan, 
arkkitehtuuriin ja muotoiluun. Lisäksi tilojen suunnitteluun vaikuttavat 
aihekokonaisuudet, taide- ja muiden oppiaineiden välinen työskentely 
sekä koulun valinnaisaineiden ja syventävien ja soveltavien kurssien tar-
jonta. Suunnittelussa otetaan huomioon myös koulun muut kuvataiteen 
opetuksessa käytettävät tilat, kuten tietotekniikan opetustila, kirjasto ja 
näyttämö- ja juhlasalitilat sekä koulun ulkotilat. 

Hyvien kuvataiteen opetustilojen rakentamisessa on yhteistyö välttämä-
töntä jo suunnitteluvaiheessa koulun kuvataideopettajien, muiden opet-
tajien, mahdollisten ulkopuolisten käyttäjien, arkkitehtien, teknisistä rat-
kaisuista vastaavien suunnittelijoiden, hankkeen rahoituksesta vastaavan 
tahon sekä hoidosta ja huollosta vastaavien henkilöiden kanssa. Mikäli 
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tilat toteutetaan usean käyttäjäryhmän yhteiskäyttöä varten, on hyvä va-
lita tilojen kunnosta ja välineistöstä vastuussa olevat henkilöt.

Kuvataiteen opetus kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Erityisesti median 
opetuksen nopean muutoksen takia kuvataiteen opetustiloja, laitteita ja 
varusteita on voitava muunnella vallitsevien tilanteiden mukaan. 

Tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arviointi

Kuvataiteen opetuksen tehtävä peruskoulussa ja lukiossa on tukea oppi-
laan ja opiskelijan kuvallista ajattelua ja ilmaisua sekä lisätä oppilaan ja 
opiskelijan kykyä tulkita, arvostaa ja arvottaa omaa ja muiden kuvallista 
kulttuuria. Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää taiteen ja muun visuaa-
lisen kulttuurin merkityksiä omassa elämässään ja yhteiskunnassa. 

Työskentelyn tavoitteena on kehittää mielikuvitusta ja edistää ongel-
manratkaisun ja tutkivan oppimisen taitoja sekä kulttuurista osaamista. 
Opetuksen lähtökohtina ovat ympäristö ja sen kuvamaailma, aistihavain-
not, mielikuvat sekä elämykset ja kokemukset. Temaattisissa opetusko-
konaisuuksissa toteutetaan monipuolisia kuvien tuottamisen ja tulkit-
semisen prosesseja. Työskentely kuvataiteen eri oppisisältöjen parissa 
antaa mahdollisuuden onnistumisen kokemuksiin ja itselle tärkeiden 
asioiden ilmaisemiseen.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa vi-
suaalisen kulttuurin sisältöalueita ovat
• kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
• taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen
• ympäristön suunnittelu, arkkitehtuuri ja muotoilu
• media ja kuvaviestintä. 

Kuvailmaisun keskeisiä alueita ovat piirustus, maalaus, grafiikka, raken-
telu, keramiikka, kuvanveisto, valokuvaus, pimiötyöskentely, videoku-
vaus ja digitaalisen kuvan tuottaminen. 

Kuvataiteessa median opiskelu sisältää visuaalisen ympäristön merkitys-
ten ja mediakuvien vaikutuskeinojen tutkimista sekä erilaisten mediaesi-
tysten tuottamista monipuolisilla mediateknologisilla menetelmillä. Myös 
nykytaiteen tarkasteluun, tulkintaan ja tekemiseen tarvitaan mediatekno-
logisia taitoja ja välineitä. 

Kuvataiteen arviointi on opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti pit-
käkestoista ja arviointi kohdistetaan sekä prosessiin että valmiisiin oppi-
lastöihin. Arviointia varten oppilaat ja opiskelijat kokoavat töistään port-
foliokansioita, joita säilytetään mieluiten työskentelytilan läheisyydessä, 
jotta töiden jatkuva tarkastelu ja oman oppimisen seuranta on mahdol-
lista. Portfolioita tehdään myös digitaalisesti. Tämä käytäntö vaikuttaa 
työskentelytilan suunnitteluun.
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Kuvataiteen opetustilat  
peruskoulussa ja lukiossa

Yleistä

Perusopetus on yhtenäinen kokonaisuus ensimmäiseltä vuosiluokalta 
yhdeksänteen vuosiluokkaan. Lisäksi perusopetukseen voidaan liittää 
esiopetus ja lisäopetus. Kuvataiteen opetustilojen määrä, kalustus ja vä-
linevarustus ovat riippuvaisia siitä, mitä vuosiluokkia koulussa toimii ja 
kuinka paljon kuvataiteen opetustunteja on. Myös erityisopetuksen tar-
peet tulee ottaa suunnittelussa huomioon.

Perusopetuksen vuosiluokilla 1– 4 kuvataiteen opetuksessa harjoitel-
laan kuvallista ilmaisua, kuvallisia perustaitoja, työtapoja ja materiaalien 
käyttöä. Toiminta on eri oppiaineita integroivaa, ja oppitunneilla teh-
dään esimerkiksi varjoteatteriesityksiä, yhdistetään kuvaa, ääntä, musiik-
kia, liikettä, kerrontaa ja näyttelemistä. Lähestymistapa opetuksessa on 
leikinomainen. 

Kuvataiteen opiskelua varten on hyvä varustaa yksi opetustila, jota koko 
koulu voi käyttää. Tämä opetustila soveltuu myös integroivien opetus-
kokonaisuuksien opetukseen, esimerkiksi kuvataiteen sekä äidinkielen 
ja kirjallisuuden, matematiikan tai ympäristö- ja luonnontiedon projek-
teihin. 

Ellei pienissä kouluissa ole mahdollista varata erillistä opetustilaa ku-
vataiteen opetukseen, huolehditaan siitä, että opetustilojen oppilaspöy-
dät ovat niin suuria, että ne mahdollistavat monipuolisen työskentelyn. 
Vesialtaiden on oltava riittävän suuria ja varustettu saostussuodattimella. 
Kunnolliset pimennysverhot mahdollistavat laadukkaan kuvien proji-
soinnin. Työvälineille ja tarvikkeille tarvitaan varastotilaa, johon vara-
taan tilat mm. maalaus- ja keramiikka-alustoille, maalaustelineille, suo-
javaatteille, papereille, väreille ja savelle. Koska varastossa kuivatetaan 
myös savi-, vesiväri- ja peitevärityöt, on sen ilmanvaihtoon kiinnitettävä 
erityistä huomiota. Varastossa säilytetään tarvikevaunuja, jotka opettajat 
voivat viedä opetustiloihin. 
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Perusopetuksen vuosiluokilla 5–9 työsken- 
tely kuvataiteen sisältöalueilla monipuolistuu ja 
syvenee. Näillä vuosiluokilla painotetaan ope-
tuksessa kuvan merkitystä ilmaisun ja viestin-
nän välineenä sekä kuvailmaisun perusteiden 
ja tekotapojen sekä mediailmaisun hallintaa. 

Erillinen kuvataiteen opetustila on oppimisen kannalta välttämätön, sil-
lä oppilaat tarvitsevat tiloja, joissa pitkäjänteinen syventyminen oman 
kuvailmaisun kehittämiseen on mahdollista. Työvaltaiset kurssit vaati-
vat siis asianmukaisia työskentelytiloja. Suunnitteluun vaikuttavat myös 
koulun valinnaisainetarjonta ja mahdollinen kuvataiteen, viestinnän tai 
ilmaisutaidon painotus sekä aihekokonaisuuksien toteuttaminen ja ope-
tuksen jaksotus. 

Lukiokoulutus on kurssimuotoista. Kaikille yhteisiä kuvataiteen kursseja 
on kaksi, minkä lisäksi lukio tarjoaa kolme syventävää kurssia vähintään 
kerran kolmessa vuodessa, jotta jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus 
valita niitä opinto-ohjelmaansa. Lukio voi lisäksi tarjota kuvataiteen so-
veltavia kursseja esimerkiksi lukiodiplomikurssin. Opiskelussa korostu-
vat oma kuvallinen tuottaminen ja kuvalliseen kulttuuriin tutustuminen 
sekä tiedonhankinta. Lyhytkestoiset ja työvaltaiset kurssit vaativat opis-
kelijakohtaisia työvälineitä ja erityistiloja.

