SISÄILMATYÖRYHMÄ 2/2020
Pöytäkirja
Aika: torstai 27.2.2020 klo 9.00-10.31
Paikka: Kunnantalo, kokoustila kunnanhallitus
Puheenjohtaja: Esa Koskinen, vt. tilapalvelupäällikkö
Sihteeri: Pia Visti-Korhonen, viestinnän asiantuntija
Työsuojeluvaltuutetut: Simo Aravuori, Markku Kaarlejärvi
Työsuojelupäällikkö: Ninni Korhonen
Keski-Uudenmaan työterveyshuolto: Pirkko Kolmonen, Eira Salkola, Kati Aalto
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus: Pia Gummerus, Miia Suurkuukka
Sivistyksen toimialue: Virpi Lehmusvaara, Tiina Simons
Kasvun ja ympäristön toimialue: Pertti Elg, Atso Vesa
Yhteisten palveluiden toimialue: Markku Vehmas
Keusote: Kouluterveydenhuolto/neuvola: Catharina Siiskonen
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.
2. Edellisen kokouksen 22.1.2020 muistion tarkastaminen ja hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 22.1.2020 muistio ja se lisätään
sisäilmasivustolle.
3. Tilannekatsaus kunnan tasolla vastuualueittain
3.1

Tilapalvelut
Vaunukankaan koulu: Kahden tilan osalta on käynnissä jatkotutkimuksia ja
selvityksiä. Aikataulutetut ilmanvaihtotyöt ja kapseloinnit on tehty.
Liikuntasalin ulko-osan yläosan työt toteutetaan kesällä 2020.
Hyökkälän koulu: Ei muutoksia edellisessä kokouksessa läpikäyntiin
tilanteeseen. Kesällä 2020 pyritään toteuttamaan teknisentyön tilan
korjaustoimet.
Tuuskoto: Laadun jälkiseurantamittauksia on tehty, työt ovat edenneet
aikataulussa. Kunnantalon henkilökunta siirtyy aikataulun mukaan
Tuuskotoon huhtikuun alussa.
Kolsan koulu ja päiväkoti: Sisäilmatutkijan kanssa tehdään visuaalinen
katselmointi, jonka pohjalta tehdään tutkimussuunnitelma.
Riihikallion koulu: Muutamasta tilasta on tullut oireilmoituksia, ao. tiloihin
tehdään lisätutkimukset.
Hyrylän päiväkoti: Kohdekäynti on toteutettu ja tutkimussuunnitelma tehty
haastattelujen pohjalta.
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Hyrylän koulukeskus: Suunnitelmien mukaiset sisäilmakorjaukset ovat
lähteneet käyntiin, rakennesuunnittelija on vahvasti mukana (mm.
laadunvalvonta). Työt aikataulutetaan yhteistyössä koulun kanssa (toteutus
kevään ja kesän 2020 aikana).
Väinölän päiväkoti: Käynti on toteutettu sisäilmatutkijan kanssa, jonka
pohjalta on laadittu tutkimussuunnitelma.
Notkopuiston päiväkoti: Kohdekäynti tulossa vanhalle puolelle.
Lepolan koulu: Kohdekäynti on tulossa, jonka jälkeen tehdään
tutkimussuunnitelma.
Jokelan koulukeskus: Kesällä 2020 tehdään kuntotutkimuksen mukaisia
toimenpiteitä
Roinilan päiväkoti: Tutkimussuunnitelma laadittu
Paijalan koulu: Liikuntasalin osalta otetaan näytteitä lattiapinnoitteesta, ja
tilan nro. 62 osalta on tulossa tarkentavia tutkimuksia.
Vaunukankaan päiväkoti: Toteutettu tehostettuja siivouksia. Laskeumamaljojen kautta tarkastellaan laskeumien määriä, tarkastelujakso kestää
kaksi viikkoa.
3.2

Kouluterveydenhuolto
Vuoden alusta:
Hyökkälän koulu: 1
Riihikallion koulu: 5
Vaunukankaan koulu: 8
Lepolan koulu: 4
Kirkonkylän koulu: 1 (koskee liikuntasalia)

3.3

Työterveydenhuolto
Helmikuu 2020
Koulu/päiväkoti
Etelärinteen päiväkoti

Uusi
oireilija
2

Lepolan koulu

Oireita jo
aiemmin
3

Mikkolan koulu

1

Mikkolan päiväkoti

7

Paijalan koulu

1

Riihikallion koulu

1

Roinilan päiväkoti

1

2
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3.4

Työsuojelu
Riskienkartoitus on parasta aikaa käynnissä yksiköissä.

3.5

Terveysvalvonta
Roinilan päiväkodin töiden eteneminen: Terveysvalvonta on saanut
Roinilan tutkimussuunnitelman, mutta ei selvitystä korjaustöistä.
Terveysvalvonta kysyi korjausten etenemisestä. Tilapalvelut kertoi, että
pinnoitustyöt aloitetaan niistä ryhmistä (kaksi tilaa), joissa oireillaan eniten.
Tavoitteena toteuttaa kokonaisvaltainen selvitys ja visuaalinen tarkastelu.
Tehdään mm. flec-mittaukset ennen ja jälkeen pinnoituksen.
Vaunukankaan päiväkoti: Terveysvalvonta toteaa kuitututkimusten
tekemisen olevan hyvä toimenpide tässä vaiheessa.
Kolsan koulu ja päiväkoti: Tutkimuksissa tulee ottaa huomioon aiemmin
tehdyssä kuntokatselmuksessa esitetyt riskikohdat.
Lepolan koulu: Lepolan koululta on tullut muutama valitus sisäilmasta,
Suunnitelmallinen tarkastus sovittu 28.2.2020.
Hyrylän päiväkoti Tilapalvelut on toimittanut tutkimussuunnitelman
terveysvalvontaan. Siitä puuttui toimenpidekehotuksessa vaaditut
rakenteelliset tutkimukset. Tilapalvelut vastasi, että rakenteelliset
tutkimukset tehdään tarpeen mukaan ilmavaihdon säätötoimien ja
mineraalivillakuitumittausten jälkeen.

