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Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä   
Hyökkälän koulu   
Kokous 4.9.2019 klo 12 – 13  
   
Osallistujat 

   
Tiina Simons, kehittämispäällikkö, puheenjohtaja   
Kati Aalto, työterveyshoitaja   
Catharina Siiskonen, kouluterveydenhoitaja   
Janne Leivo, rehtori   
Matti Valkonen, virka-apulaisrehtori    
Annika Lahti, henkilökunnan edustaja   
Suvi Vaahto, henkilökunnan edustaja   
Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu   
Anna Tervo, huoltajien edustaja   
Tiina Julin, huoltajien edustaja   
Pia Gummerus, terveystarkastaja    
Pertti Elg, rakennusmestari   
Pia Järvenpää, sihteeri   
  
MUISTIO  
 

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

 
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus   

a. Työterveydenhuolto  
Koulun alkamisen jälkeen tullut 3 oireilmoitusta, kaikki aikaisemmin 
oirehtivia. Tilat: LK 11 (2 ilmoitusta), FK 14, FK 15 (2 ilmoitusta), L28 (2 

ilmoitusta), FK13, parakkitilan opettajahuone, LK1, TT lk (2 ilmoitusta) ja LK12. 
 

b. Oppilaiden terveydenhuolto  
3 oireilmoitusta, annettu oirepäiväkirja kaikille, 1 palautunut (tila: 
kotitaloustila) ja kahdelta odotetaan tietoa. Kolmesta Ilmoittaneesta kaksi 
uutta oirehtijaa. 

Puheenjohtaja kertoi, että 09/2018 alkaen kerätyn tilaston 
mukaan oirehtijoiden kokonaismäärä on vähentynyt 

Oireilmoitusta ei voi tehdä vain sähköisesti, tapaaminen ilmoituksen 
yhteydessä on välttämätön. Lomake voidaan lähettää sähköpostilla 
huoltajalle. 

 
c. Esimiehen tieto  

2 oireilmoitusta oppilailta, henkilöstöltä ei ilmoituksia. 
 

Henkilökunnan mukaan ilma luokissa on ollut syksyn aikana tosi tunkkaista 
ja kuuma. 

 
d. Tarvitaanko kysely kohteessa  

Ei tarvetta kyselyn järjestämiseen. 
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3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet  

a. Tutkimukset  
Käsityöluokan osalta tehdään tarkentavia tutkimuksia ja rakenneavauksia 
lattiarakenteen osalta. 

  

   
b. Korjaukset  

Kotitalousluokkien lattiarakenteen korjaukset toteutuivat suurempina kuin 
suunniteltiin ja korjaukset eivät valmistuneet sovitussa aikataulussa. 
Luokkien kaluste asennukset ovat käynnissä ja luokat ovat valmiit syyskuun 
puoleen väliin mennessä. 
 

Auditorion sisäilmanlaadun seurantamittauksen IISY-järjestelmän raportti 
toimitettu rehtorille. Raportin mukaan painesuhteet ovat kunnossa. 

  
c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt  

Väistötilassa luokkien välille ei kustannussyistä rakenneta väliovia.  
 

Kotitalousluokkien puuttuminen on ollut erityisen haastavaa.  
 

Ulkovälitunnit ovat syksyllä onnistuneet, mutta säiden muuttuessa ulkoilu 
on haaste. Säädösten mukaan katoksen rakentaminen on mahdoton. Tilojen 
jako on helpottunut yhden luokan vähenemisen myötä.   
 

Virtuaaliluokalla aloittanut uusi opettaja ja järjestely toimii hyvin. 
  

Kesän aikana viemäreiden kunnosta tulisi huollon hoitaa. 
 

Huoltajilta tullut viestiä, että oppilaat ovat väsyneitä, jos useampi tunti on 
ollut vanhalla puolella. Oireilmoitusten tekemisestä on huoltajia 
muistutettu. 

  
d. Viestintä, tiedotus, koulutus  

Ei ole ollut. 

 
4. Uudet toimenpiteet  

Teknisentyön luokkaan tehdään rakenneaukaisut syyskuun lopussa.  
 

Tiivistettyjen luokkien lisätutkimusten tarve tarkistetaan.  
Musiikkiluokka tarkastetaan. 

Auditorion mattonäytteet otetaan. 

Kaikista näistä tutkimuksista ja tarkastuksesta tehdään raportit, joissa on kuvat 
tarkastuksista. 
 

Väistötiloihin asennetaan IISY-mittarit. Mittareilla saadaan tietoa sisäilman 
laadusta: lämpötila, suhteellinen kosteus, hiilidioksidipitoisuus ja haihtuvat 
orgaaniset yhdisteet (VOC). Paine-eromittareilla nähdään ulko- ja sisäilman 
välinen paine-ero. Hiilidioksidipitoisuuden avulla voidaan arvioida ilmanvaihdon 
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riittävyyttä tilassa.  
 

IISY-mittareiden tuloksia vanhalla puolella tarkkaillaan ja vertaillaan aikaisempiin 
mittauksiin.  
 

Iltavahtimestarin työtila tarkastetaan (tilapalvelut ja rehtorit) kokouksen jälkeen 
ja tilalle tehdään tarvittava korjaussuunnitelma. 

 
5. Viestintä  

Tarkastetaan, että kaikki kohteen tutkimusraportit on viety kunnan 
sisäilmasivuille. 

 
6. Seuraavan kokouksen sopiminen  

Seuraava kokous tiistaina 19.11.2019 klo 15 – 16 Hyökkälän koululla. 


