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Tiedote Toijalan yhteiskoulun ja Akaan lukion sisäilmastotyöryhmän kokouksesta 

Toijalan yhteiskoululle ja Akaan lukion sisäilmastotyöryhmä kokoontui toisen kerran 19.3.2019. 

Ensimmäisen kokouksen jälkeen on selvitetty ilmanvaihdon toimintaa. Ilmanvaihto on koululla päällä jatkuvasti ja sitä 
tehostetaan tilojen käytön ajaksi. Koulun iltakäyttöajat käydään läpi ja varmistetaan, että ilmanvaihdon tehostusajat 
vastaavat käyttöaikoja. Opettajainhuoneen ilmanvaihtokoneen tehostus aiheuttaa kovaa ääntä, minkä syytä selvitetään. 
Ilmanvaihdon suodattimet on vaihdettu säännöllisesti huolto-ohjelman mukaisesti. Ilmamäärien mittaukset ja 
ilmanvaihdon säädöt on tehty edellisen kerran kesällä 2018. 

Koululla esiintyvää viemärinhajua on selvitetty. Selvityksissä havaittiin, että viemäri tuulettui ullakkotilaan, josta oli 
erillinen putki ulos katolle. Putkien välille on nyt asennettu jatko-osa, jotta viemäri tuulettuu suoraan ulos katolle. 
Tuuletuksen puutteet eivät selitä alemmissa kerroksissa havaittua hajua, joten hajun syyn selvitystä jatketaan viemärin 
kuvauksella.  

Henkilökuntaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta työterveyshuoltoon, joka tuo tietoa 
oireilusta sisäilmastotyöryhmään. Myös sellaisesta oireilusta tulee ilmoittaa, joka ei vaadi sairaslomaa. Ilmoitukset voi 
tehdä esimerkiksi sähköpostilla työterveyshoitaja Minna Leinolle (minna.leino@terveystalo.com). Lasten ja oppilaiden 
huoltajia neuvotaan olemaan yhteydessä lapsen tai oppilaan omaan lääkäriin sekä ilmoittamaan mahdollisesta oireilusta 
myös kouluterveydenhuoltoon. 

Lisätietoja 

Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään sisäilmastotyöryhmän puheenjohtajalle, rakennuttaja-asiantuntija Laura 
Kortteistolle (laura.kortteisto@akaa.fi, puh. 040 335 3255), joka tuo kysymykset sisäilmatyöryhmän käsiteltäväksi. 
Sisäilmastotyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 17.9.2019. 

Toijalan yhteiskoulun ja Akaan lukion sisäilmastotyöryhmä 

Laura Kortteisto, rakennuttaja-asiantuntija, työryhmän pj 
Akaan kaupunki 

Jaana Rajantaus, kiinteistöpäällikkö 
Akaan kaupunki 

Jorma Ojala, rehtori  
Toijalan yhteiskoulu 

Juha Alenius, rehtori 
Akaan lukio 

Vesa Ratala, vararehtori 
Toijalan yhteiskoulu 

Jaana Koota, tekninen johtaja 
Akaan kaupunki 

Reija Kykkänen-Riskumäki, työsuojeluvaltuutettu 
Akaan kaupunki 

Tero Kuusisto, sivistysjohtaja 
Akaan kaupunki 

Jutta Kuitunen, työsuojeluvaltuutettu 
Akaan kaupunki 

Taina Matilainen, ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö 
Akaan kaupunki 

Minna Leino, työterveyshoitaja 
Terveystalo 

Jaakko Leino, työterveyslääkäri 
Terveystalo 

Juha-Pekka Mannila, henkilöstöpäällikkö 
Akaan kaupunki 

Markus Saarinen, terveystarkastaja 
Tampereen kaupunki 

Briitta-Liisa Sinivuori, henkilöstöjohtaja 
Akaan kaupunki 

Kari Kairenius, kiinteistötyönjohtaja 
Akaan kaupunki 

Satu-Marjo Forsström, koulutuspäällikkö 
Valkeakoski-opisto 

Raija Savimäki, kouluterveydenhoitaja 
Akaan kaupunki 

Kirsi Taura, huoltajien edustaja Niina Tavi, sisäilmakoordinaattori 
Ramboll Finland Oy 
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