Lukion kuvataiteen opetustilojen kokoa, sijaintia ja kalustotarvetta sää-
televät opetussuunnitelman perusteet ja lukion oma opetussuunnitelma. 
Tilojen suunnitteluun vaikuttavat myös kuvataiteen erityistehtävä tai pai-
notus sekä verkko-opetuksen määrä. Suunnitteluun vaikuttaa myös se, 
toimiiko lukio erillisenä yksikkönä vai peruskoulun tai ammatillista kou-
lutusta antavan oppilaitoksen yhteydessä. Tilat voidaan suunnitella eri 
oppilaitosmuotojen yhteiskäyttöön. 

Kuvataiteen lukiodiplomi on lukion päättökoe, ja se suoritetaan itsenäi-
sesti opettajan valvonnassa. Tällöin opettaja valvoo oman opetuksensa 
ohella opiskelijoita, jotka työskentelevät erillisessä rauhallisessa tilassa 
kuvataiteen opetustilan läheisyydessä. Suunnitteluvaiheessa on tarpeel-
lista ottaa huomioon tilavaraus lukiodiplomin suorittajia varten, mikäli 
suorittajia on vain muutamia eikä erillistä kurssia voida järjestää.
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Kuvataiteen opetustilakokonaisuus

Kuvataiteen opetustilakokonaisuus koostuu erilaisista toiminta-alueista 
tai -tiloista, joilla kullakin on omat erityispiirteensä ja vaatimuksensa. 
Tilakokonaisuutta suunniteltaessa voidaan koulun kuvataiteen opetus-
suunnitelman mukaisesti painottaa jotakin toiminta-aluetta, tai vastaa-
vasti keventää jonkin toiminta-alueen kalustusta ja varustusta tai jättää 
jokin toiminta-alue kokonaan pois. Osa tiloista voi olla myös yhteiskäy-
tössä jonkin toisen oppiaineen kanssa.

Perustyötila
Kuvataiteen opetuksessa kuvien tarkastelu ja oppilaiden omakohtainen 
kuvallinen työskentely vuorottelevat. Perustyötilassa piirretään, maala-
taan, tehdään kollaaseja, vedostetaan grafiikkaa, valokuvataan ja vide-
oidaan sekä muotoillaan ja rakennetaan kolmiulotteisia töitä. Siellä tar-
kastellaan taiteen ja median kuvia keskustellen, kirjoittaen ja kuvia teh-
den sekä työskennellään erilaisten materiaalien ja tekniikoiden parissa. 
Kuvataiteessa tekemällä oppiminen on keskeistä. Kuvallinen työskentely 
perustuu sekä havainnointiin että mielikuviin. Yksilötyöskentelyn lisäksi 
oppilaat työskentelevät myös ryhmissä. 

Perustyötilassa säilytetään myös työskentelyssä tarvittavia välineitä ja 
materiaaleja sekä valmiita ja keskeneräisiä oppilastöitä ja portfolioita.

Perustyötilan tulee olla avara, korkea ja valoisa. Työskentelyssä tarvi-
taan runsaasti mielellään pohjoissuunnasta tulevaa luonnonvaloa. Tila 
tulee olla helposti ja hyvin pimennettävissä, joten pimennysverhot ovat 
välttämättömät. Perusvalaistuksen tulee olla normaalia voimakkaampi ja 
himmennettävissä. Päivänvalolamput mahdollistavat hyvän värien kans-
sa työskentelyn. Tarvittaessa opetustilat tulee varustaa sälekaihtimin, 
jotta työskentely mm. tietokoneilla on mahdollista. Tilan akustiikkaan 
on kiinnitettävä erityistä huomiota, koska työskentely eri tekniikoilla ja 
materiaaleilla on usein äänekästä.

Perustyötilassa sijaitsevat oppilaiden perustyöpaikat, opettajan työpaik-
ka, av-välineet, allaspöydät, luokantaulu, valkokankaat ja ripustuspin-
nat sekä säilytystilat välineille ja materiaaleille. Perustyötilassa sijaitsee 
myös kuvaustila valo- ja videokuvausta ja mallista työskentelyä varten. 
Kuvaustila varustetaan helposti säädettävillä kohdevaloilla ja erilaisilla 
kuvaustaustoilla.

Kuvataiteen, -viestinnän ja visuaalisen kulttuurin opetukseen tarvitaan 
laitteisto opetuksen havainnollistamiseen. Dokumenttikamera, verkko-
yhteyksillä varustettu tietokone, data- ja diaprojektori sekä piirtoheitin 
mahdollistavat monipuolisen opetuksen. Opetustilassa tulee olla kak-
si leveää valkokangasta, jotta kuvia voidaan tarkastella rinnakkain. 
Pimennysverho voi toimia myös valkokankaana.

Vesipisteet sijoitetaan luokkaan niin, että kulku niille on esteetöntä.  
Vesialtaiden yläpuolelle sijoitetaan kuivauskaapit tai -hyllyt. Kankaan-
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Perustyötilan allaspöytä.

Ritilä perustyötilan katossa 3-ulotteisten töiden kuivatusta ja 
säilyttämistä varten.

Ripustuskoukkuja perustyötilan katossa. 
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painokehikoiden puhdistusta varten tarvitaan iso, käsisuihkulla va-
rustettu vesiallas ja kehikoita ja levityslastoja varten kuivausteline. 
Kankaanpainovärit ja muut tarvittavat materiaalit säilytetään lukollisessa 
kaapissa.

Kuvataiteen perustyötilassa tulee olla vetokaappi, jota käytetään mm. 
grafiikan levyjä syövytettäessä ja fiksatiivia käytettäessä.

Grafiikkaprässille varataan paikka vetokaapin ja vesialtaiden lähettyviltä. 
Lämpölevy sijoitetaan paloturvalliselle alustalle lähelle grafiikan työsken-
telypaikkaa. Grafiikassa käytettäviä liuottimia varten tarvitaan metalli-
nen lukollinen kaappi. Myös metallinen, kannellinen jäteastia sijoitetaan 
työskentelypaikan läheisyyteen.

Maalaustelineiden käyttö opetustilassa edellyttää, että oppilaspöydät ja 
-tuolit voidaan helposti siirtää syrjään. Siirrettävälle mallialustalle ja maa-
laustelineille varataan säilytyspaikat.

Lattian ja kaikkien kalusteiden pinnoiksi valitaan kovia, kulutusta kestä-
viä, helposti puhdistettavia ja likaa hylkiviä materiaaleja. Perustyötilaan ja 
sen läheisyyteen tarvitaan runsaasti kiinnityspintaa. Perustyötilassa tarvi-
taan erilaisia kaappeja, laatikostoja, ritilähyllyjä ja säädettäviä avohyllyjä 
materiaalien, kirjojen ja työskentelyvälineiden säilytystä varten. Osa kaa-
peista varustetaan lasiovin. Kattoon kiinnitetään ritilä tai ripustustangot 
töiden esillepanoa varten. Varastoon tai perustyötilaan varataan paikka 
pyörillä liikkuvaa töiden kuivaustelinettä varten ja naulakko työtakeille 
sekä teline tai telinevaunu maalaustelineiden säilytystä varten.

Perustyötilan pintojen ja kalusteiden on hyvä olla väreiltään mahdollisim-
man neutraaleja, jotta näytteille asetetut oppilastyöt tulevat hyvin esille.

Oppilaiden turvallisen työskentelyn kannalta perustyötilasta on hyvä olla 
näköyhteys ja suora kulkuyhteys erillisiin työskentelytiloihin.
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Grafiikkaprässi.

Kangaspainoalusta (pöydälle siirrettävä).

Vaunu maalausalustoille.Maalaustelineet ripustustelineineen.
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Mediastudio
Mediastudiossa videoidaan ja valokuvataan studioympäristössä. Siellä 
editoidaan kuvaa ja ääntä sekä tehdään ja käsitellään kuvia tietokoneel-
la. Mediakuvia ja kuvien työstämistä opiskellaan sekä itse tehden että 
kuvia ja kuvan tuottamisen menetelmiä yhdessä tarkastellen.

