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Uuden koulurakennuksen peruskiveen muurattiin muistoja ja toiveita 
 
Suomalais-venäläisen koulun uuden rakennuksen peruskivi muurattiin Kaarelankujan työmaalla 
14.1.2020. Rakennustyöt ovat edenneet siihen vaiheeseen, että rakennuksen runko alkaa kohota 
perustusten päälle. Rakennus valmistuu noin puolentoista vuoden kuluttua. 
 
Tilaisuudessa muuraajina toimivat johtaja Anni Miettunen Opetushallituksesta, apulaispormestari 
Pia Pakarinen Helsingin kaupungilta, toimitusjohtaja Jari Sarjo Senaatti-kiinteistöiltä, 
toimitusjohtaja Saku Sipola SRV:ltä, pääsuunnittelija Juha Salmenperä arkkitehtitoimisto AFKS:stä, 
rehtori Tuula Väisänen ja koulun opettajia, oppilaita ja vanhempainyhdistyksen edustajia sekä 
rakennushankkeessa työskenteleviä. 
 
Tilaisuuden aloitti Suomalais-venäläisen koulun oppilaiden kuoro, joka esitti koulun oman laulun. 
Entiset ja nykyiset oppilaat sekä opettajat muistelivat puheissaan koulun merkitystä omalla 
koulutaipaleellaan. Tilaisuuden tarjoiluista huolehti vanhempainyhdistys yhdessä koulun 
kotitalousopettajan kanssa.  
 
Perinteiden mukaisesti peruskiveen muurattiin metallilieriössä rakennuksen peruskirja, päivän 
lehti sekä muita ajankohtaisia ja rakennuksen käyttäjistä kertovia esineitä, joilla seuraaville 
sukupolville jätetään tietoa rakentamishetkestä. Peruskiveen muurattiin myös oppilaiden 
kirjoituksia ja videotervehdys muistitikulla.  
 
– Oppilaiden videokirjeessä lähetetään terveisiä tulevaisuuteen ja esitetään toiveita uudelle 
koulurakennukselle. Uuden koulun toivotaan olevan valoisa, vaalea ja valtavan iso rakennus, jossa 
on hyvä sisäilma, kertoi Suomalais-venäläisen koulun rehtori Tuula Väisänen 
muuraustilaisuudessa.  
 
Yhteisöllinen monitilakoulu rakentuu puusta ja sisältää taidetta 
 
Koulun tiloista vastaava ja uudisrakennuksen rakennuttava Senaatti-kiinteistöt on suunnitellut 
uutta koulurakennusta vuodesta 2015 alkaen yhdessä koulun opettajien ja oppilaiden kanssa. 
Uudisrakennuksen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy (AFKS) 
ja rakentamisesta vastaa SRV Rakennus Oy. Puuelementtien toimituksesta ja asennuksesta vastaa 
Kuninkaankylän Puurakentajat. 
 
Noin 6 300 bruttoneliömetrin laajuinen, kaksikerroksinen koulurakennus rakennetaan 
ristiinliimatusta massiivipuulevystä (CLT) ja liimapuurakenteista, jotka näkyvät myös 
sisäarkkitehtuurissa. Julkisivu on palosuojakäsiteltyä puuta, ja runkomateriaalina on uusiutuva 
massiivipuu.  
 
Koulua rakennetaan sääsuojan alla ja rakentamisen edetessä sen kosteus- ja muita olosuhteita 
seurataan antureiden avulla. Tulevaa rakennusta reilusti korkeampi suojakate näkyy kauas ja on 
herättänyt kiinnostusta ohikulkijoiden parissa. 
 
 



L-kirjaimen muotoisen monitilarakennuksen oppimisympäristö koostuu yhteisöllisistä, avarista 
torialueista sekä suljetummista pienryhmä- ja aineopetustiloista. Rakennukseen tulee 
kuvataiteilija Heini Ahon kineettinen teos Meditatiivinen kello, joka voitti Valtion 
taideteostoimikunnan järjestämän taidekutsukilpailun syksyllä 2019.  
 
Uuden koulun rakentaminen käynnistyi heinäkuussa 2019 vanhan rakennuksen purkamisella ja 
jatkui maanrakennus- sekä perustustöillä. Uusi koulu valmistuu elokuussa 2021, jolloin oppilaat 
aloittavat koulunkäynnin uusissa tiloissa.  
 
Suomalais-venäläinen koulun toimii kevääseen 2021 asti väliaikaisissa paviljonkitiloissa 
Kannelmäessä. 
 
Hankkeen tavoitekustannus on noin 25 miljoonaa euroa ja se toteutetaan Senaatin 
kärkihankeallianssina. 
 
 

 
Koulun kuoro esiintyi. 

 
Rehtorit täyttivät peruskiveen muurattavan lieriön.  



 
Rehtori Tuula Väisänen näyttää mallia muuraukseen. 

 
Oppilaita muurauskauhan varressa.  

 



 
Juhlatarjoilut perinteisellä tyylillä. 

 
Peruskiveen muurattiin laastilla lieriössä terveisiä tulevaisuuteen.  

 
Uutta koulua rakennetaan sääsuojan alla. 


