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Kysely väistötiloista kiinnosti
Suomalais-venäläisen koulun uudisrakennuksen suunnittelu etenee ja alkuvuonna työskennellään
erityisesti väistötilojen parissa.
Ennen joulua koulu ja Senaatti-kiinteistöt kartoittivat oppilaiden ja huoltajien mielipiteitä eri
väistötilavaihtoehdoista ja opintopolun jatkuvuudesta Wilman kautta jaetulla kyselyllä. Kartoitus
antoi hankkeen valmistelijoille tarkempaa kuvaa siitä, miten eri väistötilaratkaisut vaikuttavat
perheiden arkeen ja mitä ominaisuuksia koulunkäynnissä rakennusaikana arvostetaan.
Kyselyyn tuli yhteensä 492 vastausta, joista valtaosa (noin 80 %) edusti alakoulun ja esikoulun
oppilaiden näkökulmaa. Kysely tehtiin koulun joululomaa edeltävällä viikolla 17.–20.12.2018 ja
vastaukset annettiin oppilaskohtaisesti. Vastaukset jätettiin nimettöminä.
Vastausten perusteella koko koulun väistötilojen sijoittuminen Viikkiin nähtiin haastavana
koulumatkan vaikeutumisen ja pitenemisen sekä turvallisuuden vuoksi. Väistötilojen keskittämistä
Viikkiin pidettiin hyvänä vaihtoehtona 27 prosentissa vastauksista, hajauttamista Pelimannitielle ja
Viikkiin 45 prosentissa vastauksista ja keskittämistä Pelimannitielle 83 prosentissa vastauksista.
Vastauksissa painottui nuorempien oppilaiden ja vasta kouluun tulemista suunnittelevien
perheiden osuus.
Pelimannitien tontin vapautuminen on vielä epävarmaa, sillä se edellyttää paikalla sijaitsevan
Helsingin kaupungin tyhjän koulurakennuksen purkamista. SVK:n runsaasta 700 oppilaasta noin
300 asuu lähialueilla ja loput tulevat kouluun ympäri pääkaupunkiseutua. Lisäksi koulussa
työskentelee noin 80 hengen henkilökunta.
Kyselyyn saatiin myös 173 avointa kommenttia tai palautetta, joissa sekä kiitettiin uuden talon
rakentamista, odotettiin uusia turvallisia ja toimivia tiloja että toivottiin väistötilojen löytyvän
mahdollisimman läheltä nykyistä tonttia. Tiedottamiseen ja viestintään toivottiin parannusta.
Kyselyn perusteella aihe kiinnostaa etenkin alakouluikäisiä oppilaita huoltajineen ja hyvästä
kouluyhteisöstä haluttaisiin pitää kiinni myös rakennushankkeen aiheuttaman väliaikaisen
poikkeustilan aikana.
Väistötilojen sijainti varmistuu kevään aikana
Koulun väistötilan sijainnin varmistuminen on edelleen kesken. Suunnittelussa on kuultu sekä
oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan mielipiteitä, ja ns. Pelimannintien tontti on yhä ensisijainen
vaihtoehto SVK:n väistötiloille. Tontin saamiseksi tehdään tiiviisti yhteistyötä Helsingin kaupungin
kanssa, ja tällä hetkellä hankeryhmä on toiveikas sen suhteen, että koko koulun väistötilat
voitaisiin sijoittaa Kannelmäkeen Pelimannintien koululta vapautuvalle tontille.
Tontilla sijaitsevan Pelimannin tyhjän koulurakennuksen purkamisesta tehty valitus on vedetty pois
ja Senaatti-kiinteistöt sekä kaupunki vievät yhdessä lupaprosesseja eteenpäin niin, että SVK:n
paviljonkirakennukset voitaisiin pystyttää Pelimannin koulun tontille kesällä 2019.
Valtion omistamaa Viikin Mustialankadun tonttia pidetään yhä varasuunnitelmana, mikäli
kaupungin tontin vapautumisessa ilmenisi ongelmia. Lupaa paviljonkikoulun sijoittamiseen
Pelimannitien tontille haetaan alkuvuodesta. Väistötilojen lopullinen sijainti varmistuu vasta lupien
vahvistumisen jälkeen, kevätlukukauden 2019 aikana. Senaatti-kiinteistöt on kartoittanut
vaihtoehtoisia väistötiloja yli 30 rakennuksesta ja seitsemällä eri tontilla. Senaatti-kiinteistöjen
vaatimuksena on turvalliset, terveelliset ja koulutyöhön soveltuvat väistötilat, jotka eivät viivytä

oppilaiden ja henkilökunnan odottaman uuden rakennuksen valmistumista. Tavoitteena on ollut
löytää sijainti mahdollisimman läheltä nykyistä koulua.
Tutustu uuteen rakennukseen virtuaalisesti
Samaan aikaan väistötilojen valmistelun kanssa viimeistellään uuden koulun suunnitelmia. Koulun
henkilökunta kurkisti ensimmäistä kertaa tuleviin tiloihin virtuaalisesti joulukuussa, ja moderni
oppimisympäristö sai opettajilta paljon kiitosta. Uusien koulutilojen suunnittelussa käytettävään 3Dvirtuaalimalliin voi tutustua alla olevista linkeistä. Videot havainnollistavat tulevaisuutta ja sitä, miltä
rakennus mahdollisesti tulisi näyttämään valmistuessaan ja millaisia tiloja se pitäisi sisällään.
Videot ovat otoksia vielä keskeneräisestä suunnitelmasta. Virtuaalimalli on suunnittelun työkalu,
joka muuttuu työn edetessä eikä se anna täysin tarkkaa kuvaa tulevasta. Rakennuksen
arkkitehtisuunnittelusta vastaa AFKS-arkkitehdit ja virtuaalimallinnuksen on toteuttanut Tietoa
Finland Oy.
Linkit videoihin
Pihanäkymä uuteen koulurakennukseen: https://vimeo.com/307716755/5dc93d5348
Aulatilat: https://vimeo.com/307716802/cf3b249b19
Vastaanotot sekä humanististen aineiden ja kielten opetustilat (HUKI):
https://vimeo.com/307716837/ffb0d73db4
Luonnontieteiden ja matematiikan sekä yhteiskunnallisten aineiden tilat (LUMO ja YO-tilat):
https://vimeo.com/307718440/70364c4368
Taito- ja taideaineet: https://vimeo.com/307718476/11227fd3a2
0-2 -luokkien alue: https://vimeo.com/307718519/8a13ba441b
3-5 -luokkien alue: https://vimeo.com/307718556/a33ec8a258
-------------------Mistä on kyse – Uusi SVK | Новая ФРШ
Suomalais-venäläiselle koululle suunnitellaan uutta rakennusta, joka valmistuisi syksyllä 2021.
Uudisrakennus on valmistuessaan Suomen ensimmäinen kaikki esi- ja perusopetuksen
vuosiluokka-asteet ja lukion kattava, uuden opetussuunnitelman mukainen avoimen
oppimisympäristön koulu. Uuden koulun rakennuttamisesta vastaa Senaatti-kiinteistöt. Rakennusta
on suunniteltu vuodesta 2015 lähtien yhdessä koulun opettajien kanssa ja oppilaiden kanssa.
Hankkeen arkkitehdiksi valittiin vuonna 2018 arkkitehtuurikilpailun avulla arkkitehtitoimisto
Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy ja rakentajaksi SRV Rakennus Oy. Rakennustöiden on
tarkoitus alkaa kesällä 2019 ja uusien tilojen on tarkoitus olla valmiina syyslukukauden 2021
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.