Visuaalisten mediataitojen opiskelussa ilmaisun välineinä ja menetelmi-
nä käytetään digitaalista valokuvausta ja kuvankäsittelyä, videointia ja 
animaatioiden sekä multimediaesitysten tekemistä. Graafinen työskente-
ly, kuten julkaisujen taitto, verkkosivujen laatiminen ja ympäristön visu-
aalisten elementtien suunnitteleminen, ovat osa opetusta. Oppitunneilla 
työskennellään myös verkossa.



�

1�

Animaatiostatiivi; videokamera 
yhdistettynä dataprojektoriin.

Opettajanpöytä: dokumenttikame-
ra (lukukamera) ja tietokone. Av-
laitteet pöytälevyn alla, johtojen 
sijoittelu suljettavan luukun alla.

Paras ratkaisu on erillinen lasiseinällä kuvataiteen 
tilasta erotettu mediastudio, jonne on ovi kuvatai-
teen perustyötilasta. Mediastudio voi olla kaikkien 
oppiaineiden yhteinen tila. Mediastudioon sijoi-
tetaan valokuvauksen ja videokuvauksen studio-
nurkka. Seinien ja lattian pintamateriaalit valitaan 
kiiltoasteeltaan ja sävyltään sellaisiksi, etteivät ne 
aiheuta heijastuksia näyttöpäätteillä. Ikkunat varus-
tetaan sälekaihtimin ja pimennysverhoin. Valaistus 
suunnitellaan säädeltäväksi. Äänityöskentelyä var-
ten tilaan suunnitellaan sopiva akustiikka.

Mediastudion pöytien tulee olla korkeudeltaan sää-
dettäviä ja riittävän suuria eri laitteille. Tilaan sijoi-
tetaan riittävä määrä lukollisia kaappeja välineiden 
säilyttämistä varten. Mediastudiossa tarvitaan suuri-
en kuvien ja kolmiulotteisten kappaleiden digitoi-
miseen pöytä sekä tyhjää seinäpintaa, jotta oppi-
lastöitä voidaan kuvata digitaalikameran ja jalustan 
avulla suoraan tietokoneelle jatkokäsittelyä varten.

Verkkoyhteydellä varustettujen tietokoneiden li-
säksi tilan peruslaitteistoon kuuluu dataprojektori, 
dokumenttikamera, väritulostin sekä skanneri, jol-
la voidaan skannata myös diakuvia. Näiden lisäksi 
jokainen kone varustetaan kortinlukijalla erilaisia 
muistikortteja varten sekä mahdollisuudella var-
muuskopioiden tekemiseen. Muutamaan tietoko-
neeseen tarvitaan piirtopöytä. 

Tietokoneisiin tarvitaan ohjelmat kuvankäsitte-
lyyn, videointiin, animaatioiden, esitysgrafiikan, 
multimediaesitysten, graafisten julkaisujen ja verk-
kosivujen tekemiseen sekä äänen tuottamiseen ja 
muokkaamiseen. Lisäksi tarvitaan tekstinkäsittely-, 
piirto- ja 3D-ohjelmat.

Dokumenttikamera (lukukamera), opettajan tietokone,  
ohjainyksikkö ja av-laitekaappi.
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Pimiö
Pimiössä kehitetään filmejä ja vedostetaan valokuvia. Siellä purkitetaan 
filmejä ja ladataan neulanreikäkameroita. Tilassa voidaan myös tehdä 
kokeita erilaisten valolle herkkien materiaalien kanssa.

Pimiön sijoittaminen välittömästi kuvataiteen opetustilan yhteyteen on tär- 
keää opetusjärjestelyiden kannalta. Koska vain osa oppilaista työskente-
lee kerrallaan pimiössä, on opettajalla oltava mahdollisuus valvoa sekä 
pimiössä että muissa kuvataiteen opetustilan työpisteissä työskenteleviä 
oppilaita. 

Pimiöön varataan tilat vähintään kolmelle suurennuskoneelle. Suuren- 
nuskoneet erotetaan toisistaan väliseinämillä, jotta koneesta tuleva sivu-
valo ei vahingoittaisi viereisen paikan valolle herkkiä papereita. Koneen 
vieressä tulee olla pöytätilaa rajaajalle, ajastimelle, leikkurille ja muille 
työvälineille sekä valokuvapaperille ja filmille. Lisäksi pimiössä tarvitaan 
vähintään kaksi metriä pitkä allaspöytä, jossa on tilaa kehitysaltaille ja 
jota voidaan käyttää myös huuhtelualtaana. Kuiva- ja märkätyöskentely 
tulee erottaa riittävästi toisistaan, esimerkiksi pimiön vastakkaisille seinil-
le. Kemikaalien säilytystä varten pitää olla lukollinen myrkkykaappi. 

Suurennuskoneet väliseinäkkeineen.
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Ilmanvaihto suunnitellaan siten, etteivät kemikaalialtaista poistuvat höy- 
ryt nouse kehitysaltaiden ääressä työskentelevien hengitysteihin eivätkä 
pääse koulun ilmastointikanaviin. 

Pimiössä tarvitaan yleisvalaistuksen lisäksi pimiövalaisimet. Oven ulko-
puolelle asennetaan merkkivalot, jotka yhdistetään pimiövalaistuksen 
kanssa samaan katkaisijaan. Ehdoton pimeys ja sisäänkäynnin järjestä-
minen siten, ettei valoa pääse ovea avattaessa pimiöön (ovi– eteinen– ovi 
tai valoa läpäisemätön verho) ovat pimiössä välttämättömiä. Pimiön sei-
näpintojen tulee olla mattapintaista mustaa materiaalia. Kaikkien mui-
den pintojen tulee olla tummia ja valoa heijastamattomia sekä helposti 
puhdistettavia.

Pimiön välittömään yhteyteen suunnitellaan myös ehdottoman pimeä 
filminpurkitustila. Valokuvaustarvikkeiden säilyttämistä varten tarvitaan 
lukollinen kaappi.

Kiinteää ongelmajätettä (esimerkiksi valokuvausjätepaperi) varten tarvi-
taan kannellinen jäteastia. Käytetyille kehite- ja kiinniteaineille tarvitaan 
kullekin omat suljettavat jäteastiat, joita säilytetään lukollisessa kaapissa.

Pimiön allaspöytä.
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Kuvanveiston, muotoilun ja keramiikan tila
Kuvanveiston, muotoilun ja keramiikan tilassa tehdään plastiseen som-
mitteluun, kuvanveistoon ja keraamiseen muotoiluun liittyviä tehtäviä. 
Siellä työskennellään erilaisten keraamisten materiaalien sekä kipsin, be-
tonin ja puun kanssa. 

Tila voidaan toteuttaa erillisenä tilana kuvataiteen perustyötilan yhtey-
teen. Jos kuvanveistoa, muotoilua tai keramiikkaa opetetaan kuvataiteen 
perustyötilassa, tila tulee siivota savi- ja kipsityöskentelyn jälkeen pe-
rusteellisesti, koska savi- ja kipsipöly ovat terveydelle vaarallisia. Tilan 
lattian ja seinien sekä kalusteiden pintamateriaalit on valittava niin, että 
niiden puhdistaminen on helppoa. Tilassa tulee olla lattiakaivo, joka on 
varustettu saven- ja kipsinerottelusuodattimella. Myös vesipisteet tulee 
varustaa saven- ja kipsinerotussuodattimilla. Allaspöydän altaan tulee 
olla iso. Keramiikkatöiden lasittamista varten tarvitaan vetokaappi. 

Tilaan valitaan vahvarakenteiset työpöydät. Dreijat sijoitetaan lähelle ve-
sipistettä ja lattiakaivoa. Vesipiste varustetaan suihkuletkulla. Tilaan vara-
taan paikka saven muokkausta varten. Kaapistot rakennetaan sellaisiksi, 
että niiden sisään voidaan työntää kannelliset kipsi- ja savikärryt. Roskia 
varten varataan muutama iso, kannellinen astia. 

Potku- ja sähködreija.
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Akustiikkaan on kiinnitettävä erityistä huomiota, koska työskentely eri 
tekniikoilla ja materiaaleilla on usein äänekästä.

