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Otsolan koulun sisäilmaryhmä

Aika 2.11.2022 klo 13.00-13.40
Paikka Teams-kokous
Läsnä Mari Hirsikallio

Anni Varis
Tommy Larvi
Anne Hupanen
Mats Saari
Arja Lainio
Peltomäki Marja-Leena
Nina Bäck
Katja Niemimäki
Vesa Minkkinen
Jukka Tanska
Ismo Kirves pj, siht
Tiina Fyhr
Aalto Sirpa
Airaksinen Pertti
Sanna Montonen

Tilanne Otsolan koululla

1. Kouluterveydenhoitajalle ja koululle ei ole tullut uusia sisäilmaan liittyviä yhteydenottoja edellisen sisäil-
maryhmän kokouksen 27.4.2022 jälkeen. Yksi epäily on ollut.

2. Esiopetukseen ei ole tullut ilmoituksia lasten eikä henkilökunnan sisäilmaan liitetystä oireilusta.

3. Työterveyshuoltoon ei ole tullut edellisen kokouksen jälkeen sisäilmaan liitettyjä opetushenkilökunnan
oireiluyhteydenottoja. Myöskään keittiöhenkilökunnalta ei ole tullut yhteydenottoja. Keittiön lämpöolo-
suhteita on parannettu laittamalla uuniin poistoilmaputki.

Kokemukset ja havainnot tilojen olosuhteista

4. Todetaan, että korjaustoimenpiteiden jälkeen tilanne oire-epäilyilmoitusten ja olosuhdehavaintojen suh-
teen on rauhoittunut. Tämän hetken tietojen perusteella koulun sisäilmasto-olosuhde on saatu hyvin hal-
lintaan. Tilannetta seurataan edelleen.

Muut asiat

5. Keskusteltiin koulun tulevasta tilanteesta. Vuonna 2018 laadittua palveluverkkoselvitystä ollaan uudista-
massa keväällä 2023. Tämän jälkeen on paremmat mahdollisuudet tarkastella tulevia investointeja. Toimi-
tilahallinto pyrkii järjestämään kokouksen koulun tulevaisuuden suunnitelmista loppuvuodesta 2022 tai
alkuvuodesta 2023.



6. Loppukesästä käynnistetyt korjaukset: Siivoojien taukotila on valmis, ja kuvaamataidon luokan takana
oleva eteistila on vielä käynnissä.

Toimenpiteet

7. Syyskuussa tutkittiin eteisaulan 153 ja 253 ikkunarakenteita. Ikkunoiden karmirakenteissa todettiin ilma-
vuotoja. Tiivistykset tehdään kesällä 2023.

8. Määräajoin tehtävillä seurantamittauksilla todetaan rakenteiden tiiveys. Seuraavaksi tarkasteluajankoh-
daksi on kaavailtu vuotta 2024.

9. 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. Kiinteistönhoitoa koskevat palvelupyynnöt pyydetään tekemään kaupungin
sisäisten sivujen kautta Granlund Manager -palveluun: konserni-tekniset palvelut-kiinteistönhuolto.

Seuraava kokous

Ke 10.5.2023 klo 13.00 Teams-kokouksena.

Jakelu Läsnä olleet
Tero Huusko
Leila Hietala
Arto Ehrsten
Heidi Porttila
Sari Laitinen
Jori Pihl
Anna-Kaisa Havana
Sauli Hirsikallio
Reijo Oksala
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