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Muistio 
  

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat  
 

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus 
 

a. Työterveydenhuolto  
 
Ei ole tullut uusia ilmoituksia. 
 

b. Oppilaiden terveydenhuolto  
 
Koko syksyn aikana tullut 4 ilmoitusta. Heille on annettu oirepäiväkirjat täytettäväksi. 
 
c. Esimiehen tieto  
 
Tehty muutama tilajärjestely sisäilmaoireiden vuoksi. 
 
(POL 18) Opetuksen erityisjärjestelyt sisäilman vuoksi on tehty yksi päätös. 
 
10-15 oppilasta on sisäilman takia erityisjärjestelyiden luokissa, vaikka ei ole POL 18 
mukaista päätöstä. 
 
Teknisen työtilan korjauksen jälkeen on tullut ilmoitus lattiamateriaalin liimapinnan 
irtoamisesta ja lattia on ohut ja menee kurttuun. Riitta Katajamaa vie asian 
tilapalveluihin  



 
d. Tarvitaanko kysely kohteesta 
  

Tällä hetkellä kyselylle ei ole tarvetta. 
 

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet 
 
   a. Tutkimukset 

 
 23.11. on tehty koulun monialainen tarkastus, terveysvalvonnan , 
 työterveyshuollon, työsuojelun ja kouluterveydenhuollon toimesta,  jossa 
 sisäilma on ollut yhtenä aiheena. 
   
 Tarkastuksessa todettiin, että liikuntasalin varastossa ja terveyden hoitajan 
 huoneessa on hajuhaittaa (viemärin haju). Toimenpide ehdotuksena on, että 
 tilakeskus selvittää mistä hajuhaitta johtuu ja poistaa syyn. 
  
 N ja M väistötilojen ilmanvaihto on koettu huonoksi. Tallentavien 
 hiilidioksidimittausten perusteella ilmavaihto voisi olla tehokkaampikin mutta 
 se kuitenkin täyttää asumisterveysasetuksen vaatimukset. Ilmavaihdon 
 riittävyyttä tulee jatkossakin seurata tallentavilla mittareilla.  
 
 Terveysvalvonta katsoo, ettei auditoriota voi käyttää vakituisesti opetustilana, 
 ellei ilmayhteyttä sisätilaan vaurioituneista rakennusosista voida sulkea 
 tiiviisti. Auditoriossa voi oleskella lyhyen aikaa, esimerkiksi 2 tuntia viikossa, 
 ja näin rajoittaa altistumista huonolle sisäilmalle. Mutta jos lyhytkin altistus 
 aiheuttaa oireilua ei tilassa tule olla.  
 

 Opiskelijoille on tehty myös sisä-ilma kysely ja oppilaiden mielestä sisäilma on 
 parantunut selkeästi edelliseen kyselyyn nähden. 
 
 Huoltajien edustajia on pyydetty mukaan tarkastukselle Kotikoulun kautta, eikä 
 edustajia saatu mukaan. 
 
 Terveysvalvonnan tarkastuskertomus lisätään Hyökkälän koulun sisäilma-
 sivustolle muistion kanssa. 

  

b.  Korjaukset 
 
Lisätiivistykset on tehty.  
 

c.  Käyttäjät-toiminnan järjestely 
 
Ei tarvetta tällä hetkellä. 
 
d.  Viestintä, tiedotus, koulutus 
 
Ei tarvetta tällä hetkellä. 
  

4. Uudet toimenpiteet  
 



Huoltajien huolena on, että oireilijoita on todellisuudessa enemmän, kuin oire 
ilmoituksia on tehty, koska Pol päätöksiä on vain yhdellä oppilaalla. Lievä oireiset 
eivät näy tilastoissa, koska he eivät välttämättä täytä oirepäiväkirjaa ja heille on tehty 
erillisiä tilajärjestelyitä, jolloin oireilua ei enää ole. 
Toiveena olisi, että mikäli oireilijoita ja erillisjärjestelyitä on tehty, myös ne kirjattaisiin 
tilastoihin ja pöytäkirjaan.  
Piia Gummerus ja Riitta Katajamaa vievät asian eteenpäin Kunnan 
sisäilmatyöryhmään, koska kirjaus- ja tilastointikäytännöt on sovittu siellä koko 
kuntaa koskien. 
 
Auditorion tilanne korjausten osalta selvitetään tilakeskuksen kanssa. Koulu hoitaa 
oppilaiden opiskelutyön rajoituksen ja terveystarkastaja tekee auditorion oveen 
ilmoituksen iltakäytön varalta, yhdessä koulun ja tilapalveluiden kanssa. 
 

Huoltajien toiveena on, että seuraavaan monialaiseen tarkastukseen  pyydettäisiin 
sisä-ilmatyöryhmän huoltajaedustajat mukaan. 
 
Laadun seurantamittaus tulossa joulutauon aikana c- siiven luokkiin ja 
kasvatusohjaajan työtilan korjaukset tarkastetaan. 
 

5. Viestintä 
 
Tällä hetkellä ei ole tarvetta tehdä tiedotteita. 

  
6. Seuraavan kokouksen sopiminen 

 
Seuraava kokous 7.3.2022 kello 14-15. 
 

 


