
  Tarveselvitys 

   

 
Toimiala: 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

Hankkeen nimi 

Helsingin luonnontiedelukio 

Hankenro 
 

Kaupunginosa 

Kumpula 
Kiinteistötunnus 
 

Opiskelijamäärä: 

900, josta nousua n 200 

Osoite 

Pietari Kalminkatu 3 
Postiosoite 
PL 61303, 00099 Helsingin kaupunki 

Tilakustannukset 

Hankkeen suuruus ja kustannukset (ilman ALV) brm2 htm2 hym2 kustannus-
ennuste M 
€ 

pääomavuokra: 
23.86 €/htm2/ kk 
ylläpitovuoka: 
4,61 €/m2/kk ja 23 183,7 €/kk 
 

Uudisrakennus 
 

7271 6509 4027  
 

 

Laajennus/lisärakennus     
 

 
vuosittaiset vuokrakustannukset : 

Muutos/peruskorjaus     1 738 630,40  €/v + 
yhteiskäyttöiset tilat n. 140 000 
€/v 
josta nousua n 358 000 €/v 

Toiminnan kuvaus, toiminnan laajuus- ja laatutavoitteet  
Helsingin luonnontiedelukio toimii nykyään vuokratiloissa osoitteessa Mäkelänrinne 84.  
Uudishankkeessa Helsingin yliopistopalvelut toteuttaa lukiolle korvaavat tilat yliopiston Kumpulan kampuksen yhteyteen osoitteeseen Pietari 
Kalminkatu 3.Vuokrahankkeen tavoitteena on luoda yliopistokampuksen osana oleva turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmukainen ja 
muuntojoustava oppimisympäristö.  Tilasuunnittelulla edistetään lukion opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamista sekä vahvistetaan 
yliopiston ja lukion yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta. Toteuttamalla osittain yhteiskäyttöisiä tiloja luodaan monipuolisia mahdollisuuksia 
luonnontieteen opiskeluun kustannus- ja tilatehokkaasti. Sitovilla sopimuksilla varmistetaan, että käyttöperusteisesti vuokrattavia tiloja on 
käytössä lukion toiminnan tarpeen mukaan 

Perustelut tilantarpeelle 
Nykyiset vuokratilat ovat riittämättömät 900 opiskelijan käyttöön eivätkä ne vastaa uuden oppimiskäsityksen toiminnalle asettamia tavoitteita. 
Uudishankkeena toteutettavilla vuokratiloilla pystytään nykyistä paremmin vastaamaan palvelutarpeeseen sekä mahdollistamaan turvallinen, 
toimiva ja hyvinvointia edistävä oppimisympäristö opiskelijoille sekä vahvistaa Helsingin yliopiston ja Helsingin luonnontiedelukion 
vuorovaikutusta. 

Aikaisemmat päätökset 
- 

Hankkeen toteutusaikataulu 
tilat otetaan käyttöön kalustettuna elokuussa 2023. 
Liittyminen muihin hankkeisiin 

- 
Väistötilaratkaisu 
- 
Henkilöstön lisäämistarve 

Opiskelijamäärän kasvun vuoksi henkilöstökuluihin on tulossa n 560 000 € kasvu 
Vuosittaiset toiminnankustannukset ilman tilakustannuksia 

 
Toiminnan käynnistämiskustannukset 
Muuttokustannukset n. 88 000 €, siivouskustannukset 122 000 €/ v ja käynnistämiskustannukset 420 000 €.  
Vaikutusten arviointi (terveys, hyvinvointi ja lapsivaikutukset) 
Hankkeen myötä Helsingin luonnontiedelukiolla on riittävät tilat sekä nykyistä paremmat mahdollisuudet laajaan yhteistyöhön Helsingin yliopiston 
kanssa. Lisäksi hankkeessa toteutetaan nykyisiä paremmin opetussuunnitelman toimintaa tukevat tilat.  
 

Lisätietoja 

- 
Työryhmä  
Vera Schulman, tilahankeyksikön päällikkö, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
Timo Hartikka, pedagoginen asiantuntija, rehtori, Helsingin luonnontiedelukio 
Pekka Panhelainen, projektijohtaja kaupunkiympäristö 
 
Suvi Havula, toimintakustannukset 
Päivi Koskinen, käynnistämiskustannukset 
Erja Hammarén, siivouskustannukset 
 
 Tarveselvitys on tehty kaupunkiympäristön ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan välisenä yhteistyönä.  

Päiväys 

Helsinki  9.12.2019   


