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SISÄILMATYÖRYHMÄ 3/2020    
 

Pöytäkirja 

Aika: torstai 26.3.2020 klo 9.00-10.10 

Paikka: Teams-etäkokous 

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 (poistui klo 9.50), Tiina Simons  
Kasvun ja ympäristön toimialue: Pertti Elg, Atso Vesa, Beata Kluczek-Turpeinen 
Yhteisten palveluiden toimialue: Markku Vehmas  
Keusote: Kouluterveydenhuolto/neuvola: Catharina Siiskonen 
 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat  
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat nimenhuudolla.  

2. Edellisen kokouksen 27.2.2020 muistion tarkastaminen ja hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 27.2.2020 muistio. Muistui lisätään 
sisäilmasivustolle.  

3. Tilannekatsaus kunnan tasolla vastuualueittain  
 
3.1 Tilapalvelut 

 
Vaunukankaan koulu: Liikuntasalin yläosan ulkopuoliset työt toteutetaan 
kesällä, aikataulua tarkennetaan tarvittaessa koronatilanteen vuoksi 
yhdessä urakoitsijan kanssa.  
Hyökkälän koulu: Teknisen työn tilan korjaustoimet ovat listalla. 
Tuuskoto: Rakennusvalvonta toteutti 24.3.2020 käyttöönottokatselmuksen, 
remontoidut tilat hyväksyttiin otettavan käyttöön suunnitellusti. Muutot 
alkavat ensi viikon alkupuolella. Sisäilmatutkijan lopullinen raportti on työn 
alla.  
Kolsan koulu ja päiväkoti: Tutkimussuunnitelma on valmistunut.  
Riihikallion koulu: Katselmus on toteutettu 24.3.2020. 
Tutkimussuunnitelma on laadinnassa, koskee luokkia 54 ja 51 vanhimmassa 
koulurakennuksen osassa ja muutamaa tilaa uudemman 
koulurakennuksen osassa.  
 
 

http://www.tuusula.fi/sisailma
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Hyrylän päiväkoti: Tutkimussuunnitelma on tehty, tavoitteena oli aloittaa 
tarkemmat tutkimukset Keski-Suomessa olevan tahon kanssa 1.4.2020 
(aikataulu muuttuu voimaan astuvan Uudenmaan eristyksen vuoksi), 
etsitään tarvittaessa tutkijat Uudeltamaalta.  
Hyrylän koulukeskus: Kaksi luokkaa on valmiina, lisätoimia jatketaan 
yhdessä koulun kanssa sopien aikatauluista.  
Väinölän päiväkoti: Tutkimukset toteutetaan samassa yhteydessä kuin 
Hyrylän päiväkodinkin.  
Notkopuiston päiväkoti: Tutkimussuunnitelma on tehty, toimenpiteistä ei 
ole vielä sovittu.  
Lepolan koulu: Katselmus on tehty, tutkimussuunnitelma on työn alla. 
Mahdollinen uusintakäynti tehdään. 
Jokelan koulukeskus: Ensi viikolla aloitellaan kuntotutkimuksen mukaisia 
korjaustoimenpiteitä.  
Roinilan päiväkoti: Suunnitelmat on tehty, pintakartoitustutkimukset on 
aloitettu viime viikolla. 26.3.2020 toteutetaan käynti, jonka yhteydessä 
tehdään mm. viiltomittauksia. Edellisen käynnin osalta huomioita: Tilojen 
ilmanlaatu tuntui vaihtelevan huoneittain, osin kylmyyttä. Tuloilman nostoa 
suositellaan 1-2 asteella. Asiaan palataan. 
Paijalan koulu: Tutkimussuunnitelma on tehty, katselmus toteutui 
25.3.2020. Koskee liikuntasalia, pukuhuoneita, ruokasalia ja luokkaa 38. 
Vaunukankaan päiväkoti: Laskeumamaljan tilanne tarkastetaan 
tilapalveluiden toimesta. Siivousliikkeen kanssa on tehty auditointi, jossa on 
tarkasteltu ylä- ja tasopölyjä. Siivousta palautettu perustasolle, 
mitoituksessa ollut osin puutteita.  
 

