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Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä 

Riihikallion koulu 

Kokous 28.1.2019 klo 14 – 14.31 

 

Osallistujat: 

 

Tiina Simons, kehittämispäällikkö Sivistyksen toimialue, puheenjohtaja 

Harri Saramola, rehtori 

Laura Nuikka, apulaisrehtori  

Pia Gummerus, terveystarkastaja 

Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu 

Esa Koskinen, rakennuspäällikkö 

Pertti Elg, rakennusmestari 

Kati Aalto, työterveyshoitaja 

Marja Kinnunen, kouluterveydenhoitaja  

Pasi Ala-Ruona, opettaja, henkilöstön edustaja  

Juha Tynjä, työsuojelupäälikkö 

Heidi Farèn, Annina Nuutinen huoltajien edustajat  

Pia Järvenpää, Sivistyksen toimialue, sihteeri 

 

 

Muistio 

 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin. 

 

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus  

a. Työterveydenhuolto 

Työterveydenhoitajalle on viime kokouksen jälkeen tullut 4 ilmoitusta tiloista 

liikuntasali, opehuone, kasvatusohjaajahuone, tekstiililuokka ja luokista 111 ja 

112. 

b. Kouluterveydenhuolto 

Ks. 2.c-kohta. 

c. Esimiehen tieto  

Opettajien oireilut tiloissa 111 ja 112 ovat loppuneet. Oireilusta ovat ilmoitta-

neet 11 lasta yhteensä, alakoululaisia 6 yläkoululaisia 5 (1 ilmoitus luokka nro 

2). 

d. Tarvitaanko kysely kohteessa 

Tuusulan kunta on toteuttamassa Satakunta -hankkeen kyselyn kaikissa sisäil-

makohteissa kevään 2019 aikana, ko. kohteessa kysely saataneen toteutettua 

ennen väistötiloihin siirtymistä. Sopimus kyselyn toteutuksesta odottaa vielä 

teknisen lautakunnan ja valtuuston hyväksyntää. 
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3. Kiinteistökatsaus 

Joululoman aikana kotitalousluokassa lattia uusittu, talotekniikka käyty läpi ja ka-

naali alipaineistettu. Lisäksi vanhan siiven toisen kerroksen 6 luokassa tehty tehosii-

vous ja kaikki ylimääräinen pölyä tuottava irtaimisto poistettu käytöstä. 

  

Koulun käyttöön jäävien tilojen osalta suoritetaan vielä lisä tutkimuksia ja selvityksiä, 

joilla pyritään varmistamaan, että käyttöön jäävät tulevat olemaan turvalliset ja ter-

veelliset. Tutkimukset ja korjaukset on aikataulutettu niin, että tutkimukset ja vaa-

dittavat lisäselvitykset tehdään vuoden 2019 alussa ja tarvittavat korjaukset ovat val-

miit syksyllä 2019. Rehtori, terveystarkastaja ja tilakeskuksen edustaja ovat 18.1 käy-

neet läpi tilakatsauksen tiloista, joita aiotaan käyttää opetuksessa väistötilojen li-

säksi.  

Tutkimuksien odotetaan olevan valmiita maaliskuussa 2019. 

  

4. Toteutuneet toimenpiteet 

a. Tutkimukset 

Kokouksien välillä ei ole tehty lisätutkimuksia.  

b. Korjaukset 

Kotitalousluokan ns. Hoitotilan lattiarakenne on uusittu ja tilan lattiaraken-

teessa oleva putkikanaali on alipaineistettu. 

c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt 

Ennen väistötiloihin siirtymistä voidaan käyttää ilmanpuhdistimia hätäapuna ja 

tämä on jossain tiloissa helpottanut oireita. 

d. Viestintä, tiedotus, koulutus 

Huoltajia ja henkilöstöä muistutetaan edelleen oireilmoitusten tekemisen tär-

keydestä, vaikka koulu on osittain siirtymässä väistötiloihin. 

 

5. Uudet toimenpiteet 

 

Liikuntasaliosuudella tutkitaan salin lattiarakenteen kunto rakenneavauksin ja ote-

taan materiaalinäytteitä.  

14.2. Kasvatus- ja sivistyslautakunnassa esitellään ja päätetään väistötilan rakennus 

suunnitelmasta ja toimittajasta.  

 

6. Viestintä 

Muistutetaan sisäilmaoireiden ilmoittamisesta lomien jälkeen sekä huoltajia että hen-

kilökuntaa. Hiihtoloman jälkeen huoltajan tulee tehdä sisäilmaoireilmoitus, jos oireet 

palaavat kouluun alkamisen myötä.  

Koulu järjestää vanhempainillan huhti/toukokuussa, kun väistötilojen rakennus- ja 

käyttösuunnitelmat ovat valmiit. 

 

7. Seuraavan kokouksen sopiminen 

Ryhmän seuraava kokous on to 25.4. klo 15 – 16 Riihikallion koulussa. 

 