3.6

Sivistys
Tarkentunut palveluverkkosuunnitelma käydään läpi seuraavassa
26.3.2020 kokouksessa.
Yleistilanteesta todettiin, että koulupuolella on nyt rauhallisempaa ja
päiväkodeissa on tällä hetkellä enemmän haasteita.
Kohdekohtaiset sisäilmatyöryhmät ovat kokoontuneet seuraavasti:
Hyrylän koulukeskus 3.2.2020: Oirekyselyn tulokset on käsitelty
kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän kanssa. Tulokset esiteltiin myös
4.2.2020 toteutetussa vanhempainillassa.
Hyökkälän koulu 29.1.2020: Seuraava kokous pidetään 3.3.2020
Kirkonkylän koulu 10.2.2020: Työryhmän toiminta lakkautettiin helmikuun
kokouksessa, jossa keskityttiin käymään läpi tulevan koulun suunnitelmia.
Vanhempainyhdistys ehdotti purettavan koulun seiniä käytettävän
graffitien tekemiseen, tilapalvelut pohtii asiaa ja ilmoittaa rehtorille
ratkaisustaan.
Riihikallion koulu 5.2.2020: Uuden koulun suunnittelu etenee, väistötiloissa
on hyvä olla. Vanhan koulurakennuksen puolella vielä oireillaan.
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Liikuntasalin osalta selvät vaiheet tiedossa.
Paijalan koulu: Edellinen kokoontuminen tammikuussa, seuraava kokous
3.3.2020.
Roinilan päiväkoti 4.2.2020: Kun tehtävät toimet ja aikataulut ovat tiedossa,
pidetään henkilökunnalle tiedotustilaisuus. Tilapalvelut laatii tiedotteen
asiasta.
Pellavan päiväkoti 27.1.2020: Tammikuun kokouksen jälkeen on jatkettu
keskustelua Koy:n hallituksen ja isännöitsijän kanssa. Toimia on tehtävä ao.
yksikössä haitan minimoimiseksi.
Vaunukankaan koulu 27.2.2020
4. Akuutit kohteet
4.1 Kunnantalon ja väistötilojen tilanne
Katso kohta 3.1.
4.2

Pellavan päiväkodin tilanne
Katso kohta 3.6.

4.3

Roinilan päiväkodin tilanne
Katso kohta 3.6.

4.4

Lahelan tertun tilanne
Lahelan tertun päiväkotiyksikkö on siirtymässä kesällä 2020 väistöön
korjaustöiden ajaksi (kesä-elokuu). Asiasta on tiedotettu perheitä.

4.5

Mikkolan päiväkodin tilanne
Oireilijoiden määrä on lisääntynyt. Päiväkodin tilanne tulee selvittää
tarkemmin.

5. Ajankohtaista kehittämisessä
Kehittämistyöryhmä ei ole kokoontunut, kokoontuminen toteutetaan keväällä
arviointipäivän merkeissä.
Ratkaistaan yhdessä -hankkeessa on kehitetty Tuusulan kunnassa oirehtivan
oppilaan polkua, joka tulee osaksi valtakunnallista materiaalia.
Satakunta-hankkeen sopimusvalmistelu jatkuu nyt tilapalveluiden toimesta.
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6. Viestintä
6.1

Satakunta-hankkeen oirekyselyt
On tiedusteltu, onko tulokset julkaistavissa sisäilmasivustolla. Koska
kyseessä on terveydellisiin tietoihin liittyvät raportit, joissa on
tunnistettavuusriskejä, todettiin, että oppilaiden kyselyiden tulokset
käsitellään huoltajien kanssa yhteisesti järjestettävissä tilaisuuksissa, joissa
Satakunta-hankkeen edustaja on kertomassa tuloksista.

6.2

Päätettiin edistää tilannekatsausten perusteella seuraavia kohteita
Roinilan päiväkoti
Mikkolan päiväkoti

7. Muut asiat
7.1

Perustettavat kohdekohtaiset sisäilmatyöryhmät, päätös
perustamisesta
Sovittiin käsiteltävän seuraavassa kokouksessa 26.3.2020.
Edellisessä 22.1.2020 kokouksessa listattujen päiväkotien osalta on
katselmointeja sovittu toteuttavaksi, kohteiden tilanne tarkentuu näissä.
Sovittiin pidettävän Hyrylän päiväkodissa tapaaminen, jossa käsitellään
tarkemmin päiväkodin tilannetta. Tapaamisen kutsuu koolle Tiina Simons.

7.2

Päiväkotilapsille suunnatut oirekyselyt
Mahdollisia toteuttaa Satakunta-hankkeen kautta.

7.3

Terveet tilat 2028, työpajatilaisuus Kouvolassa 31.3.2020
Lisätiedot ao. tilaisuudesta toimitetaan sähköpostitse kunnan sisäilmatyöryhmälle.

8. Seuraava sisäilmatyöryhmän kokous
26.3.2020 klo 9.00-11.00
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