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Minna Canthin koulu, tarkastusryhmän kokous, nro 1

Aika 20.12.2018, klo 9:00 – 11:20
Paikka Minna Canthin koulu
Osanottajat Liitteenä

1. Kokouksen avaus ja tarkastusryhmän järjestäytyminen

- Kokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Kekäläinen ja sihteerinä Isto Karjalainen.
- Käytiin läpi sisäilmaohjeen mukaista tarkastusryhmän kokoonpanoa.

2. Tarkastusryhmän tehtävät
- Puheenjohtaja kertoi tarkastusryhmän ja sen jäsenten tehtävistä ja vastuista.

3. Tarkastusryhmän perehdyttäminen kohteen tilanteeseen
- Kohteesta on tehty useita sisäilmailmoituksia.
- Koulukiinteistön moniammatillinen tarkastusryhmä katsottiin tarpeelliseksi perustaa

kuntokartoitusselvityksen tulosten perusteella.

4. Tarkastusryhmän jäsenten kommentit

Tilankäyttäjät
- Koululta puutuu toinen musiikkiluokka, koska se on tämänhetkisellä sulkualueella. Tämä

aiheuttaa kovaa kuormitusta työntekijöille.
- Kirjaston käyttö ei ole mahdollista opetustilana, sillä rehtorin kanslia on kirjastossa.
- Tilanpuute aiheuttaa jatkuvaa kuormitusta henkilöstölle.
- Epäselvä tilanne korjausten etenemisestä ja mahdollisista väistötiloista vaikeuttaa

rehtoreiden työtä.
- Toiveena korvaavia tiloja heti vuoden vaihteen jälkeen.
- 10 henkilöstön jäsentä on ilmoittanut sisäilmaoireista.
- Oireiden takia on tehty muutoksia opetustiloihin.
- Myös yksittäisiä oppilaita siirretty toisiin opetustiloihin sisäilmaoireiden takia.
- koulun oppilasmäärä lisääntyy, lukuvuodelle 2019-2020 tarvitaan kaksi opetustilaa

enemmän.
- Ilmanvaihdon säätötöiden jälkeen on tullut enemmän ilmoituksia sisäilmaoireisiin

viittaavista oireista.
- Eniten yhteydenottoja useista toisen kerroksen ja liikunnanopetuksen tiloista sekä

luokasta 145.
Työsuojelu
- Työsuojeluvaltuutettu: Koulukiinteistöstä on tehty sisäilmailmoituksia ainakin 2000-

luvun alusta lähtien.
- Yksittäisiä yhteydenottajia ohjattu työterveyshuoltoon.
- Työsuojelupäällikkö: Tilatarpeeseen on monia syitä; opetuksen järjestäminen ja

korjaustöiden mahdollistaminen.
- Tutkimustulokset ovat tulleet kesäkuussa 2018 ja rehtori pyytänyt opetustilaongelmaan

ratkaisua jo syyskuusta lähtien, miksi asia ei ole järjestynyt?
- Pöytäkirjaan on syytä kirjata ne toimenpiteet, joita on tehty sisäilmailmoitusten ja

kuntokartoituksen valmistumisen jälkeen.
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Työterveyshuolto
- Työterveyteen on otettu yhteyttä kuluvan vuoden aikana 14 kertaa. Näistä neljällä

infektio-oireita, kymmenellä pitkittyneitä ärsytysoireita. Käyntien määrä on suuri
verrattuna muihin kouluihin.

Kouluterveydenhuolto
- Yhteydenotot sisäilmaoireiden takia lisääntyneet selvästi syksyn 2018 aikana.
- Kymmeniä yhteydenottoja.
- Oppilaita ohjattu koulu- ja tiimilääkärille.
- Liikuntasali, 145 ja toisen kerroksen käytävän luokat korostuvat oireiden aiheuttajana.
Ympäristöterveydenhuolto
- Kuntokartoitusraportin mukaan rakennuksessa on
- 2009 tarkastuksella edellytetty ruokalan ja liikuntasalin tutkimuksia, viemärinhajujen

lähteiden selvittämistä ja korjaamista ja ilmanvaihdon puutteiden selvittämistä.
- Oiretilanteella ja rakennuksen kunnolla näyttää olevan selvä yhteys.
Vuokranantajan ja kiinteistönomistajan edustajat
- Kesän 2018 majoituskäyttö esti aulan ja liikuntasalin korjaukset.
- Käytävän 259 vesivuoto korjattu ja vaurioituneet rakenteet korjallu kesällä
- Pannuhuoneen asbestipurkutyöt käynnistetty syksyllä 2018, jatkuu edelleen ja siirtyy

käytävään. Tammikuussa aloitetaan mm. musiikkiluokan korjaustöitä.
o Musiikkiluokkaa suositellaan jatkossa käytettävän muuna opetustilana.
o Alipaineisuutta pyritty vähentämään, mutta joidenkin ilmanvaihtokoneiden säätö

haasteellista.
- Liikuntasalin lattian alipaineistus ei toimi toivotulla tavalla.
- Korjaustöiden toteuttamiselle oleellista on väistötilojen järjestäminen.
- Osalle sisäilmailmoituksissa ilmoitetuille tiloille löytyy rakennusteknisiä syitä. Osassa

myös puutteita ilmanvaihdossa.

5. Tarkastusryhmän arvio kohteen tämän hetkisestä tilanteesta
- Tämän hetkisten tietojen perusteella tarkastusryhmä esittää arvionaan, että toiminta

Minna Canthin koulussa voi jatkua. Käyttäjien turvallisuutta varmistetaan kohdan 6
toimenpiteillä.

6. Jatkotoimenpiteet
- Kellarikerroksen korjaustyöt aloitetaan tammikuussa 2019.
- Väistötiloja suunnitellaan ensisijaisesti joko Niiralan koululle tai viipaleratkaisuna.

Kumpikaan vaihtoehto ei ole mahdollinen vielä vuoden 2019 alussa.
o Ratkaisu väistötiloista saadaan vuoden 2019 alussa.
o Tarkempi korjaussuunnitelma riippuu väistötilaratkaisusta.

- Ympäristöterveystarkastaja suosittaa, että oppilaat käyvät välitunneilla oppituntien
välissä. Samoin suositetaan, että kaksoistunteja pidetään mahdollisimman vähän.

- Ikkunatuuletusta voidaan käyttää välituntien aikana.
- Kiinteistönomistaja hankkii käyttöolosuhteiden turvaamiseksi sisäilmanpuhdistimia niihin

tiloihin, joissa oireillaan eniten eli tiloihin 145, 232, 235, 237.
o Lisätarvetta harkitaan tapauskohtaisesti. Henkilöstöä kehotetaan ottamaan

yhteyttä työterveyshuoltoon, jos on aihetta epäillä sisäilmasta aiheutuvia oireita.
o Ilmanpuhdistimia hankitaan Tilakeskuksen asiantuntijoiden välityksellä tiloihin,

joissa niistä on todellista hyötyä.

7. Viestintä
- Kiinteistönomistaja laatii vuoden tiedotteen henkilöstölle ja huoltajille heti kun väistötila-

asia on ratkaistu.
- Tämä muistio on nähtävissä koulun kotisivuilla.
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8. Muut asiat

- Ei muita asioita.

9. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:20.
- Seuraava kokous 26.3.2019 klo 12:00 alkaen Minna Canthin koululla.