Keramiikan polttouuni on aina sijoitettava erilliseen tilaan, josta pois-
toilma johdetaan suoraan ulos, koska poltossa syntyy haitallisia kaasuja. 
Poistoilmaimurin pitää olla riittävän tehokas. Polttouunin kanssa samaan 
tilaan sijoitetaan sekä laskutaso uunin viereen polttoa odottaville ja pol-
tetuille töille että hyllyt keramiikkatöiden kuivatusta ja säilytystä varten.

Opettajan suunnittelu- ja arviointitila
Opettajan suunnittelu- ja arviointitila on kuvataiteen opettajien henki-
lökohtainen työskentelytila. Siellä valmistellaan oppitunteja, kerätään ja 
tuotetaan opetusmateriaalia sekä järjestellään oppilaiden digitaalisia tuo-
toksia. Tilassa myös arvioidaan oppilastöitä.

Opettajan suunnittelu- ja arviointitilasta tulee olla näköyhteys opetusti-
laan. Tilassa tulee olla työpöytä, verkkoyhteyksillä varustettu tietokone, 
lukittavia kaappeja, laatikostoja ja avohyllyjä. Opettajan työtila on hyvä 
sijoittaa lähelle materiaali-, opetusväline- ja oppilastyövarastoa. 
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Varastotilat
Välineiden ja materiaalien sekä oppilastöiden ja portfolioiden säilyttä-
miseksi tarvitaan riittäviä varastotiloja. Varastotilojen tilantarpeeseen vai-
kuttavat koulun oppilasmäärä, ryhmien määrä ja kuvataiteen opetuksen 
tuntimäärä sekä koulun painotukset ja työskentelytavat. Erillinen varas-
totila on suunniteltava siten, että tilan käyttö on vaivatonta. Tilaa vaativat 
suurikokoiset kaksi- ja kolmiulotteiset oppilastyöt, työskentelyvälineet, 
paperit ja materiaalit sekä laitteet, pienoismallit ja esineiden prototyypit. 
Varastossa on kaappeja, joista osa on lukittavia sekä erilevyisiä ja -syvyi-
siä hyllyjä sekä ripustuskoukkuja. 
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Leveä hylly tarvikekaapin yläpuolella.

Oppilastyö- ja paperilaatikostot. Yläpuolella ritilähyllyjä töiden kuivattamiseen ja säilyttämiseen.

Varastotilan hyllykorkeus säädettävissä.
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Kuvataiteen tilojen mitoitus

Kuvataiteen opetustuntien määrä vaikuttaa kuvataidetilojen määrään. 
Tilojen käyttöasteen voi koulutuksen järjestäjä itse päättää, mutta valtion 
rahoituksella toteutettavissa rakennushankkeissa laskennallinen tilan 
käyttöaste on peruskouluilla 27 ja lukioilla 30 tuntia viikossa. Jos kuva-
taiteen perustyötiloja tarvitaan kaksi tai enemmän, on ne hyvä sijoittaa 
vierekkäin ja mahdollistaa kulku opetustilasta toiseen. Jos opetustiloja 
tarvitaan kaksi, voidaan toinen suunnitella pääasiassa piirustus- ja maa-
laustilaksi ja toinen kuvanveisto-, muotoilu- ja keramiikkatilaksi. Tällöin 
myös joustava opiskelun eriyttäminen mahdollistuu.

Koulurakennuksen teoreettista tilantarvetta määritettäessä kuvataiteen 
opetustilan tilantarpeeksi lasketaan 140 hyöty-m2, kun ryhmäkoko on 
24 oppilasta. Jos kuvataiteen opetustuntien määrä edellyttää kahta ope-
tustilaa, lasketaan toisen tilan teoreettiseksi tilantarpeeksi 100 hyöty-m2. 
Ryhmäkoon muutoksen vaikutus kuvataiteen opetustilan teoreettiseen 
tilantarpeeseen on ±2,5 hyöty-m2/oppilas. Hankesuunnitteluvaiheessa 
tulee kuvataiteen opetustilojen todellinen tarve määrittää koulun ope-
tussuunnitelman mukaisen toiminnan painotusten perusteella. Hanke- 
suunnitteluvaiheessa on myös selvitettävä mahdollisuudet käyttää kuva-
taideopetuksessa koulun läheisyydessä sijaitsevia opetukseen soveltuvia 
ulkopuolisia tiloja, kuten esimerkiksi kuvataidekoulun tiloja. Lisäksi on 
otettava huomioon myös kuvataiteen opetustilan koulun ulkopuolisten 
käyttäjien tilantarpeet. 

Eri toimintojen tilantarve:
Oppilaan perustyöpaikka: 2,2 hyöty-m2 (pyörätuolia käyttävän 
oppilaan työpaikka on 2 x perustyöpaikka) 
Tietokonetyöskentelypaikka: 1,8 hyöty-m2

Tulostin, skanneri, dokumenttikamera (sisältää työskentely- ja 
laskutasot): 1 hyöty-m2/laite
Opettajan työpiste (sisältää av-laitteet): 3 – 4 hyöty-m2

Opettajan apupöytä: 3 – 4 hyöty-m2

Dreijaustyöpiste (sisältää allaspöydän): 3 hyöty-m2

Allaspöytä työskentelytiloineen: 3 – 4 hyöty-m2

Vetokaappi työskentelytiloineen: 1–2 hyöty-m2

Lämpölevy ja laskutaso työskentelytiloineen: 1 hyöty-m2

Grafiikkaprässi: 1 hyöty-m2

Taulualue: 6 – 8 hyöty-m2

Työtilan säilytyskalusteet ja irtaimet varusteet: 2–5 hyöty-m2

Kuvaustila: 3–5 hyöty-m2

Keramiikanpolttouunin tila: 4–8 hyöty-m2

Pimiö: 6 –12 hyöty-m2

Opettajan työtila: 3–5 hyöty-m2

Varasto: 10–20 hyöty-m2
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Kuvataiteen opetustilojen sijainti  
koulurakennuksessa 

Kuvataiteen opetustilojen sijainti tuloaulan lä-
heisyydessä mahdollistaa joustavan työsken-
telyn koulun ympäristössä ja helpottaa mate-
riaalihuoltoa. Suunnittelussa on kiinnitettävä 
huomiota tilan esteettömään käyttöön sekä ma- 
teriaalien ja työvälineiden esteettömään kuljet-
tamiseen tiloihin. Suunnittelulla voidaan vai-
kuttaa myös tilojen ja välineiden tehokkaaseen 
huoltamiseen, puhdistamiseen ja siivoamiseen. 
Jos tilat suunnitellaan kerroksiin, on tavarahis-
sin sijoittaminen luokan läheisyyteen välttä-
mätöntä. Hissiin pitää mahtua kuljetusvaunu 
tai pumppukärry painavia tarvikkeita varten. Tällaisia ovat esimerkiksi 
kipsi, savi, betoniharkot, kanaverkkorullat, aaltopahvirullat, erikokoiset 
paperit ja maalipurkit. 

Kuvataiteen tilojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös luonnon-
valon suunta ja riittävyys. Tila on hyvä sijoittaa siten, että ikkunat tulevat 
rakennuksen pohjoisseinälle.

Tilajärjestelyillä voidaan tukea koulun pedagogista toimintaa, kuten ai-
hekokonaisuuksien, teemapäivien ja juhlien toteutumista, yhteistyönä 
koulun eri oppiaineiden kanssa. Käsityön opetustilojen läheisyys mah-
dollistaa esimerkiksi painokangaspöydän ja keramiikkatilan yhteiskäytön 
sekä rakentelussa tarvittavien työvälineiden käytön. Musiikin opetustilo-
jen läheisyys on hyvä ratkaisu koulun yhteisten juhlien ja tapahtumien 
toteuttamisen kannalta. Mediastudiota voidaan käyttää useiden oppiai-
neiden opetuksessa. Suunnittelussa on otettava huomioon joustava kul-
ku eri opetustilojen välillä. 

Kuvataide koulun yhteisissä tiloissa

Kuvataideopetuksessa työstetään koulun yhteiseen toimintaan, kuten  
juhliin ja tapahtumiin liittyviä näyttelyitä, lavastuksia ja esityksiä. Näyt- 
telyrakenteille, kulisseille ja muulle isolle rekvisiitalle tulee varata varas-
tointitilat näyttämön läheisyydestä. Koulun kulttuurikasvatuksen yhtenä 
alueena ovat vuotuiset juhlat ja kulttuuritapahtumat, joiden visuaalisesta 
ilmeestä kuvataiteen opetus vastaa.