3.2 Kouluterveydenhuolto 
 
Kohdekohtaisten oireilevien lasten ja oppilaiden määrät löytyvät 
kohdekohtaisten sisäilmaryhmien muistioista. Aikavälin 1.1.-31.3.2020 
kokonaistilanne tarkastellaan seuraavassa kokouksessa.  
 

3.3 Työterveydenhuolto 
 

  
 
 
 
  
 
 
  
 

LUKUMÄÄRÄT  Maaliskuu 2020 

Koulu/päiväkoti Uusi oireilija Oireita jo aiemmin 
Etelärinteen päiväkoti 1 1 
Jokelan nuorisotalo, Monari 1  

Maahanmuutto- ja 
työllisyyspalvelut 

 4 

Mikkolan päiväkoti  1 
Roinilan päiväkoti  1 
Vaunukankaan päiväkoti  1 
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Tilapalveluiden huomioita edellä mainittuun tilastoon:  
Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut ovat siirtymässä Kievarin 
kiinteistöön.  
Etelärinteen ja Mikkolan päiväkodeissa tehdään kohdekäynnit 
oireilmoitusten perusteella. 
 

3.4 Työsuojelu 
 

Mikkolan päiväkodista on tullut yhteydenottoja, erityisesti sinne siirtyvillä 
henkilöillä on ilmennyt huolta tilanteesta.  
Hyrylän ja Väinölän päiväkodin tilanne on ollut esillä, edellä mainittu 
kohdan 3.1. tilapalveluiden tilannetieto tarkentaa niiden kohdalla 
etenemistä.  
 

3.5 Terveysvalvonta 
 

Kolsan, Riihikallion ja Lepolan koulujen tutkimussuunnitelmia on 
kommentoitu. Riihikallion koulussa käytiin myös paikan päällä, uutta 
tutkimussuunnitelmaa odotetaan. Otettava huomioon aikaisemmat puhutut 
ja huomioidut asiat.  
Hyrylän päiväkodin osalta raportin palautuksen aikataulurajana on 
30.4.2020. Rakennustekniset tutkimukset tulee toteuttaa sovitusti.  
Väinölän päiväkoti: Terveysvalvonta on tarkastanut lasten oleskelutilat. 
Sisäilmaongelmia oli vain henkilökunnan sosiaalitilassa, joka ei 
pääsääntöisesti kuulu terveysvalvonnan tarkastuksen piiriin. 
Hyökkälän koulun tiivistettyjen luokkien osalta on tullut oireilmoituksia, 
tiivistysten toimivuus tarkastettava sovitusti. Väistötiloissa on myös tila, 
jossa oireillaan, ao. tilan tilanne on selvitettävä. Sovittu auditorion 
mattonäyte ottamatta.  
 

3.6 Sivistys 
 

Poikkeustilanne käynnissä yksiköissä, kouluissa on paikalla vain vähän 
henkilöstöä ja oppilaita. Varhaiskasvatuksen henkilöstöä on paikalla, osa 
etätöissä ja määrättynä toisiin tehtäviin (+70-vuotiaiden tavoittelu). Edellä 
mainituilla on vaikutuksia oireilmoitusten määrään.  
 

Hyökkälän koulu 3.3.2020: Kokouksessa esiin tullut huomio: Tehtyjä 
tutkimusraportteja ja suunnitelmia puuttuu edelleen verkkosivuilta. 
Kohteessa edetään tilapalveluiden toimenpiteiden mukaisesti. 
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Paijalan koulu 3.3.2020: Edetään tilapalveluien korjausten ja tutkimusten 
osalta. Raporttien jakelussa puutteita.  
Pellavan päiväkoti 4.3.2020: Korjaustoimenpiteet ovat alkamassa, 
seurakunnan tilat korjataan ja käytetään väistötiloina päiväkotitilojen 
korjausten aikana. Katso myös kohta 4.2.  
Ruotsinkylä 9.3.2020: Tilannekatsaus ja kohdekohtaisen ryhmän 
lakkauttaminen käsittelyssä. Tilapalveluiden purku- ja rakennustöiden 
mukaisesti eteneminen. 
Roinilan päiväkoti 25.3.2020: Arjen näkökulmasta huoli tutkimusten ja 
korjausten aikataulusta ja laajuudesta sekä vaikutuksista henkilöstöön ja 
lasten hoitoon olleet keskusteluissa. Tilapalveluilta tieto siitä, mitä tehdään 
ja terveysvalvonta kokoaa tietoa terveydellisestä haitasta.  
Vaunukankaan päiväkoti: Tapaaminen on tulossa 26.3.2020, 
sisäilmatilanne on tuolloin käsittelyssä.  
Hyrylän ja Väinölän päiväkoti: Yhteinen katselmusaika sovitaan, Tiina 
Simons lisää kalentereihin. 
 

