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Tiedote vanhemmille ja henkilöstölle 
Sääksjärven koulu 

 

Sääksjärven koulu 

Sääksjärven koulun ilmanvaihdon kanssa on ollut ongelmia kuluneen lukuvuoden aikana ja 
kohteelle on luotu kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä joulukuussa 2022. Ryhmässä on mukana 
koulun henkilöstön valitsemat edustajat, koulun rehtorit, opetuspäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, 
työterveyden edustajat sekä tilat ja rakennuttamis -yksikön edustajat. Työryhmässä keskustellaan 
koulun sisäilmaan liittyvistä asioista, sovitaan toimintamalleja ja toimenpiteitä niihin liittyen.  

Isoimpana ongelmana alkuvuodesta 2023 on ollut yhden ilmanvaihtokoneen tippuminen pois 
päältä sekä tietokatkokset asiaan liittyen. Kyseinen ilmanvaihtokone saatiin takaisin automaation 
etäyhteyden piiriin helmikuun alussa, jonka jälkeen sen toimintaa on päästy valvomaan paremmin. 
Kyseinen ilmanvaihtokone ei ole pysynyt päällä erinäköisten syiden takia, mm. rikkoutuneita 
pumppuja, releitä, jäätymissuojan laukeamisia yms.  

Tiloissa on ilmennyt jälleen viemärin hajua. Se on johtunut aktiivihiilisuodattimien väliaikaisesta 
puuttumisesta. 

Aineenopetus-siipeä ja alakoulun tiloja palvelevat ilmanvaihtokoneet on asetettu käymään täydellä 
teholla ympäri vuorokauden. Kohteelle on myöskin varattu ikkunaan asennettavia 
ilmanvaihtokoneita, mikäli ilmanvaihtokoneissa tapahtuisi jotain yllättävää, eikä niitä ei saataisi 
toimintaan saman päivän aikana. 

Kohteelle on sovittu avainhenkilöt yhteyden pitämiseen ja tuuraajat lomien ajaksi, ettei tule 
tietokatkoksia ongelmatilanteissa. Koneiden toiminta tarkastetaan päivittäin kiinteistöhoidon 
toimesta sekä etäyhteyden avulla tilat ja rakennuttamis -yksikön toimesta. 

Tulevat toimenpiteet 

Sääksjärven koululla talviloman aikana käydään tarkastamassa ilmamääriä luokissa ilmanvaihdon 
osalta ja jatketaan mahdollisuuksien mukaan viemärihajun selvitystä. Pyritään tekemään 
lisäsavukokeet viikon 9 aikana. 

Liikuntahallin väliverhon hajuasiaa tullaan tutkimaan viikon 10 aikana konsultin toimesta. Tästä 
informoidaan koulua vielä erikseen. 

Peruskorjaus ja laajennus 

Korjaustoimenpiteitä valmistellaan suunnitelman mukaisesti kesille 2023 ja 2024 huomioiden 
kohdekohtaisesta sisäilmatyöryhmästä tulleet huomiot. Laajennusurakkaan sisältyy myös nykyisen 
koulun rakennusautomaation ja lämmönjaon saneeraus. Saneerauksen aikataulukseen vaikuttaa 
laajennusurakasta tehty valitus markkinaoikeuteen, mistä ei vielä ole tullut päätöstä. 

Kesän 2023 saneerauksessa pyritään varmistamaan ilmanvaihtokoneiden toimiminen ja niiden 
hallinta, sekä tehdään tilamuutoksia aineopetus-siiven 2. kerroksessa. Lisäksi lämmönjako ja 
putkilinjat alapohjassa pyritään saneeraamaan kesän 2023 aikana. 
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Lisätietoa: 
Mahdolliset kysymykset asiaan liittyen pyydetään osoittamaan yksikön esimiehelle. 
Esimies välittää tarvittaessa kysymykset tilatoimeen. 


