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Uusi koulurakennus valmistuu kesällä – modernin puukoulun tilat 
toivottavat käyttäjänsä tervetulleeksi elokuussa 

Suomalais-venäläisen koulun uusi rakennus on viimeistelyä vaille valmis. Rakennustyöt ovat edenneet 
aikataulussaan, ja uusi, moderni puukoulu sekä piha-alueet valmistuvat heinäkuun aikana. Tilojen 
kalustaminen aloitetaan kesäkuussa. Koulun syyslukukausi alkaa elokuussa uudessa rakennuksessa, 
vanhassa tutussa osoitteessa Kaarelankujalla.   

Lukuvuoden päättyessä koululla pakataan tavaroita muuttolaatikoihin. Kannelmäen väistötilojen tyhjennys 
ja tekniikan purkaminen alkaa heti seuraavana maanantaina koulun päätyttyä. Uusi rakennus kalustetaan 
kesäkuun aikana, jotta kalusteet ehtivät tuulettua ennen elokuuta ja koulun alkua. Osa väistötiloihin 
hankituista kalusteista siirretään uuteen kouluun, ja osa on hankittu suoraan uusiin tiloihin.  
 
Paluu vanhalle tontille Kaarelankujalle  

Vanhalla tontilla, osoitteessa Kaarelankuja 2, myös rakennuksen ympäristö uudistuu. Helsingin kaupunki 
rakentaa parhaillaan kevyenliikenteenväylää liikuntahallin ja koulutontin väliin sekä uusii Kaarelankujalla 
kunnallistekniikkaa, mm. vesi- ja viemärilinjat. Kaupungin töiden on määrä valmistua pääosin elokuuhun 
mennessä. 

Henkilöstö pääsi toukokuussa pitkään odotetuille vierailukierroksille rakennustyömaalle koronaturvallisesti 
pienissä ryhmissä. Palaute oli pääosin positiivista: uudella koululla on valoisaa ja kaunista. Myös piha sai 
paljon kiitosta. 
 
Monipuoliset liikuntatilat valmistuvat syksyllä koulun naapuriin 

Oman liikuntasalin sijasta koulun käyttöön tulee erillinen liikuntahalli, joka parantaa samalla pihan 
viihtyisyyttä muodostaessaan koulurakennuksen kanssa luonnollisen melusuojan. Koulun osoite on jatkossa 
Kaarelankuja 2B ja liikuntahallin 2A. 

Halli tarjoaa oppilaille tavallista paremmat liikuntamahdollisuudet. Hallin arkipäivävuoroista puolet on 
varattu koulun käyttöön. Liikuntahallin omistaja ja operaattori on Arena Center Oy, ja se valmistuu 
lokakuun alussa. Koulun käytössä on kaksi sisäliikuntakenttää, noin 2 000 neliötä. Tilaa tulee enemmän kuin 
omaan liikuntasaliin olisi mahtunut, ja opetustoimintaa on helpompi järjestellä usealle oppilasryhmälle yhtä 
aikaa. 
 
Yhteisöllinen moderni puukoulu 

Suomalais-venäläisen koulun uudisrakennus on valmistuessaan yksi Suomen suurimmista puukouluista. 
Koulurakennuksen hiilijalanjäljen on laskettu olevan noin 20 prosenttia keskimääräistä pienempi. Modernin 
puurakennuksen uskotaan herättävän kiinnostusta laajemminkin.  

Opettajat ja oppilaat ovat osallistuneet aktiivisesti uuden koulurakennuksen suunnitteluun. Rakennus on 
ensimmäinen monimuotoinen oppimisympäristö Suomessa, joka kattaa kaikki vuosiluokka-asteet 
esiopetuksesta lukioon.  

Tilat perustuvat uuden opetussuunnitelman mukaisesti vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyteen. 
Oppimisympäristö koostuu yhteisöllisistä, avarista torialueista sekä suljetummista pienryhmä- ja 
aineopetustiloista. Koulun lattiat ovat pääosin tekstiilimattoa ja koulu on ns. kengätön koulu. 
 
Uudet tilat ja uusi toimintakulttuuri 

Uutta koulurakennusta on kehitetty alusta lähtien aktiivisessa yhteistyössä koulun henkilökunnan ja 
oppilaiden kanssa. Koulussa on ollut käynnissä työyhteisön kehittämishanke, jossa on valmistauduttu 



toimintakulttuurin muutokseen. Yhteistyö eri osapuolten kesken on ollut helppoa, joustavaa ja tuloksellista. 
Koulu on valmiina ottamaan uudet tilat ja uuden toimintakulttuurin käyttöönsä.    
Huoltajille on esitelty etätilaisuuksissa uutta koulua ja kerrottu toimintaan liittyvistä muutoksista. Oppilaille 
pidetään vastaava tilaisuus vielä ennen lukuvuoden päättymistä. Perusopetuksen oppilaat osallistuivat 
suunnittelijoiden pitämälle etäluennolle aiheena puurakentaminen ja uusi koulurakennus sekä 
rakentamisprosessi. Myös koulun kuukausitiedotteissa on tiedotettu uudisrakennushankkeesta 

Koulu saa syksyllä uuden visuaalisen ilmeen, ja brändityöpajoihin osallistuivat myös henkilöstön, oppilaiden 
ja huoltajien edustajat. Uuden rakennuksen lisäksi uusi ilme toivottaa koululaiset ja henkilökunnan 
tervetulleeksi syyslukukaudelle niin nettisivuilla kuin koulun muissakin kanavissa ja materiaaleissa. 

Viimeisten työvaiheiden etenemistä voi seurata työmaan verkkosivulla: www.srv.fi/tyomaat/2838-
suomalais-venalainen-koulu/ajankohtaista-suomalais-venalaisen-koulun-tyomaalla/ 

 

Kiitämme kaikkia uuden koulun rakentumista seuranneita ja toivotamme hyvää kesää koko 
projektiryhmän puolesta! 
 
Tuula Väisänen, rehtori, Suomalais-venäläinen koulu 
 
Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, Senaatti-kiinteistöt 
 
 

  
 

  
 
 
 


