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Selvitys yläkoulun väistötiloista
Haapaveden kaupunginhallitus päätti 10.12.2018 pidetyssä kokouksessaan palauttaa yläkoulun
väistötila-asian (§ 306) jatkovalmisteluun ja päätti pyytää 15.1.2019 mennessä selvityksen
mahdollisten muiden tilojen soveltuvuudesta yläkoulun väistötiloiksi.
Nykytilanne
Tällä hetkellä kouluterveydenhoitajalle mahdollisista sisäilmaoireistaan ilmoittaneita oppilaita on
yläkoulussa 47 ja lukiossa 16. Lääkärin suositus puhtaammista opetustiloista on noin 15:lla
oppilaalla. Opettajista oireilevia on n. 5-10 ja useilla on lääkärin suositus järjestää puhtaammat
opetustilat.
Otavankujan kiinteistössä opiskelee kaksi ryhmää: erityisopetuksen ryhmä ja toinen ryhmä, jossa
opiskelevat yläkoulun oppilaista ne, joilla on lääkärin suositus puhtaammista tiloista. Tällä
väistöryhmällä on yksi opettaja, joka opettaa heille kaikkia yläkoulun aineita aineenopettajien
antamien neuvojen mukaan. Tiedossa on, että tähän ryhmään on tulossa lisää oppilaita ja tällöin
Otavankujan tilat käyvät liian pieneksi ja ko. ryhmän opettaja ei pysty ottamaan ryhmään enempää
oppilaita myöskään opetuksellisista syistä. Ellei puhtaita kaupunginhallitukselle 10.12. tehdyn
esityksen kohdan 1 mukaisia opetustiloja saada, syntyy välitön tarve rekrytoida toinen
väistötilaopettaja ja hankkia hänen käyttöönsä puhdas opetustila jostakin. Jo nyt ollaan tilanteessa,
jossa lääkärintodistuksen perusteella sisäilmaltaan puhtaampia opiskelutiloja tarvitsevia oppilaita on
jonossa 2-3 oppilasta, eikä meillä ole heitä varten tilaa eikä opettajaresurssia.
Kaupunginhallitukselle 10.12. esitetyllä (esityksen kohta 1) parakkiratkaisulla lisärekrytoinnilta siis
vältyttäisiin.
Lukion opiskelijat opiskelevat kaikki lukion tiloissa.
Yläkoulun opettajista neljä opettaa Pohjois-Suomen koulutuskeskuksen (PSK) tiloissa, jossa he
pitävät kaikki opetustuntinsa. He eivät kykene työskentelemään yläkoulun tiloissa.
Parakkiratkaisu ja muut käytettävissä olevat tilat
Kaupunginhallituksen käsittelyssä 10.12. olleen esityksen kohta 1 tarkoittaisi sitä, että yläkoulun
välittömään läheisyyteen pystytettäisiin kolme parakkia, joihin saataisiin mahtumaan kaikki
Otavankujan väistöryhmän oppilaat ja mahdolliset tulevat lääkärin suosituksen puhtaammista
tiloista saavat oppilaat. Koska parakkeihin sijoitettavaksi suunnitellut ryhmät ovat kokonaisia
yläkoululuokkia, ei ratkaisu vaatisi ylimääräistä opetusresurssia, toisin kuin nykytilanne. Tällä
ratkaisulla voidaan pysyvästi taata kaikille yläkoulun oppilaille pätevä aineenopetus ja asialliset
erityisopetuksen ja oppilaanohjauksen palvelut. Tällä ratkaisulla säästetään siis yhden jo
rekrytoidun väistötilaopettajan palkka, sekä varmuudella pikaisesti tarvittavan toisen
väistötilaopettajan palkka ja hänelle hankittavan opetustilan vuokrakustannukset. Yksittäisiä
parakkeja on mahdollista hankkia parin kuukauden varoajalla. Isompien määrien hankkiminen
kestää ainakin puoli vuotta. Otavankujan tilat on tällä erää vuokrattu hiihtolomaan saakka.
Kaupungin käytössä olevat tilat on selvitetty teknisen toimen kanssa. Kaupungilla ei ole teknisen
toimen mukaan riittävästi väistötiloiksi sopivia tiloja. Teknologiakylässä on yksittäisiä huoneita
vapaana, mutta ne ovat pääosin pieniä toimistohuoneita eivätkä soveltuvia luokkaopetukseen.

Niiden määrä ei ole riittävä edes tämän hetken tarpeisiin. Mieluskylän koululle saataisiin
järjestettyä 1-2 opetustilaa, mutta ainakaan yhdessä näistä tiloista ei ole ilmastointia, ja toinen tila ei
ole täysin vapaana, koska Mieluskylän koulu tarvitsee sen itse jakotilaksi mm. kielten opetustuntien
aikana. Vailla ilmanvaihtoa olevaa tilaa ei voi väistötilaksi ottaa.
