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Karhulan koulun sisäilmaryhmä 

Aika 19.1.2022 klo 08.00-08.43 

Paikka Teams -kokous  
Läsnä Kristiina Juvonen, lukion rehtori 

Jarmo Kolu, peruskoulun rehtori 
Pertti Airaksinen, rakennuspäällikkö 
Mats Saari, työsuojeluvaltuutettu 
Leila Hietala, kaupunginarkkitehti 
Anne Hupanen, arkkitehti 
Ismo Kirves, sisäilma-asiantuntija 
Anni Varis, terveystarkastaja 
Tommy Larvi, työsuojelupäällikkö, pj, siht 
 

Tilanne Karhulan kivikoululla 

1. Kouluterveydenhoitajan on vaihtunut ja kalenterikutsu ei ollut välittynyt uudelle työntekijälle. Seuraava 
kalenterikutsu välitetään myös hänelle.  

2. Sisäilmaryhmä esittäytyi lyhyesti, ryhmässä uusia jäseniä. 
3. Koulun hallintotilojen saaneeraustyöt valmistuivat aikataulun mukaan lokakuun lopulla 2021. Kokemukset 

hallintotiloista ovat olleet myönteiset. Ainoastaan keittiöratkaisu on aiheuttanut yläkoulun opettajahuo-
neet tiloissa haasteellisia sisäilmastokokemuksia ruoan lämmittämisen yhteydessä. Asia saatu sovittua 
yhteisillä pelisäännöillä   

4. Rehtoreille ja työterveyteen ei ole tullut syksyn aikana tietoon yhtään oireiluyhteydenottoa henkilökun-
nalta tai oppilailta liittyen koulun sisäilmastoon.  

5. Kaupunginarkkitehti esitteli hyväksytyn koulukeskushankkeen, joka liittyy Karhulan kivikouluun ja sen lä-
heisyyteen. Koulukeskukseen tulet tilat n. 1100 oppilaalle (Helilän ja Karhulan yläkoulut, Karhulan lukio) 
sekä nuorisotoimi ja kirjasto. Koulukeskuksesta järjestetään helmikuun 2022 aikana arkkitehtikilpailutus ja 
suunnittelun tulisi valmistua marraskuussa -22. Rakentaminen tapahtuu vuoden 2024-26 aikana. Koulun 
aloitus syyskuun 26 alussa. Puukoulusta luovutaan, lopullisesti asia käsitellään koulukeskushankkeen ase-
makaavoituksen yhteydessä.  

6. Todettiin, että sisäilmaryhmä siirtyy seurantavaiheeseen. Tässä vaiheessa koko sisäilmaryhmää koskevaa 
yhteistä kokousaikaa ei sovita.  

7. Kaikille halukkaille sisäilmaryhmän jäsenille järjestetään katselmus- ja seurantatilaisuus 4.52022 klo 08-09 
Karhulan kivikoululla. Silloin on tarkoitus käydä läpi sisäilmastokokemukset lukuvuodelta 2021-22. 

 

Toimenpiteet 

1. 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. Henkilökuntaa neuvotaan olemaan yhteydessä esimiehiin ja työterveyteen. Sisäil-
maan liitetyssä oireiluepäilytilanteissa on tärkeää, että asiantuntevat tahot arvioivat oireet ja niiden mah-
dolliset syyt sekä ohjaavat tarvittaessa oireilijan myös jatkotutkimuksiin. 
 

Seuraava kokous 

Seuraavaa kokousta ei sovittu. Kiinnostuneille sisäilmaryhmän jäsenille katselmus- ja seurantatilaisuus 4.5.2022 
klo 08-09 Karhulan kivikoululla.  



 
Jakelu  Läsnä olleet 

 Katja Niemimäki 
Tero Huusko 
Martta Ala-Krekola 

   


