Keskuskoulun sisäilmatyöryhmän muistio
Aika: 18.02.2021 klo 15.00 – 15.45
Paikka: Teams
Läsnä:
Laila Mäkelä, puheenjohtaja, toimialajohtaja sivistyspalvelut
Johanna Mäkinen, sihteeri työsuojelupäällikkö
Erja Valtonen, työsuojeluvaltuutettu
Sari Valtonen, rehtori
Nina Landström, vanhempainyhdistyksen edustaja
Maarit Heikkilä, vanhempainyhdistyksen edustajat
Jouko Jortikka, kiinteistöpäällikkö
Pirjo Hummelin, työterveyshoitaja
Kaisa Heinonen, kouluterveydenhoitaja

1.

Todetaan läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2.

Kiinteistöpäällikkö Jouko Jortikka kertoo väistötilojen toteuttamisen ja

malliluokkien korjausten etenemisestä
Tekninen lautakunta on tehnyt esityksen uudesta koulusta, jota kunnanhallitus esittää edelleen
valtuustolle. Väistötilat valmistuvat aikataulun mukaisesti. Malliluokkien vastaanotto 24.2. Tällä
hetkellä kartoitetaan tilannetta, miten keittiön ja luokkien suhteen toimitaan uuden koulun
rakennusaikana.

3.

Käyttäjien tilannekuva Sari Valtonen ja vanhempainyhdistyksen edustajat

Luokasta 5 on tullut palautetta oudosta hajusta, myös muista korjatuista luokista hajusta
ilmoituksia. Haju voi johtua uusista pintamateriaaleista, vaikka ne ovat kaikki M1-luokiteltuja.
Ilmanvaihto uudiskohteissa on yleensä tehostettu ja näissäkin luokissa on ilmanvaihtoa
tehostettu. Käyttäjät edelleen toivovat, että tiedotus olisi parempaa esim. etukäteen, että
hajuhaittaa voi olla ja että ilmanvaihtoa tehostettaisiin. Tällä hetkellä tulevat mahdollisia töitä
kartoitetaan ja kun toimenpiteistä tiedetään on suunniteltava myös tiedotus. Työmaan
viikkotiedotteet on toimitettu eteenpäin. Luokassa 24 oli paljon yläpölyjä, tähän luokkaan
tarvittaisiin tehostettua siivousta. Irtaimiston osalta (kirjat yms.) tavaroiden siirtäminen oli
ohjeistettu 1 m seinästä käyttäjien vastuulla. Jouko on yhteydessä Johanna Hakalaan
siivouksen osalta. Esim. opettajanhuoneessa kuidut edelleen koholla ja todennäköinen lähde on
ilmanvaihtokanavan äänenvaimennin. Malliluokista kuvataiteen luokkaan tuli luokkakohtainen
ilmanvaihto ja näin saadaan lisää kapasiteettia muihin luokkiin, jotka ovat saman
ilmanvaihtokoneen alueella. Nyt selvitetään ilmanvaihdon kapasiteetti ja sen jälkeen laaditaan
suunnitelma mahdollisista lisäkorjauksista ilmanvaihdon osalta. Nina Landström kertoi
saaneensa parikymmentä yhteydenottoa oireiden helpottamisesta/katoamisesta etäopetus- ja
loma-aikoina. Seitsemännen luokan oppilaat, jotka ovat lukiolla väistössä mutta opiskelevat
taito- ja taideaineita Keskuskoulun seinien sisäpuolella: näillä oireilua ei esiinny lukiolla mutta
ilmaantuu lyhyessä ajassa Keskuskoululla oleskeltaessa. Esimerkkinä oppilas, joka koulupäivän
jälkeen nukkuu koko illan ja on toimintakyvytön silloin, kun lukujärjestyksessä on tunteja
Keskuskoululla.

4.

Työterveyshuollon tilannekuva, Pirjo Hummelin

Vastaanotolla ei sisäilmaoireiden takia ole käynyt henkilöitä edellisen kokouksen jälkeen.

5.

Muut esille tulevat asiat

Keskustelu- ja tiedotustilaisuus sisäilma-asioista Teams 2.3.2021 klo 17-19.30
Kouluterveydenhuollon lausuntoa ja näkemystä pyydetään väistötiloihin siirrettävien luokkien
suhteen.

6.

Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta

To 25.3. klo 15- Teams

