
Puolalan koulun peruskorjaus 
Opettajien, oppilaiden ja huoltajien toiveita



Huoltajien toiveita

Kerätty vanhempainilloissa elokuussa 2017



HUOLTAJIEN MIELESTÄ TÄRKEIMMÄT ASIAT

• Turvallisuus: portaiden merkintä huomiotarroin, sähköovet

• Sisäilman laatu: puhtaus/hyvä ilmanvaihto, "pitää saada avata ikkunat”, jäähdytys?

• Akustiikka: melutaso pienemmäksi ruokalassa ja käytävillä, kokolattiamatot,

värikkäitä tekstiilejä melua poistamaan, liikuntasalin akustiikka kuntoon

• Viihtyisyys: estetiikka, lasipintaa, värejä, ekologisuus, audiovisuaalisia teoksia seinille

”pieniä viihtyisiä tiloja" "lastennäköisiä tiloja”, "rauhoittavia tiloja”

• Esteettömyys

• Toimivuus



TÄRKEÄÄ HUOMIOIDA MYÖS SEURAAVAT ASIAT

• Valaistus kuntoon

• WC-tilat nykyaikaisiksi

• Ruokailutilat: riittävän iso ruokasali oppilasmäärään nähden, 

näkymä keittiön valmistustiloihin (esim. lasi) lisäisi ruuan arvostusta

• Yhteisiä tiloja ja auloja, jossa oppilaat voivat odotella koulun tai harrastusten alkua

• Materiaalit, niiden laatu ja turvallisuus ensisijaista; muovittomat maalit, 

muovipehmenninaineita ei saa olla muovimatoissa (allergiat)



OPISKELUTILAT

• Ei avokonttoria

• Virikkeellinen ympäristö; luokkahuoneet, jotka tukevat opetussuunnitelmaa

• Monimuotoiset, muunneltavat työtilat 

• helposti liikuteltavat kalusteet, peruspulpettien lisäksi esim. 

säkkituoleja ym. vaihtoehtoisia "työskentelyasentoja"

• ergonomia huomioon; sähköpulpetit

• Erikokoisia ryhmätiloja lisää, mahdollisuus rauhallisiin pienryhmätiloihin 

• Opetustilojen jakaminen esim. matalilla irtoseinillä pienempiin ryhmätiloihin/

soluihin kuitenkin niin, että opettajan kasvot näkyvät ja ääni kuuluu

• Tilojen tulisi mahdollistaa monipuolinen liikkuminen/olla liikunnallisuutta edistäviä



OPISKELUTILAT

• Toimiva ja riittävä verkko ja digitalisaation hyödyntäminen

• Musiikkitilat nykyaikaisiksi

• Riittävät ja monipuoliset liikuntatilat, esim. kiipeilyseinä saliin

• Esiintymistilat ajan tasalle, äänentoisto



PIHA

• Viihtyisä ja toimiva

• Vehreä, esim. viljelyslaatikoita tai asfalttipihan materiaalin vaihtaminen 

tekonurmeksi

• Turvallinen

• Pihan akustiikka: melutasoa alemmaksi (koulun ulkoseiniin puuverhoilua)

• Liikkumiseen innostava/motivoiva 

• Liikunnallisia mahdollisuuksia myös isommille oppilaille, esim. parkour ja 

kiipeilyseinät

• Uusia telineitä, liikunnan kiinteitä laitteita pihalla

• Ei parkkipaikkaa, ei autoja pihalle



MUITA TOIVEITA

• Ippelle tilat koulun yhteyteen 

• Seinien maalaaminen oppilaiden toimesta

• Koulukirjasto

• Älytaulu alakertaan: info aikatauluista jne.

• Ei kadoteta Puolalan henkeä ja kulttuuria, myös jotain vanhaa pitää säilyttää 

uudessa koulussa esim. opehuoneen lamput ja portaiden kaiteet

• Lasten pitäisi päästä tutustumaan uusiin tiloihin ja heitä tulisi kuunnella 

• Liikennejärjestelyt uudistetun koulutalon ympäristössä (Kauppias-/Maariankatu)

