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Karhulan koulun sisäilmaryhmä 
 
Aika 30.8.2018 klo 10 alkaen 

Paikka Karhulan koulun ruokala 
 

Läsnä Risto Karnaattu, sisäilma-asiantuntija, pj. 
Kristiina Juvonen, lukion rehtori 
Leila Hietala, kaupunginarkkitehti 
Sakari Valtiala, peruskoulun rehtori 
Reijo Oksala, yleisopetuksensuunnittelija 
Pertti Airaksinen, rakennuspäällikkö 

 Ville Siikasalo, kiinteistönhoitaja 
 Sanna Aho, kouluterveydenhoitaja 
 Mats Saari, työsuojeluvaltuutettu 
 Harri Holopainen, työsuojeluvaltuutettu 

Sirpa Kainulainen, Kymijoen ravintopalvelut 
 Katja Nikunen, siivoustyönjohtaja 
 Emma Muurinen, terveystarkastaja, siht. 

  

Tilanne Karhulan lukion tiloissa 
 

1. Yksi lukion opiskelija on ollut terveydenhoitajaan yhteydessä mahdollisesta oireilusta. Oireita on 
koettu luokkatiloissa 114 ja 315, opiskelija on kokenut, että tiloissa haisisi poikkeavalle.  

 
2. Henkilöstön osalta työterveyteen ei ole oltu yhteydessä mahdollisesta oireilusta.  

 
3. Siivous ja vanhojen paperien poisto ovat edelleen käynnissä, mikä voi aiheuttaa herkimmille oireita.  

 
4. Terveystarkastaja ja sisäilma-asiantuntija ovat tehneet 22.8. tarkastuskierroksen, jonka johdosta 

annettiin toimenpidekehotuksia mm. ilmankierron ja ilmanvaihdon riittävyyden varmistamisen 
osalta tietyistä tiloista. Tilapalvelu on reagoinut mittaamalla ilmamääriä ja toteamalla ilmanvaihdon 
riittäväksi. Oppilaitos toivoo lisäilman saannin järjestämistä peruskoulun opinto-ohjaajan tilassa. 
Tilassa 121 on todettu ilmamäärien riittävän, vaikka käyttäjät ovat kokeneet, ettei ilma riittäisi. 
Tilassa on sähkökeskus, jonka johtovedot on tiivistetty. Tilaan tilapalvelu on esittänyt lisättäväksi 
ilmanpuhdistinta. Terveydenhoitajan tilan viereiseen lepohuoneeseen esitetään lisättäväksi 
erillinen tuloilmaelin ja viereisen wc-tilan poistoilmamääriä nostettavaksi. Lukion opinto-ohjaajan 
tilassa ilmanvaihto on mitattu riittäväksi, oppilaitos toivoo myös lukion opon huoneen raitisilman 
lisäämistä. 
 

5. Salin näyttämön alla säilytettävistä tuoleissa on havaittu hajuhaittaa. Tuolit on imuroitu ja 
tekstiilidesinfioitu kesän aikana, mikä ei varsinaisesti poista mahdollisia hajuja. Näyttämön 
alapuolella ei ole koneellista ilmanvaihtoa.  
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Sovitut toimenpiteet 
 
1. Sisäilmaryhmä ohjeistaa, että tarpeettomia kirjoja, paperia ym. irtaimistoa hävitetään niin 

paljon kuin mahdollista tai järjestetään niiden säilytys ovien taakse. 
 

2. Selvitetään peruskoulun sekä lukion opinto-ohjaajien tilojen varustamista tuloilmapuhaltimella, 
sillä ikkunatuuletus tiloissa ei ole mahdollista. Tilapalvelujen esittämät muutokset on esitetty 
tehtäväksi syyslomaviikon aikana. Selvitykset opinto-ohjaajien tuloilman lisäämisen 
mahdollisuuksista on syytä tehdä ennen tätä, jotta mahdolliset muutokset voidaan myös 
toteuttaa syysloman aikana. 

 
3. Selvitetään sitä, onko tutkimusvaiheessa tutkittu tilaa 121 ja mikäli ei, niin tilan olosuhteita 

tutkitaan tarkemmin.  
 
4. Salin tuolien vaihdon mahdollisuuksia selvitetään.  

 
5. Mahdollista oireilua seurataan opiskelijoiden ja henkilökunnan osalta. 
 
6. Remontin loppuraportti on tulossa.  

 

 
Seuraava kokous 
 
Torstaina 8.11. klo 9 Karhulan koulun auditoriossa 
 

Jakelu  
 
Läsnä olleet 
Tommy Larvi, työsuojelupäällikkö 
Veera Arola, työterveyshoitaja 
Tero Huusko, toimitilapäällikkö 
Sauli Hirsikallio, kiinteistötyönjohtaja 
Sirpa Aalto, isännöitsijä  
Juha Henriksson, opetustoimenjohtaja 
Kaisa Havana, Kymijoen ravintopalvelut 
 
 


