
 

 

JOKILAAKSON KOULUN SISÄILMATYÖRYHMÄN MUISTIO 

Aika: 19.3.2021 klo 13.00 – 13.40 

Paikka: Teams 

Läsnä: 

Toimialajohtaja Laila Mäkelä, pj 

Työsuojelupäällikkö Johanna Mäkinen, siht. 

Työsuojeluvaltuutettu Erja Valtonen 

Rehtori Teppo Vähä-Mäkilä 

Apulaisrehtori Jussi Salokannel 

Vanhempainyhdistyksen edustaja Terhi Lehtinen 

Kiinteistöpäällikkö Jouko Jortikka 

Työterveyslääkäri Markus Penttinen 

Kouluterveydenhoitaja Saara Mäkinen 

LVI-insinööri Jaakko Seppälä 

1. Todetaan läsnäolijat 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.  

2. Yhteenveto tehdyistä tutkimuksista ja suunnitelluista korjauksista sekä 

toteutusaikataulusta, Jouko Jortikka ja Jaakko Seppälä 

Koulun AV-tekniikka uusitaan ensi kesänä. Tämä tulee huomioida korjaussuunnittelussa. 

Hiihtoloman aikana liikuntasalin akustiikkalevyjen pintaan lisättiin vaneripinta ja näin levyjen 

iskunkestävyys on parempi. Käytävän alakatto avattiin koko matkalta. Ruokalan alakaton 

yläpuolisen seinäin pinnoittamattomat villaeristeet käsiteltiin pintoja sitovalla aineella ja pölyt 

poistettiin. Putkitunnelin painerot tarkistettiin. Ikkunoiden tiivistyskorjaustarpeiden tutkiminen jäi 

kesään. A-osan korkeimmassa osassa avattiin ja tutkittiin yläpohjarakennetta ja viime viikon 

perjantaina vastaava avaus tehtiin alaosaan. Yläpohjan korjaukset on tarkoitus tehdä ensi 

kesän aikana, hankinta-asiakirjat ovat valmisteilla. Tavoite teknisessä lautakunnassa 6.4. ja sen 

jälkeen kilpailutus Cloudiaan. Yläpohjan korjaustyö tehdään sääsuojan alla. Kostuneet 



 

 

materiaalit poistetaan, rakenteet tiivistetään ja kate uusitaan. Yläpohjan korjaustyöt on tarkoitus 

saada valmiiksi kesän aikana. Kuraattorin väistötila olisi järjestettävissä työmaatoimiston 

tyyppisellä siirtoelementillä. Teppo tarkistaa kuraattorin tilanteen, tarvitaanko väistötilaa, kun 

lukuvuotta on jäljellä enää pari kuukautta. Nyt kuraattori käyttää koulupsykologin tilaa 

mahdollisuuksien mukaan. A-osan ulkovaipan korjausten jälkeen koulun korjaustöitä on 

tarkoitus jatkaa ja jakaa ne tuleville vuosille. Ilmanvaihtoa on kartoitettu viime vuonna ja 

puhdistustarpeessa olevat kanavaosuudet puhdistetaan kesän aikana. Jaakko tarkastaa 

ilmanvaihdon käyntiajat, koulun eri tiloissa on erilaiset aikaohjelmat. Ilmanvaihdon toivotaan 

olevan päällä ns. käyttöajan teholla vähintään klo 18 asti. Jussi selvittää kouluterveydenhuollon 

käyttöön kesän ajaksi soveltuvan tilan. 

3. Käyttäjien tilannekuva, Teppo Vähä-Mäkilä, Saara Mäkinen ja Terhi 

Lehtinen 

Kuten edellisessä kokouksessa. Muutamia ilmoituksia kouluterveydenhoitajalle, yhdeksän 

edellisen kokouksen jälkeen. Osa on kuitenkin myös todennut, että tuntuisi, että ilma on nyt 

parempi. Ilmoituksia tullut ruokalan vierestä ja yläkerran 6A- luokasta huoneesta 213. 

4. Työterveyshuollon tilannekuva, Markus Penttinen 

Kuten edellisessä kokouksessa. Kuraattori väistötiloissa. Työterveyshuollon työpaikkakäynti on 

tulossa koululle.  

5. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita asioita. 

6. Seuraava kokous 

Teams pe 21.5.2021 klo 13- 

 

Muistion laati: Johanna Mäkinen 


