21.12.2018

Suomalais-venäläinen koulu saa uudet tilat –
tavoitteena valmistuminen syksyllä 2021
Suomalais-venäläisen koulun uudisrakennus on valmistuessaan Suomen ensimmäinen, kaikki esija perusopetuksen vuosiluokka-asteet ja lukion kattava uuden opetussuunnitelman mukainen
avoimen oppimisympäristön koulu. Käyttäjiksi tulevat koulun yli 700 oppilasta esikoulusta lukioon ja
lähes 100 koulun työntekijää. Uudisrakennusta on suunniteltu vuodesta 2015 alkaen yhdessä
koulun opettajien kanssa, ja myös SVK:n oppilaat ovat osallistuneet uuden koulun visiointiin.
Uuden koulun tieltä purettavassa vanhassa koulurakennuksessa on ollut pitkään sisäilmaongelmia.
Erilaisia korjauksia on tehty paljon. Osa tiloista on poissa käytöstä, ja alaluokat ovat työskennelleet
väliaikaisissa paviljongeissa koulun pihalla vuodesta 2017. Vaikka tilanne on toistaiseksi
hallinnassa, pysyvä ratkaisu edellyttää uuden koulun rakentamista. Lisäksi vuonna 1964
valmistuneen koulun tiloissa on todettu ahtautta ja puutteita. Yhdessä nämä tekijät ovat johtaneet
siihen, että hankkeessa päädyttiin peruskorjauksen sijasta uudisrakennukseen.
Tavoitteena uudenlainen, avoin oppimisympäristö
Alkuvuodesta 2018 järjestettiin suunnittelukilpailu, josta seuloutui jatkoon kaksi työtä. Lokakuussa
valittiin lopullinen ratkaisu ja suunnitteluryhmä. Voittajaksi nousi arkkitehtitoimisto Frondelius +
Keppo + Salmenperä Oy:n ehdotus "Akkuna", jossa oppimisympäristö koostuu yhteisöllisistä,
avarista torialueista sekä suljetummista pienryhmä- ja aineopetustiloista. Uusi koulurakennus tulee
sijoittumaan tontin Hämeenlinnantien puoleiselle laidalle ja piha-alueet nykyisten koulurakennusten
paikalle. Rakentamisen allianssikumppaniksi valittiin marraskuussa 2018 SRV Rakennus Oy.
Rakentamisen on tarkoitus alkaa kesällä 2019 ja valmistua syyslukukauden 2021 alkuun
mennessä.
Koulurakennuksen naapuriin suunnitellaan erillistä yksityisen yrityksen toteuttamaa liikuntahallia.
Koulu olisi hallin päiväkäyttäjä, ja iltaisin halli olisi vapaasti vuokrattavissa palvellen muun muassa
urheiluseuroja ja muita yhdistyksiä. Erillinen liikuntahallirakennus mahdollistaisi koululle tavallista
suuremmat liikuntatilat ja muodostaisi koulun pihaan Kehä I:n melulta suojaavan muurin.
Väistötilavaihtoehtoja selvitetään vielä
Syksystä 2019 alkaen koulun toiminnan on tarkoitus siirtyä rakentamisen ajaksi väistötiloihin,
joiden sijainti ei ole vielä varmistunut. Koulun tilatarpeista vastaava Senaatti-kiinteistöt on etsinyt
väistötiloja yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien tilakeskusten kanssa ja käynyt
koulun kanssa läpi lukuisia vaihtoehtoja. Tällä hetkellä valmistelussa on rinnan kaksi vaihtoehtoista
sijaintia parakeille: Pelimannin koulun tontti Kannelmäessä ja Mustialankadun tontti Viikissä.
Pelimannin koulun tontin omistaa Helsingin kaupunki, ja Mustialankadun tontin valtio.
Pelimannin tontin vapautuminen on vielä epävarmaa, sillä se edellyttää paikalla sijaitsevan
Helsingin kaupungin tyhjän koulurakennuksen purkamista. Kumpikin vaihtoehdoista on saanut

kannatusta oppilailta ja heidän perheiltään, mutta osalle perheistä Viikki on sijaintina erittäin
haasteellinen. Koulun runsaasta 700 oppilaasta noin 300 asuu lähialueilla ja loput tulevat kouluun
ympäri pääkaupunkiseutua. Huoltajien suhtautumista eri väistötilaratkaisuihin on kartoitettu
mielipidekyselyllä, jonka tuloksiin tutustutaan paremmin tammikuussa uuden lukukauden alkaessa.
Helsingin Kaarelassa sijaitseva Suomalais-venäläinen koulu on Suomen suurin venäjän kielen ja
kulttuurin opetukseen erikoistunut yleissivistävä koulu, jossa voi opiskella A1-venäjää alakoulusta
lukioon saakka. SVK on valtion ylläpitämä ja sen rahoituksesta vastaa Opetushallitus. Koulun tilat
omistaa Senaatti-kiinteistöt, joka vastaa myös uudisrakennuksen rakennuttamisesta.
Havainnekuvat tulevasta rakennuksesta: Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy

