
 

 

Keskuskoulun sisäilmatyöryhmän muistio 

Aika: torstaina 15.12. klo 15-16 

Paikka: Koululla, tavataan opettajanhuoneen edessä 

Läsnä: 

Laila Mäkelä, puheenjohtaja, toimialajohtaja sivistyspalvelut 

Johanna Mäkinen, sihteeri, työsuojelupäällikkö 

Erja Valtonen, työsuojeluvaltuutettu 

Sari Valtonen, rehtori 

Maarit Heikkilä, vanhempainyhdistyksen edustaja 

Pia Ketola, vanhempainyhdistyksen edustaja 

Riitta Tuparinne, vanhempainyhdistyksen edustaja 

Kaisa Heinonen, kouluterveydenhoitaja  

Jaakko Seppälä, LVI-insinööri 

1. Todetaan läsnäolijat. 

2. Jaakko Seppälä kertoo koulun sisäilman laadun seurannasta ja muista 

ajankohtaisista asioista.  

Luokka 16 on pois käytöstä, sillä siellä on TVOC jatkuvasti koholla. Siirretään mittari yläpuolella 

olevaan luokkaa, eli luokkaan 30, ei mitata luokkaa, jossa ei ole toimintaa.  

Luokasta 5 siirretään mittari luokkaan 3 / biologia. 



 

 

Väistötilojen osalta Jaakko toimittaa myös seurantaraportit. Väistötilojen ilmanvaihtokoneet ovat 

paikallisia ja oppilaat saavat joistakin luokista koneen pois päältä, koska kytkin ei ole 

suojakannen takana.  

Liitteenä koulun sisäilman seurannan raportti. Luokka 16 ei siis ole edelleenkään käytössä.  

3. Käyttäjien tilannekuva Sari Valtonen, Kaisa Heikkinen ja 

vanhempainyhdistyksen edustajat.  

Kotitalousluokkien käytävän viemärinhajua ei ole enää havaittu. 

Pajan puolella, teknisen tilan puolella ilmanvaihto on mennyt pois päältä itsestään ja ääni 

häviää. Kiinteistönhoitaja käynnistää tarvittaessa uudelleen. Kone on hälytysjärjestelmän 

piirissä. 

Vanhemmat väistötilat, näistä puuttuvat ilmalämpöpumput. Ilmalämpöpumppu tarvittaisiin 

ainakin kuuteen luokkaan, jotka ovat ns. vanhoissa väistötiloissa. Mahdollista saada asennus 

keväällä, tarjouspyynnöt valmistelussa. Jaakko informoi sisäilmatyöryhmää hankinnan 

edetessä. 

Oppilaiden osalta tullut kaksi uutta ilmoitusta; yksi 7-luokkalaiselta ja toinen ilmoitus 8-luokan 

oppilaalta, joka on oireillut jo aikaisemmin. Molemmilla on oppitunteja kaikissa tiloissa 

(pääkoulun nykyisisä tiloissa ja molemmissa väistötiloissa). Lisäksi päänsärkyyn liittyviä 

selvityksiä on useampia meneillään.  

4. Uuden koulun rakentamisprojektin kuulumiset  

Tuleeko uuteen kouluun myös alakoululaisia? Vanhempainyhdistys toivoo, että tiedotetaan 

suunnitelmista aktiivisesti ja että koulusta rakennetaan riittävän suuri. Mikäli alakoulun puolella 

on tilatarpeita, oppilaat voivat siirtyä yhtenäiskoulun sisällä eri rakennusten välillä. 

Ohjausryhmän kokous: rakennetaan omaan taseeseen KVR-urakkana. Rakennuttajakonsultti 

(Granlund) valvoo. Varsinainen hankintapäätös tulee myöhemmin. Valtuusto käsittelee 

hankinnan kokonaisuutena lisätilatarpeet ja kustannusten nousu huomioiden. 

5. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta 



 

 

To 2.3.2023 klo 15- Teams  

Liite: sisäilman laadun seurannan raportti 15 Marraskuu 2022 - 15 Joulukuu 2022 

 