Koulun juhlatilassa tarvitaan monipuolista valaistus- ja äänitekniikkaa 
sekä esitystekniikkaa, kuten datatykki ja dokumenttikamera. 

Vaihtuvia oppilastöiden näyttelyjä varten varataan tilaa kuvataiteen ope-
tustilan välittömästä läheisyydestä. Tällöin näyttelyt ovat koko kouluyh-
teisön nähtävissä ja osa koulun arkipäivän esteettistä ja visuaalista op-
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pimisympäristöä ja näyttelyiden rakentaminen ta-
pahtuu luontevasti opetuksen yhteydessä. Koulun 
aula- ja käytävätiloihin tarvitaan kuvataidetöiden 
esittelyyn suunniteltuja valaistuja vitriinejä, kiin-
nityspintaa ja kattoon kiinnitettyjä ripustustankoja 
koukkuineen sekä kattoritilöitä.

Koulun ulkotilat suunnitellaan siten, että niitä voi-
daan käyttää kuvataiteen opetuksessa eri vuodenai-
koina. Virikkeellinen kouluympäristö mahdollistaa 
monipuolisen havainnoinnin ja kuvallisen tulkin-
nan rakennetun ympäristön muodoista, väreistä, 
materiaaleista ja kasvillisuudesta. Pihalla tulisi voi-
da piirtää ja maalata, rakennella ja muovailla sekä 
tehdä lumi- ja jääveistoksia.

Vitriini kuvataiteen opetustilan ja käytävän välillä.

Vitriinit kuvataiteen oppilastöiden näyttelyitä varten.
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LVIS-suunnittelu

LVI-suunnittelu

Kuvataiteen opetustilojen ilmanvaihto suunnitellaan Suomen rakenta-
mismääräyskokoelman D2 mukaisesti käyttämällä opetustilojen ohjear-
voja. Ilmanvaihto pyritään järjestämään siten, että likaavissa työpisteis-
sä syntyvän pölyn kulkeutuminen muualle estyy. Ikkunat varustetaan 
tuuletusmahdollisuudella. Lisäksi tarvitaan erillinen ilmastointijärjestelmä 
haitallisia kaasuja tuottaviin työpisteisiin (kohdepoistot) sekä liikutelta-
va kohdeimuri runsaasti pölyä tuottaviin työpisteisiin. Suunnittelussa on 
otettava huomioon ilmanvaihdon tarpeenmukainen ohjaus niissä tilois-
sa, joissa henkilö- ja epäpuhtauskuormitus vaihtelee merkittävästi (D2, 
liite 1).

Haitallisia kaasuja syntyy mm. akryyli- ja öljymaalauksen yhteydessä, pi-
miössä, grafiikkatyöpisteessä, lämpölevyä käytettäessä sekä keramiikan 
poltossa. Lämpölevyn ja keramiikkauunin yläpuolelle sijoitetaan haital-
listen kaasujen poistamiseksi paikallispoisto.

Pimiön kehityslaitteisto vaatii erillisen koneellisen ilmanpoiston. Poisto- 
aukot voidaan sijoittaa esimerkiksi allaspöytien alle. Kemikaalien säily-
tykseen tarkoitetut kaapit varustetaan ilmanpoistolla. Poistoilmahormilla 
varustettujen työpisteiden ja kaappien riittävästä korvausilmansaannista 
tulee huolehtia. Korvausilma on johdettava pimiöön siten, että ilma-auk-
kojen kautta ei pääse valoa pimiöön. Samalla on huolehdittava, ettei ym- 
päröivistä huonetiloista kulkeudu ilmavirran mukana pölyä pimiöön.

Varastotila tulee varustaa tehostetulla ilmanvaihdolla mm. öljyvärimaala-
uksista, grafiikka- ja lakkatöistä haihtuvien haitallisten kaasujen vuoksi.

Veto- ja maalauskaappien ilmanvaihto on määritelty Suomen rakenta-
mismääräyskokoelman osan D2 liitteessä 1.

Koulutyön ulkopuolinen (ilta- ja viikonloppu-) käyttö sekä keramiikan 
polttouunin toiminta öiseen aikaan on otettava huomioon ilmanvaihdon 
suunnittelussa. Polttaminen kestää 5 –10 tuntia ja lämpötila kohotetaan 
700 –1300 celsius-asteeseen 2–3 tunnin ajaksi.

3
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Kuvataiteen opetustilassa tarvitaan suunnitteluratkaisusta riippuen 2– 4 
allaspöytää. Altaiden tulee olla laajoja ja syviä, käytöstä riippuen: pi-
tuus 70 –100 cm, leveys 40 –50 cm ja syvyys 25– 40 cm. Allaspöydät va-
rustetaan pitkävartisilla kääntyvillä sekoitushanoilla, käsisuihkulla tai  
-harjalla ja ylivuotoputkilla. Altaiden alle tulee asentaa ongelmajätteiden 
kerääjinä toimivat, haponkestävästä materiaalista valmistetut hajulukot. 
Allaspöytien materiaali on ruostumatonta terästä tai tarkoitukseen so-
veltuvaa haponkestävää muovia. Altaiden vieressä tulee olla laskutilaa. 
Allaspöytien yläkaapit tulee varustaa vaakasuorin ritilähyllyin, alakaapit 
varastohyllyin ja lokeroin.  

Pimiössä tarvitaan haponkestävä teräksinen tai erikoismuovinen viemä-
röity allaspöytä. Allaspöydässä tulee olla termostaatilla varustettu hana, 
josta saadaan tasalämpöistä vettä (+20 oC). Jos kuvien jatkotyöstäminen 
tapahtuu perustyötilassa, tulee myös tarkoitukseen käytettävän allaspöy-
dän hana varustaa termostaatilla. 

Allaspöydät on varustettava haponkestävästä materiaalista valmistetuil-
la ongelmajätteiden erottelusuodattimilla, jotka toimivat myös hajuluk- 
koina.

Pimiö ja keramiikkatila tulee varustaa lattiakaivolla lattialle roiskuneiden 
kemikaalien pesun helpottamiseksi. Lattiakaivo on varustettava ongel-
majätteiden erottelusuodattimella (esim. pönttökaivo sakankerääjällä). 
Jos keramiikkatila on perustyötilan yhteydessä, tulee näiden tilojen lat-
tiat erottaa toisistaan esimerkiksi metalliritilällä katetulla vedenpoisto- 
kourulla.

Sähkösuunnittelu

Sähköasennusten suunnittelu tehdään SFS-käsikirjan 144 mukaan. Varus- 
telun osalta voidaan ohjeellisena käyttää ST-esimerkit 3: Sähkö- ja tele-
järjestelmien suunnitteluohjeet, koulut (2004). Johtoteissä tulee varautua 
tietotekniikan laitteistojen vaatimiin asennuksiin.

Valaistusta suunniteltaessa tulee noudattaa Suomen standardisoimisliiton 
standardissa SFS-EN 12464-1 esitettyjä vaatimuksia. Yleisvalaistuksessa 
on syytä käyttää loisteputkia, joiden värintoistoindeksi on 1A. Yleis- 
valaistuksessa keinovalon värin tulee olla mahdollisimman lähellä luon-
nonvaloa eli värilämpötilan yli 5000 K. Yleisvalojen kytkimet sijoitetaan 
opetustilan sisääntulo-oven välittömään läheisyyteen.

