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Runonlaulajantielle suunnitellaan uutta 

koulurakennusta  

Helsingin kaupunki suunnittelee uutta, nykyistä  suurempaa koulurakennusta 

Kannelmäen peruskoulun Runonlaulajantien toimipisteeseen. Nykyinen rakennus on 

tarkoitus purkaa, ennen kuin uuden rakentaminen alkaa. Samalla pihalta siirretään 

pois väliaikaiset paviljonkirakennukset. 

Uutta rakennusta suunnitellaan, koska nykyinen 1960-luvulla rakennettu 

koulurakennus ei palvele tarkoitustaan, eikä se ole laajennettavissa. Nykyiset tilat 

eivät korjattunakaan riitä palvelemaan alueen kasvavaa oppilasmäärää.  

 

Hankkeen myötä koulun toimipiste saadaan saman katon alle. Tiloja uuteen kouluun 

tulee noin 750 oppilaalle. Uudessa koulussa jatkuu edelleen 5.–9. luokkien toiminta.  

Tavoitteena on, että nykyisten tilojen purkaminen alkaisi kesällä 2024 ja 

rakentaminen myöhemmin syksyllä 2024. Siten uusi koulurakennus olisi valmis 

käyttöön otettaviksi arviolta syksyllä 2027. Aikataulu tarkentuu hankkeen edetessä, 

kun asemakaavan muutos vahvistuu ja hankkeelle valitaan toteuttaja. 

Hankkeen toteutuminen edellyttää, että kaupunki muuttaa asemakaavaa, joka ohjaa 

koulutontin rakentamista. Kaavamuutoksen yhteydessä on tavoitteena liittää 

viereiseen virkistysalueeseen koulutontin arvokas metsikkö, jossa on jalopuulehto ja 

muinaismuistoalue. Kaavamuutoksen tueksi on laadittu alustavia suunnitelma 

koulurakennuksesta. 

 

Suunnitelman mukaan uusi koulurakennus on Runonlaulajantien suuntaan 

kaksikerroksinen  ja se sijoitetaan idempään ja lähemmäksi Runonlaulajantietä kuin 

nykyinen koulurakennus. Näin oppilaille saadaan riittävän suuri piha, jota 

koulurakennus suojaa läheisen moottoritien melulta ja pölyltäkin.  

 

Kouluhankkeelle haetaan hyväksyntä ja rahoitus Helsingin kaupunginvaltuustolta 

arviolta syksyllä 2023. Tämän jälkeen suunnitelmia tarkennetaan ja alkaa työmaan 

suunnittelu. 
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Arkkitehdin näkemys koulusta. Suunnitelmat päivittyvät hankkeen edetessä. / An 

architect’s view of the school. The plans will be updated as the project progresses 

Verstas Architects.  

Nykyinen toiminta siirretään väistötilaan rakentamisen ajaksi   

Toimipisteen toiminnan suunnitellaan siirtyvän rakennustöiden ajaksi kahtaalle: osa 

oppilaista siirtyisi Kaarelankentän paviljonkiin (Kaarelan raitti 3) ja osa Pelimannintie 

16:ssa oleviin paviljonkeihin. 

Kerromme hankkeen kuulumisia seuraavan kerran, kun hankesuunnitelma 

hyväksytään.  

Asemakaavoitusta voi seurata verkossa esim:  

https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-

plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1685. 

Hankkeen osapuolia  

Hankkeen ja rakennuksen suunnittelu 

projektinjohtaja Pia Sopanen, kaupunkiympäristön toimiala (Helsingin kaupunki)  

https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1685
https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1685
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Tilatarpeen määrittely 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (Helsingin kaupunki) 

Koulun henkilökunnan edustajat osallistuvat suunnitteluun toimialan edustajan 

johdolla. 

Hanketta koskevat yhteydenotot:   

hel.fi/palaute  

A new school building planned at Runonlaulajantie 

The City of Helsinki is planning a new, larger school building for the Kannelmäki 

Comprehensive School at Runonlaulajantie. The plan is to demolish the existing 

building before beginning the construction of the new one. The temporary pavilion 

buildings will be removed from the yard. 

The new building is needed because the current school building from the 1960s does 

not serve its purpose and cannot be expanded. Even if renovated, the current 

facilities are insufficient to serve the growing number of students in the area.  

 

The project will bring the school under one roof. The new school will accommodate 

approximately 750 students, continuing to offer grades from 5 to 9.  

The demolition of the existing premises is to start in the summer of 2024, with the 

construction to begin later in the autumn of 2024. The new school building is 

estimated to be ready for use in the autumn of 2027. The schedule will be clarified as 

the project progresses, with the detailed plan revision confirmed and a project 

implementer selected. 

The realization of the project requires the City to change the detailed plan guiding the 

development of the school plot. The plan revision aims to integrate the valuable herb-

rich forest with broadleaved deciduous trees and a historical site on the school plot to 

the adjacent recreation area. Preliminary plans for a school building have been 

prepared to support the plan change. 

 

The new school building will be two-storeyed towards the Runonlaulajantie road and 

located more easterly and closer to the road than the current school building. This 
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allows for a sufficiently large yard for the students, with the school building protecting 

it from the noise and dust of the nearby motorway.  

 

Approval and funding for the school project are expected to be applied from Helsinki 

City Council in autumn 2023. Then, the plans will be specified, and the planning of 

the construction site will begin. 

Temporary facilities during the construction   

During the construction, school activities are to continue in the pavilion buildings at 

Kaarelankenttä (Kaarelan raitti 3) and Pelimannintie 16. 

We will update the information about the project once the project plan is approved.  

You can follow the detailed (land use) planning process online:  

https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-

plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1685. 

Parties involved in the project  

Project and building design 

Pia Sopanen, Project Director, Urban Environment Division (City of Helsinki)  

Space requirement specifications 

Education Division (City of Helsinki) 

School staff representatives participate in the planning under the leadership of a 

representative from the division. 

Contacts regarding the project:   

hel.fi/feedback  

https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1685
https://kartta.hel.fi/applications/sukka/dist/#/print-plan/https:%252F%252Fkartta.hel.fi%252F/sukka_asemakaava_user/1685

