
   
 

 

    
    
    

 

 

 
 
puh. 050 5090757 

 
 
kanslia    tiina.hokkanen@kktavastia.fi 

 
 

  Linnankatu 12-14 
puh. 050 7493843                       rehtori  pieta.tukkimaki-hilden@kktavastia.fi 13100 Hämeenlinna 

 

Koulutuskuntayhtymä Tavastia  MUISTIO 
Hämeenlinnan lyseon lukio 
 
 
 
HÄMEENLINNAN LYSEON LUKION SISÄILMATYÖRYHMÄ 
 
Aika:   6.3.2018 klo 9.30 – 11.00 
 
Paikka: Lyseon lukio, luokka 3 (1. 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 

Tiina Tonteri, opiskeluterveydenhoitaja, HML:n kaupunki 
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 
Sami Heikkilä, asiantuntija FCG 
Satu Karila, asiantuntija FCG 
Sari Tuomivaara, palveluesimies, HML:n kaupunki 

                         
    

1. Edellisen kokouksen muistio 
Todettiin, että infotilaisuus henkilökunnalle järjestettiin sovitusti.  

  
2. Koululla tehdyt toimenpiteet 

Talvilomalla Korkeatekniikka Tampereelta siivosi tiloissa viikon ajan pesemällä 
seinät, ikkunoiden välit ja verholistojen yläosat. Sen lisäksi linolevyt pinnoitettiin 
superlateksilla Tekmen toimesta. 

  
3. Rakenneavausten tilanne ja niistä johtuvat toimenpiteet 

 
Rakenneavauksia on tehty päärakenteisiin riskirakenteiden vaurioiden 
kartoittamiseksi.  Välipohjan eristemassan haitta-aineet on testattu akkreditoidussa 
laboratoriossa, mutta siitä ei löytynyt asbestia aiemmasta tiedosta poiketen. 
(Muistion kohtaa tarkennettu 8.3.2018) 
 
Mikrobitutkimuksia tehty luokissa 5 ja 6 sekä liikuntasalissa. Liikuntasalin 
kokonaissieni-itiöpitoisuudet olivat normaalit, mutta aktinomyketeettipitoisuutta 
voidaan pitää poikkeavana. Luokassa 5 todettu hieman yksittäistä kosteusvaurio-
indikaattorimikrobia. Luokan 6 mikrobitulokset olivat tavanomaiset.             

 
            Liikuntasali herätti keskustelua työryhmässä sen suuren käytön vuoksi. Salia 
            käyttävät Lyseon lukiolaiset, Lyseon koulun oppilaat sekä siellä on iltakäyttöä 
            eri urheiluseuroilla. Päätettiin että liikuntasali otetaan pois käytöstä maaliskuun 
            loppuun mennessä. 
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            Eteläpuolen siivessä olevasta ryömintätilasta on löytynyt rakennusjätettä, tilassa 
            havaittiin voimakasta hajua ja se on suureksi tilaksi huonokuntoinen. 
            Luokka 1 (musiikkiluokka), ryömintätilan yläpuolella on jo aiheuttanut oireilua. 
            Päätettiin siirtää musiikinluokka toiseen paikkaan. 
            Päätettiin myös tehdä ilmatutkimukset eteläsiiven luokissa 12, 16 sekä alemmassa 
            opinto-ohjaajan huoneessa ja sen edessä olevassa aulassa.  
 
4.       Olosuhde- ja pölykoostumusmittausten tilanne ja niistä johtuvat toimenpiteet 

Olosuhdeseurantamittaukset ovat vielä kesken. Seurattavat asiat: paine-ero ulko- 
vaipan yli, sisäilman CO2-pitoisuus, sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus.Ei 
kuitulöydöksiä pölylaskeumista (tehty 9:ssä tilassa). 

  
5.       Tiedottaminen 

Muistio kotisivuille sekä henkilökunnan tiedottaminen pedakahvilla ke 7.3. Mika 
Metsäalho tiedottaa Hämeenlinnan liikuntahalleja ja Pieta Tukkimäki-Hildén lyseon 
koulun rehtoria liikuntasalin käyttökiellosta. 
 

6.       Muut asiat 
            Keskusteltiin siivouksen tason ylläpitämisestä nyt kun suursiivo on tehty. 
 Todettiin, että siivousta on lisättävä nykyisestä. 
             

Seuraavaan kokoukseen kutsutaan terveystarkastaja Heidi Saarinen 
 
7.        Seuraava kokous 

       Seuraava kokous 10.4. klo 12.30 myöhemmin ilmoitettavassa tilassa. 
  
  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    