Valaistus suunnitellaan tavanomaista opetustilan valaistusta voimak-
kaammaksi ja säädeltäväksi usein tarkkuutta vaativan työskentelyn sekä 
väri-, valo- ja varjotutkielmien takia. Päivänvalolamput mahdollistavat 
väreillä työskentelemisen mielekkäissä olosuhteissa. Valaistus on voitava 
himmentää ja kytkeä päälle ja pois valaisinkohtaisesti esimerkiksi kuvia 
katseltaessa. Valaistuksen muuntelumahdollisuus on olennaista kuvallisia 
ilmiöitä tutkittaessa. Kohdevalaisimia tarvitaan havainnoinnin ja mallis-
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ta työskentelemisen avuksi. Taulu varustetaan erillisillä tauluvalaisimilla, 
jotta esimerkiksi dokumenttikameran ja videoprojektorin käytön yhtey-
dessä taululle voidaan kirjoittaa. Tauluvalaisimetkin tulee olla kytkettä-
vissä päälle ja pois valaisinkohtaisesti. Valaistuksen säätelymahdollisuu-
den lisäksi pimennysverhot ovat välttämättömät. Tarvittaessa opetustilat 
tulee varustaa myös sälekaihtimin, jotta työskentely mm. tietokoneilla 
on mahdollista.

Pimiössä tarvitaan punaista tai mustaa valoa (hehkulamput tai loiste-
lamput) sekä normaalia valaistusta. Valokytkimet tulee sijoittaa pimiön 
sisäpuolelle ovenpieleen siten, että värivalon kytkin on noin 160 cm 
korkeudella lattiasta, jotta estettäisiin papereiden valottaminen vahingos-
sa. Opetustilan puolella tulee olla punainen merkkivalo pimiön ollessa 
käytössä. Merkkivalo yhdistetään samaan katkaisijaa pimiövalaistuksen 
kanssa. Filminpurkituksessa toimiva tila tulee varustaa vastaavalla valais-
tuksella ja kytkimellä.

Seinän vierellä olevia paikallisvalaisimia ja laitteita varten tulee pistora-
sioita sijoittaa esimerkiksi kahden metrin välein pöytäkorkeudelle säh-
kölistoihin tai johtokouruihin. Keskellä lattiaa tai kattoon kiinnitettyjä 
laitteita varten tulee muutama pistorasia sijoittaa kattoon. Pistorasioita 
tulee olla riittävästi, jotta jatkojohtoja tarvittaisiin mahdollisimman vähän. 
Varastotilat varustetaan myös pistorasioin. Pimiössä tarvitaan jokaisessa 
suurennustyöpisteessä kaksoispistorasia suurennuskonetta ja siihen lii-
tettyä ajastinta varten. Lisäksi pimiössä tarvitaan vähintään kaksi muuta 
kaksoispistorasiaa.
Kuvataiteen opetustiloissa tulee olla myös riittävä määrä tietokoneiden 
verkkoyhteyspistokkeita, mikäli koululla ei ole langatonta verkkoa.

Keramiikan polttouuni vaatii 3-vaihevirran ja uunien tehot vaihtelevat 
välillä 5–15 kW.
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Työturvallisuus ja ergonomia

Kaikessa suunnittelussa otetaan huomioon työturvallisuus. Kuvataiteen 
opetuksessa tulee suosia ympäristöystävällisiä ja myrkyttömiä materiaa-
leja, värejä ja kemikaaleja. Kuitenkin kuvataiteen opetuksessa saatetaan 
käyttää sellaisia välineitä, materiaaleja ja laitteita, jotka aiheuttavat vaa-
ratilanteita. Tällaisia ovat esimerkiksi terveydelle vaaralliset aineet, ku-
ten maalit ja kiinnitteet sekä teräaseet, prässit, leikkurit ja keramiikan 
polttouuni. Suunnittelun avulla on vaaratilanteet pyrittävä ehkäisemään 
ennakolta. Terveydelle vaarallisten aineiden säilytystä varten tulee olla 
lukolliset kaapit. 

Kuvataiteen opetustilat tulee suunnitella liikkumisen ja toimimisen suh-
teen esteettömiksi. Tilojen tulee soveltua kaikkien käyttöön, eivätkä 
henkilökohtaiset fyysiset rajoitteet saa muodostua esteeksi tilojen käyt-
tämiselle. 

Myös tavaroiden esteetön liikuttaminen tilassa 
ja tilojen välillä tulee ottaa huomioon suunnit-
telussa. Työpöytien välissä tulee olla riittävästi 
tilaa tarvikekärryjen ja materiaalien liikuttelua 
varten. Tavaroiden liikuttamista helpottavat kyn- 
nyksettömät ovet. 

Reppuja, laukkuja ja päällysvaatteita varten va-
rataan naulakko tilan läheisyydestä. Ovien au-
keamissuunnat harkitaan tarkoin. 

Sähköpistorasioita tulee olla riittävästi. Jos jou-
dutaan käyttämään jatkojohtoja, on ne sijoitetta-
va niin, ettei niihin kompastu. Lattiamateriaalit 
eivät saa olla liukkaita. Kuvataiteen tiloissa tu-
lee käyttää turvakaarella varustettuja porrastik-
kaita. 

Hyvin ilmastoitu, pölytön tila on terveellinen 
työskentelypaikka. Tilat suunnitellaan niin, et- 
tä esteetön siivoaminen on mahdollista. Kuva- 
taiteen opetustilojen läheisyyteen varataan tila 
siivoussangolle ja luutuille, jotta pöydät ja lat-
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tiat voidaan tarvittaessa pyyhkiä kostealla liinalla tai mopilla (hiili-, pas-
telliliitu- ja hartsipöly ja muu pöly, kemikaaliroiskeet jne.). Työvälineitä 
varten tulee olla asianmukaiset puhdistusaineet ja -välineet.

Suojavaatteille, hengityssuojaimille ja suojakäsineille ja rukkasille on ol-
tava omat säilytyspaikat. Suojakäsineet ja ihon suojaaminen voiteella ja 
ihon puhdistaminen miedoilla, luonnonmukaisilla pesuaineilla on välttä-
mätöntä. Sekä pesuainetelineitä että käsivoidetelineitä sijoitetaan kaikki-
en vesipisteiden läheisyyteen. 

Kuvataiteen opetuksessa eri työvaiheita tehdään sekä istuen että seisten. 
Työtuolien ja työskentelytasojen on mahdollistettava hyvät työasennot. 
Kalusteiden valinnassa on otettava huomioon se, että oppilaat ovat eri-
kokoisia. 

Kuvataiteen opetustiloissa tulee olla ensiapukaappi, jonka sijainti mer-
kitään asianmukaisella tavalla. Pimiössä on oltava oma silmänhuuhtelu-
pullo. 

Kuvataiteen opetustiloissa tulee olla paloviranomaisten ohjeiden mukai-
nen alkusammutuskalusto. Palosammutin ja sammutuspeite sijoitetaan 
kuvataiteen opetustiloihin niin, että niitä voidaan käyttää tarvittaessa no-
peasti ja esteettömästi.
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5
Kuvataiteen opetustilat ja  
kestävä kehitys

Kaikkien materiaalien käytössä pyritään estämään turhan jätemateriaalin 
syntyä. Materiaalien valinnoissa suositaan ympäristölle ystävällisiä vaih-
toehtoja.

Kuvataiteen opetustilaan varataan paikat ja astiat kierrätettäville mate- 
riaaleille, jätteiden lajittelulle ja ongelmajätteille, kuten öljyväreille, maaleil-
le, liuottimille ja grafiikassa käytettäville materiaaleille. Ongelmajäteastia 
on metallinen ja kannellinen. Pimiössä käytetyt kemikaalit kerätään ku-
kin omaan astiaansa. 
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Kuvataiteen tilojen kalusteet ja  
varusteet

Kiinteät, rakennuskustannuksiin sisältyvät  
kalusteet ja varusteet

Kiinteiden kalusteiden tulee olla tukevarakenteisia ja pintamateriaalil-
taan käyttötarkoitukseensa sopivia ja helposti puhdistettavia. Tiloissa, 
joissa on lattiakaivo, kalusteiden tulee olla sokkelittomia rst-kalustei-
ta. Grafiikkapaikan ja pimiön allaspöytien tulee olla haponkestäviä. 
Säilytyskalusteiden mitoituksessa tulee ottaa huomioon isokokoiset pa-
perit, suurikokoiset taidekirjat, erikokoiset malliesineet ja oppilastyöt 
sekä varusteiden, koneiden, laitteiden ja erikokoisten työskentelyväli-
neiden vaatima tilantarve. Kalliiden välineiden ja materiaalien säilytystä 
varten tulee osan säilytyskaapeista ja -laatikoista olla lukittavia. 

