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Henkilöhaastateltavina rehtori Vesa Ahtola sekä terveydenhoitaja Tarja Anttila Euran
Kauttuan koulusta. Molemmat haastateltavat ovat olleet mukana koulun
sisäilmaongelmaprosessissa ennen ja jälkeen korjaustoimenpiteiden, ja omaavat kokemuksen
sekä oppilas- ja henkilöstöpalautetta koulun sisäilmanlaadusta nykytilassa ja ennen
korjaustoimenpiteitä, sekä olosuhteista pilottihankkeen 2,5 vuoden seurantajaksolta kesästä
2016 joulukuun loppuun 2018.

Haastattelija:

Tommi Arpomaa, Strong-Finland Oy / APAD Teknologiat Oy

Haastateltavat:

Vesa Ahtola, rehtori, Kauttuan koulu sekä terveydenhoitaja Tarja Anttila,
Kauttuan koulu.

Ajankohta:

11.10.2018

HAASTATTELU: Rehtori Vesa Ahtola
Kellarin alipaineistuksen aloittamisesta ja sisäilman selkeästä parantumisesta heinäkuusta 2016 on nyt
kulunut lähes 2,5 vuotta. Miten rehtori Vesa Ahtola koette nykytilanteen koulussa sisäilman laadun
kannalta?
Tilanne on erittäin hyvä. Koen että meillä ei ole mitään ongelmaa tällä hetkellä, ja saamme keskittyä
varsinaiseen koulutyöhömme.
Päätös kontrolloidun alipaineistuksen asentamisesta koulun kellariin on muuttanut selkeästi koko
koulurakennuksen sisäilman laadun parempaan ollen myös kunnalta erittäin kannattava investointi
taloudellisesti. Miten itse näet tilanteen?
Kyllä, juuri näin. Tilanne on juuri nyt ja ollut viimeiset 2,5 vuotta erittäin hyvä, ja sisäilmaongelmia ei ole
koettu eikä sairasteluja tai sairaspoissaoloja raportoitu sisäilmaan liittyen ollenkaan, joten varmasti tämä on
ollut kunnalle ja meille koulussa erittäin kannattava ja toimiva hankinta.

HAASTATTELU: Terveydenhoitaja Tarja Anttila
Miten olette terveydenhoitajan havainneet muutosta koulun sisäilman laadussa vuoden 2016
syyslukukaudesta alkaen, terveydenhoitaja Tarja Anttila?
Aiemmin käytössäni oli niin kutsuttu sisäilmaongelmavihko, johon kirjasin kaikki sellaiset oireilevat tai
sairastelevat oppilastapaukset, joissa oireiden ja muiden tekijöiden perusteella oli syytä epäillä
koulurakennuksen sisäilman laadun vaikuttavan oireiden esiintymiseen. Aiemmin vihossa oli merkintöjä eri
oppilaita koskien useammalta vuodelta, mutta vuoden 2016 syyslukukaudesta alkaen ei vihkoon ole tullut
enää yhtään merkintää, eli tilanne on muuttunut aivan selkeästi.
Minkä tyyppisiä oireita sisäilmaongelmavihossanne tyypillisesti on aiemmalta ajalta kirjattuna?
Oireet ovat olleet tuolloin tyypillisesti sellaisia, että ne eivät vaikuta liittyvän normaaliin satunnaiseen tai
kausiluonteiseen flunssaan / sairasteluun, ja oireet vaikuttivat esiintyvän yleensä koulussa oleskeltaessa.
Tyypillisiä oireita olivat muun muassa päänsärky, erityisesti kurkkukipu, ihon kuivuminen, toistuvat
poskiontelotulehdukset sekä yleiset hengitystieoireet.
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Miten terveydenhoitajana koette tapahtuneen muutoksen viimeisen 2,5 vuoden ajalta?
Aiemminkin varsinaisia terveydenhoitajalle suoraan raportoituja tai oireiden vuoksi hoidettavaksi tulleita oli
tilanteeseen nähden yllättävän vähän, kun taas suoraan rehtorille tehtyjä ilmoituksia oli huomattavasti
enemmän. Kaikissa tapauksissa tilanne on kuitenkin muuttunut kokonaan, josta kertoo myös tuo
sisäilmaongelmavihkoni merkintöjen loppuminen, ja se ajoittuu juuri samaan ajankohtaan, kun kellarin
sisäilmakorjauksia tehtiin kesällä 2016. Tilanne on siis oikein hyvä ja ilman laatu parantunut tosi paljon.
Myöskään vanhempainyhdistyksen suunnalta ei ole enää tullut yhteydenottoja sisäilmaongelmaasian
tiimoilta syksyn 2016 jälkeen.
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