
 

 

Keskuskoulun sisäilmatyöryhmän muistio 

Aika: keskiviikkona 25.5. klo 15-15.30 

Paikka: Teams 

Läsnä: 

Laila Mäkelä, puheenjohtaja, toimialajohtaja sivistyspalvelut 

Johanna Mäkinen, sihteeri, työsuojelupäällikkö 

Erja Valtonen, työsuojeluvaltuutettu 

Sari Valtonen, rehtori 

Pia Ketola-Virtanen, vanhempainyhdistyksen edustaja 

Suvianna Seppälä, vanhempainyhdistyksen edustaja 

Maarit Heikkilä, vanhempainyhdistyksen edustaja 

Jouko Jortikka, kiinteistöpäällikkö 

Kaisa Heinonen, kouluterveydenhoitaja  

1. Todettiin läsnäolijat 

2. Kiinteistöpäällikkö Jouko Jortikka kertoo koulun sisäilman laadun 

seurannasta ja muista ajankohtaisista asioista 

Huhtikuun sisäilman seurantaraportti liitteenä. Yhteenvetona voitiin todeta, että raportissa ei 

erityistä, siitepölykausi tullee nostamaan pienhiukkasten määrää. Fysiikan ja kemian luokissa 

käyttöönoton aikaisia korkeampia TVOC-tasoja sekä näiden lisäksi käytöstä poistetussa 

luokassa 16. Sisäilmaluokituksen mukaan ollaan hyvällä tasolla. Tietotekniikan luokassa myös 

lämpötilan nousua. Luokan 16 osalta tehdään tiivistyskorjauksia, jotta varmistetaan, ettei tilasta 

kulkeudu muualle rakennukseen epäpuhtauksia. Kesän aikana tutkitaan luokan 4, kielten 



 

 

luokkien (eli luokat 29, 20 ja 30) sekä opettajanhuoneen edusta. Fysiikanluokassa 4 kattoa 

korjataan kesäkuun aikana, vanhat vaurioituneet materiaalit poistetaan ja korvataan uusilla ja 

katto uusitaan tilan yläpuolelta.  

Väistötilassa on lämpötilanhallinnassa haasteita ja selvityksessä on ilmalämpöpumppujen tai 

muiden jäähdytyslaitteiden asennus ja hankinta. Väistötilojen osalta raportti toimitetaan 

liitteeksi. Väistötiloissa on ajoittain korkeita TVOC-tasoja, käytön aikaisia. 

3. Käyttäjien tilannekuva Kaisa Heinonen ja vanhempainyhdistyksen 

edustajat 

Luokissa 29, 20 ja 30 sekä kielten luokkien osalta on edelleen käytön aikaisia oireita, viisi 

oppilasta on ilmoittanut oireista edellisen palaverin jälkeen. Neljä oppilasta on kokenut, että kun 

on luovuttu kotiluokista ja siirrytty koulurakennuksen tiloihin on oireilu lisääntynyt. Oireet 

helpottavat kotona ja vapaa-ajalla.  

Vanhempainyhdistykselle ei ole tullut yläkoululaisten vanhemmilta viestiä edellisen kokouksen 

jälkeen. Tulevien oppilaiden, erityisesti Taatilan koulun oppilaiden, vanhemmilta on tullut 

yhteydenottoja. Tutustumispäivän aikana useampi oppilas oli kokenut sisäilman huonoksi. 

Taatilan koulun huoltajat ovat lähettäneet viestiä myös kuntaan 25.5. ja viestiin tullaan 

vastaamaan. 

4. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta 

15.9. klo 15- koululla, aloitetaan kiertämällä koulun tilat  

Merkittiin tiedoksi, että Suvianna Seppälän tilalle ryhmään nimetään vanhempainyhdistyksestä 

edustaja syksystä 2022 alkaen. 

Liite: Sisäilmamittausraportti huhtikuu 2022 koulu ja väistötilat 

 