4. Akuutit kohdekohtaiset 
 

4.1 Maahanmuutto- ja työllisyyspalveluiden tilanne 
Katso kohta 3.3. 
Vapautuvien tilojen osalta tarkastellaan, onko sinne löydettävissä 
soveltuvaa uutta käyttäjäryhmää. Poistetaan akuuteista kohdekohtaisista.  
 

4.2 Pellavan päiväkodin tilanne 
Korjaukset ja tutkimukset, niiden aikataulut: 
Ensin korjattavat alueet on sovittu, päiväkodinjohtaja on tietoinen. 
Korjausten urakkalaskenta on käynnissä, tarkempaa aikataulua ei ole 
tiedossa. Lattiamateriaali on pohdinnassa.  
Pyydetään tarkempi aikataulu isännöitsijältä (tilapalvelut).  
Sivistys pyytää otettavan huomioon toiminnan mahdollistamisen 
korjaustoimien aikana.  
Katso myös kohta 3.6. 
 

4.3 Roinilan päiväkodin tilanne 
Akuutiksi tilanteen tekee alueen päiväkotien vähäisyys, korjaukset tästä 
syystä välttämättömiä.  
Kuukauden kuluttua on sovittu tapaaminen (21.4.2020), jossa käydään 
tutkimusten ja korjausten tilanne. Terveysvalvonnan näkökulmasta 
lattiakorjaukset on aloitettava lasten oleskelutiloista. Tilat, joissa lapset eivät  
             oleskele voidaan korjata viimeisenä. Katso myös kohdat 3.1. ja 3.6. 
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5. Ajankohtaista kehittämisessä 
 

Kehittämistoimet on jouduttu siirtämään myöhemmin toteuttavaan ajankohtaan 
koronavirustilanteen vuoksi.  
Satakunta-hankkeen yhteiskäsittely työn alle tilapalveluiden ja sivistyksen 
kesken.  
 

6. Viestintä 
 

Valmistuneet raportit ja suunnitelmat lisätään sisäilmasivustolle sovitusti. 
Tilapalvelut toimittavat julkaistavat aineistot julkaisun valmistamiseksi 
sihteereille (kunnan sisäilmatyöryhmä ja kohdekohtaiset sisäilmaryhmät).  
 

Päätettiin edistää tilannekatsausten perusteella: 
 

• Roinilan päiväkodin kokonaistilannetta tarkastellaan kuukauden kuluttua 
tapaamisessa (21.4.2020), jossa on käsittelyssä tutkimus- ja korjaustoimien 
tilanne.  

• Mikkolan päiväkodin ilmanvaihdon tasapainotus aloitetaan viikolla 14 
urakoitsijan toimesta.  

• Etelärinteen päiväkotiin tehdään katselmus oireilmoitusten perusteella.  
 

7. Muut asiat 
 

7.1 Perustettavat kohdekohtaiset sisäilmatyöryhmät, päätös 
perustamisesta 
Vaunukankaan ja Hyrylän päiväkotien tapaamisen perustella arvioidaan 
tilannetta.  
 

7.2 Päivitetty palveluverkkosuunnitelma 
Siirretään seuraavaan kokoukseen.  
 

Lisäksi seuraavaan kokoukseen:  
Lasten oirekyselymahdollisuudet (mm. Roinilan päiväkoti ja Pellavan 
päiväkoti) 
 

8. Seuraava sisäilmatyöryhmän kokous 
22.4.2020 klo 12.00-14.00 (Teams-etäkokous) 
Huomioitavaksi, että syksylle 2020 aikataulutetut kokoukset tulevat 
muuttumaan ilmenneiden päällekkäisyyksien vuoksi. Kalenterimerkinnät  
                      päivitetään kevään aikana. 


