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SISÄILMATYÖRYHMÄ 5/2019     
 

Pöytäkirja 

 

Aika: keskiviikko 14.8.2019 klo 12.00-13.39 

Paikka: Kunnantalo, kokoustila kunnanhallitus 

Puheenjohtaja: Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö 
Sihteeri: Pia Visti-Korhonen, viestinnän asiantuntija 
Työsuojeluvaltuutetut: Simo Aravuori, Markku Kaarlejärvi 
Työsuojelupäällikkö: Ninni Korhonen 
Keski-Uudenmaan työterveyshuolto: Pirkko Kolmonen, Eira Salkola  
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus: Pia Gummerus, Jaana Niemi-Aro  
Sivistyksen toimialue: Virpi Lehmusvaara, Tiina Simons 
Kasvun ja ympäristön toimialue: Pertti Elg, Atso Vesa, Esa Koskinen 
Yhteisten palveluiden toimialue: Markku Vehmas (läsnä 12.00-13.27) 
Keusote: Kouluterveydenhuolto/neuvola: Catharina Siiskonen 
 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat  
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat. Uusia jäseniä ovat 
työsuojelusta Ninni Korhonen ja työterveyshuollosta Eira Salkola.  
 
Puheenjohtaja tiedotti, että Keusote on lähestynyt ehdotuksella osallistua 
kunnan sisäilmatyöryhmän kokouksiin niiltä osin, kun heidän käyttämiensä tilojen 
osalta ilmenee sisäilmaongelmia. Ao. tiloissa kunta toimii vuokranantajana.  

2. Edellisen kokouksen 12.6.2019 muistion tarkastaminen ja hyväksyminen  
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. Muistio viedään sisäilmasivustolle 
kohtaan Kunnan sisäilmatyöryhmä.   

3. Tilannekatsaus kunnan tasolla vastuualueittain  
 
3.1 Tilapalvelut 

 
Tilapalvelut on toteuttanut kesäaikana yksiköissä vuosikorjauksia. 
 
Yksikkökohtaista tilannetietoa:  

• Riihikallion koulu: Väistötilat valmistuivat aikataulun mukaisesti ja tilat 
on otettu käyttöön. Koulurakennuksessa on tehty muutos- ja 
kunnostustöitä suunnitelman mukaisesti. 

https://www.tuusula.fi/tiedostopankki/index.tmpl?sivu_id=8924
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• Ruotsinkylän koulu: Väistötilat valmistuivat aikataulun mukaisesti. 
Koulurakennuksessa on tehty muutostöitä. Vanhan rakennusosan 
purkutyöt aloitetaan kesällä 2020.  

• Vaunukankaan koulu: Kesällä on toteutettu laajennusosan 
kokonaisvaltainen seinäosien kapselointi. Muutamissa luokissa on 
uusittu lattiapinnoitteet. Tehtyjen toimenpiteiden onnistumista on 
seurattu muun muassa merkkiainekokein.  

• Hyökkälän koulu: Kesällä on tehty mittavia ja laajoja toimenpiteitä 
kotitalousluokassa. Työt ovat osin vielä kesken, valmistuminen 
arvioidaan tapahtuvan kuun vaihteen tienoilla. 

• Paijalan koulu: Ei sisäilmaan liittyviä toimenpiteitä kesällä uudessa 
koulurakennuksessa. Toimintaan liittyviä muutostöitä on toteutettu.  

• Tuuskoto: Kesällä on toteutettu koiratutkimukset ja sekä mittava 
rakenne- ja kuntotutkimus. Lopullinen tutkimusraportti ei ole vielä 
saatavilla.  

• Kolsan päiväkodin merkkiainetutkimus on tilattu.  
 

3.2 Kouluterveydenhuolto 
Oireilmoitukset kesäloman jälkeen 8.8.2019 lähtien: 
Vaunukangas: 1 
Jokelan koulukeskus: 2  
 

3.3 Työterveydenhuolto 
Oireilmoitukset kesäajalta 2019: 
Pellavan päiväkoti: 6 (joista 5 kesäpäivystäjän ilmoitusta) 
Lahelan tertun päiväkoti: 2 
Roinilan päiväkoti: 1 
Vaunukankaan päiväkoti: 2 
Kellokosken koulu: 1 
 

3.4 Työsuojelu 
Kesäaikana ei ole tullut yhteydenottoja työsuojeluun.  
 

Työsuojelun edustaja ehdotti tutkimusraporttien toimittamista laajemmalla 
jakelulla – myös työterveyshuoltoon ja työsuojeluun. Sovittiin keskustelun 
perusteella jaettavan ne tästä eteenpäin kunnan sisäilmatyöryhmälle siinä 
vaiheessa, kun raporttien sisältö on käyty läpi ja mahdolliset ilmenneet 
epäselvyydet kirjauksissa on tarkastettu tutkimuksen toteuttajalta.  
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Tiedoksi mahdollisia henkilöstön yhteydenottoja ajatellen: Sahankulman 
tiloihin tutustuminen toteutetaan 16.8.2019 henkilöstölle.  
 

3.5 Terveysvalvonta 
 

• Paijalan puukoulu: Jos kuntalaiset voivat varata ao. tilaa käyttöönsä, 
tulee tilan osalta tehdä kirjallinen selvitys terveysvalvontaan. 
Selvityksestä tulee käydä ilmi toiminnan luonne ja kesto. Tila ei 
sovellu pitkäkestoiseen käyttötarkoitukseen.  

