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Karhulan koulun sisäilmatyöryhmä 

 
Aika 21.5.2019  
Paikka Karhulan koulu ja lukio 

 
Läsnä   Tommy Larvi, työsuojelupäällikkö, pj.  

Jaana Länsimies, rehtori   
Kristiina Juvonen, lukion rehtori 
Sanna Aho, kouluterveydenhoitaja 
Leila Hietala, kaupunginarkkitehti  
Pertti Airaksinen, rakennuspäällikkö   
Mats Saari, työsuojeluvaltuutettu  
Anni Varis, vs. terveystarkastaja  
Irmeli Kontusalmi, toimistoarkkitehti 
 

 
Tilanne Karhulan koululla  
 

1. Oppilaiden koetussa oireilutilanteeseen ei ole muutoksia. Kuluvan lukuvuoden aikana oppilaiden 
oireiluyhteydenottoja on ollut yhteensä 16. Oppilaitoksessa oli lukuvuonna 2018-19 yhteensä 614 
opiskelijaa, mutta tällä hetkellä vähemmän ylioppilaiden opiskelun loppumisen seurauksena. Henki-
lökunnan koetussa oireilutilanteessa ei myöskään ole muutoksia. Oppilaitoksen henkilökunnasta on 
yksi ollut yhteydessä työterveyteen koulun olosuhteisiin liittämistään oireista.  
 
Vaikka oireilua esiintyy, on koulussa tehdyillä laajoilla korjauksilla saatu oireilu vähenemään sel-
västi.  
 

2. Edellisessä kokouksessa 12.3.2019 sovittua lämpötilaseurantaa ei ole vielä toteutettu. Tämä tullaan 
aloittamaan viimeistään koulujen alettua elokuussa 2019. 
 

3. Kesällä tehtävä 1. kerroksen korjaustyö alkaa heti koulun kevätlukukauden loputtua viikolla 23. Kor-
jaustyöt on aikataulutettu päättyväksi elokuun loppuun mennessä viikon 35 aikana.  
 

4. Edellisessä muistiossa (12.3.2019) mainittu 2. kerroksen korjaustyö todettiin virheelliseksi tiedoksi 
muistiossa.   
 

5. Korjaustyöt ja sen eteneminen sovittiin dokumentoitavaksi vähintään kuvatiedostona.  
 

6. Koulussa asiointia pyydetään välttämään remontin aikana. Korjattavat tilat ovat osastoitu huolella, 
mutta siitä huolimatta remontista saattaa aiheutua pöly- ja meluhaittaa muihin kerroksiin. 
 

7. Tämä kokousmuistio toimii tiedotteena tarvittaessa oppilaiden huoltajille ja henkilökunnalle. 
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Sovitut toimenpiteet 
 

1. Tiloihin, joissa koetaan korkeaa lämpötilaa, tunkkaisuutta ja ilman loppumista, esitetään hankitta-
vaksi lämpömittarit huonelämpötilan vaihtelun seuraamiseksi. Kiinteistönhuolto toimittaa koululle 
tarvittavat lämpömittarit.  Näissä tiloissa esitetään myös patteritermostaattien kunto tarkastetta-
vaksi, ellei sitä ole jo tehty. 
 

2. Kesällä tehtävät suunnitelmalliset remontit kohdistuvat 1. kerroksen korjaustyöt opetustiloihin alka-
vat viikolla 23.  
 

3. Korjaustyöt ja sen eteneminen sovittiin dokumentoitavaksi vähintään kuvatiedostona.  
 

4. Oppilaiden oireilutilannetta seurataan sisäilmaryhmän, kouluterveydenhuollon ja oppilaitoksen toi-
mesta sekä henkilökunnan tilannetta myös työterveyshuollon taholta.  Mikäli oppilailla epäillään 
sisäilmaan liittyvää oireilua, neuvotaan asiassa olemaan yhteydessä kouluterveydenhoitajaan ja 
rehtoriin. Henkilökunta on yhteydessä työterveyshuoltoon ja omaan esimieheensä.   
 

 
 

 

Seuraava palaveri 
 
15.10.2019  klo 08.00 Karhulan koululla 
 

Jakelu läsnä olleet 
Juha Henriksson, opetustoimenjohtaja  
Tero Huusko, toimitilapäällikkö  
Saara Järvinen, koululääkäri  
Reijo Oksala, yleisopetuksen suunnittelija   
Heidi Taponen, työterveyshoitaja 
Risto Karnaattu, sisäilma-asiantuntija   
Kirsi Kiuru, palveluesimies 
 
 
 

 


