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Asiat 
 

1) Sepänkadun kiinteistön tilanne 

 Käytiin läpi kiinteistön tilanne korjausten osalta. Kaikki keväällä suunnitellut korjaukset on 
toteutettu sovitusti.  

 Auditorion (tila 140) katossa oli juuri ennen lukuvuoden alkua vuoto ja katto korjattiin. 
Korjauksen toteuttaneelta yritykseltä on saatu raportti tehdystä työstä ja rakennuster-
veysasiantuntija on valvonut tehtyä työtä. Katon tilannetta seurataan, tarvittaessa katto 
uusitaan. 

 Korjausten loppuraportti löytyy Sepänkadun sivuilta: 
 

 Olosuhdeseuranta on koko ajan päällä luokissa 137, 138 ja 139 sekä kellaritiloissa. 
 

2) Koulun kokemus tilojen käytöstä 

 Koulua on käyty Sepänkadun kiinteistössä vajaa kuukausi. 

 Oppilaat ja opettajat ovat sopeutuneet hyvin työskentelyyn uudessa koulurakennuksessa. 

 Edelleen on pieniä kiinteistöön liittyviä töitä kesken, esim. verhojen asennus, pukuhuo-
neiden korjaustyö, musiikkiluokkien akustointilevyjen asennus ja osa pihatöistä.  

 Apulaisrehtorin ja henkilökunnan huomaamiin asioihin (esim. yhdessä luokkatilassa huo-
nosti sulkeutuva ikkuna, sälekaihtimien puute oppilashuollon tiloissa) on tartuttu ripeästi. 

 Kiinteistö oli siivottu hyvin koulutyön alkaessa. Koululle luvattiin, että siivouspanos on 2 x 
8h. Nyt Arkea on pudottanut sen 6h + 8h. Koulun kanta on se, että sillä resurssilla ei saada 
ylläpidettyä nykyistä tasoa siivouksessa, kun syksyn sade- ja rapakelit alkavat. On äärim-
mäisen tärkeää, että siistijöiden aika riittää kunnolliseen siivoamiseen (lattiat, wc-tilat, 



 

 

käytävät, ikkunalaudat jne.). Oltiin sitä mieltä, että siivous tulee palauttaa sovittuun 8+8 
tuntiin. Tuomas Koskiniemi hoitaa asiaa eteenpäin. 

 Opettajien havainto on, että siiven luokissa 137, 138 ja 139 on aamuisin valmiiksi tunkkai-
nen ilma, koko päivän täytyy pitää vähintään ikkunaa ja mieluiten ikkunaa sekä ovea auki, 
jotta happi riittäisi. Tämä ei käytävämelun takia ole aina mahdollista. Tällöin happi loppuu 
luokassa ja opettajat ovat kokeneet päänsärkyä, yksi opettajista myös äänen häviämistä 
ja huonovointisuutta.  

 Luokassa 206 opettaja on saanut päänsärkyä johtuen raskaasta ilmasta luokassa. 

 Apulaisrehtorin (115) ja koulusihteerin (116) huoneissa on aamuisin raskas ilma ja vähän 
kellarimainen haju. Haju häviää päivän aikana, kun pidetään ikkuna auki. 

 Terveydenhoitajan tilassa ilma loppuu, kun tehdään laajoja terveystarkastuksia, jolloin 
paikalla on useampi henkilö eli terveydenhoitajan ja koululääkärin lisäksi oppilas ja hänen 
huoltajansa. 

 Janne Virtanen selvittää, voidaanko luokissa 137,138 ja 139 ilmanvaihtoa tehostaa vai 
tarvitaanko lisäksi luokkakohtaiset ilmanvaihtokoneet. 

 Luokassa 206 voidaan ilmanvaihdon tehoa lisätä luokkakohtaisesta ilmanvaihtokoneesta. 

 Selvitetään, miten apulaisrehtorin, koulusihteerin ja terveydenhoitajan tiloissa voitaisiin 
ilmanvaihtoa parantaa. 

 
3) Kouluterveydenhuollon tilanne 

 Muutama oppilas on kokenut saavansa oireita (päänsärkyä ja silmien kutinaa) ruokasa-
lissa (tila 101).  

 Mikäli huoltaja ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan kertoen lapsensa saavan sisäilmaoi-
reita, terveydenhoitaja ottaa oppilaan ensin omalle vastaanotolleen ja terveydenhoitaja 
ohjaa oppilaan koululääkärin vastaanotolle. 

 Kouluterveydenhuolto valmistelee tiedotetta koskien mahdollisia oppilaiden sisäilmaoi-
reita sekä sitä, miten huoltajien tulee toimia siinä tilanteessa. Apulaisrehtori Kaisu Metsä-
Tokila laittaa tiedotteen Wilmaan. 

 
4) Työterveyshuollon tilanne 

 Tähän mennessä ei ole ollut vielä yhtään yhteydenottoa sisäilmaan liittyen. 

 Opettajia tulee kannustaa ottamaan matalalla kynnyksellä yhteyttä työterveyshuoltoon, 
mikäli epäilee sisäilmasta johtuvia oireita. 

 
5) Työsuojeluvaltuutetun näkemys 

 TSYKin käyttäessä Sepänkadun tiloja 88 opiskelijaa ja 17 henkilökuntaan kuuluvaa sai si-
säilmasta johtuvia oireita.  

 Työsuojeluvaltuutetun näkemys on se, että ilmanvaihto-ongelmat lienevät vain pieni osa 
kiinteistöön liittyvistä ongelmista. Toivoo kuitenkin korjaustöiden parantaneen tilannetta. 

 
6) Jälkiseuranta ja yhteistyö jatkossa 

 Vuodenvaihteen jälkeen otetaan VOC-näytteitä. 

 Huoltajilta on tullut toiveita, että otettaisiin myös mikrobinäytteitä --- vuodenvaihteessa 
otetaan tähän liittyen mahdollisesti sivelynäytteitä. 

 Vuodenvaihteen jälkeen (tammi-helmikuussa) toteutetaan oirekysely oppilaille ja henkilö-
kunnalle.  

 Oppilaat tekevät joko THL:N kyselyn tai jos se ei ole käytettävissä, Tuula Putuksen laati-
man kyselyn.  

 Henkilökunta tekee työterveyslaitoksen kyselyn. 

 Kartoitetaan lisäksi, voidaanko Wilmasta saada vertailtaviksi oppilaiden poissaolomäärät  
syksyltä 2017 ja syksyltä 2018. 



 

 

 Sovittiin, että yhteistyöryhmä kokoontuu joka toinen kuukausi. Seuraava kokous pidetään 
Sepänkadulla torstaina 8.11. klo 14.00. Kati Järvi laittaa kalenterikutsun. 

 
7) Muut asiat 

 Huoltajien taholta on esitetty kysymys, voisiko kokouksessa olla myös huoltajien edustus. 
Tätä pidettiin hyvänä ajatuksena. Sovittiin, että Kaisu Metsä-Tokila on yhteydessä kanna-
tusyhdistyksiin ja pyytää heitä valitsemaan keskuudestaan huoltajien edustajan yhteistyö-
kokoukseen. 
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Kaisu Metsä-Tokila, sihteeri 

 


