
Infotilaisuus
Puotilan peruskoulun
vanhemmille 8.5.2018

Kaupunkiympäristön toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala



OHJELMA

• Tervetuloa ja tilaisuuden tavoite, Maija Mattila, tilaisuuden juontaja
• Koulurakennuksen kunto, Sari Hildén, kaupunkiympäristö

Ø Kysymyksiä ja keskustelua

• Oppilaiden koulunkäynti ja terveys, Kimmo Mustonen, kasvatus ja koulutus
Ø Kysymyksiä ja keskustelua

Klo 19–20 Koulukierros ja/tai keskustelua eri aiheista
Vanhemmat voivat lähteä kierrokselle koulurakennukseen ja/tai keskustella heitä
kiinnostavista asioista.
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Paikalla 8.5.2018 tilaisuudessa
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
• Tuomo Tommola, rehtori
• Kimmo Mustonen, aluepäällikkö

Kouluterveydenhuolto
• Kristiina Saarinen, terveydenhoitaja
• Jyrki Wehkalampi, ylihoitaja

Kaupunkiympäristön toimiala
• Sari Hildén, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö
• Jari Pere, sisäilma-asiantuntija
• Ollipekka Kari-Koskinen, isännöitsijä
• Anna Saarinen, sisäilmatiimin päällikkö

Viestintä
• Anni Turunen, projektisuunnittelija
• Maija Mattila, tilaisuuden juontaja

Ramboll Oy
• Kiia Miettunen, tutkimuspäällikkö

Kaupunkiympäristön toimiala
• Hannele Nurminen, ympäristötarkastaja



Kysymyksiä ja keskustelua klo 19–20
4. Oppilaiden koulunkäynti ja terveys
• Kristiina Saarinen, terveydenhoitaja
• Jyrki Wehkalampi, ylihoitaja
• Tuomo Tommola, rehtori
• Kimmo Mustonen, aluepäällikkö
• Anna Saarinen, sisäilmatiimin päällikkö

2. Miten tiedotamme paremmin?
• Maija Mattila, vuorovaikutus
• Anni Turunen, projektisuunnittelija
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1. Rakennuksen kunto ja terveellisyys
• Jari Pere, sisäilma-asiantuntija
• Kiia Miettunen, Ramboll, tutkimuspäällikkö
• Hannele Nurminen, ympäristötarkastaja

2. Uusi koulurakennus
• Sari Hildén, rakennetun omaisuuden

hallintapäällikkö

3. Kierros koulussa
• Ollipekka Kari-Koskinen, tekninen

isännöitsijä
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Koulurakennuksen
kunto

Sari Hildén
rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö
kaupunkiympäristön toimiala (Kymppi)
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Puotilan koulu – miten asia on edennyt?

• Puotilan koulu on rakennettu 1960-luvulla eli se on peruskorjausiässä
• Peruskorjauksen suunnittelua varten tehtiin kuntotutkimus (2016)
• Kuntotutkimuksessa todettiin:

• Rakennuksen ryömintätilassa poikkeavaa hajua
• Ulkoseinien eristeissä mikrobikasvustoa
• Kahden luokan lattioissa kosteutta
• Ilmavuotoja rakenteissa (mm. ikkunaliittymät)
• Pihan väliaikainen opetusrakennus huonossa kunnossa

• Kuntotutkimuksen perusteella on tehty paljon ilman laatua parantavia
korjauksia ja muutoksia
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Ilmanvaihtoa on parannettu
monilla tavoilla
• Ilmanvaihto on päällä koko ajan
• Ilmanvaihtokanavat on nuohottu ja kokonaisilmamäärät

tarkastettu
• Tuloilmakanavia muutettu (luokat 1 ja 7)
• Musiikkiluokkaan tilakohtainen ilmanvaihtokone
• Suodattimet vaihdettu mittauksien jälkeen
• Luokat on ylipaineistettu
• Putkikanaalin alipaineistuskanavan rakentaminen ja

puhaltimen asennus
• Luokissa on ilmanpuhdistimia
• Paine-eromittausseuranta
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Luokkiin tehtyjä korjauksia ja
muutoksia
• Luokkien rakenteita on tiivistetty ja korvausilma-aukot

ulkoseinältä on suljettu
• Kieliluokat (väestönsuojan päällä olevat 2 kpl) on

alipaineistettu ja toiminta siirretty väistötilaan pihalle
• Keittiöeteisen kellariportaaseen väliovi
• Lino-ilmoitustaulut on vaihdettu
• Yläpölyt on puhdistettu
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Mitä korjauksia ja muutoksia tehty
kuntotutkimuksen jälkeen
• Väliaikainen opetustila poistettiin käytöstä
• Väestönsuojan yläpuolella olevien kieliluokkien toiminta siirrettiin

väistötiloihin

• Liikuntasali: paljeovi (hajuhaitta) muutetaan taittoseinäksi
• Tekninen tila: ilmanvaihtokone korjattu
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Puotilan koulun kuntoa tarkkaillaan
kesällä 2018
• Kaikki korjaussuunnitelmat käydään läpi
• Tarkistetaan, että korjaustyöt on tehty suunnitelmien

mukaisesti.
• Tarkastetaan tiivistykset visuaalisesti ja tarvittaessa katsotaan

merkkiaineella
• Syksyllä ympäristötarkastaja tarkastaa koulurakennuksen

terveellisyyden
• Mikäli terveyshaittaa aiheuttavia kohtia > kehotetaan

korjaamaan ja tutkimaan  > selvitys tehdyistä korjauksista,
tutkimuksista tms. määräaikaan mennessä.
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Yle.fi 23.3.2018
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Puotilan koulua ei pureta
homeongelmien takia
• Miksi rakennetaan uusi rakennus?

