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Sisäilmatyöryhmän pöytäkirjat 
 
Aika 2017-2018 
Paikka Sepänkatu 2 
  

 
 

Pöytäkirja 15.2.2017 
• sisäilmailmoituksia on tullut, koululla on käyty 3.2., ei koneellista tuloilmaa, vain poisto, viemärit 

tukkeutuneet käsipyyhepapereista, oppilailla jonkun verran oireilua, 5 opettajaa oireillut, lisä-
tään tilojen tuuletusta 

 
Pöytäkirja 16.3.2017 

• rehtorin ja kanslistin oireilut lisääntyneet, siivousta on lisätty, kartoitetaan vaihtoehtoisia tiloja 
syksyksi 

Pöytäkirja 12.4.2017 
• rehtori toivonut kahta tilakohtaista ilmanpuhdistinta, järjestetään 

 
Pöytäkirja 10.5.2017 

• ilmanpuhdistimien maksajaa vielä selvitetään joten ei ole järjestetty, työpaikkakäynti 18.5., hen-
kilöstölle on tehty oirekartoitus, johon vastasi 17 henkilöä joista 13 koki oirehtivansa tiloissa, 
opiskelijoista 12 koki oirehtivansa 

 
Pöytäkirja 7.6.2017 

• rehtori selvittää ilmanpuhdistimia, työterveyshuollon tarkastus siirretty tapaturman vuoksi elo-
kuulle 

 
Pöytäkirja 30.8.2017 

• ilmanpuhdistimia ei ole kustannuksista johtuen hankittu, tth:n tarkastus oli kohteessa 24.8., 
mutta he eivät ole saaneet materiaalia kiinteistötoimialalta, suositellaan kosteusteknisen kunto-
kartoituksen tekemistä 

 
Pöytäkirja 28.9.2017 

• arvioidaan soveltuuko tilat Puolalan koulun väistötiloiksi, kahvilatilaa ei ruokailutilaksi remon-
toida, ilmanvaihdon parannuksia on tehty 

 
Pöytäkirja 25.10.2017 

• kohteessa on ollut 28.9. työterveyshuollon käynti, työpaikkaselvitys on valmistunut, työntekijöitä 
45, vastanneita 17 joista 13 koki oireilevansa, työterveyshuolto ei ole saanut tietoja tehdyistä 
teknisistä toimenpiteistä, on suositeltu täydellistä kuntokartoitusta, kouluterveydenhoitajan mu-
kaan 26 opiskelijaa on ilmoittanut kokevan oireilua 

 
Pöytäkirja 22.11.2017 

• kouluterveydenhoitajan mukaan seurannassa on poikkeuksellisesti jopa 35 opiskelijaa, selvite-
tään tilojen jatkokäytön mahdollisuuksia väistötiloina 

 
Pöytäkirja 20.12.2017 

• rehtori on kysellyt irtaimiston mahdollisesta puhdistamisesta, koska mitään mikrobiperäistä hait-
taa ei ole kohteessa todennettu, ei mikrobipuhdistuksen tasoiselle puhdistukselle ole välitöntä 
tarvetta, mutta varmuuden vuoksi toimimme sivistystoimialan yleisen käytännön mukaan ja 
puhdistus tilataan toiminnan ja arjen pyörittämisen kannalta välttämättömälle irtaimelle Kaup-
piaskadulle muuton yhteydessä 

• ilmanvaihtotyöt ovat Sepänkadulla käynnissä ja ne saadaan valmiiksi vuoden loppuun men-
nessä, työterveyshuollon ja työsuojelun kanta edelleen on, että kosteustekninen kuntokartoitus 
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on rakennukselle tehtävä, jotta voidaan kartoittaa kohteen mahdolliset terveysriskit, syksyn ai-
kana 56 oppilasta on ilmaissut kokevansa oireilua, joka on kouluterveydenhuollon mukaan var-
sin poikkeuksellista, rehtorin mukaan tilanne on ollut syksyllä parempi viime kevääseen verrat-
tuna, mutta nyt käynnissä oleva remontti on huonontanut tilannetta merkittävästi 

 
Pöytäkirja 31.1.2018 

• sisäilmapientyöryhmä on käynyt kohteessa 23.1., 74 oppilasta oireilee, tilataan kuntotutkimus 
työterveydenhuollon, ympäristöterveydenhuollon ja työsuojelun pyynnöstä 

 
Pöytäkirja 28.2.2018 

• sisäilmapientyöryhmä on käsitellyt asiaa 13.2., odotellaan rakennusterveysasiantuntijan tutki-
mussuunnitelmaa, jatketaan käsittelyä pientyöryhmässä 

 
Pöytäkirja 28.3.2018 

• Raksystems tekee lisätutkimuksia, tutkimussuunnitelma tuli valmiiksi, mutta se on liian suppea, 
ympäristöterveydenhuolto toimittaa kommentit jakeluun, 3.4. otetaan lisänäytteet, tulokset 
17.4., jatkokäytöstä päätös kaupunginhallituksessa 23.4.  

 
Pöytäkirja 25.4.2018 

• tutkimustulosten pohjalta tehdään korjaustoimenpiteet mm. katon, ikkunoiden ja ilmanvaihdon 
suhteen, tehdään mikrobisiivous ja varmistetaan, että tilat ovat käyttökunnossa koulujen alka-
essa, jatkotoimenpiteistä tiedotetaan kahden viikon välein, 24.5. pidetään tiedotustilaisuus hen-
kilöstölle ja huoltajille 


