Keskuskoulun sisäilmatyöryhmän muistio
Aika: to 4.11. klo 15-16
Paikka: Teams
Läsnä:
Laila Mäkelä, puheenjohtaja, toimialajohtaja sivistyspalvelut
Johanna Mäkinen, sihteeri, työsuojelupäällikkö
Erja Valtonen, työsuojeluvaltuutettu
Sari Valtonen, rehtori
Pia Ketola-Virtanen, vanhempainyhdistyksen edustaja
Maarit Heikkilä, vanhempainyhdistyksen edustaja
Jouko Jortikka, kiinteistöpäällikkö
Kaisa Heinonen, kouluterveydenhoitaja

1.

Todetaan läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2.

Kiinteistöpäällikkö Jouko Jortikka kertoo koulun sisäilman laadun
seurannasta ja muista ajankohtaisista asioista

Väistötilan kattovuodot on korjattu ja kaikki kostuneet yläpohjan materiaalit on vaihdettu uusiin.
Teknisen työn luokassa korjattiin puhallin ja painesuhteet saatu korjattua. Marko Tähtinen
toimittaa selvityksen em. materiaalivaihdosta, Jaakko Seppälä IV-korjauksen tekijästä ja
kustannuksista. Koronarokotustapahtumasta tuli oireilmoituksia. Sen aikana oltiin luokissa 7, 8,
9, 13 ja 14. Mittari on ollut vain luokassa 8. Tässä luokassa havaittiin mm. VOC-piikki aamulla

klo 8 sekä alhaisia lämpötiloja ja hiilidioksiditaso oli matala. Toisaalta luokissa ei ollut suurta
määrää henkilöitä kerrallaan, ilmanvaihto ei ollut täydellä teholla, koska tieto tapahtumasta ei
ollut kulkenut kiinteistönhoitajalta eteenpäin oikealle henkilölle. Koulun sisäilma on ollut hyvällä
tasolla. Ilmanvaihdon käyntiajoista seuraavassa sisäilmaryhmässä kuullaan Jaakko Seppälän
esitys asiasta ja Marko Tähtinen varmistaa tiedonkulun jatkossa.

3.

Käyttäjien tilannekuva Sari Valtonen ja vanhempainyhdistyksen edustajat

Väistötiloissa ilma loppuu kesken ja oireina mm. migreeniä. Luokka 8, oireita. Luokka 18
tunkkainen, kuuma ja pahanhajuinen aamulla, luokka 20 ilma huono iltapäivällä. Viemärit
korjataan joululoman aikana (luokka 20). Kuraattorin huoneen ilmanpuhdistin vaihdetaan.
Luokka 25, Jouko kertoi, että yläpohjan huopaeristeeseen tullut halkeama on korjattu.

5.

Kouluterveydenhuollon tilannekuva, Kaisa Heinonen

Viisi uutta ilmoitusta, päänsärkyä ja väsymystä koulupäivän aikana. Liikuntasalista tukkoinen olo
ja silmäoireita, nenäverenvuotoa sekä huono ilma. Kun on palattu kiertäviin luokkiin, oireita on
ollut enemmän. Teknisen työn tilassa myös oireita, vaikea hengittää ja päänsärky. Liikuntasalin
pukuhuoneen osalta pyydetään Jaakkoa selvittämään ilmanvaihtoa.

6.

Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta

Entiset kieliluokat (yläkerta) huono ilma. Vanhempainyhdistys vaatii, että kaikki oppilaat
pääsevät terveisiin väistötiloihin. Kouluterveydenhuollon palveluun ollaan oppilaiden osalta
tyytyväisiä.
Seuraava kokous torstaina 13.1. klo 15Liitteet:
Luokka 8 mittausraportti
Selvitys teknisen tilan IV-korjauksista

