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TIEDOTE 
Parolan Yhteiskoulun tilanne 2/2021 
 
Parolan Yhteiskoulun opetustiloista 13 on sisäilmasyistä pois käytöstä. 
 
Väistötiloina on Parolan lukiolta vapautuneet tilat sekä yhdeksän tilaa Parolan koulun tiloissa. 
Mahdollisista sisäilmaoireista tulee ilmoittaa Wilman kautta sekä kouluterveydenhoitajalle että rehtorille. 
 
Johanna Hyytiä 
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TIEDOTE 
Parolan Yhteiskoulun tilanne 12/2019 
 
Yhteistyö sisäilmatilanteessa: 

Sisäilmatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Viimeisin kokous on pidetty tiistaina 10.12.2019. Sisäilmatyöryhmässä 
päätettiin, että vuoden 2020 alusta lukien sisäilmaan liittyvät tiedotteet laitetaan koulun nettisivuille ja wilmaan. Tekninen 
yksikkö vastaa rakennusteknisestä tiedottamisesta ja vastaa mahdollisiin lisäkysymyksiin. Kunnan nettisivuille laitetaan 
nähtäväksi teknisen yksikön tutkimusraportit. Tähän saakka Parolan Yhteiskoulun teknisen yksikön tutkimusaineisto on 
ollut luettavissa sivistystoimissa. 

 Parolan yläkoulun sisäilmatilannetta on seurattu aktiivisesti. Oppilaille ja opettajille on teetetty oirekyselyt, joista 
työterveyshuolto ja kouluterveydenhuolto on lausunut suositukset ja arvioinut altistumisolosuhteet (Pihlajalinna 
4/2019).  

 laaja-alaisia korjaustoimenpiteitä ei ole tarkoitus tehdä, vaan suunnitelmana on rakentaa tilalle uusia tiloja. 
Valtuusto päättää uuden koulun paikasta 18.12.2019. Tämän jälkeen käynnistyy varsinainen suunnittelutyö.  

 siirtymäajaksi on suunniteltu väistötiloja sekä tilojen olosuhteiden korjausta lisäilmanvaihdolla. 
Sisäilmatyöryhmässä on käsitelty 10.12.2019 Yhteiskoulun väistötarvetta. 

 huoltajien tulee olla yhteydessä rehtori Kallioon ja kouluterveydenhoitajaan, mikäli lapsella ilmenee oireita, 
joiden epäillään liittyvän sisäilmaan, jotta voidaan tehdä tarvittavia yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.  

 kouluterveydenhuolto vastaa osaltaan oppilaiden tilanteen seuraamista. Kouluterveydenhuollon edellinen 
lausunto on toukokuulta 2019 (koululääkäri Jaakko Pitkänen) ja nyt on pyydetty uusi lausunto, joka toimitetaan 
tiedoksi huoltajille.  

 oireilevien työntekijöiden työ- ja toimintakykyä tuetaan aktiivisesti. Työterveyshuolto jatkaa työntekijöiden 
oireilun seuraamista ja työterveyslääkäri Sanna Kesän lausunto on käsitelty sisäilmatyöryhmässä 10.12.2019.  

Sisäilmasta johtuvat opetusjärjestelymuutokset lukuvuonna 2019-2020: 

Sivistyslautakunnan toukokuun ja marraskuun päätöksellä koululta on otettu pois käytöstä 13 opetustilaa ja tehty 
korvaavia opetusjärjestelyjä. 

 Kotitalouden opetuskäytössä on yksi opetuskeittiö sekä luokkatila Yhteiskoululla (Jopo-luokka). Joululomalla 
2019 lukiolta vapautuva opetustila 21 remontoidaan kotitalous opetuksen käyttöön ja väistötilaksi.  

 Yhteiskoulun ruokasalissa on käytössä uusi opetustila. Tila on merkitty työjärjestykseen R1. Tämän lisäksi on 
käytössä erillinen tila sisäilmaoireileville oppilaille. Opetustilassa voi seurata opetusta streemauksen avulla. 
Tilaan on myös palkattu työntekijä. Tilassa voi opiskella 16 oppilasta. 

 Parolan koulun 2.kerroksen luokkahuone 205 on Yhteiskoulun opetuskäytössä 
 Opetustila 3 (Katsomusaineiden tila), pienryhmätila 1, alakotitaloustila 4, opetustila 19 (pienryhmätila äidinkieli), 

17, 16 (äidinkieli, 18 BG-GE (tilassa muutama tunti), luokka 28 (ma) ovat pois opetuskäytöstä. Luokkatiloja on 
tällä hetkellä pois käytöstä 13.  

