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Valvontasuunnitelman ulkopuolinen tarkastus yhteydenoton perusteella.

Havainnot
Taustaa
Sauvon Koulukeskuksen rakennuksissa on viime vuosina ollut oireilua ja kosteusongelmia, jonka takia
kiinteistössä on tehty ja tehdään toimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden takia opetus on järjestetty osin koulun
ulkopuolisissa tiloissa. Koulussa työskennellään normaalia ahtaammissa tiloissa. Alakoulun tilat ovat
kokonaisuudessaan uudisrakentamisen ja remontin piirissä ja pois käytöstä.
Muutamat vanhemmat ovat ottaneet sivistysjohtajaan ja/tai rehtoriin yhteyttä ja ilmaisseet huolensa yläkoulun
kahden luokkatilan sisäilmasta. Kyse on luokista 6 A ja 6 B, jotka sijaitsevat yläkoulun eri päissä/siivissä.
Tarkastuksen havainnot
Luokassa 6 A oli tarkastushetkellä ilmanpuhdistin (Clean Health Premium, vuokrattu SisäilmaLähetiltä)
toiminnassa nopeudella 3 ja siitä kuului jonkin verran huminaa. Henkilökunta voi säätää puhdistimen tehoa.
Luokassa oli 15 oppilasta. Tarkastushetkellä tunti oli loppupuolella ja luokan ilma tuntui raikkaalta. Luokassa on
ollut aiemmin kolme oireilevaa oppilasta. Ilmanpuhdistimen käyttöönotto on auttanut kahden oppilaan kohdalla,
mutta yhdellä on edelleen ollut oireita.
Luokassa 6 B (myös kuvataiteen opetus) ei ollut tuntia käynnissä. Luokassa on 15 oppilasta. Luokassa ei ollut
tarkastushetkellä ilmanpuhdistinta, mutta sellainen siirrettiin luokkaan 19.9.2019 (puhelinkeskustelu talonmiehen
kanssa). Tarkastushetkellä ei voinut havaita tunkkaisuutta tai hajuja luokassa. Tulo- ja poistoventtiilit on sijoitettu
tarkoituksenmukaisesti luokan eri päihin. Luokassa oireilee yksi oppilas.
Muita huomioita yläkoulusta
Koneellinen ilmanvaihto toimi huonosti alkusyksyllä ja koulussa on ollut normaalia lämpimämpää. Koulussa on
ahtaampaa kuin normaalisti johtuen rakentamisen aiheuttamista erityisjärjestelyistä.

Saustilantien päässä olevan käytävän (minkä varrella on mm. lk 6 A) välikaton vuoto on korjattu. Fy-ke -luokkien 2 (2)
varaston katon vuotojäljet on selvitetty ja korjattu. Läpi katon menevä tuuletusputki oli valuttanut vettä
ontelolaatan välistä, mikä on korjattu jo aiemmin, mutta kosteusjälkeä ei oltu korjattu. Vaurio korjattiin, kosteutta
ei rakenteissa ollut. Liikuntasalin välikaton paneelit on uusittu. Syy kosteusvaurioon on selvitetty: kovalla sateella
ja tuulella sadevettä on päässyt tuuletusraosta rakenteeseen, mikä jatkossa estetään myrskypellillä. Kosteutta ei
havaittu rakenteessa.
Katolla oleva notko on paikattu, jotta vesi ei seiso katolla. Kosteutta ei ole mennyt rakenteisiin notkopaikasta.
Tiiliverhossa olevat halkeamat on paikattu, tiilissä ei ollut kosteutta. Ilmansuodattimet vaihdetaan aistinvaraisen
arvion perusteella 3 - 4 kk:n välein eli normaalia useammin.
Valvontasuunnitelman mukaisessa tarkastuksessa 14.5.2019 sovittiin, että terveystarkastaja kutsuu
tarkastukseen osallistuneet tahot koolle keväällä 2020, jolloin käydään läpi miten tarkastuksella edellytetyt
toimenpiteet ovat toteutuneet.

Toimijalta edellytetyt toimenpiteet
Tarkastetuissa luokissa ei ollut havaittavissa aistinvaraisesti terveyshaittaan viittaavia tekijöitä. Koska
ilmanpuhdistimista on ollut hyviä kokemuksia luokkatiloissa, on suositeltavaa lisätä ilmanpuhdistimien käyttöä
esim. sellaisiin luokkiin, jotka ovat erityisen ahtaita tai joissa on toiminnasta johtuen erityisen paljon hiukkasia
ilmassa, esim. käsityöluokat.
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