Mäkirinteen ja Hyttikallion tilat ovat tällä hetkellä ja ensi syksynä aivan täynnä. Tälläkin hetkellä
Mäkirinteellä opiskelee kaksi yläkoulun luokkaa, joista toinen luokkatila joudutaan luovuttamaan
syksyllä takaisin Mäkirinteen käyttöön, koska Mäkirinteellä aloittaa ensi syksynä kaksi ensimmäistä
luokkaa. Mäkirinteen ja Hyttikallion ryhmien yhdistäminen ei onnistu siitä syystä, että ko. koulujen
luokkakoot on mitoitettu niin pieniksi että ko. tiloihin ei mahdu nykyistä juurikaan isompia ryhmiä.
Ryhmien yhdistäminen tarkoittaisi myös lisääntyviä kuljetuskuluja ja oppilaiden erottamista tutuista
kavereista kesken alakoulun.
Uutta koulua ryhdytään rakentamaan näillä näkymin syksyllä 2019 tai keväällä 2020. On tarkoitus,
että nykyisiä yläkoulun ja lukion tiloja sekä ruokalaa ja liikuntasalia pystytään pääosin käyttämään
koko rakennusajan eli noin kaksi vuotta. Tämän vuoksi koulussa on tehty mittavia ilmastointi- ym.
remontteja sekä sijoitettu tiloihin tehokkaita ilmanpuhdistimia. Väistötilat rakentamisen ajaksi
tarvitaan näillä näkymin vain yläkoulun ns. Mäkirinteen puoleiselle siivelle, jossa sisäilmaongelmia
on koettu eniten ja jonka paikalle uutta koulua on alustavasti ajateltu. Rakennuksen tuosta siivestä
on jo tällä hetkellä tyhjänä neljä luokkaa, joiden opetus on järjestetty Pohjois-Suomen
koulutuskeskuksessa. Lisäksi tuosta siivestä tarvitaan rakennusajaksi korvaavat tilat kolmelle
tavalliselle luokalle, kolmelle pienopetustilalle sekä puu- ja metallikäsitöille.
Kaupungin tilojen lisäksi on selvitetty väistötiloiksi myös yksityisten omistamia tiloja. Esille on
tuotu ratkaisu, jossa osa yläkoulun opetusta siirrettäisiin entisen K-kaupan tiloihin. Tiloihin mahtuu
arviolta 10-15 tavallisen kokoista luokkatilaa. Rakennuksen ottaminen koulukäyttöön vaatii
rakennuksen omistajan mukaan mittavaa remonttia, mm. väliseinärakenteiden, valaistuksen,
sosiaali- ja WC-tilojen, tietoverkkojen asentamisen, sisäkaton uusimisen ja lämmityksen osalta.
Mahdollista on, että rakennettaviin luokkiin tehtäisiin huonekohtainen ilmastointi. Tämän remontin
ja vuokrakustannusten hinta tulee selvittää ja minimoida sellainen mahdollisuus (mm. kosteus- ym.
tutkimuksin), että ko. tilat eivät sovellukaan koulukäyttöön ja joudutaan hankkimaan uudet
väistötilat. K-kauppa olisi käytössä väistötilana omistajan mukaan aikaisintaan 1.8.2019 eli se ei
ehdi nykyiseen akuuttiin tarpeeseen vaan vasta uuden koulun rakentamisaikaiseksi väistötilaksi.
K-kaupan käyttöönotto opetukseen toisi mukanaan haasteita: matka yläkoululta K-kaupalle kestää
oppilailta kävellen noin 15 minuuttia. Pitkän etäisyyden vuoksi K-kaupalle joudutaan järjestämään
ruokailun jakelu. Tämä toisi lisäkustannuksia kalustoinvestointeina, kuljetuskustannuksina ja
mahdollisesti ruokahuollon lisähenkilöstötarpeena. 15 minuutin matka-aika koulun toimipisteiden
välillä tuottaisi jatkuvaa myöhästelyä sekä väliä kulkeville oppilaille että opettajille. Ongelmaa ei
pysty kompensoimaan tuntirytmimuutoksin, koska yläkoulun lukujärjestys on sidoksissa neljään
muuhun oppilaitokseen (mm. Haapaveden ja Siikalatvan lukioihin). Oppituntien kestoajat jäisivät
säännönmukaisesti alle lakisääteisen 45 minuutin vähimmäiskeston. Samoin oppilaat, joilla on
liikunnallisia rajoitteita, joudutaan kuljettamaan ko. matka taksilla. Tämä lisää jonkin verran
kustannuksia. Esimerkiksi tällä hetkellä kyynärsauvoilla liikkuvaa oppilasta joudutaan kuljettamaan
koulupäivien aikana 11 taksimatkan verran viikossa (tilanne nyt tammikuussa -19) yläkoulun ja
PSK:n tilojen välillä. K-kaupan toimiessa väistötilana kuljetustarve lisääntyisi entisestään. Koulun
johtaminen ja hallinnointi sekä tiedottaminen vaikeutuvat, mitä useammassa toimipisteessä
toimitaan.

Vastaavan suuruisten parakkitilojen kustannukset tulee myös selvittää. Normaaleina luokkatiloina
käytettävät parakit eivät tarvitse vesijohtojen vetämistä eikä viemäröintiä, vaan niiltä osin voidaan
hyödyntää päärakennuksen vesipisteitä ja wc-tiloja.
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