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Osallistujat     
Tiina Simons, kehittämispäällikkö, puheenjohtaja  
Auli Ruhtinas, rehtori    
Seppo Kärpänen, rehtori    
Pia Gummerus, terveystarkastaja    
Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu      
Esa Koskinen, vt. tilapalvelupäällikkö  
Ilkka Mäkinen, aineenopettaja    
Heidi Väyrynen, yläasteen terveydenhoitaja    
Kristiina Lehto, lukion terveydenhoitaja      
Kati Aalto, työterveyshoitaja    
Pentti Elg, rakennusmestari 
Riitta Katajamaa, sisäilma-asiantuntija 
Sanna Värri-Blomfelt, sihteeri     
   
MUISTIO    
   
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat   
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin.  Kohdekohtaisten 
sisäilmatyöryhmien puheenjohtajuus siirtyy Tilapalveluille maaliskuun alusta.  
  
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus  

a. Työterveydenhuolto   
Henkilöstöltä ei ole tullut uusia ilmoituksia. 

    
b. Oppilaiden terveydenhuolto   
Yläkoulun puolelta 1 henkilö on ollut yhteydessä terveydenhoitoon. 
Oireilmoitus-kaavake on annettu. Oireita on ollut luokissa 39-42.  
Lukion puolelta ei uusia ilmoituksia. 
  
c. Esimiehen tieto   
Ei ole tullut uusia yhteydenottoja 

  
3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet   

a. Tutkimukset/tarkastukset 
Tarkastuskertomus on tehty ja kertomuksessa ilmoitetut suositukset tulee 
korjata 30.8.2021 mennessä.  
 
Kehotus toimittaa ilmanvaihdon mittauspöytäkirja vuodelta 2018 
terveysvalvontaan. Tarvittaessa lisätutkimuksia, jos oireilu tiloissa jatkuu.  
 
Luokan 38 tarkastuksessa huomioitiin, että seinä on märkä ja huoneessa on 
ummehtunut haju. D- ja E siipien ulkoseinien sadevesirännien tarkastus ja 
tarvittavat korjaustoimenpiteet. Teknisentyöntilan korvausilmaongelma ja 
lämpötilan nousu tulee myös huomioida. Auditorion ikkunoiden ja seinän 
kosteusvaurioiden korjaus. Tarkastuskertomuksessa annetut 



korjauskehotukset kotitalousluokan, käsityöluokan ja d-siiven yläkerran 
luokkien osalta on jo tehty.  
 

    b. Korjaukset   
Hiihtolomaviikolla ruokalaan on asennettu katto- ja seinä pintoihin 
akustiikkalevyjä vaimentamaan meluhaittaa. 
Yläkoululla on tehty kaikki suunnitelman mukaiset korjaukset. Luokkien 34, 38 
42 ja 44 sekä kotitalousluokkien ulkoseinäosuudet ja ikkunoiden liittymät on 
tiivistetty ja kapseloitu. 
 
Auditorion ikkunoiden korjaus- ja kunnostustyöt ovat käynnissä samoin 
portaikon seinäosuuksien vaurioiden kunnostustyöt ovat käynnissä. 
 
Liikuntasalin alaslaskukattorakenne on kunnostettu ja korjattu erillisen 
suunnitelman mukaan. 
 
c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt   
Koulut siirtyvät etäopetukseen ajalle 8.3-28.3.  
Käyttäjät kokevat, että Freesi- sisäilmamittareista ei ole ollut hyötyä käyttäjän 
näkökulmasta liittyen palautteen keräämiseen. Mittareiden tarkoitus on 
ensisijaisesti antaa ennaltaehkäisevää tietoa ja raportteja sisäilman laadusta 
asiantuntijoille. Mittareiden käytöstä sekä datan keräämisen yhteneväisyydestä 
ja tarkoituksenmukaisuudesta olisi hyvä antaa tietoa näissä 
sisäilmakokouksissa. 
  

d. Viestintä, tiedotus, koulutus  
Uusien korjaustoimenpiteiden aikataulusta tehdään tiedote koteihin ja 
henkilökunnalle. 
  

4. Uudet toimenpiteet   
Lukion auditorion ja käytävien vuorilistat ja tiivisteet uusitaan ja tiivistetään.  
 
Lukion ilmanvaihdon riittävyyden kartoittaminen esim. freesimittareiden (CO2) avulla 
tarvittaessa vasta kun palataan lähiopetukseen ja kerätä palautetta käyttäjiltä. 
 
Kesällä tehdään yläkoulun ulkoseinien tiivistys ja vesipellit uusitaan.  
 
Tarkastuskertomuksesta nousseeseen suositukseen yläkoulun portaikon maalipintojen 
hilseilyyn tehdään korjaus, jossa poistetaan vaurioituneet pinnat, sekä ne käsitellään 
uudestaan vesihöyryä läpäisevällä maalilla. Rakenneaukaisulla tarkastetaan mahdolliset 
rakennevauriot ja seinän kuivuminen. Sadevesikouruja on uusittu ja työ jatkuu. Luokan 38 
osalta tämä toimenpide mahdollisesti saadaan myös korjattua näillä toimenpiteillä. 
Atk-luokkien osalta tehdään vielä tiivistyksiä ja korjataan akustiikkaa. 
 
Liikuntasalin katossa oleva liinarakennelma tullaan poistamaan. 
 
 5. Viestintä      

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan sisäilmasivuilla. Tilapalvelut tekevät kevään ja kesän 
toimenpiteistä ja tutkimuksista tiedotteen rehtoreille jaettavaksi huoltajille ja henkilöstölle. 
 
6. Seuraavan kokouksen sopiminen  
Seuraava kokous ke 5.5.2021 kello 11-12 



 