• Vaunukankaan koulu: Keväällä toteutetussa oirekyselyssä oli 
korostunut vatsaoireet. Koulun keittiö tulisi myös tarkastaa.  
 

3.6 Sivistys 
 

• Riihikallion ja Ruotsinkylän koulutilojen väistötilojen valmistuminen 
aikataulussa. 

• Palveluverkkosuunnitelman mukainen eteneminen jatkuu. 
Seuraavina kohteina päiväkoti Martta Wendelin, Kirkonkylän 
kampus, Riihikallion uusi koulu, Monio ja Rykmentinpuiston koulu. 

• Niiden yksiköiden kunnossapitoon toivotaan kiinnitettävän huomiota, 
joissa odotetaan vielä palveluverkon vaiheiden edistymistä 
(esimerkiksi Vaunukankaan koulu).  

o Vaunukankaan koulun toimenpiteet tulee tehdä valmiiksi ja 
tiedottaa aikataulusta.  

• Keusoten selkiytymisen myötä saadaan lasten ja nuorten terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämisen rajapinnat valmiiksi.  

• Kohdekohtaiset sisäilmaryhmät jatkavat ennallaan, kokoontumis-
aikatauluja muokataan tarvittaessa.  

 

4. Akuutit kohdekohtaiset 
 

4.1 Kunnantalon tilanne 
Tavoitteena, että kaikki kunnantalolla työskentelevät ovat siirtyneet 
väistötiloihin loppuvuoden aikana. Sahankulman osalta tilanne on hyvä, 
toimenpiteissä edetään aikataulussa. Tuuskodon tutkimustuloksia 
odotetaan, saapuvat elokuun loppuun mennessä. Tuuskodossa 
tilamuutosjärjestelyt ovat suunniteltu kokonaisuus, sisäilmatutkimuksen 
tulokset voivat vaikuttaa aikatauluun. Kovapinteiset pöydät voidaan siirtää 
Tuuskotoon, työtuolit hankitaan uusina. 
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4.2 Vaunukankaan koulun tilanne 
Osin suunnitellut toimenpiteet ovat kesken. Tilanne on aiheuttanut huolta 
huoltajille. Tilanteesta tulee tehdä tiedote rehtorin välitettäväksi 
(näkökulmina mm. mitä on tehty ja milloin tehdään loput toimenpiteet), joka 
vastaa huoltajien ja sisäilmajaoston esittämiin kysymyksiin. Ratkaistaan 
yhdessä -hanke on käynnissä Vaunukankaalla.  
 

4.3 Riihikallion väistötilatilanne 
Riihikallion koulun väistötilojen hankintaprosessin kokemuksen perusteella 
hankintaan liittyviä toimia tulisi kehittää edelleen. Kiireellä suunniteltu 
aikataulu on tuottanut haasteita. Osin asioita on jäänyt selvitettäväksi tilojen 
tullessa käyttöön (väliovet). Avoimet ovet –tilaisuus järjestetään kaiken 
ollessa valmista. Aikataulu tiedotetaan erikseen.  
 

4.4 Ruotsinkylän väistötilatilanne 
Ruotsinkylän koulussa tilanne on hyvä, kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä 
väistötiloihin.  
 

5. Ajankohtaista kehittämisessä 
5.1 Oireilmoitusten tilastointi: Sovittiin kehittämisryhmän pohtivan 

oireilmoitusten määrän ilmoittamistapaa.  
 

6. Viestintä 
6.1 Keskeiset viestittävät 

• Vaunukankaan koulun tilannetta koskeva tiedote: Tilapalvelut 
valmistelevat tiedotteen. Katso myös kohta 4.2.  
 

7. Muut asiat 
 
7.1 Hyrylän koulukeskuksen tilanne; kuntokartoitusraportti, kooste raportista 

ja sisäilman tilanne 
• Kunnan sisäilmatyöryhmä kävi keskustelua tilanteesta: 

Koulun kehittämissuunnitelman laadinta on käynnissä. Satakunta-
hankkeen oirekyselyn avulla selvitetään syksyn aikana oppilaiden ja 
henkilöstön oireilun tilannetta. Korjaussuunnitelmaa laaditaan 
kuntotutkimuksen tulosten perusteella. Työsuojelu ehdotti 
terveydellisen riskien arviointia. 

• Terveysvalvonta on ottanut kantaa Hyrylän koulukeskuksen 
terveydellisiin olosuhteisiin tarkastuskertomuksessa 16.5.2019. 
Rakenteissa olevien vaurioiden takia Tuusulan kunnalta on pyydetty 
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kirjallinen suunnitelma terveyshaittaa aiheuttavien olosuhteiden 
poistamiseksi sekä arvio korjausaikataulusta 30.11.2019 mennessä. 
Tällä hetkellä asia etenee terveysvalvonnassa normaalin prosessin 
mukaisesti eikä tarvetta määräyksille tai muille pakkotoimille ole.   
 

7.2 Tuuskodon kalustamiseen liittyvä tiedottaminen 
• Tilapalvelut on käynyt keskustelua aiheesta ja ohjeistus on työn alla. 

Asiasta tiedotetaan 22.8.2019 kunnantalon henkilöstölle pidettävässä 
tiedotustilaisuudessa.  

 
8. Seuraava sisäilmatyöryhmän kokous 

Seuraava kokous 12.9.2019 klo 12.00-14.00. Kokous pidetään Riihikallion koulun 
väistötiloissa.  
 

 

 


