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Paikka: Teams-kokous 
Aika: To 10.12. klo 15-16.15 
 
Läsnä:  
Toimialajohtaja, sivistyspalvelut Laila Mäkelä pj. 
Työsuojelupäällikkö Johanna Mäkinen siht. 
Työsuojeluvaltuutettu Erja Valtonen  
Rehtori Sari Valtonen 
Vanhempainyhdistyksen edustajat Nina Landström ja Maarit Heikkilä 
Kiinteistöpäällikkö Jouko Jortikka 
Toimialajohtaja, tekniset palvelut Anne Ahtiainen 
Työterveyshoitaja Pirjo Hummelin 
Työterveyslääkäri Lassi Pakkala 
Kouluterveydenhoitaja Sari Kari 
Ylilääkäri, Työterveyslaitos Jari Stengård  
 

1. Todetaan läsnäolijat 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 
 

2. Toimialajohtaja Anne Ahtiainen kertoo suunnitelmista väistötilojen toteuttamiseksi ja aikataulusta 
 
Valtuuston kokouksessa esityksessä 500 000 € vanhan koulun korjauksiin väistötiloiksi. Tarvitaan myös 
päätös määrärahasta varsinaisten väistötilojen hankintaan.  
 
Tekninen lautakunta käsittelee ensi viikolla kuuden (6) luokan väistötilan hankintaa ja niiden perustustöitä. 
Tavoitteena saada nämä tilat käyttöön tammikuussa. Näiden kustannus on n. 100 000 €, josta suurin osa 
on perustus- ja asennustyöstä. 
 
Vanhempainyhdistyksen kanta on, että tilat ovat riittämättömät ja asettavat oppilaat eriarvoiseen asemaan. 
Kun hankitaan väistötilat käytettynä, niiden kunto tulee varmistaa. 
 

3. Yhteenveto edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä selvityksistä sekä suunnitelluista toimenpiteistä 
epäkohtien johdosta, Jouko Jortikka 
 
Neljä ns. malliluokkaa remontoidaan. Tavoite on, että luokat ovat valmiina 12.2. mutta aikataulu on 
haasteellinen ja koska työ aloitetaan asbestityöllä, aloitusajankohta on koulun loma-ajalla. 
Urakkaneuvottelut ovat kesken, joten aikataulu varmistuu joulukuun aikana. Toteutuksesta neuvotellaan ja 
se suunnitellaan rehtorin kanssa. Luokat valmistuvat eri aikaan ja tavoite on, että ainakin yksi luokka 
saataisiin valmiiksi joululoman aikana. Ilmanpuhdistimia on toimitettu kaikkiin luokkiin, joihin käyttäjät ovat 
niitä pyytäneet. Korjauksissa tehdään tiivistykset mm. ulkoseinien ja lattioiden sekä katon ja ulkoseinän 
liittymiin. Massa on samaa massaa, jota käytetään kylpyhuoneiden yms. kosteiden tilojen vesieristeenä.  
 
Vanhempainyhdistys esitti kysymyksen ovatko kaasutiiviitä mm. VOC-yhdisteitä ajatellen. Tiivistysten 
laadunvarmistus tehdään, jotta voidaan varmistua siitä, että tiivistystyö on onnistunut.  
 
Näihin luokkiin asennetaan luokkakohtaiset IV-koneet, tulo-ja poisto, jotta saadaan näihin riittävä ja toimiva 
ilmanvaihto ja ilmanpainesuhteet tarkistetaan ja säädetään. Todettiin, että ilmanvaihdolla on merkitystä 
myös kaikkien ilmassa olevien haitta-aineiden laimentajana.  
 
Todettiin että oppilaan lähettämässä valokuvassa oli laastikohouma ei kosteusvaurio. 
 
Käyttäjillä on oltava riittävä tieto ilmanpuhdistimien toimintaperiaatteet ja tarvittavat huoltotoimet sekä 
mahdollinen käytön opastus yms. Suodattimet vaihdetaan kaksi kertaa vuodessa. 
 

4. Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely 
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TTL:n sisäilmastokyselyn yhteenveto 10.12. lähetetään tiedoksi muistion liitteenä. Kuultiin Jari Stengårdin 
selostus kyselystä. Tulokset ovat poikkeavat haitta- ja oirekokemusten ja stressin osalta.  
 
Sovittiin henkilökunnalle palautetilaisuus opettajakokouksen yhteyteen ma 14.12. klo 15- 
 

5. Käyttäjien tilannekuva Sari Valtonen, Sari Kari ja vanhempainyhdistyksen edustajat  
 
Väistötiloissa lukion tiloissa on nyt noin 10 luokkaa. Väistötiloihin sijoitetut luokat on valittu rehtorin ja 
kouluterveydenhuollon yhteistyönä eli ne luokat, joissa on eniten oireita tai joita on korona-altistuksen 
välttämiseksi jouduttu järjestelemään. Yhteensä 2019-2020 on tullut 153 ilmoitusta, liitteenä yhteenveto 
ilmoituksista. Luokat 7-9 ovat etäopetuksessa viikon 51 ja koulut alkavat 7.1.2021. 
 
Hyvä että siirrytään etäopetukseen ja väistötiloihin. Väistötiloihin siirtyminen on helpottanut oireilua. 
Infotilaisuutta vanhemmille toivotaan esim. tammikuulle ja väistötiloja kaikille. 

 
6. Työterveyshuollon tilannekuva, Pirjo Hummelin ja Lassi Pakkala 

 
Edellisen kokouksen jälkeen yksi uusi tapaus. Yhteydenottoja kaikkiaan vähän mutta se toisaalta johtuu 
ehkä siitä, että asia on ollut niin pitkään keskeneräinen. Jatkossakin voi olla matalalla kynnyksellä 
yhteydessä ja tarvittaessa työterveys voi tehdä esim. ylimääräiset terveystarkastukset. 
 

7. Muut esille tulevat asiat 
 
Vanhempainyhdistys on kerännyt adressin, jossa nyt on 741 allekirjoitusta terveellisten ja turvallisten 
koulutilojen saamiseksi.  
 

8. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta 
 
To 14.1.2021 klo 15- Teamsilla 
 
 

 
Muistion laati: Johanna Mäkinen 
 
 
 


