
 

 
 

SISÄILMATYÖRYHMÄ 6/2019          
  

Pöytäkirja 
 

Aika: torstai 12.9.2019 klo 12.30-14.43 

Paikka: Riihikallion koulu, väistötilat  

Puheenjohtaja: Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö  
Sihteeri: Pia Visti-Korhonen, viestinnän asiantuntija  
Työsuojeluvaltuutetut: Simo Aravuori, Markku Kaarlejärvi  
Työsuojelupäällikkö: Ninni Korhonen  
Palvelussuhdelakimies: Juha Tynjä 
Keski-Uudenmaan Työterveys Oy: Pirkko Kolmonen, Eira Salkola, Kati Aalto   
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   
Keu-sote: Kouluterveydenhuolto/neuvola: Catharina Siiskonen  
 
Lisäksi läsnä projektikoordinaattori Julle Ovaskainen. 
  
Tutustuminen Riihikallion koulun väistötiloihin klo 12.30, esittelijänä toimi Riihikallion 
koulun apulaisrehtori Laura Nuikka.  
  
Väistötilojen toimittajan Fixcelin edustajien alustus aiheesta sisäilmasto ja 
materiaalien terveellisyys.   

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

2. Edellisen kokouksen 14.8.2019 muistion tarkastaminen ja hyväksyminen   
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirja viedään osoitteeseen 
www.tuusula.fi/sisailma > Kunnan sisäilmatyöryhmä.  

3. Tilannekatsaus kunnan tasolla vastuualueittain   
 

3.1 Tilapalvelut  
Ei uusia avauksia edellisen 14.8.2019 kokouksen jälkeen. 
Vaunukankaan koululla kesällä aloitettua kapselointa jatketaan  
           syyslomalla. 

http://www.tuusula.fi/sisailma


 

 
 

 
Hyökkälän koulun kotitalousluokan työt ovat valmistumassa viikolla 38. 
Tuuskodossa työt ovat alkaneet kolme viikkoa sitten, ensimmäiseen 
valmistuvaan 1980-luvun osaan muuttavat marraskuun tienoilla 
Tilapalvelut ja ICT-yksikkö. Tutkija on tulossa paikan päälle 
henkilöstöinfoon 19.9.2019 klo 10.00 kertomaan Tuuskodon 
tutkimustuloksista. Akuutteja muuttotoiveita kunnantalolta on ilmennyt, 
tiivistetään yhteistyötä työterveyden kanssa.  
Kolsan päiväkodin ja koulun merkkiainekokeet toteutetaan 23.-24.9.2019.   
 

3.2 Kouluterveydenhuolto  
Oireilmoitusten määrä edellisen 14.8.2019 kokouksen jälkeen: 
Vaunukankaan koulu: 10  
Hyrylän koulukeskus: 4 
Jokelan koulukeskus: 3 
Paijalan koulu: 3  
Hyökkälän koulu: 7 
Riihikallion koulu: 4 (vanhan kouluosan puolella) 
 

3.3 Työterveydenhuolto  
Viimeisen kuukauden aikana 12 ilmoitusta: 
Hyökkälän koulu: 3 
Kunnantalo: 2 
Paijalan koulu: 2 
Muut yksittäisiä ilmoituksia yksittäisistä yksiköistä.  
Pellavan päiväkotiin ja perhekeskustilaan sekä Vaunukankaan koululle on 
tulossa sisäilmahaastattelut.  
 

3.4 Työsuojelu  
Ajankohtaisina asioina terveydellisen riskin arviointi ja Keusote-yhteistyö. 
 

3.5 Terveysvalvonta  
Riihikallion koulusta (vanhasta koulurakennuksesta) ja Vaunukankaan 
koululta on tullut yhteydenottoja terveysvalvontaan.  
Paijalan koulun raporttia odotetaan toimitettavaksi terveysvalvontaan. 
Toimitus tapahtuu lokakuun aikana. 

