
 

 

JOKILAAKSON KOULUN SISÄILMATYÖRYHMÄN MUISTIO 

Aika: 21.5.2021 klo 13-13.30 

Paikka: Teams 

Läsnä: 

Toimialajohtaja Laila Mäkelä, pj 

Työsuojelupäällikkö Johanna Mäkinen, siht. 

Työsuojeluvaltuutettu Erja Valtonen 

Rehtori Teppo Vähä-Mäkilä 

Apulaisrehtori Jussi Salokannel 

Vanhempainyhdistyksen edustaja Terhi Lehtinen 

Kiinteistöpäällikkö Jouko Jortikka 

Kouluterveydenhoitaja Saara Mäkinen 

LVI-insinööri Jaakko Seppälä 

1. Todetaan läsnäolijat 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.  

2. Yhteenveto tehdyistä tutkimuksista ja suunnitelluista korjauksista sekä 

toteutusaikataulusta, Jouko Jortikka ja Jaakko Seppälä 

Katon/yläpohjan osalta ei saatu yhtään tarjousta ja siksi korjaukset eivät toteudu kesän 2021 

aikana. Ns. matalan osan katto on huonoimmassa kunnossa. Sitä on korjattu, joten kattovuotoja 

ei pitäisi olla ja näiltä osin työ voidaan siirtää kesään 2022. Käytävillä alakaton yläpuolella 

olevien villapintojen kapselointia jatketaan kesän aikana, samoin tarkastetaan ikkunoiden 

liittymäkohtien tiiviyttä ja korjataan tarvittaessa. Ilmanvaihtoa on kartoitettu viime vuonna ja 

puhdistustarpeessa olevat kanavaosuudet puhdistetaan kesän aikana. Käytännössä 

puhdistustöitä tehdään liikuntasali- ja pukuhuonetiloissa, ruokalassa ja keittiössä, 

harrastetiloissa ja teknisen työn tilassa sekä ns. kuvien C-osassa eli lähellä teknisen työn 

aluetta olevat luokat (musiikki ja käsityö) sekä ruokasalin käytävällä olevat luokat. Jaakko on 

tarkastanut ilmanvaihdon käyntiajat, koulun eri tiloissa on erilaiset aikaohjelmat. Täysiteho 



 

 

päivän aikana klo 6-16 sen jälkeen kone on 2/3 teholla ja yön klo 21 alkaen 1/3 teholla. 

Liikuntasalissa klo 23 asti täydellä teholla. Ilmanvaihdon toivotaan olevan päällä ns. käyttöajan 

teholla vähintään klo 18 asti. Iltaisin koululla on mm. musiikinopetusta ja kansalaisopiston 

tiloissa. Jaakko muuttaa käyntiajan luokkatilojen ja hallinnon/kanslian osalta 6-18 täydelle 

teholle.  

3. Käyttäjien tilannekuva, Teppo Vähä-Mäkilä, Saara Mäkinen ja Terhi 

Lehtinen 

Tällä hetkellä tilanne on melko rauhallinen. Uusia ilmoituksia ei ole tullut. Korjausten siirtyminen 

luonnollisesti harmittaa, tärkeintä on asian eteneminen. Terveydenhoitajalle ei ole tullut 

edellisen palaverin jälkeen oppilaiden ilmoituksia. Syys- ja kevätlukukauden aikana yhteensä 20 

ilmoitusta. Vanhempainyhdistys on esittänyt toiveen sisäilmastokyselyistä sekä oppilaille että 

henkilökunnalle. Harkitaan kyselyn toteutus syksyllä. Työsuojeluvaltuutetun mukaan ruokalan 

käytävällä on oireilua. 

4. Muut esille tulevat asiat 

- 

5. Seuraava kokous 

24.9.2021 klo 13-14  

Muistion laati: Johanna Mäkinen 


