
Konalan ala-asteen koulu
infotilaisuus vanhemmille
28.8.2018 klo 18.30-19.30



OHJELMA
• Koulurakennuksen kunto ja korjaukset kesällä 2018

• Jari Pere, projektinjohtaja, sisäilmatiimi

• Koulurakennuksen peruskorjaus ja väistötilat

• Miten toimitaan, jos vanhemmat epäilevät sisäilmaongelmiin
viittavia oireita?

• Johanna Seppänen, terveydenhoitaja

• Uusi koulurakennus
• Sari Lehtonen, projektiarkkitehti

Tilaisuuden juontaa Maija Mattila, viestintä 2



Ketä paikalla?
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Kaupunkiympäristön toimiala
• Jari Pere, projektinjohtaja, sisäilmatiimi (tutkimukset ja korjaukset)
• Martti Pensamo, projektipäällikkö (peruskorjaus)
• Harri Räsänen, ympäristötarkastaja

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
• Arjariitta Heikkinen, aluepäällikkö
• Sari Lehtonen, projektiarkkitehti

Kouluterveydenhoito
• Johanna Seppänen, terveydenhoitaja
• Marianna Niemi-Korhonen, vs. ylihoitaja



4

2016 2017 2018 2019
Peruskorjausta
varten laaja
kuntotutkimus

Koulun
ilmanvaihto
ylipaineistettiin

Peruskorjaus
alkaa kesällä 2019

Ilmanvaihtoa parantavia
toimia: Luokkien ikkunat ja
rakenteet tiivistetty,
ilmanvaihtokoneet, muut
toimet

3 ikkunaa tiivistettiin
Siivousta tehostettiin
Ylipaineen kanssa ongelmia
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Koulurakennuksen
kunto ja korjaukset

Jari Pere
projektinjohtaja, sisäilmatiimi
Kaupunkiympäristön toimiala (Kymppi)



• Kaikkien luokkien ikkunat ja
rakenteita tiivistetty

• Koko koulu on ylipaineistettu

• Kotiluokissa ilmanvaihtokone
• Luokissa ilmanvaihtoon liittyviä

muita muutostöitä, jotta raitista
ilmaa tulee paremmin
oleskelukorkeudelle.
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Mitä korjauksia on tehty kesällä 2018?
Estetään, että mahdollisia
epäpuhtauksia kulkeutuu
sisäilmaan.

Nyt luokissa on parempi
ilma kuin keväällä.

Korjausten jälkeen koulua
voidaan käyttää nykyiseen
tapaan perusparannukseen asti



Alipaineinen rakennus Ylipaineinen rakennus



Miten ilmanvaihtoa seurataan?
• On tärkeää, että ylipaineistus toimii. > Kiinteistöhuolto seuraa

paine-eroja etäluettavan mittarin avulla ja tarvittaessa
lisätään luokkiin tulevaa tuloilmaa

• Ilmanvaihtoasiantuntija käy maanantaisin tarkistamassa, että
ilmanvaihtokoneet toimivat

• Ylipaineistus toimii sitä paremmin, mitä vähemmän luokan
ovet ja ikkunat ovat auki

• Tarvittaessa tehokas tuuletus (5 minuuttia)
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Kesällä 2018 on tehty myös muita
sisäilman laatua parantavia toimia
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• Alakattojen villakuidut on poistettu ilmanvaihtolaitteiden
läheisyydestä

• Käytävien ilmanvaihtohormit: puhdistettu, huollettu, suodattimet
vaihdettu

• Vanhat ilmoitustaulut on pinnoitettu pölyämisen estämiseksi
• Sisäänkäynnin vieressä olevassa 2 A-luokassa on tehty

tiivistyskorjauksia
• Luokista on siivottu yläpölyt



Paviljonki (parakki)
• Englannin kielen opetus 13.8. alkaen pääkoululla
• Elokuussa tehdyissä mittauksissa ei kosteusvaurioihin

viittaavia tuloksia

• Lämmönjakohuoneessa ja välinevarastossa on sädesientä
• Tilat on tiivistetty ja niissä on alipaine, joten niistä ei pääse

ilmaa ja epäpuhtauksia muihin tiloihin.
• Tilat eivät ole opettajien tai oppilaiden käytössä
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Lämmönjakohuone ja välinevarasto



Miten toimitaan, jos vanhemmat
epäilevät sisäilmaongelmiin viittavia
oireita?
Olkaa yhteydessä terveydenhoitaja Johanna Seppäseen, p. 040 3341561

• Oireita voivat olla: astmaa sairastavien lisääntyneet hengitystieoireet, yskä,
hengityksen vinkuminen, hengenahdistus; joskus myös hengitystieinfektiot,
allerginen nuha, väsymys ja päänsärky

• Terveydenhoitaja pitää kirjaa mahdollisen sisäilmaoireilun yleisyydestä ja
ohjaa oppilaan tarvittaessa jatkotutkimuksiin terveysasemalle

• Sisäilman haittatekijöitä: kosteusvauriot, puutteellinen ilmanvaihto, liian korkea
sisälämpötila, kuiva sisäilma, mineraalikuidut ja erilaiset allergeenit (esim. toisen
oppilaan vaatteissa luokkaan kulkeutuva eläinpöly)
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Koulurakennuksen peruskorjaus
alkaa kesällä 2019
• Peruskorjauksen ajan opetus järjestetään väistötiloissa Hilatien

kentällä
• Opetus siirtyy peruskorjauksen ajaksi väistötiloihin elokuussa 2019
• Peruskorjaus valmistuu suunnitelman mukaan vuoden 2020 lopussa

12



Minkälainen on uusi koulurakennus?
• Oppilaspaikat lisääntyvät 282 oppilaasta 302:een
• Väestöennusteen perusteella tehdyn arvion mukaan koulutiloihin

mahdutaan kun huippuaikana tontilla on käytössä myös
tilapäisviipale ( 2 luokkaa)

• Rakennukseen tehdään laaja tekninen perusparannus
• Tilamuutoksia, jotta tilat täyttävät paremmin uuden

opetussuunnitelman edellyttämät nykyaikaisen oppimisympäristön
tarpeet (aulatilat opetuskäyttöön)

• Tiloja voidaan käyttää monipuolisemman koulupäivän jälkeen
iltapäiväryhmille

• Tässä rakennuksessa nämä onnistuvat ilman suuria rakenteellisia
muutoksia.
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