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Muistio 12.3.2019

Tilanne Otsolan koululla
1. Edellisen sisäilmaryhmän kokouksen jälkeen (24.1.2019) on kouluterveydenhoitajalle tullut neljä uutta
oppilasyhteydenottoa mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta. Lisäksi kolme aikaisemmin oireilusta
ilmoittanutta ovat uudistaneet oireiluilmoituksen. Oireilua on liitetty pääasiallisesti koulun vanhaan
osaan, jossa kunnostuksia ei vielä ole tehty. Osa oireilusta on liitetty myös koulun uudenosan tiloihin. Tämän lukuvuoden ajalta oireiluyhteydenottoja on ollut yhteensä 19. Marraskuusta 2017 lähtien, sen jälkeen, kun terveystarkastaja on kehottanut tutkimaan vanhojen rakennetiivistysten kunnon, on oppilasoireiluilmoituksia kirjattu yhteensä 46. Luvusta on vähennetty koulua vaihtaneet ja yläkouluun siirtyneet.
2. Edellisen sisäilmaryhmän kokouksen jälkeen ei esikoulusta ole tullut yhteydenottoja varhaiskasvatukselle
lasten mahdollisista sisäilmaan liittyvistä oireista. Aikaisempia yhteydenottoaja on yksi.
3. Edellisen sisäilmaryhmän kokouksen jälkeen on opetushenkilökunnalta tullut yksi yhteydenotto työterveyteen mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta. Muita henkilökunnan yhteydenottoja oireilusta ei
ole tullut.
4. Liikuntasalin osalta ei iltakäyttäjiltä ole tullut edellisen kokouksen jälkeen ilmoituksia tiloihin liitetystä oireilusta. Aikaisempia ilmoituksia on yksi.
5. Keittiön ja ruokasalin sisäilmatutkimus on valmistunut. Tutkimusmuistio on luettavissa kaupungin sisäilmasivuilla, Otsolan koulun alla www.kotka.fi/sisailma. Tutkimusten perusteella keittiön ja ruokasalin lattian pintalaatassa ei esiinny poikkeavaa kosteutta eikä lattiapinnoitteessa VOC-vaurioita. Rakenteiden tiiviysmittauksissa havaittiin paikallisia ilmavuotoja vanhojen vuonna 2004 tehtyjen tiivistysten osalta. Pääosin tiivistykset olivat hyväkuntoisia. Merkittävimmät ilmavuodot havaittiin ruokasalin lattiarakenteen
liikuntasaumassa, patterien kannakkeista ja sisäkuoren saumoissa ja halkeamissa.
6. Koulun tiloissa on jatkettu kunnostustöitä. Edellisen kokouksen jälkeen on ruokalan liikuntasauma tiivistetty ja entinen hammashoitola, nykyinen varastotila on alipaineistettu siten, ettei tiloista kulkeudu ilmavirtoja ja niiden mukana mahdollisia epäpuhtauksia koulun käyttötiloihin.

Sovitut toimenpiteet
1. Opetustoimi valmistelee oppilaskyselyn toteuttamista Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen kyselymallin
mukaisesti ja kautta. Kyselyä voidaan käyttää yhtenä työvälineenä koulun sisäilmatilanteen kartoittamisessa ja seurannassa.

2. Kesällä koulussa ja liikuntahallissa tehtävien korjausten suunnittelu etenee. Korjaussuunnittelua varten on
koulussa tehty suunnittelukatselmus 7.3.2019. Korjaussuunnittelussa ja korjauksissa tullaan huomioimaan
koulun sisäilma- ja kuntotutkimuksissa ja keittiön ja ruokalan sisäilmatutkimuksessa esitetyt korjaussuositukset. Koulun osalta korjauksia kohdennetaan ainakin vanhanosan tiloihin sekä keittiön ja ruokalan kunnostukseen. Korjausten tarkempi priorisointi ja aikataulu tarkentuvat suunnittelun edetessä.
3. Oppilaiden oireilutilannetta seurataan edelleen sisäilmaryhmän, kouluterveydenhuollon ja koulun toimesta sekä henkilökunnan tilannetta myös työterveyshuollon taholta. Mikäli oppilailla epäillään sisäilmaan liittyvää oireilua, neuvotaan asiassa olemaan yhteydessä kouluterveydenhoitajaan ja rehtoriin. Esikoululaisten mahdollisista sisäilmaan liittyvistä oireista neuvotaan olemaan yhteydessä varhaiskasvatukseen ja alueen esiopetuksesta vastaavaan päiväkodinjohtajaan sekä tarvittaessa terveydenhoitoon. Henkilökunta on yhteydessä työterveyshuoltoon ja omaan esimieheensä.
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