Perustyötila
allaspöydät, alakaapit, -hyllyt
kuivauskaapit tai -hyllyt allaspöytien yläpuolelle
vesipisteiden viereen:
– käsipyyheteline
– käsirasva-annostelija
– saippua-annostelija
dataprojektorin kiinteä asennus
ensiapukaappi (sisältö irtainta hankintaa)
kiinnityspintaa
kiinnitysritilä tai ripustustangot kattoon 
tekstiilien kuivausteline
naulakko suojavaatteille 
peili
pimennysverhot
sälekaihtimet tai vastaavat
säilytyskaapit, -hyllyt ja -laatikot 
maalaustelineiden säilytysteline
taulu (liitu-/tussi-/magneettitaulu)
ripustuskiskot
valkokankaat kiinnityslaitteineen, leveät, 2 kpl
verholaudat ja -tangot
vitriinit
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Grafiikkapaikka
allaspöydät, alakaapit, -hyllyt
kuivauskaapit tai -hyllyt allaspöytien yläpuolelle
vesipisteiden viereen:
– käsipyyheteline
– käsirasva-annostelija
– saippua-annostelija
kemikaalien säilytyskaappi, lukollinen 
lämpölevy
pystylokerikko silkkipainokehyksille
työskentelytasot
vetokaappi (moottorilla tehostettu ilmanpoisto)

Mediastudio
dataprojektorin kiinteä asennus
sälekaihtimet tai vastaavat
pimennysverhot
säilytyskaapit, -hyllyt ja -laatikot 
kuvaustaustat kiinnityskiskoineen
valkokankaat kiinnityskiskoineen

Pimiö
allaspöytä, ala- ja yläkaapit, -hyllyt
filmien kuivauskaappi tai -teline
kemikaalien säilytyskaappi, lukittava 
kuivauskaappi vedostetuille kuville
pimiövalaisimet (moniastepaperin vaatimat)
työtasot suurennuskoneilla työskentelyä varten, varustettu  
laatikostoilla ja väliseinäkkeillä 
työtasot märkätyöskentelyä varten
säilytyskaapit, -laatikot ja -hyllyt
oven valonsulku (esim. pimennysverho)

Kuvanveiston, muotoilun ja keramiikan tila
allaspöytä, ala- ja yläkaapit, -hyllyt
keramiikanpolttouuni
säilytyshyllyt

Opettajan tila
työtaso
säilytyskaapit, -laatikot ja -hyllyt

Varasto
säilytyskaapit, -laatikot ja -hyllyt 
kiinnityspinta, eripituisilla koukuilla varustettu  
(esim. viivaimille, jatkojohdoille jne.)
paperirullien säilytysteline
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Irtaimet kalusteet, varusteet, koneet, laitteet ja 
työskentelyvälineet

Oheisessa luettelossa on kuvattu kuvataiteen opetustilan irtain kalustus, 
varustus, koneet ja laitteet sekä opetusvälineet. 

Kalusteiden pintamateriaalien tulee kestää kohtuullisessa määrin liuotti-
mia, mekaanista kulutusta ja iskuja. Pintamateriaali valitaan käyttötarkoi-
tuksen mukaan.  

Tukevat työpöydät pitää voida yhdistää tasaisiksi suuremmiksi työta- 
soiksi. Pöytien suositeltava koko on 160 –180 cm x 70 – 80 cm. Työpöydät 
voivat olla erikokoisia, korkeudeltaan säädettäviä ja varustettu isoil-
la, lukittavilla pyörillä, jolloin ne on tarvittaessa helppo siirtää syrjään. 
Tuoleiksi valitaan tukevat, pehmustamattomat ja helposti puhdistetta-
vat tuolit. Medialaboratorion tuolit voivat olla pyöriviä ja pehmustettuja, 
ja niiden korkeuden tulee olla säädettävissä. Kalusteiden valinnassa on 
otettava huomioon oppilaiden ikä ja se, että oppilaat ovat erikokoisia. 
Säädettävät pöydät ja tuolit ovat välttämättömiä. 

Perustyötila

Kalusteet
diaprojektoripöytä
oppilaspöydät ja tuolit 
opettajan av-pöytä
opettajan apupöytä, pyörillä 
opettajan työtuoli
piirtoheitinpöytä
valopöytä
ritilähyllykkö töiden kuivaamiseen, pyörillä
tarvikevaunut

Varusteet
maalaustelineet ja maalausalustat
pahvialustat, 3 mm konepahvia, koko A1, 30 kpl
vesivanerialustat, 30 kpl
tekstiilipainoalustat (pöydille siirrettävät)
tauluviivaimet, -harppi
porrastikkaat
lattiaharjat ja rikkalapiot
roskakorit
verhot
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Koneet ja laitteet  
tietokone, joissa on:
 – nopea verkkoyhteys
 – monipuoliset tallennusmediat ja liitäntämahdollisuudet eri laitteille
 – suuri litteä näyttö
 – tietokoneohjelmat kuvan, videon, animaation, esitysgrafiikan,  
 äänen, tekstin, 3D- ja multimediaesitysten sekä graafisten  
 julkaisujen ja verkko-sivujen tekemiseen, muokkaamiseen,  
 arkistointiin ja esittämiseen 
dataprojektori
dokumenttikamera (lukukamera)
cd/dvd-soitin
viritinvahvistin ja kaiuttimet 
digitaalisovitin, tallentava
piirtoheitin
diaprojektori
värilasertulostin

Perustyötila, opettajan tila ja varasto

Välineet
halogeenivalaisimet jalustoineen, 2 kpl
jatkojohdot, kelalla, varustettu katkaisijalla, 4 kpl
hiustenkuivaaja, 3 kpl
kuumaliimapistoolit, 5 kpl
metrimitta
paperileikkuri, terä vähintään 70 cm
sauvasekoitin, 2 kpl
silitysrauta, 3 kpl
kantokorit, muovia, 10 kpl
maalinestepurkit 30 kpl
muovikulhoja, muovipurkkeja
muoviämpäri, kannella, 5 kpl
sumutinpullo, 10 kpl
suppilot, 4 kpl
vesikupit, 60 kpl

paletit:
– vesiväripaletit 30 kpl
– peiteväripaletit 60 kpl
– öljyväripaletit 30 kpl

siveltimet:
– akvarellisiveltimet, erikokoisia, 60 kpl
– peitevärisiveltimet, erikokoisia, 60 kpl
– öljyvärisiveltimet, erikokoisia, 30 kpl

nitojat: ampumanitoja ja paperinitoja 4 kpl
palettiveitset, 30 kpl
peltisakset, 5 kpl
puukot, 10 kpl



��

rei’ittäjät, 3 kpl
ruuvipuristimet, 15 kpl
sakset, isoja ja pieniä, 30–40 kpl
saksitelineet
sivuleikkurit, 15 kpl
pahviveitset (tapetti-/mattoveitset), 30 kpl
tussipiirtimet, 30 kpl

astelevyt, 30 kpl
hakaviivaimet, 100 cm, 30 kpl
harpit, 30 kpl
kolmioviivaimet, 30o ja 45o, isoja, kumpiakin 30 kpl
metalliviivain, 100 cm

kipsimallit, 5 –7 kpl
mittasuhdemallinukke, 2 kpl
luuranko
peruskappaleet: pallo, kartio, lieriö ja säännölliset monitahokkaat
prisma
käsipeilit, 30 kpl

polykarbonaatti- tai akryylilevyt, noin 50 x 60 cm, 20 kpl  
(töiden esillepanoa varten)
retussiruisku, paineilmasäiliö ja kompressori, 2 kpl
silkkipainoseulat ja raakkelit, 20 kpl

suojaesiliinat tai suojatakit, 30 kpl
suojakäsineitä (kankaisia ja kumisia)

