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Hämeenlinnan lyseon lukio

HÄMEENLINNAN LYSEON LUKION SISÄILMATYÖRYHMÄ
Aika:
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Paikka:

Lyseon lukio, luokka 11

Läsnä:

Jouni Haajanen, kuntayhtymän johtaja, KKTavastia
Kati Ukkonen, henkilöstöjohtaja, 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, kouluterveydenhoitaja, 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
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Kokouksen avaus
Kokous alkoi klo 14.05
Puheenjohtajana toimi rehtori Pieta Tukkimäki-Hildén,
sihteerinä Tiina Hokkanen
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Tilannekuvaus
Mika Metsäalho kertoi kaupungin organisaatiorakenteen uudistumisesta: Linnan
Tilapalvelut -liikelaitos lakkautetaan vuoden vaihteessa ja toiminnot siirtyvät osaksi
kaupunkirakenne – toimialaa. Kaupungin yleinen sisäilmaprosessi ja –ohjeistus on
samalla uudistumassa eikä näin ollen ole enää kaupungin yhteistä
sisäilmatyöryhmää vaan kohdekohtaiset sisäilmatyöryhmän vastaavat kunkin
kohteen osalta prosessin etenemisestä, toimenpiteisen edistämisestä ja
tiedottamisesta. Käytännössä tässä vastuu siirtyy Lyseon omalle
sisäilmatyöryhmälle. Ryhmässä on mukana kiinteistönomistajan eli
kaupunkirakenteen tilapalvelun edustus.
Tutkimussuunnitelmaprosessin kulusta: sisäilmatyöryhmän tehtävä on alustavan
tilannearvion teko, sen jälkeen tutkimussuunnitelma hyväksyminen aikatauluineen
(suunnitelman laatii ja tutkimuksen toteuttaa FCG:n Rakennusterveys- ja
sisäilmastopalvelut) ja päätös sen laajuudesta. Sisäilmatyöryhmä kokoontuu
tarpeen mukaan.
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Käytännön havainnot
Työterveyden näkökulma: Riitta Helminen kertoi v. 2016 tehtyyn työterveyskyselyyn
tulleen 18 vastausta henkilökunnalta. Kyselyn mukaan oli 12 jollakin tavoin
viikoittain oireilevaa ja tällä perusteella työterveys suositteli sisäilmatutkimusta. Tällä
hetkellä työterveydessä on kirjattuna kolmen henkilön käyntejä, joissa selvitetään
johtuvatko oireet sisäilmasta.
Kouluterveydenhoitajan vastaanotolla on sisäilmaoireiden vuoksi käynyt 5 opiskeli-
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jaa. Epäiltiin, ettei kouluterveydenhoitajalle välttämättä näistä käydä ilmoittamassa.
Jotkut opiskelijat eivät voi kirjoittaa yo-kirjoituksia ns. uudella puolella.
Minna Orimus opettajakunnan edustajana kertoi saaneensa yhteensä 14 ilmoitusta
oireilusta. Minna kertoi, että useissa luokissa on raportoitu oireilusta, erityisesti
mainittiin luokat: 7, 15,12, 10 ja 5.
Työsuojeluvaltuutettu Juha Lahti uuden, kattavan sisäilmaoirekyselyn teettämistä
sekä henkilökunnalle että opiskelijoille.
Henkilökunnalle on pidetty sisäilmapalaveri 14.11.2017 ja toimenpiteistä on
tiedotettu opettajien yhteissuunnitteluissa sekä ensimmäisen vuosikurssin
vanhempainillassa.
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Keskustelu tilannekuvauksen ja käyttäjäkokemuksen perusteella
Koulussa on jo keväällä aloitettu ja edelleen syksyllä jatkettu verhojen pesetys,
luokkien linolevyjen kelmutus, yläpintojen sekä ikkunasyvennysten pyyhintä sekä
erilaisten suodatinten vaihto vahtimestarin Sipolan toimesta (liite).
Linolevyt tullaan vaihtamaan eri materiaaliin loppu-/alkuvuodesta. Päätettiin jatkaa
verhojen pesetystä. Todettiin, että siivous on riittävää. Tutkitaan jalkalistojen
uudelleen eristystä.
Päätettiin kokeilla kaikkia mahdollisia toimenpiteitä yhdessä testiluokassa ja katsoa
tulos.
3. kerroksen WC:t sekä ATK-luokan allas on ollut pois käytöstä jo pitkään. Tällä
hetkellä asialle ei Mäkialhon mukaan tehdä mitään, koska WC:t vaativat täydellisen
remontin. ATK-luokan allas on samassa putkistossa, joten on käyttökiellossa sen
vuoksi.
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Jatkotoimenpiteet, vastuutahot ja aikataulut
Päätökset:
- Teetetään sisäilmatekninen tutkimus, tutkimuksen tekee yritys nimeltä FCG.
Käynnissä on tutkimussuunnitelman teko ja tuloksia odotetaan maaliskuussa.
Tutkimus pitää sisällään sekä rakennusteknisen että sisäilmateknisen
tutkimuksen.
- Opiskelijaterveydenhuolto teetättää sisäilmaoirekyselyn opiskelijoilla Wilman
kautta.
- Työterveyshuolto Mehiläinen teettää kyselyn henkilökunnalle.
Kyselyt suoritetaan vielä tämän vuoden puolella.
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Tiedottaminen
Työryhmä järjestää tiedotustilaisuuden henkilökunnalle sekä erikseen opiskelijoille
ja heidän huoltajilleen tutkimusten valmistuttua. Kyselyn tuloksista tiedotetaan
niiden valmistuttua. Sisäilmatyöryhmä tiedottaa myös koulun kotisivulla.
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Seuraava kokous
torstaina 14.12.2017 klo 8.30 (paikka avoin, todennäköisesti Lyseolla)
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Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 16.03
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