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Paikka: Teams-kokous 
Aika: To 14.1.2021 klo 15-16.05 
 
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 
Työterveyshoitaja Pirjo Hummelin 
Kouluterveydenhoitaja Kaisa Heinonen 
 

1. Todetaan läsnäolijat 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 
 

2. Kiinteistöpäällikkö Jouko Jortikka kertoo väistötilojen toteuttamisen ja malliluokkien korjausten 
etenemisestä 
 
Adapteon väistötiloja on hankittu 15 erillistä ns. lohkoa joista koostuu 6 luokkaa ja niihin tarvittavat wc-tilat. 
Tila sijoitetaan lukion edessä olevalle koripallokentälle. Viemärikaivuu aloitetaan 20.1. sen jälkeen 
rakennetaan alapohjapalkisto moduleita varten. Modulien rakennus aloitetaan helmikuussa. Tavoite on, 
että tilat luovutettaisiin käyttäjille 10.3. ja koulutyö voidaan aloittaa tämän jälkeen maaliskuun alussa (6.3. 
loppusiivous ja vastaanotto 8.3).  
 
Vanhempainyhdistyksen edustaja edellytti, että selvitetään muista kunnan kiinteistöistä mahdollista 
väistötilaa, johon voitaisiin siirtyä nopeammalla aikataululla. 
 
Tiivistyskorjausten malliluokkina on 4 luokkaa: 5, 9, 22, 24. Sirate Oy on tehnyt tiistaina 12.1. 
merkkiainekokeen kuvaamataidonluokassa (24), jossa on tehty tiivistyskorjaukset. Tulokset olivat hyvät, eli 
korjaukset todettiin onnistuneiksi. Tänään 14.1. on mitattu luokat 5 ja 22 (pinnat kesken), näiden luokkien 
tulokset eivät ole vielä saapuneet. Muiden luokkien osalta tiivistyskorjausten aikataulua nopeuttaisi, jos 
lukion tiloista saataisiin väistötilat. Mikäli tämä ei onnistu tehdään kahden luokan osalta korjaukset 
hiihtoloman aikana. Luokkaan 24 asennetaan ensin ja sen jälkeen luokkaan 22 luokkakohtainen IV-kone, 
tulo-ja poisto. Sen jälkeen selvitetään ilmanvaihdon kapasiteetti, joka vapautuu tästä ja sen riittävyys 
muiden luokkien ilmanlaadun parantamiseen.  
 
Siraten raportti toimitetaan tiedoksi sisäilmaryhmälle ja nähtäville kunnan www-sivuille.  
 
Neljältä toimijalta on pyydetty tarjoukset, kolme jätti tarjouksen. Valintakriteerinä kokonaistaloudellisesti 
edullisin. Consti Oy valikoitui urakoitsijaksi. Hankintapäätös on toimialajohtaja Anne Ahtiaisen 
viranhaltijapäätös, joka on viety tiedoksi tekniseen lautakuntaan. 
 
Suunnittelu on käynnissä korjausvaihtoehdosta 2 ja uudisrakennuksesta. Päätöksen tekee valtuusto.   
 
Käyttäjien ohjeistus joululoman jälkeen, varmistetaan että käyttäjillä on riittävä tieto ilmanpuhdistimien 
toimintaperiaatteista ja tarvittavista huoltotoimista.  
 

3. Käyttäjien tilannekuva Sari Valtonen ja vanhempainyhdistyksen edustajat  
 
Luokassa 28 on ilmanpuhdistin mutta silti oireilua. Myös ainakin luokissa 22 ja 15 on oireita ja 
vanhempainyhdistys koostaa omaa yhteenvetoa tilanteesta. Muilta osin mm. hallinnon ja oppilashuollon 
tiloissa silmien kutinaa ja äänen katoamista. Luokissa 3 ja 20 viemärinhajua sekä lisäksi fysiikan ja kemian 
luokissa. Käyttäjät ovat laskeneet vettä viemäreihin ja tuulettaneet hajun poistamiseksi. Jouko ja Jaakko 
Seppälä käyvät tutkimassa tilanteen ja selvittävät mitä voisi tehdä tilanteen parantamiseksi. 
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Todettiin että sisäilman mikrobimittauksista on pyydetty tarjous. Kuraattorin huoneeseen voidaan tehdä 
tiivistyskorjaus, mikäli kuraattori voi työskennellä esimerkiksi Taatilan koulun tiloissa muutaman päivän. 
 

4. Työterveyshuollon tilannekuva, Pirjo Hummelin  
Ei uusia oiretapauksia/yhteydenottoja, aikaisemmat oireilmoitukset koululta ovat tiedossa ja myös hallinnon 
tiloista.  
 

5. Muut esille tulevat asiat 
Vanhempien infotilaisuus tulisi järjestää. Toimitilapalveluiden kanssa selvitetään kokouksen järjestämistä ja 
mahdollista asiantuntijoiden kuulemista tilaisuuden yhteydessä.  
 

6. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta 
To 18.2. klo 15- 
 
 

 
Muistion laati: Johanna Mäkinen 
 
 
 


