Keskuskoulun sisäilmatyöryhmän muistio
Aika: torstaina 3.3. klo 15-15.30
Paikka: Teams
Läsnä:
Laila Mäkelä, puheenjohtaja, toimialajohtaja sivistyspalvelut
Johanna Mäkinen, sihteeri, työsuojelupäällikkö
Erja Valtonen, työsuojeluvaltuutettu
Sari Valtonen, rehtori
Suvianna Seppälä, vanhempainyhdistyksen edustaja
Maarit Heikkilä, vanhempainyhdistyksen edustaja
Jouko Jortikka, kiinteistöpäällikkö
Kaisa Heinonen, kouluterveydenhoitaja

1.

Todetaan läsnäolijat

Puheenjohtaja totesi läsnäolijat ja avasi kokouksen.

2.

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

Kommentit lisättiin kohdassa 3 oleviin kysymyksiin kokouksen jälkeen ja lähettiin viikon 10
aikana sisäilmatyöryhmälle.

3.

Käyttäjien tilannekuva Sari Valtonen ja vanhempainyhdistyksen edustajat

Keittiön katosta tullut vettä, korjaukset on tilattu mutta yhtiö on mennyt konkurssiin, joten työ ei
toteudu suunnitellusti. Pajarakennuksessa ja opettajanhuoneessa on oireilua, pajan katossa

villat näkyvissä, opettajanhuoneen ja pajan aulassa omituista hajua, korjausten tilanne, kuten
edellä. Lattiakaivoihin on päästetty vettä ja wc:n viemäreitä huuhdeltiin vedellä. Luokan 19 ja
20 edessä käytävällä kattovuoto, mahdollisesti korjattu, (kattovuoto korjattiin peittämällä,
avoimien tuuletusaukkojen eteen laitettavalla peltikotelolla)varmistettava tilapalveluista. Lisäksi
keittiön kattovuodon aiheuttama katon läpivientiputken viereinen huovan halkeama tiivistettiin
bitumassalla.Edellisen kokouksen jälkeen sisäilmailmoituksia ei ole tullut rehtorille.
Vanhempainyhdistykselle on tullut palautetta luokasta 20 ja viemärinhajusta, kiinteistönhoitaja
käy laittamassa viemärin hajunestoainetta. oppilaat myös väsyneitä eivätkä esim. jaksa
harrastaa enää koulupäivän jälkeen. Toivotaan väistötiloja mahdollisimman monelle. Väistötila 6
maakellarin hajua ja huono ilma. Ongelman aiheuttajaa selvitetään. Väistötilojen valaistus on
myös ongelmallinen mm. häikäisyä. Valaistus mittaukset on suoritettu toimitilapäällikön toimesta
ja mittaustulosten pohjalta harkitaan toimenpiteet. Vanhempainyhdistys on edelleen huolissaan
sisäilman laadusta. Koronatilanne nyt luonnollisesti huolestuttavin. Uudesta koulusta toivotaan
tiedotettavan ja myös mahdollisista tilaratkaisuista ennen koulun valmistumista. On tärkeää, että
myös tulevien oppilaiden vanhemmat saavat tietoa.
Varhaiskasvatus- ja koulutus- sekä tekninen lautakunta kokoontuvat 30.3. uuden Keskuskoulun
suunnitelmien osalta. Kokouksessa mm. tilaohjelma ja uuden koulun tilojen sijoittelu (kahteen
kerrokseen), iltakäytön toimivuus ja asemapiirros sekä 3D-mallinnus uudesta koulusta.
Rivitalotjen purku aloitetaan heinäkuun aikana. Vanhan koulun purkulupaa tullaan hakemaan
uuden koulun rakennusluvan yhteydessä. Valmistelu ja päätöksenteko jatkuu
toimielinkäsittelyssä, lautakunnan jälkeen kunnanhallitukseen.

4.

Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta

Torstaina 7.4. klo 15- Teams

