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Otsolan koulun sisäilmatyöryhmä
Aika
Paikka

29.5.2019 klo 13
Otsolan koulu

Läsnä

Tommy Larvi, työsuojelupäällikkö, pj.
Juha Ahtiainen, rehtori
Arto Ehrsten, kiinteistönhoitaja
Pertti Airaksinen, rakennuspäällikkö
Leila Hietala, kaupunginarkkitehti
Pia Harju, kouluterveydenhoitaja
Reijo Oksala, yleisopetuksen suunnittelija
Mats Saari, työsuojeluvaltuutettu
Tapani Laakso, liikuntasuunnittelija
Anni Varis, vs. terveystarkastaja, siht.
Kirsi Leinonen, Kymijoen Ravintopalvelut
Tero Huusko, toimitilapäällikkö
Katja Nikunen, puhtauspalvelutyönjohtaja
Tiina Fyhr, esikoulun johtaja
Heidi Porttila, päivähoitoalueen esimies
Jevgenia Kesonen, koululääkäri
Tuula Putus, Satakuntahankkeen vetäjä, Turun yliopisto
Tiia Nygård, vanhempien edustaja

Tilanne Otsolan koululla
1. Edellisen sisäilmaryhmän kokouksen (25.4.2019) jälkeen on kouluterveydenhoitajalle tullut 5 uutta
oppilasyhteydenottoa mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta. Oireet ovat olleet
vastaavanlaisia kuin aikaisemmin oireilusta ilmoittaneilla. Tämän lukuvuoden ajalta
oppilasoireiluyhteydenottoja on nyt tullut yhteensä 33 ja marraskuusta 2017 lähtien on oppilaiden
oireiluilmoituksia kirjattu yhteensä 60.
2. Edellisen sisäilmaryhmän kokouksen jälkeen on esikoulusta tullut 2 uutta yhteydenottoa
esiopetukselle lasten mahdollisista sisäilmaan liittyvistä oireista.
3. Koulun tai esikoulun henkilökunnalta, eikä keittiö- tai siivouspuolen henkilökunnalta ei ole tullut
uusia oireiluilmoituksia.
4. Oppilaat ovat vastanneet 8.4.-28.4.2019 välisenä aikana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)
sisäilmakyselyyn. Kysely on toteutettu oppitunnin aikana THL:n ohjeiden mukaisesti. THL on
toimittanut sisäilmakyselyn tulokset opetustoimeen. Sisäilmaryhmä kävi läpi Otsolan koulun kyselyn
tulokset. Opetustoimi laatii yhteenvedon tuloksista, joka siirretään Kotkan kaupungin
sisäilmasivuille nähtäville.
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5. Lisäksi koululla on tehty kevään 2019 aikana Turun yliopiston tekemä sisäilmakysely, jonka oppilaat
ovat täyttäneet yhdessä vanhempien kanssa. Myös koulun henkilökunta on vastannut kyselyyn.
Turun yliopiston professori Tuula Putus esitteli alustavat kyselyn tulokset sisäilmaryhmälle.
Putuksen mukaan välitöntä väistämistarvetta ei ole, mutta kyselyn löydökset ja rakennuksessa
tehdyt rakennetekniset tutkimukset ja mittaukset edellyttävät korjaustoimenpiteitä, joiden
suunnittelu on hyvä aloittaa viipymättä. Sisäilmaryhmä tiedottaa huoltajia tuloksista, kun kyselyjen
lopullinen tulosraportti saadaan.
6. Kevät talven aikana oppilaskunnan huoneessa (tila 262) on tehty korjaavia toimenpiteitä.
7. Kaupungin tekniset palvelut on varautunut jatkamaan koululla tehtäviä korjauksia.
Korjaussuunnittelu on valmistunut sekä koulun että liikuntahallin osalta. Suunnitelmissa tehtävät
korjaukset ajoittuvat tulevalle kesälle ja lukuvuodelle sekä vielä seuraavan kesän lomakaudelle.
Kunnostusten käynnistämistä ei ole toistaiseksi päätetty.

Sovitut toimenpiteet
1. Sisäilmakyselyjen tuloksista laaditaan tiedote. Tulokset laitetaan nähtäville Kotkan kaupungin
sisäilmasivuille.
2. Koululle tehdään terveyshaittaa aiheuttavan olosuhteen arviointi ympäristöpalveluiden toimesta.
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.

Seuraava palaveri
26.6.19 klo 13.00 Tallinnatupa -> uusi aika 26.6.2019 klo 11.45
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läsnä olleet
Seija Sinervo, Kotka-Kymin seurakunta
Juha Henriksson, opetustoimenjohtaja
Heidi Taponen, työterveyshoitaja
Kaisa Havana, Kymijoen ravintopalvelut
Susa Sipilä, esikoulun edustaja
Sauli Hirsikallio, kiinteistötyönjohtaja
Sirpa Aalto, isännöitsijä
Anne Hupanen, toimistoarkkitehti
Risto Karnaattu, sisäilma-asiantuntija
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