• Rakennus vaatii täydellisen peruskorjauksen: putket (lämmitys, vesi-
ja viemäri), ilmanvaihto, sähköt, alapohja, vesikatto, julkisivut ja
ikkunat sekä toiminnalliset muutokset.

• Vanhan rakennuksen korjauskustannukset ovat lähes yhtä suuret
kuin uuden rakentamiskustannukset (rakennuksessa on paljon
ulkoseinää suhteessa pinta-alaan

• Uudessa koulussa saadaan uuden opetussuunnitelman mukaisia
tiloja

• Päiväkoti mahtuu samaan rakennukseen
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Uuden koulun rakentaminen –
tämän hetken arvio aikataulusta
• Hankkeen suunnittelu on alkanut
• Hankesuunnitelma valtuuston päätettäväksi 2019
• Purku- ja rakennustöiden aikana opetus järjestetään

väistötiloissa 2020-2021
• Vanhan koulun purkaminen alkaa 2020
• Uuden koulun rakentaminen alkaa 2020
• Uusi koulu voisi olla valmis 2021

Aikatauluun voi tulla muutoksia!
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Oppilaiden koulunkäynti
ja terveys
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
• Kimmo Mustonen, aluepäällikkö
• Tuomo Tommola, rehtori

Kouluterveydenhuolto
• Kristiina Saarinen, terveydenhoitaja
• Jyrki Wehkalampi, ylihoitaja



Koulukierros ja
keskustelua klo 19–20

20



Kysymyksiä ja keskustelua klo 19–20
4. Oppilaiden koulunkäynti ja terveys
• Kristiina Saarinen, terveydenhoitaja
• Jyrki Wehkalampi, ylihoitaja
• Tuomo Tommola, rehtori
• Kimmo Mustonen, aluepäällikkö
• Anna Saarinen, sisäilmatiimin päällikkö

5. Miten tiedotamme paremmin?
• Maija Mattila, vuorovaikutus
• Anni Turunen, projektisuunnittelija
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1. Rakennuksen kunto ja terveellisyys
• Jari Pere, sisäilma-asiantuntija
• Kiia Miettunen, Ramboll, tutkimuspäällikkö
• Hannele Nurminen, ympäristötarkastaja

2. Uusi koulurakennus
• Sari Hildén, rakennetun omaisuuden

hallintapäällikkö

3. Kierros koulussa
Ollipekka Kari-Koskinen, isännöitsijä



Miten, mistä ja milloin
tiedotamme paremmin?
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• Mistä asioista vanhemmat haluavat saada tietoa?
• Tutkimusten tulokset (ja asiantuntijan arvio niistä?)
• Mitä korjauksia on tehty? Miten niitä seurataan?
• Mitä muita asioita?

• Millä tavalla? Wilma, koulun nettisivu, jotenkin muuten?
• Kuinka usein ja missä tilanteissa?



Koulutilojen
terveellisyyden
valvonta
Hannele Nurminen
terveystarkastaja
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Ympäristötarkastajat valvovat
koulurakennusten terveellisyyttä
• Tarkastuksia kouluihin tehdään suunnitelmallisesti tai yhteydenoton

perusteella.
• Suunnitelmallinen tarkastus sisältää mm. rakennuksen

terveellisyyteen ja hygieenisiin olosuhteisiin liittyviä osa-alueita.
• Yhteydenoton perusteella tarkastustarve ja mahdollisen tarkastuksen

paras ajankohta arvioidaan pyytämällä ensin lisätietoja eri osapuolilta
(KASKO, kiinteistön edustaja, kouluterveydenhuolto,
työterveyshuolto).

• Tarkastuksessa tehdään haastatteluja, kierretään koulussa ja
tehdään mittauksia rakenteita rikkomatta.
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Ympäristötarkastajat valvovat
koulurakennusten terveellisyyttä
• Terveyshaitta arvioidaan kokonaisuuden perusteella.
• Tarvittaessa pyydetään/velvoitetaan kiinteistön omistajaa tekemään

tarkempia tutkimuksia (esim. avataan rakenteita tai pidempään
kestävät mittaukset jne.)

• Mahdollista terveyshaittaa aiheuttavat epäkohdat kehotetaan
korjaamaan ja pyydetään määräaikaan mennessä selvitys tehdyistä
korjauksista, tutkimuksista tai muista toimenpiteistä

• Tarvittaessa terveydensuojeluviranomainen antaa määräyksiä
• Terveydensuojeluviranomainen on kaupunkiympäristölautakunnan

ympäristö- ja lupajaosto
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