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Koulutuskuntayhtymä Tavastia  MUISTIO 
Hämeenlinnan lyseon lukio 
 
 
 
HÄMEENLINNAN LYSEON LUKION SISÄILMATYÖRYHMÄ 
 
Aika:   28.5.2018 klo 13.30 
 
Paikka: Lyseon lukio, luokka 11 (2. krs.) 
 
Kutsutut: Jouni Haajanen, kuntayhtymän johtaja, KKTavastia 
  Mika Metsäalho, rakennustekninen asiantuntija, Linnan Tilapalvelut 
  Riitta Helminen, työterveyslääkäri, Mehiläinen 
  Juha Lahti, työsuojeluvaltuutettu, KKTavastia 
  Pieta Tukkimäki-Hildén, rehtori, HML:n lyseon lukio 

Paula Jouppi, opiskeluterveydenhoitaja, HML:n kaupunki 
Anssi Sipola, vahtimestari, HML:n lyseon lukio 
Tiina Kivinen, apulaisrehtori, HML:n lyseon lukio 
Minna Orimus, opettajien edustaja, HML:n lyseon lukio 
Tiina Hokkanen, opintosihteeri, HML:n lyseon lukio 
Harri Nyman, asiantuntija FCG 
Kasper Käyhkö, asiantuntija FCG 
Sari Tuomivaara, palveluesimies, HML:n kaupunki 
Tiina Tonteri, opiskeluterveydenhoitaja, HML:n kaupunki 
Heidi Saarinen, terveystarkastaja, Hämeenlinnan kaupunki 

                         
    

1. Edellisen kokouksen muistio 
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. Muistio on ollut kotisivuilla 
lausuntokierroksen jälkeen. 
Infotilaisuudet henkilökunnalle, opiskelijoille ja vanhemmille on pidetty. 
 

  
2. Koululla tehdyt toimenpiteet 

Rakenneavauksia tehty lisää, jotta peruskorjaustarve voidaan määritellä paremmin. 
Henkilökunnasta yksi henkilö siirretty osittaiseen etätyöhön, yksi henkilö 
virkavapaalla ja alakerran toimistotiloissa työskentelevää henkilökuntaa ohjattu 
työskentelemään yläkerrosten luokissa ja opettajahuoneessa tarpeen mukaan.  

  
3.         Rakenneavausten tilanne ja niistä johtuvat toimenpiteet 

Rakenneavaukset on saatu päätökseen ja niiden perusteella korjaustarve 
määritellään pääpiirteittäin jo tämän hetkisessä raporttivaiheessa. Myöhemmin 
tarvitaan jonkin verran tarkentavia avauksia korjaussuunnitelmaa varten. 
Lyseon koulun kanssa tullaan neuvottelemaan opetuksen siirtämiseksi pois, koska 
tilat tyhjenevät syksyllä.  
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4.       Sisäilman mikrobipitoisuusmittausten tilanne ja niistä johtuvat toimenpiteet 

Puuttuneiden lk 12, lk 16 ja opo - huoneen mittausten tuloksista mainitaan, että 
niissä mitatut mikrobipitoisuudet ovat matalat. 

 
5.      Tiedottaminen 

Laitetaan vielä kerran tiedote kaikkien tavaroiden, papereiden, kirjojen ja tekstiilien 
siirtämisestä ja puhdistamisesta ennen kuin niitä saa viedä G-rakennukseen. 
Viimeisin muistio ja loppuraportti tulee kotisivuille kesäkuun alussa, kun 
loppuraportti saa lopullisen ulkoasunsa. 

 
6.       Muut asiat 

Hämeenlinnan lyseon lukion sisäilmatyöryhmän työskentely on saatu päätökseen ja 
sen toiminta lakkaa. 

  
7.       Seuraava kokous 

Ei tarvetta 
 
 

  
  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