 Yksi pienryhmä on siirtynyt väistötiloihin Parolan kouluun, Otava-luokka 
 Parolan koulun 3.kerroksen tilaan suunnitellaan luma -opetuksen tiloja Yhteiskoulun käyttöön 
 Sisäilmatyöryhmän ohjeen ja lautakunnan päätöksen mukaisesti luokkatilat 7,8 ja 9 ja opo:n tilat suljetaan pois 

käytöstä kevätlukukauden 2020 alusta. Opetusta siirretään lukion tiloihin.  
 Terveystarkastajan näkemyksen mukaisesti Yhteiskoulun liikuntasalin käytöstä on luovuttu, siihen asti, kunnes 

siellä esiintyvä terveyshaitta on saatu poistettua ja laadunvarmistuksella todennettua.  Yhteiskoulun ja lukion 
liikuntatunnit on siirretty osittain Juteinin liikuntasaliin.  

Poikkeavat opetusjärjestelyt aiheuttavat siirtymiä koulupäivän aikana. 
Sivistyslautakunta käsittelee Yhteiskoulun väistötarvetta / jatkosuunnitelmia kokouksessaan 15.1.2020. 
 
 
Minna Kallio ja Johanna Hyytiä 
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TIEDOTE 
Parolan Yhteiskoulun tilanne 10/2019 
 
Parolan yläkoulun sisäilmatilannetta on seurattu aktiivisesti. Oppilaille ja opettajille on teetetty oirekyselyt, joista 
työterveyshuolto ja kouluterveydenhuolto on lausunut suositukset ja arvioinut altistumisolosuhteet. Teknisesti pyritään 
vaikuttamaan lämpötilaolosuhteisiin, meluisuuteen, tuoksuihin, hajuihin ja ilman laatuun. 
 
Jatkosuunnitelmana on: 

 laaja-alaisia korjaustoimenpiteitä ei ole tarkoitus tehdä, vaan suunnitelmana on rakentaa tilalle uusia tiloja 
 siirtymäajaksi on suunniteltu väistötiloja sekä tilojen olosuhteiden korjausta lisäilmanvaihdolla 
 oireilevien työntekijöiden työ- ja toimintakykyä tuetaan aktiivisesti. Oireilevien oppilaiden opiskelua tuetaan 

aktiivisesti ja tarvittaessa yksilöllisillä opetusjärjestelyillä. 
 em. suunnitelma ja koululla työskentelevien työntekijöiden oireilun laatu huomioiden työterveyshuolto katsoo 

tämän hetken suunnitelmia riittäviksi 
 työterveyshuolto jatkaa työntekijöiden oireilun seuraamista ja kouluterveydenhuolto oppilaiden tilanteen 

seuraamista. 
 sisäilmatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Viimeisin kokous on pidetty tiistaina 29.10.2019. Työryhmään 

kuuluu opetustoimen ja teknisen yksikön edustajia, työterveyshuolto ja terveystarkastaja Heidi Saarinen. 
 

Lukuvuoden 2019-2020 väistötilat ovat seuraavat: 

 Kotitalouden opetuskäytössä on yksi opetuskeittiö sekä luokkatila Yhteiskoululla (Jopo -luokka) 
 Yhteiskoulun ruokasalissa on lähes valmis uusi opetustila. Tila on merkitty työjärjestykseen R1. Opetustilassa 

voi seurata opetusta streemauksen avulla. Tilaan on myös palkattu työntekijä. Tilassa voi opiskella 16 oppilasta. 
 Parolan koulun 2.kerroksen luokkahuone 205 on Yhteiskoulun opetuskäytössä 
 Parolan koulun 3.kerroksen tilaan suunnitellaan luma -opetuksen tiloja Yhteiskoulun käyttöön 
 Yksi pienryhmä on siirtynyt väistötiloihin Parolan kouluun, Otava-luokka 
 Opetustila 3 (Katsomusaineiden tila), pienryhmätila 1, alakotitaloustila 4, opetustila 19 (pienryhmätila äidinkieli), 

17, 16 (äidinkieli, 18 BG-GE (tilassa muutama tunti), luokka 28 (ma) ovat pois opetuskäytöstä. 
 

Terveystarkastajan näkemyksen mukaan Yhteiskoulun liikuntasalin käytöstä tulisi luopua siihen asti, kunnes siellä 
esiintyvä terveyshaitta on saatu poistettua ja laadunvarmistuksella todennettua.  Näin ollen ko. sali poistetaan käytöstä 
toistaiseksi. Terveystarkastaja on tehnyt päätöksen keskiviikkona 30.10. Tiedotamme uudet opetusjärjestelyt 
mahdollisimman pian. Siirrämme liikunnan opetusta Juteinin ja Hurttalan liikuntasaleihin.  
 
Poikkeavat opetusjärjestelyt aiheuttavat siirtymiä koulupäivän aikana. 
 
Toivomme pikaista yhteydenottoa koululle, mikäli lapsellanne ilmenee oireita, joiden epäilette liittyvän sisäilmaan. 
Teemme muutoksia ja yksilöllisiä opetusjärjestelyjä tarvittaessa.  
 