 
3.6 Sivistys  

Viisi kohdekohtaista sisäilmatyöryhmää on toteutunut edeltävän   
           kuukauden aikana:  

 



 

 
 

 
Kirkonkylän koulu 26.8.2019: Tilanne on vakaa. Kaikki toiminta tapahtuu 
väistötiloissa.  
Ruotsinkylän koulu 26.8.2019: Tilanne on vakaa väistötilojen käyttöönoton 
jälkeen.  
Roinilan päiväkoti 27.8.2019: Henkilökunta oirehtii, kesäkuussa on käynyt 
työterveyshuolto paikan päällä. Tilapalvelut selvittävät tilannetta, 
tarkastelussa mm. ilmanvaihto ja lattian kosteus. 
Vaunukankaan koulu 2.9.2019: Vaunukankaan koululla odotetaan 
tilannetiedottamista. Kesän jälkeen luvattu koonti toimenpiteistä (koonnin 
laatii Tilapalvelut) ei ole vielä valmistunut. Loppujen suunniteltujen 
toimenpiteiden toivotaan valmistuvan syysloman ja joululoman aikana.  
Kunnan sisäilmatyöryhmä otti vastaan Vaunukankaan huoltajien 
kunnanhallitukselle toimittaman adressin. Vastaus laaditaan Tilapalveluilla 
perustuen laadinnassa olevaan toimenpiteiden koontitiedotteeseen. 
Vaunukankaalla jatketaan Ratkaistaan yhdessä -hanketta. 
Hyökkälän koulu 4.9.2019: Oireilijoiden määrä on puolittunut, osa kuitenkin 
oirehtii edelleen sekä oppilaiden että henkilöstön osalta (runsaammin 
alistuneet). Hyökkälässä jatketaan Ratkaistaan yhdessä –hanketta. 
Lahelan tertun päiväkodin tilanne on selvitettävä.  
Mainingin päiväkodin osalta on ilmennyt ilman riittävyyshaasteita, 
selvitetään tilanne. Seuraava seurantahetki on 30.9.2019 tilastointipäivä. 
Päiväkodin tilanteesta tulee toimittaa selvitys terveysvalvontaan kuluvan 
vuoden loppuun mennessä.   
 
Liite: Oireilijoiden määrä, tilastointi ajalta 1.4.-30.6.2019.  
 

5. Akuutit kohdekohtaiset 
 

5.1. Kunnantalon tilanne:  
Työterveyshuolto tulee paikalle 19.9.2019 henkilöstön tiedotustilaisuuteen. 
Kunnan sisäilmatyöryhmä suosittelee kunnantalon kohdekohtaisen 
sisäilmatyöryhmän perustamisesta ja kunnan tilatyöryhmän pöytäkirjojen 
löydettävyyttä vastaavasti kuin muiden kohdekohtaisten ryhmien.  
 
Tilapalveluiden esitys väistötiloihin siirrettävän irtaimiston puhdistuksesta: 
Esityksen esitteli Julle Ovaskainen.  
Lisätään ohjeeseen maininta, että neuvottelupöydät ja siirrettävät tuolit 
sisäilmapuhdistetaan. Käytiin keskustelua papereiden siirtämisestä    
kunnantalolta Tuuskotoon. Kunnan sisäilmatyöryhmä hyväksyi ohjeistuksen 
otettavaksi käyttöön sovitulla täydennyksellä, työsuojeluvaltuutettu antoi  
                        eriävän mielipiteen koskien paperien siirtoa. Ohjeistusta muutossa  
                        mukaan ottavista papereista tarkennetaan.  

https://www.tuusula.fi/tiedostopankki/index.tmpl?sivu_id=8996
https://www.tuusula.fi/tiedostopankki/index.tmpl?sivu_id=9001
https://www.tuusula.fi/tiedostopankki/index.tmpl?sivu_id=9000
https://www.tuusula.fi/tiedostopankki/index.tmpl?sivu_id=9002
https://www.tuusula.fi/tiedostopankki/index.tmpl?sivu_id=8995


 

 
 

6. Ajankohtaista kehittämisessä 
Ei mainittavaa.  
 

7. Viestintä 
 

7.1 Keskeiset viestittävät 
Kaikkia osapuolia pyydetään pitämään sisäilmasivuston tiedot ajan tasalla.  
Sisäilmaohjeen päivitys viestitään ohjeen valmistuessa.  
 

