
Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä    
 
Hyökkälän koulu    
 

Kokous 8.3.2021 klo 14.00-14.30 
    
Osallistujat:     
 
Katajamaa Riitta, sisäilma-asiantuntija, puheenjohtaja 
Kati Aalto, työterveyshoitaja  
Catharina Siiskonen, kouluterveydenhoitaja  
Janne Leivo, rehtori  
Matti Valkonen, virka-apulaisrehtori  
Suvi Vaahto, henkilökunnan edustaja  
Krista Kivikangas, huoltajien edustaja  
Iina Vittaniemi, huoltajan edustaja 
Pia Gummerus, terveystarkastaja 
Pertti Elg, tilapalvelut 
Esa Koskinen, rakennusmestari  
Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu 
Sanna Värri-Blomfelt, sihteeri 
 
    
Muistio 
  

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat  
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 
 

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus 
 

a. Työterveydenhuolto  
 
Työterveydenhuoltoon ei ole tullut oireilmoituksia. 
 

b. Oppilaiden terveydenhuolto  
 
c. Esimiehen tieto  
 
Esimiehen tietoon on tullut kolme oireilmoitusta teknisentyöntilasta sekä koulun 
salista. 
 
d. Tarvitaanko kysely kohteesta 
 
Tällä hetkellä ei ole tarvetta uuteen kyselyyn. 
 
e) Huoltajat 
 
Huoltajat toivat rehtorille tiedoksi, että oireita on tullut salin pukuhuoneista, joissa 
oppilaat säilyttävät reppujaan liikuntatuntien ajan. Rehtori selvittää opettajan kanssa 
mahdollista toista tilaa tavaroiden säilytykseen. 



 
Parakissa luokassa 30 on iltapäivällä tunkkaista ja toivottiin että luokkaa voisi 
tuulettaa. Ilmanvaihto on ollut välillä pois päältä. Rehtori välittää terveiset huoneen 
tuuletuksesta opettajille. 
 
Valinnaisaineista ainoastaan kuvaamataidon tunnit pidetään väistötiloissa 
parakeissa. Toiveena on, että kaikki valinnaisaineet voitaisiin toteuttaa väistötiloissa. 
Rehtori kertoi, että kun ryhmäkoot ja lukujärjestykset saadaan tehtyä, asia otetaan 
huomioon. 
  
Toiveena on, että oireilevat oppilaat otetaan paremmin huomioon myös koulun 
yhteisten tilaisuuksien järjestämisessä. Osa on saanut oireita mm. auditoriossa 
järjestettävissä yhteistilaisuuksissa. 
 
Kirkonkylän koulun oppilaat käyvät Hyökkälän koulussa teknisentyön tunnilla ja ovat 
saaneet oireita. Oireilmoitukset tehdään Kirkonkylän kouluun, joka ilmoittaa asiasta 
Hyökkälän kouluun. Kirkonkylän koulu järjestää vaihtoehtoiset tilat oppilailleen 
tarvittaessa. 
 

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet 
 
a. Tutkimukset 
 

b.  Korjaukset 
 
Luokissa 22 ja 25 on tehty tiivistyksiä.  Auditorion alapuoliset talotekniikka kuilut ovat 
puhdistettu epäpuhtauksista. 
 
Kuilujen puhdistukset on tehty suurpaineimuriautolla. 
 

c.  Käyttäjät-toiminnan järjestely 

 
d.  Viestintä, tiedotus, koulutus 
 
Tällä hetkellä ei ole tarvetta tiedotukselle. 
  

4. Uudet toimenpiteet  
 
Auditorion kuntatekniikkaa tutkitaan. Huolto-ovet kuiluihin yritetään eristää, jotta 
paineistus saataisiin tehtyä. 
 
Teknisentyön luokan rakenneteknisentyön suunnitelma tullaan tekemään 
yhteistyössä toimijan kanssa.  
 
Kosteusvaurion korjaus sekä muut pienet työt tullaan tekemään etäopiskelun aikana 
8-28.3.2021 
 
Tiivistyskorjauksen jälkeiset kontrollimittaukset tullaan tekemään lopputalvesta. 
 

5. Viestintä 
 



Tehdään tiedotus koteihin ja henkilökunnalle seuraavan kokoukset jälkeen. Tällöin 
on jo toivottavasti tiedossa teknisentyön rakennesuunnitelmat ja urakoitsijat 
kilpailutettu sekä aikataulut valmiina. Kosteusvauriot ja muut pienet korjaukset 
korjattu sekä sisäilmamittaukset tehty. 

  
6. Seuraavan kokouksen sopiminen 

 
Seuraava kokous 11.5.2021 klo 14.30-15.30 


