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Paikalla:  

Työsuojelupäällikkö Vesa Puputti (puheenjohtaja) 

Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki 

Rehtori Jari Nahkanen 

Ympäristötarkastaja Reijo Pelkonen 

Widetek Oy Markku Vuolteenaho 

Terveydenhoitaja Jaana Lipponen 

Kiinteistöpäällikkö Jouni Laajala 

Työsuojeluvaltuutettu Hannu Koivisto 

Työsuojeluvaltuutettu Markku Mäkelä (sihteeri) 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.04. 

Vesa Puputti: 

On tullut kysymyksiä ja palautetta yläasteen remonttiin liittyen. Kokouksen tarkoitus on 
tilannekatsauksen tekeminen. 

Jari Nahkanen: 

Rehtori kertoi remontista henkilökunnan ja oppilaiden näkökulmasta. 

Kolmen oppilaan huoltajalta on tullut palautetta sisäilmasta rehtorille tai luokanvalvojalle. Kaksi 
oppilasta on lähtenyt yläasteelta tämän lukuvuoden aikana. Oppilailla ja huoltajilla on ollut 
tyytymättömyyttä koulun sisäilmaan. Huoltajat eivät ole olleet halukkaita tulemaan rehtorin 
tarjoamiin oppilashuoltopalavereihin, vaan ovat halunneet siirtää lapsensa toiseen kouluun.  

Alakerran aulasta (terveydenhoitajan huoneen läheisyydessä) on tullut palautetta hajuhaitoista. Haju 
on ollut selkeä eritoten viikonloppujen jälkeen. Heti tiedonsaannin jälkeen rehtori välitti viestiä 
eteenpäin ja ko. alueen remontointia aikaistettiin alkamaan välittömästi. Alakerta on työnalla. 

Yläkerran käytävän remontti edistyy hyvin aikataulussa. Yhdestä wc-tilasta löytyi noin 30 x 30 cm:n 
alue, jossa oli kosteutta. Remontissa kosteuden lähteeksi osoittautui viereisessä luokassa olleen 
patterin vuotaminen. Kosteuslöydöksen ympärillä olleet tilat remontoitiin siltä osin uudestaan. 

Taito- ja taideaineitten siivessä on aloitettu jo remontointi. Kuvataiteen luokka ja käytävän keskiosa 
ovat työstämisen kohteena. Siipi on jaettu remontin osalta kolmeen osaan.  

Markku Vuolteenaho: 

Toisen kerroksen remontti on hyvällä mallilla. Jäljellä on enää loppu pätkät käytävästä ja yläaulat. 
Tiivistykset on tehty ja tuloilmaa on lisätty käytäville. Yhdestä wc:stä löydetty kosteus, josta jo 



rehtori mainitsi, on kuivatettu ja korjattu. Syynä oli seinän takana olevan luokan patterin 
vuotaminen. Luokka jouduttiin remontoimaan siltä osin uudestaan. 

Ensimmäisen kerroksen luokat on korjattu. Auditorion takaosa, keittiön tiivistys, käytävien 
ilmastoinnin lisääminen sekä kirjasto ja kirjastonhoitajan tilat ovat remontoimatta. Keittiön remontti 
siirtyy kesälle. 

Kellarikerroksessa ala-aula on työn alla. Myöhemmin tehdään terveydenhoitajan tilat, tuulikaappi, 
teknistentilojen käytävä, kiinteistönhoitajan huone ja opettajien pukuhuoneet. Ala-aulasta on 
löydetty hajuhaitan lähde: hdf-pahvilevyt ja oven pielessä olevat korvausilmaa antavat aukot. 
Tiivistyksen lisäksi tuloilmaa lisätään, sillä tähän asti aulassa on ollut vain poistoilmanvaihto. Ala-aula 
oli suunnitelmissa korjata myöhemmin, mutta sitä aikaistettiin hajuhaitan ilmennettyä. 
Suunnittelijan kanssa on päivitetty suunnitelmia koko ajan remontin myötä. Kuraattorin huoneeseen 
vaihdetaan akustiikkalevyt epämiellyttävän tuoksun vuoksi.   

C-siivessä eli taito- ja taideaineiden siivessä lähdettiin remontoimaan kuvataiteen luokkaa ja 
käytävän keskiosaa. Kuvataiteen luokassa on tiivistykset tehty.  

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että työmiesten toimesta on tehty huolellista jälkeä. A- ja B-siiven 
osalta kaikki on valmista tämän kevään aikana. 

Jaana Lipponen: 

Kouluterveydenhuoltoon on yksi huoltaja ollut yhteydessä muualle siirtyneen oppilaan 
sisäilmaoireiluun liittyneessä asiassa. Oppilaat eivät ole olleet yhteydessä kouluterveydenhuoltoon 
sisäilma asioissa. Osalla oppilaiden huoltajista on ajatus remontista, että vanhasta ei tule hyvä. 
Muutama oppilas on lähtenyt pois yläasteelta. 

Työterveyshuoltoon on yksi työntekijä ollut yhteydessä sisäilmasta. 

Reijo Pelkonen: 

Ympäristötarkastajaan on oltu yhteydessä useasta suunnasta. On koettu, että asioita on peitelty. 
Asiakirjoja on pyydetty useaan kertaan ja ne on toimitettu. Yksilöiden terveystiedot on poistettu 
asiakirjoista, koska ne eivät ole julkisia tietoja. Tarkoituksena on ollut, että ei ole mitään salattavaa. 
Tietokannan lokitiedot eivät ole julkisia, joten niitä ei ole toimitettu pyytäjille. Tammikuussa on tullut 
yhdeltä huoltajalta yhteydenotto liittyen oppilaan oireiluun ja sairastavuteen.  

Remontin aikana on kiinnitettävä huomiota osastointiin ja puhdistukseen. Seuraava tarkistuskäynti 
tulee tänä vuonna, mahdollisesti syksyllä. 

Markku Mäkelä: 

Työsuojeluun on tullut yksi yhteydenotto liittyen alakerran aulaan. Sama yhteydenotto on tehty 
myös rehtorille ja työterveyshuoltoon. 

Jari Nahkanen 

Jos remontti on elokuussa valmis, järjestetään huoltajille infotilaisuus, mikäli koronatilanne sen sallii. 
Rehtorilta on pyydetty oire/sisäilmakyselyn tekemistä tällä hetkellä, mutta nyt tehdään remontti 
valmiiksi. Kysely (THL) tehdään henkilökunnalle ja oppilaskunnalle puolesta vuodesta vuoteen sen 
jälkeen, kun remontti on valmis.  

Vesa Puputti: 



Tietoa tuli ja vastauksia saatiin esille tulleisiin kysymyksiin.  

Kierron yläkoulun remontoitavissa tiloissa. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.22. 

 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Vesa Puputti, puheenjohtaja   Markku Mäkelä, sihteeri 