8. Muut asiat  
 
8.1 Sisäilmaohjeen päivitys:  

Kehittämisryhmä on päivittänyt ohjetta.  
Huomioitavaa päivityksessä: Neuvolayhteistyötä ei ole kuvattu toistaiseksi 
ohjeessa, tämä osuus tarkennetaan, kun toimintatavasta on sovittu 
Keusoten neuvolapalveluiden kanssa.  Myös ohje asiakkaalle tarkennetaan 
osaksi ohjetta, huomioidaan erityisesti yhteisötilat, joiden verkosto on tällä 
hetkellä selvityksen alla.  
Työsuojelu esitti kohtaan 3 lisättävän eri toimijoiden tehtävät ja vastuut 
kuten työntekijän ja esimiehen vastuut. Työterveyshuollon osuutta 
toivotaan täydennettävän. Tarkemmat esitettävien kohtien muutostekstit 
toimittaa Ninni Korhonen. 
Päivitettyyn ohjeeseen palataan seuraavassa kokouksessa. 
Työsuojelutoimikunta käsittelee ohjeen päivityksen valmistuttua.  
 

8.2 Terveydellisen merkityksen arviointi  
Työterveyshuolto seuraa yksiköissä terveydellisen merkityksen tilannetta. 
Näkökulmaa käsitellään myös säännöllisesti kunnan sisäilmatyöryhmässä. 
Myös terveysvalvonnasta otetaan tarvittaessa kantaa terveydelliseen 
merkitykseen, jos tilanne koskee terveysvalvonnan valvontakohteita eli 
lähinnä oppilaita ja päiväkotilapsia.  
 

8.3 Paijalan puukoulun käyttö yhteisötilana ja toive vanhempainillan 
järjestämisestä  
Kuntatilojen (mm. yhteisötilat kuten Paijalan puukoulu) käyttäjien 
oireilmoitusten käytännöt ovat osin puutteellisia. Ao. rakennuksen 
sisäilmakysymyksistä toivotaan kunnan edustajaa kertomaan iltakäyttäjien 
vanhempainiltaan. Pia Gummerus terveysvalvonnasta voi mennä paikan 
päälle yhdessä kunnan edustajan kanssa, kun kohteessa tehtävät  
            toimenpiteet ovat tiedossa. Terveysvalvonta on ottanut kantaa    
            puukoulun käyttöön tarkastuskertomuksessa.  



 

 
 

Tiedoksi: Yhteisötilojen selvitys on käynnissä, jossa kartoitetaan Tuusulan 
alueen yhteisöjen käyttöön osoitettavat tilat ja talot.  
 

8.4 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän (Keusote) käyttämien Tuusulan 
kunnan kiinteistöjen sisäilmaongelmien käsittely  
Keusoten palvelut toimivat tiloissaan vuokralaisina, kunnan rooli on toimia  
vuokranantajana. Ehdotettu perustettavan erillinen kunnan ja Keusoten 
yhteinen sisäilmatyöryhmä.  
 

8.5 Kohdekohtaisten sisäilmatyöryhmän pöytäkirjat Teamsissä 
Uusi Teamsissä tapahtuva muokkauskäytäntö on otettu käyttöön, 
huomioitavaksi myös kunnan sisäilmatyöryhmän jäsenille.  
 

8.6 Sisäilmakoulutus 18.11.2019 klo 12.00-16.00 
Pia Gummerus tiedotti järjesteillä olevasta sisäilmakoulutuksesta, jossa 
käsitellään sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä ja sisäilmaoireita sekä niiden 
tunnistamista. Koulutukseen voi osallistua eri toimialueiden edustajia kuten 
sisäilmatyöryhmien jäseniä ja esimiehiä. Kutsu toimitetaan kohderyhmille 
myöhemmin.  

  
9. Seuraava sisäilmatyöryhmän kokous  

Seuraava kokous 8.10.2019 klo 12.00-14.00.   
 
 


