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Arvoisa Keskustan koulun Vanhempainyhdistys 

Parkanon kaupunki kiittää Keskustan koulun vanhempainyhdistystä, MLL:n paikallisia toimijoita ja yksittäisiä 
vanhempia useista kymmenistä kysymyksistä, kannanotoista ja mielenilmaisuista, joita olette osoittaneet 
kaupunkimme eri organisaatioille ja toimielimille Keskustan koulun sisäilmaongelman käsittelyyn liittyvässä 
asiakokonaisuudessa. 

Vanhempainyhdistyksen aktiivisuus on arvokasta; huoli koulun turvallisuudesta on tullut voimakkaasti 
esille, ja samalla eri näkökulmat ovat tulleet valmistelijoiden ja päättäjien tietoisuuteen tässä vakavassa 
asiassa. Vastausprosentti prof. Tuula Putuksen oirekyselyyn saatiin erittäin korkeaksi, mikä osaltaan auttaa 
selvittämään missä tilojen sisäilmaongelmat ovat. Tietoja käytetään hyväksi myös A-Insinöörien 
suorittamassa koulun rakenteellisessa tutkimuksessa. 

Useat kysymykset ja kommentit ovat sisällöltään ja esitystavaltaan sellaisia, että niihin ei voida antaa 
yksiselitteisiä suoria vastauksia. Tämän vuoksi esitetyt asiat välitetään jokaisen organisaation tason ja 
toimielimen tietoon siinä tarkoituksessa, että ne huomioidaan yhdessä eri asiantuntijoiden kanssa 
Keskustan koulun sisäilmaongelman ratkaisua käsittelevässä valmistelussa, päätöksenteossa, suunnittelussa 
ja toteutuksessa. 

Parkanon kaupunki on ryhtynyt sisäilmaongelman ratkaisuun liittyvässä asiassa määrätietoisiin toimiin ja 
jatkaa niitä niin kauan kun ongelma on saatu ratkaistua. Välittömiä toimia ovat olleet mm. 
ilmanpuhdistimien asennukset kaikkiin luokkiin, ilmastoinnin tehostaminen sekä eräät pikaiset 
korjaustoimet. Saneeraussuunnittelu jatkuu tiiviissä tahdissa ulkopuolisin, ammattitaitoisin voimin, A-
Insinöörien ja muiden alan asiantuntijoiden työstäminä. 

Kaupunginhallitus ja valtuusto ovat keskustelleet asiasta ja valmistautuvat tekemään tarvittavat 
investointeja koskevat päätökset. Kaupunki on tässä vaiheessa hakenut OKM:ltä avustusta 
korjausremonttiin, jonka kustannusarvio on noin 1,8 milj. euroa. Lisäksi kevään aikana arvioidaan koko 
kouluverkon tilakokonaisuus ja niiden kunto, ml. yläkoululla tehtävät tutkimukset. 

Korjausremontti on tarkoitus toteuttaa touko- syyskuun aikana, niin että siitä aiheutuisi mahdollisimman 
vähän haittaa koulutyölle, ja ettei oppilaiden ja henkilökunnan terveys näiden toimien takia vaarantuisi.   

Kaupunki selvittää lisäksi mahdollisten korvaavien tilojen saatavuuden lähialueelta. Kuluvan kevään aikana 
yksi mahdollisuus on myös harkita siirtymistä väliaikaisesti Pohjois-Parkanon kouluun niiden lasten osalta, 
mikäli akuuttia tarvetta ilmenee. 

Kaupunki toivoo jatkossakin aktiivista ja rakentavaa yhteistyötä vanhempainyhdistyksen ja koulun 
henkilökunnan kanssa. Tiedotamme asioiden edetessä ja otamme mielellämme vastaan kommentteja 
vanhemmilta ja henkilökunnalta. 
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