• portin kohdalle toivottiin hidasteita, samoin Maariankadulle

• myös bussipysäkkien sijoittelu puhutti



Oppilaiden toiveita

Kerätty tammikuussa 2017 toteutetusta 
perusopetuksen laatukyselystä



Yleistä kouluun liittyvää

• Maalattaisiin koko koulu värikkäämmäksi

• Että saisi vähän enemmän värejä kaikkialle

• Moderni sisustus

• Pehmeämmät tuolit

• Smart-taulu luokkaan

• Tietokoneet ovat erittäin käteviä

• Hissi

• Hiljaisuutta

• Jos ei olisi kova melu käytävillä

• Koulussa olisi ruokalassa hiljaisempaa



Piha

• Koulun välituntipihaa voisi vähän kunnostaa, tarvittaisiin paremmat pihat

• Ulos enemmän tekemistä

• Jos olisi vanhemmille eli 3-6 luokkalaisille oma juttelupaikka

• Näitä toivottiin:

• pihatelineitä/kiipeilytelineitä (pienille ja isoille omat)
• keinut
• jalkapallomaalit
• parkour-rata
• vesiliukumäki, talvella jääliukumäki
• tenniskenttä
• pehmeät penkit
• nurmikkoa
• välituntivälineitä lisää (palloja, hyppynaruja jne.) 



Opettajien toiveita

Kerätty toukokuussa 2017



KOLME PERUSKORJAUKSEN ONNISTUMISEN KRITEERIÄ:

1. Peruskorjaus on toteutettu kestävästi ja pitkänäköisesti: Koulurakennus 
palvelee myös tulevaisuuden vaatimuksia ja on käyttäjälähtöisesti 
muunneltavissa tai kehitettävissä edelleen.

2. Työskentelyyn liittyvät ratkaisut (mm. valaistus ja akustiikka) on 
toteutettu isoja ryhmäkokoja ajatellen siten, että mahdollisuus 
häiriöttömään ja rauhalliseen työskentelyyn toteutuu.

3. Koulurakennuksen sisätilat ja piha toimivat innovatiivisena ja liikkumaan 
innostavana oppimisympäristönä luoden siten edellytykset 
kouluviihtyvyydelle ja motivaatiolle.

Seuraavissa dioissa suoria lainauksia opettajilta:



• Tämä on varmaan itsestään selvää, mutta mielestäni olennaista olisi myös 

työn laadun asettaminen aikataulun edelle, ettei jälkeenpäin ole kiireen 

jälkiä paikkailtavana tai vikoja siedettävänä. Tällöin esim. kuivumisaikoja on 

noudatettu, materiaalit on prosessin aikana suojattu kosteudelta jne. 

• Remontti toteudutaan huolellisesti niin, ettei koulussa esiinny missään 

vaiheessa hometta. 

• Hanke valmistuu aikataulussa. 

• Uudet tilat ovat ajanmukaiset ja materiaaleiltaan kulutusta kestävät.

• Materiaalit on valittu siten, etteivät ne kuluessaankaan aiheuta oppilaille 

vaaraa (ajattelen tämän hetkistä salia ja puumateriaaleista lähteviä tikkuja, 

joita oppilaat poistavat ihonsa alta).



• Korjaus on toteutettu kestävästi ja pitkänäköisesti: Rakennus palvelee myös 

tulevaisuuden vaatimuksia ja on muunneltavissa tai kehitettävissä edelleen.

• Peruskorjauksen myötä koulun tilat ja välineet ovat helposti muunneltavissa

erilaisiin oppimistilanteisiin.

• Koulu tarjoaa oppilaille käyttäjälähtöisiä, muunneltavia ja joustavia tiloja.

• Tilat ovat tarvittaessa muunneltavissa ja vastaavat tulevaisuuden haasteisiin.

• Rakennus rajoittaa mahdollisimman vähän, ja antaa sen sijaan tilaa opettajien 

ja oppilaiden omille ratkaisuille tilojen järjestämisessä, liikkumisessa, 

materiaalien ja oppilastöiden esillepanossa jne.

• Rakennus mahdollistaa opettajien ja oppilaiden omat ratkaisut tilojen 

järjestämisessä, liikkumisessa, materiaalien ja oppilastöiden esillepanossa jne.



• Valaistus on muunneltavissa ja akustiset ratkaisut niin luokassa kuin 

yhteistiloissakin on harkittu isoja ryhmäkokoja ajatellen.

• Pieni tila ja paljon väkeä, mutta tilaratkaisun tulee kuitenkin turvata 

mahdollisuus häiriöttömään ja rauhalliseen työskentelyyn.

• Koulun sisätilat ja piha inspiroi oppilaat liikkumaan ja luo mahdollisuuksia 

siihen.

• Koulu on oppilaille innovatiivinen oppimisympäristö, joka luo tätä 

kautta edellytykset kouluviihtyvyydelle ja motivaatiolle.

• Oppilaat voivat käyttää joustavasti oppimisen tukena opetusteknologiaa.