 
Minna Kallio ja Johanna Hyytiä 
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TIEDOTE 
Parolan Yhteiskoulun tilanne 8/2019 
 
Parolan yläkoulun sisäilmatilannetta on seurattu aktiivisesti. Oppilaille ja opettajille on teetetty oirekyselyt, joista 
työterveyshuolto ja kouluterveydenhuolto on lausunut suositukset ja arvioinut altistumisolosuhteet. Teknisesti pyritään 
vaikuttamaan lämpötilaolosuhteisiin, meluisuuteen, tuoksuihin, hajuihin ja ilman laatuun. 
Jatkosuunnitelmana on: 

 laaja-alaisia korjaustoimenpiteitä ei ole tarkoitus tehdä, vaan suunnitelmana on rakentaa tilalle uusia tiloja 
 siirtymäajaksi on suunniteltu väistötiloja ensi lukukauden alusta alkaen sekä tilojen olosuhteiden korjausta 

lisäilmanvaihdolla 
 oireilevien työntekijöiden työ- ja toimintakykyä tuetaan aktiivisesti. Oireilevien oppilaiden opiskelua tuetaan 

aktiivisesti ja tarvittaessa yksilöllisillä opetusjärjestelyillä. 
 em. suunnitelma ja koululla työskentelevien työntekijöiden oireilun laatu huomioiden työterveyshuolto katsoo 

tämän hetken suunnitelmia riittäviksi 
 työterveyshuolto jatkaa työntekijöiden oireilun seuraamista ja kouluterveydenhuolto oppilaiden tilanteen 

seuraamista. 
 

Lukuvuoden 2019-2020 väistötilat ovat seuraavat: 
 

 Kotitalouden opetuskäytössä on yksi opetuskeittiö sekä luokkatila Yhteiskoululla (Jopo -luokka) 
 Yhteiskoulun ruokasalia Parolan koululla käytetään osin opetustilana. Tilaan on tehty kesän aikana yksi 

opetustila ja tilaa käytetään työjärjestyksen mukaisesti. Tila on merkitty työjärjestykseen R1 
 Yksi pienryhmä siirtyy väistötiloihin Parolan kouluun, Otava-luokka 
 Opetustila 3 (Katsomusaineiden tila), pienryhmätila 1, alakotitaloustila 4, opetustila 19 (pienryhmätila äidinkieli), 

17, 16 (äidinkieli, 18 BG-GE (tilassa muutama tunti), luokka 28 (ma) ovat pois opetuskäytöstä. 
 

Poikkeavat opetusjärjestelyt aiheuttavat siirtymiä koulupäivän aikana.  
 
Toivomme pikaista yhteydenottoa, mikäli lapsellanne ilmenee oireita, joiden epäilette liittyvän sisäilmaan. Teemme 
tarvittaessa muutoksia järjestelyihin.  
 
Johanna Hyytiä ja Minna Kallio 
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TIEDOTE 
Parolan Yhteiskoulun tilanne 6/2019 
 
Parolan yläkoulun sisäilmatilannetta on seurattu aktiivisesti. Oppilaille ja opettajille on teetetty oirekyselyt, joista 
työterveyshuolto ja kouluterveydenhuolto on lausunut suositukset ja arvioinut altistumisolosuhteet. Teknisesti pyritään 
vaikuttamaan lämpötilaolosuhteisiin, meluisuuteen, tuoksuihin, hajuihin ja ilman laatuun. 
Jatkosuunnitelmana on: 

 laaja-alaisia korjaustoimenpiteitä ei ole tarkoitus tehdä, vaan suunnitelmana on rakentaa tilalle uusia tiloja 
 siirtymäajaksi on suunniteltu väistötiloja ensi lukukauden alusta alkaen sekä tilojen olosuhteiden korjausta 

lisäilmanvaihdolla 
 oireilevien työntekijöiden työ- ja toimintakykyä tuetaan aktiivisesti. Oireilevien oppilaiden opiskelua tuetaan 

aktiivisesti ja tarvittaessa yksilöllisillä opetusjärjestelyillä. 
 em. suunnitelma ja koululla työskentelevien työntekijöiden oireilun laatu huomioiden työterveyshuolto katsoo 

tämän hetken suunnitelmia riittäviksi 
 työterveyshuolto jatkaa työntekijöiden oireilun seuraamista ja kouluterveydenhuolto oppilaiden tilanteen 

seuraamista. 
 

Valtuusto käsittelee uudisrakennuksen paikkaa 19.6.2019. 
 
Lukuvuoden 2019-2020 väistösuunnitelma on: 

 Kotitalouden opetuskäytössä on yksi opetuskeittiö sekä muuta soveltuvaa luokkatilaa Yhteiskoululla 
 Yhteiskoulun ruokasalia Parolan koululla käytetään osin opetustilana 
 Osa opetuksesta mm. yksi pienryhmä siirtyy väistötiloihin Parolan kouluun 
 Opetusjärjestelyissä pyritään joustavaan yhteistyöhön lukion kanssa 

 
 
Lisätietoja asiasta:  
Liisa Jokinen 
Projektijohtaja 
050 303 7310 
 
Minna Kallio  
Yhtenäiskoulun rehtori 
050 344 4546 
 


