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Koulutuskuntayhtymä Tavastia  MUISTIO 
Hämeenlinnan lyseon lukio 
 
 
 
HÄMEENLINNAN LYSEON LUKION SISÄILMATYÖRYHMÄ 
 
Aika:   5.2.2018 klo 9.30 
 
Paikka: Lyseon lukio, luokka 14 (hautomo) 
 
Läsnä:  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, puheenjohtaja 

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, sihteeri 
Sami Heikkilä, FCG 
Satu Karila, FCG 

                         
    

1. Edellisen kokouksen muistio 
 Hyväksyttiin ja todettiin, että muistio on koulun kotisivuilla 
 
2.   Henkilöstön ja opiskelijoiden oirekyselyt ja niistä johtuvat toimenpiteet 
 Työterveyslääkäri Riitta Helminen kävi läpi henkilöstölle teetetyn kyselyn tuloksia. 
  Tuloksista tiedotettiin henkilökunnalle 22.1.18. Todettiin, että sisäilma 

                        koettiin huonoksi: on pölyä ja hajuhaittoja.                         
 Paula Jouppi kertoi opiskelijoiden oirekyselystä: kysely teetettiin 583:lle opiskeli- 
 jalle (aikuislinja mukaan lukien), kyselyyn vastasi 91 opiskelijaa. Tarkempi erittely 
 vastaajista sisäilmatyöryhmällä. 
 

Aikaisemman päätöksen mukaisesti kaikista tuloksista tiedotetaan opiskelijoille ja 
huoltajille kaikkien tutkimustulosten valmistuttua. 

 
 Toimenpiteet: luokasta 7 on poistettu linolevyt, listat kitattu liimamassalla umpeen,

  tehopesu suoritettu, verhot palautettu pestyinä ja naulakko tuotu käytävälle ulko- 
vaatteille. Tehosiivousta ja yläpölyjen sekä ikkunavälien ja verhokoteloiden 
puhdistamista pyritään järjestämään talviloman aikana kaikissa luokkatiloissa, joissa 
sitä ei ole vielä tehty. 

 
3.         Rakenneavausten tilanne 
 Sami Heikkilä FCG:ltä kertoi, että päärakenteista on kolmessa kohdassa otettu 

ala-, väli- ja yläpohjien näytteet. Näytteidenotto jatkuu 6.2. seuraavaksi luokassa 1 
ja henkilökunnan keittiössä sekä ensimmäisen kerroksen valoaulassa. 

 Saamme väliraportin 14.2.2018. 
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4.  Olosuhde- ja pölykoostumusmittaukset: aikataulut, paikat 
Luokissa 7, 9, 12, 14 ja 15 on tehty hiilidioksidimittauksia ja ilmanpainemittauksia, 
mittaukset jatkuvat eri luokissa, tulokset saadaan myöhemmin. 
Pölynkoostumusmittaukset aloitetaan tiloissa, joissa 

 rakenneavauksia ei ole tehty. Myös ilmanäytteenottoja otetaan päärakennuksen 
 liikuntasalista sekä joistakin luokista, joista on erityisesti ilmoitettu oireiluja. 
 
5.         Luokkien linotaulut 
 Mika Metsäalho totesi, että linotaulujen vaihto on suuri kustannuserä. Sovittiin, että 

kokeillaan johonkin luokkaan taulun pinnoittamista (esim. luokka 11). Mietittiin myös 
linotaulujen tarpeellisuutta sekä niiden akustisia vaikutuksia. 

 
6.        Ulkoiluvälituntien kokeilun kokemukset ja jatko 

Ulkoiluvälitunneista on kerätty palautetta opiskelijoilta. Niiden ei koettu tuovan 
merkittävää parannusta sisäilmaan. 4. jakson alusta kokeillaan käytäntöä, jossa klo 
11 alkavan oppitunnin aikana tuuletetaan käytäviä ja välituntisin luokat. 

  Ulkoiluvälituntia suositellaan opiskelijoille siitä huolimatta edelleen. 
 
            7.        Tiedottaminen henkilöstölle 

 Väliraportti henkilökunnalle keskiviikkona 14.2.2018 klo 12.30-13.15 luokassa 11. 
 
8.         Muut asiat 
 Rehtori muistutti näytteenottojen tulosten saamisen kiireellisyydestä ennen palvelu- 
 verkkoselvityksen päätöstä 26.3.2018.  
 
9. Seuraava kokous 
 Sisäilmatyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 6.3.2018 klo 9.30, myöhemmin 
 ilmoitettavassa tilassa. 
 
Kokous päättyi klo 10.55 
  
  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    