Mediastudio

Kalusteet ja varusteet
tietokonepöydät ja tuolit
apupöydät
roskakorit

Koneet, laitteet ja välineet
digitaaliset järjestelmäkamerat, objektiiveineen, suotimineen ja  
laukkuineen väh. 5 kpl 
digitaaliset kompaktikamerat laukkuineen, väh. 5 kpl 
digitaaliset videokamerat laukkuineen, vähintään 5 kpl
tietokoneet, joissa
– nopea verkkoyhteys 
– monipuoliset tallennusmediat ja liitäntämahdollisuudet eri laitteille
– suuri litteä näyttö
– tietokoneohjelmat kuvan, videon, animaation, esitysgrafiikan, äänen,  
 tekstin, 3D- ja multimediaesitysten sekä graafisten julkaisujen ja  
 verkko-sivujen tekemiseen, muokkaamiseen, arkistointiin ja  
 esittämiseen 
dataprojektori
dokumenttikamera (lukukamera)
viritinvahvistin ja kaiuttimet 
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piirtopöydät
skanneri
värilasertulostin 
valokuvatulostin
mikrofoni ja kuulokkeet
midi-koskettimisto 
kameranjalustat, varustettu videopäällä, 4 kpl  
(yksi kamera-ajovaunu, dolly)
studiovalot värikalvoineen ja varjostimineen 
animaatiostatiivi
salamalaiteet ja matkasalamavarusteet 
lankalaukaisin
pölynpoistopumppuharja

Grafiikkapaikka

Varusteet ja välineet
grafiikkaprässi ja huovat
grafiikkaprässin pöytä, lukittavilla pyörillä
happoallas, 3 kpl
metallilastat, 10 kpl
metallipiirrin, kuivaneula- ja akvatintaterät, 30 kpl
lino- ja puukaivertimet, puuvartisia, erilaisia teriä, 30 kpl
puupiirrosalustat
viilat, 5 kpl
lasilevyt, 10 kpl
telat, eri kokoja, 15 kpl

ongelmajäteastia, metallinen, kannellinen
roskakorit

Kuvanveisto, muotoilu ja keramiikka

dreijat
kannellinen kipsin säilytysastia 250 l, pyörillä 
kannellinen muovisaavi, 1 kpl punasavelle ja  
1 kpl korkeapolttoiselle savelle
savisaavit 250 L, pyörillä ja kansilla, 2 kpl 
tarvikevaunut

kavaletti, 30 kpl
dreijausrauta, 5 kpl
kaulin, 30 kpl
kolmijalka, erikokoisia 30 kpl
kovalevyalustoja, 30 kpl 
käsisahat, 3 kpl
karkaistu lasilevy, 4 kpl
lasituspihdit
latta- ja pyörökärkipihdit, 30 kpl
muovailulasta, puisia 2 kpl
muovailupuikkolajitelma, puisia 30 kpl
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muovailuveitsi, 20 kpl
muovikauha, 3 kpl
muovipurkit lasitteille, kierrekannelliset, 20 kpl
raspi, 12 kpl
savileikkuri
siivilä, erikokoisia ja -tiheyksisiä, 3 kpl, 
silmukkaraudat, 20 kpl
sähkövatkain
taltat, erilaisia, 15 kpl
digitaalinen tarkkuusvaaka, 0,5 g jaolla 3 kg asti
vasarat, 20 kpl
vispilä, 2–4 kpl
vastuslankaleikkuri
väritelat, eri levyisiä, 30 kpl

dreijausesiliinat
suojakäsineet, lämpöeristeiset, 2 paria
tiili uunilevyn puhdistusta varten

Pimiö, valokuvaus- ja videokuvaustila 

ajanottokello
atulat, 6 kpl
filminulosvedin
filmin purkituslaite
filminkehitystankki ja spiraalit, 2–4 kpl
jakkarat (korkeat, säädettävät)
kinofilmikamera, 6 kpl, osa järjestelmäkameroita  
objektiiveineen ja suotimineen
kameralaukkuja 6 kpl
kuivauslasta
lankalaukaisin
lämpömittari
mitta-astiat ja kaadinsarja, 2–4 kpl
muovialtaat, 3 kpl
muovipurkki, korkillinen, 5 kpl
pölynpoistopumppuharja
rajaajat, 3 kpl
roskakori
salamalaite
suurennuskone, ajastimella, 3 kpl
tarkennusluuppi 3 kpl
taskulamput, 16 kpl
taustakartonki
valokuvaleikkuri

ongelmajäteastia, metallinen, kannellinen
roskakori 
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Opettajan työtila ja varastot

työtuoli
tietokone, (varustus, kuten mediastudion tietokoneet)
puhelin
roskakori

Työturvallisuus ja ensiapu

ensiapukaapin perussisältö: ensiapusiteitä, joustositeitä, sidetaitoksia, 
isoja ja pieniä laastareita, palovammasiteitä, kolmioliina, kiinne- 
laastaria, putkiverkkoside, haavanpuhdistusaine ja haavapyyhkeitä, 
kylmäkääre, silmänhuuhteluvälineet, sakset, pinsetit, hakaneuloja,  
suojakäsineet, hälytysnumerot, ensiapuohjeet

pimiöön omat silmänhuuhteluvälineet

hengityssuojaimet

alkusammutusvälineet: sammutin ja sammutuspeite

Lait ja määräykset
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Määräykset 1/011/2004, 
2/011/2004 ja 3/001/2004. Opetushallitus

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003. Määräys 33/011/2003. 
Opetushallitus

Perusopetuslaki (628/1998) ja -asetus (852/1998)

Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnalli-
sista tavoitteista ja tuntijaosta (1435/2001)

Lukiolaki (629/1998) ja -asetus (810/1998)

Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista 
ja tuntijaosta (955/2002)

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (635/1998)

Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (806/1998)

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja -asetus (895/1999)

Suomen rakentamismääräyskokoelma A1-F2

Työturvallisuuslaki (738/2002)

Terveydensuojelulaki (763/1994) ja -asetus (1280/1994)

Laki nuorista työntekijöistä (998/1993)

Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista 
töistä (475/2006)

Ympäristösuojelulaki (86/2000) ja -asetus (169/2000)

Jätelaki (1072/1993) ja -asetus (1390/1993)

Pelastuslaki (468/2003) ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (787/2003)
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Kuvataiteen opetustilan  
esimerkkipiirustukset

Esimerkki 1
• peruskoululle ja pienelle lukiolle soveltuva malli silloin, kun riittää   
  yksi perustyötila
• ryhmäkoko 24 oppilasta

Esimerkki 2
• peruskoululle ja lukiolle soveltuva malli silloin, kun perustyötiloja 
  tarvitaan kaksi
• ryhmäkoko 28 oppilasta
• mediastudio yhteiskäytössä muiden oppiaineiden kanssa
• opettajan pukuhuone ja WC eivät kuulu opetustilan pinta-alaan
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Esimerkki 1



Esimerkki 2
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Kuvataide on luonteeltaan taide-, viestintä-, kulttuuri-, tieto- ja taito- 
aine. Kuvataiteen opetuksessa ilmaisulliset, taidolliset ja tiedolliset ta-
voitteet toteutuvat samanaikaisesti kuvallisissa, kirjallisissa ja suullisis-
sa harjoituksissa. Oppiaineen luonne vaikuttaa tilojen suunnitteluun 
ja varustamiseen. 

Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoja siitä, minkälaisia asioi- 
ta tulisi ottaa huomioon opetustiloja ja niiden varustamista suunni-
teltaessa. Suunnittelun lähtökohtana ovat koulutuksen järjestäjän ja 
koulun omat tavoitteet ja painotukset. Toisaalta tilojen suunnittelussa 
tulee pyrkiä sellaisiin yleispäteviin ratkaisuihin, että opetustiloissa ei 
jouduta tekemään suuria muutoksia, jos opettajat vaihtuvat tai ope-
tussuunnitelman painotukset muuttuvat. Mallipiirustuksissa on esitetty 
erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Opas on tarkoitettu opetustilojen rakentamista ja peruskorjausta 
suunnitteleville arkkitehdeille ja erikoissuunnittelijoille, kouluraken-
tamisesta sekä koulun kaluston ja välineistön hankinnasta vastaaville 
viranomaisille sekä suunnitteluun ja hankintoihin osallistuville opet-
tajille.

Opetushallitus/kirjasto
PL 380 (Kumpulantie 3, 00520 Helsinki)
00531 Helsinki
Puhelin (09) 774 775 (vaihde)
Faksi (09) 7747 7865
kirjasto@oph.fi
www.edu.fi/julkaisut

ISBN 978-952-13-3320-0 (pdf)

Kuvataiteen 
opetustilojen 
suunnitteluopas

peruskoulu ja lukio
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