
 

 

 

 

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä 

Ruotsinkylän koulu 

Kokous 9.3.2020 klo 15 – 16 

Osallistujat: 

Tiina Simons, kehittämispäällikkö, puheenjohtaja 
Jyrki Kaarila, rehtori 
Pia Gummerus, terveystarkastaja 
Pertti Elg, rakennusmestari 
Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu  

Kati Aalto, työterveyshoitaja 
Mervi Ahola, Piia Hemmi, Katja Niemi, Johanna Sariola, huoltajien edustajat 
Pia Järvenpää, sihteeri 
Reetta Manninen kouluterveydenhoitaja 

Muistio 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin. 

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus 

a. Työterveydenhuolto 
Ruotsinkylästä ei ole tullut yhtään oireilmoitusta koko lukuvuonna 2019-2020. / Kati Aalto 3.3.2020 

b.Oppilaiden terveydenhuolto 
Edellisen kokouksen jälkeen on tullut yksi oireilmoitus, oirepäiväkirja on palautettu. / Reetta 
Manninen 28.4.2020 

c. Esimiehen tieto 
Ei ole ollut yhteydenottoja. Tilat ovat toimineet hyvin, ruokasalin käyttö minimissä. Tulevana 
lukuvuotena pyritään saamaan yksi ryhmä Klemetskogin koulusta takaisin Ruotsinkylään. Muutamalla 
oppilaalla on oirepäiväkirja. 

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet 

a. Tutkimukset 
Ruokaan, musiikkiluokaan ja terveydenhoitajan tilaan on tehty rakenneaukaisuja. Ot7 otettu 
bulkkinäytteet, viiltomittauksissa ilmeni maton liimassa muutoksia.  
Raporttiluonnos lähetetään ryhmän jäsenille ja lopullinen raportti julkaistaan kunnan 

sisäilmasivuilla.  
 
Koululle on tehty monialainen tarkastus 11.2.2020 (Terveysvalvonta, työterveyshuolto, työsuojelu, 
kuluterveydenhuolto).  Terveysvalvonnan tarkastuskertomukseen ei tullut toimenpidekehotuksia 

koulun olosuhteista. Muuten terveystarkastaja totesi että jos Ot7 ei oteta käyttöön niin 
toimenpiteitä ei tarvitse tehdä mutta jos tila halutaan käyttöön, tulee tilasta tehdä lisäselvityksiä. 
Tarvittaessa terveysvalvonta ottaa kantaa OT7 ja ruokasalin tutkimuksiin ja mahdollisiin 
korjaustoimeniteisiin. Oppilaat oleskelevat ruokasalissa noin 20 min koulupäivinä, joten altistuminen 
tiloissa on joka tapauksessa varsin vähäistä.   

Yhteisesti todettiin, että OT7 tilaa ei oteta käyttöön. 



b.Korjaukset 
Korjauksia ei ole edellisen kokouksen jälkeen. 

c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt 
Yksi oppilas ruokailee väistötiloissa. 

d.Viestintä, tiedotus, koulutus 
Ei mainittavaa edellisen kokouksen jälkeen. 

4. Uudet toimenpiteet 
Kunnan sisäilmatyöryhmä on päättänyt 22.1. kokouksessaan, että Ruotsinkylän koulun 
kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä lakkautetaan. 
 
Koulun purun urakka-asiakirjat ovat valmiina ja urakkakilpailutus aloitetaan, vanha osa puretaan 
suunnitelmien mukaan. Kesän 2020 aikana tehdään mahdollisuuksien mukaan opetustyötä häiritsevät 
työt ja muita töitä jatketaan syksyllä.  

 
Opetusta järjestetään vain puhtaissa tiloissa. 
 
5. Viestintä 
Purkutöistä tulee tiedote huoltajille ja henkilöstölle urakoitsijan selvittyä. 

6. Seuraavan kokouksen sopiminen 
Kunnan sisäilmatyöryhmä on päättänyt 22.1. kokouksessaan, että Ruotsinkylän koulun 
kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä lakkautetaan. 

 


