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Otsolan koulun sisäilmaryhmä 
 
Aika 11.5.2021 
Paikka Teams-kokous  
Läsnä Risto Karnaattu, pj. 
 Mari Hirsikallio 
 Jukka Tanska 
 Heidi Porttila 
 Tiina Fyhr 
 Anni Varis 
 Tiia Nygård 
 Katja Niemimäki 
 Tommy Larvi 
 Anne Hupanen 
 Sanna Montonen 
 Jori Pihl 
 Teemu Pirinen 
 Mats Saari 
 Arja Lainio 
 Kaisa Havana 
 Reijo Oksala 
 Vesa Minkkinen 
 
Tilanne Otsolan koululla 
 

1. Kouluterveydenhoitajalle ja koululle on tullut edellisen sisäilmaryhmän kokouksen 4.2. 2021 jälkeen yksi 
yhteydenottoja oppilaan sisäilmaan liitetystä oireilusta. Oireilu on saatu poistumaan, sijoittamalla sisäil-
manpuhdistin oppilaan luokkahuoneeseen. Syyslukukaudella 2020 kirjattiin 3 oppilasoireiluyhteydenot-
toa. Esikoululle ei ole tullut uusia ilmoituksia lasten sisäilmaan liitetyistä oireiluepäilyistä. Syksyllä 2020 
kirjattiin yksi yhteydenotto. 
 
Työterveyteen ei ole tullut kuluvana lukuvuonna sisäilmaan liitettyjä opetushenkilökunnan oireiluyhtey-
denottoja. Kiinteistönhoitohenkilöstöllä ja keittiöhenkilökunnalla ei ole esiintynyt oireilua. Laitoshuoltajat 
ovat kokeneet oireilua uudenpuolen käytävätiloissa kuluvan lukuvuoden aikana, mutta sisäilman on ko-
ettu parantuneen tehtyjen ilmanvaihdon tehostamistoimenpiteiden jälkeen. Aamuisin esikoulun käytä-
vällä esiintyy ajoittain viemärihajua. 
 
Liikuntasalin osalta ei kuluvana lukuvuonna ole tullut tietoon oireiluyhteydenottoja oppilailta eikä ilta-
käyttäjiltä. 
 

2. Sisäilmaolosuhteisiin vaikuttavina kunnostuksina on koulun uudenosan käytävien ilmanvaihtuvuutta te-
hostettu lisäämällä käytäville tulo- ja poistoilmayhteyksiä. Näin ilmanvaihtuvuutta on saatu parannettua 
käytävillä ja osin myös luokkahuoneissa. Toimenpiteen on koettu parantaneen sisäilman laatua.  
 
Rehtorin huoneessa on lämpöpatteria siirretty sähkökoteloinnin alta hieman ulos lämmön siirtymisen pa-
rantamiseksi. Toimenpiteen vaikutusta seurataan ja tarvittaessa lämpöpattereita siirretään myös opetta-
jienhuoneen päätyseinällä. Ikkunaseinällä lämpöpatterit on jo asennettu ulommas rakenteen alta. 
 



 
 
Toimenpiteet 

 
1. Esikoulun käytävällä ajoittain esiintyvän viemärihajun syyn selvittämistä jatketaan hajuhaitan poista-

miseksi.  
 

2. Tulevan kesäloman aikana koululla tehdään julkisivun kunnossapitokorjauksia.  
 

3. Sisäilmaryhmä seuraa edelleen osaltaan koulun ja esikoulun sisäilmaolosuhteita sekä oppilaiden ja henki-
lökunnan oireilutilannetta. Mahdollisesta sisäilmaan liitetystä oireilusta neuvotaan lapsia ja huoltajia ole-
maan yhteydessä kouluterveydenhoitajaan ja rehtoriin ja esiopetuksen osalta esiopetuksesta vastaavaan 
päiväkodinjohtajaan. Aikaisempia oireiluilmoituksia voi myös uusia ja tarkentaa. Henkilökuntaa neuvo-
taan olemaan yhteydessä esimiehiin ja työterveyteen. Sisäilmaan liitetyssä oireiluepäilytilanteissa on tär-
keää, että asiantuntevat tahot arvioivat oireet ja niiden mahdolliset syyt sekä ohjaavat tarvittaessa oireili-
jan myös jatkotutkimuksiin. 
 

Seuraava kokous 
 
9.11.1921 klo 9.00 Teams-kokouksena. 
 
 
Jakelu  Läsnä olleet 
  Tero Huusko 

Leila Hietala 
Pertti Airaksinen 
Sauli Hirsikallio 

  Arto Ehrsten 
 
   
   
   
  
 
 


