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Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä   
Hyökkälän koulu   
Kokous 3.3.2020 klo 15 – 16 

   
Osallistujat:   
Tiina Simons, kehittämispäällikkö, puheenjohtaja   
Kati Aalto, työterveyshoitaja   
Catharina Siiskonen, kouluterveydenhoitaja   
Janne Leivo, rehtori   
Matti Valkonen, virka-apulaisrehtori    
Annika Lahti, henkilökunnan edustaja   
Suvi Vaahto, henkilökunnan edustaja   
Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu   
Anna Tervo, huoltajien edustaja   
Tiina Julin, huoltajien edustaja   
Pia Gummerus, terveystarkastaja    
Pertti Elg, rakennusmestari   
Beata Kluzcek-Turpeinen, sisäilma-asiantuntija 

Pia Järvenpää, sihteeri 
 
 

MUISTIO 
 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat  
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin. 
 
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus  
a. Työterveydenhuolto  
Hyökkälästä on tullut viimeisin oireilmoitus 10/2019  tiloista alakoulun liikuntasali, 
auditorio, kuvaamataidon varasto/monistushuone. Työterveyshoitajan sähköposti 
3.3.2020. 

 

b. Oppilaiden terveydenhuolto  
Edellisen kokouksen jälkeen on tullut 1 uusi ilmoitus alakoulusta, oirepäiväkirjaa ei ole 
vielä palautettu ja tilat eivät ole tiedossa. 
 

c. Esimiehen tieto  
Viime kokouksen jälkeen tullut oppilailta 2 oireilmoitusta, joista toinen on uusi oireilija. 
Tilat: tekninen työ, musiikki, yläkoulun sali, ot18 ja ot26. Toista oirepäiväkirjaa ei ole 
palautettu. 
Kouluterveyskyselyn mukaan koetut haitat kohteessa ovat vähentyneet, mm: 
-tunkkainen ilma häirinnyt paljon vuonna 2017 45,7% ja vuonna 2019 28,9%  
-epämiellyttävä haju vuonna 2017 20,2% ja vuonna 2019 13,5%. 
 
Tilanne kohteessa on kaikkiaan stabiili ja rauhallinen. 
 

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet  
a. Tutkimukset  
Ei saatu tietoja, tilapalveluiden edustaja ei ollut kokouksessa. 
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b. Korjaukset  
Ei saatu tietoja, tilapalveluiden edustaja ei ollut kokouksessa. 
 

c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt  
Ratkaistaan yhdessä -pajamallilla on toteutettu yhteinen työskentely, jossa on 
mallinnettu oppilaan oppimista sisäilmakoulussa. Malliluonnos jaetaan kohteen 
ryhmäläisille. 
 
d. Viestintä, tiedotus, koulutus  
Ei ole tehty edellisen kokouksen jälkeen. 
 
4. Uudet toimenpiteet  
Tarkastetaan 19.11. kokouksessa sovittujen toimenpiteiden toteutuminen sekä 
tutkimusten tilanne tarkastetaan. 
 
Sisäilma-asiantuntija tekee tutkimussuunnitelman kohteeseen. Terveystarkastaja totesi 
että tutkimukset tulee tehdä sellaisella aikataululla, että tarvittavat korjaukset saadaan 
tehtyä kesän 2020 aikana. 

 

Koululla tulevien yläkoululaisten saapumistilanne kartoitetaan ja mahdolliset 
sisäilmaherkistyneet sijoitetaan lähtökohtaisesti puhtaisiin tiloihin.  
 
Tilapalveluluiden tulee julkaista ja jakaa puuttuvat raportit ja suunnitelmat 
mahdollisimman pian. 
 

5. Viestintä  
Tilapalveluiden tulee julkaista ja jakaa puuttuvat raportit ja suunnitelmat 
mahdollisimman pian. 
 

6. Seuraavan kokouksen sopiminen  
Seuraava kokous pidetään ma 27.4.2020 klo 9-10 Hyökkälän koululla 


