
Hyökkälän koulun sisäilmatyöryhmän kokous  

ma 4.6.2018 klo 14–15.15 

 

Läsnä: 

Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimen johtaja, puheenjohtaja 

Tiina Simons, kehittämispäällikkö, sihteeri 

Catharina Siiskonen, kouluterveydenhoitaja 

Janne Leivo, rehtori 

Matti Valkonen, virka-apulaisrehtori 

Annika Lahti, opettaja 

Suvi Vaahto, opettaja 

Pia Gummerus, terveystarkastaja 

Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu 

Tiina Julin, huoltaja 

Kati Aalto, työterveyshoitaja 

Ritva Lappalainen, tilakeskuksen päällikkö 

 

1. Kokouksen avaus, pj. Virpi Lehmusvaara ja esittelykierros 

 

2. Kunnan sisäilmatyön rakenteet 

 

- Kunnan sisäilmatyöryhmä, puheenjohtajana Virpi Lehmusvaara  

- yksikkökohtaiset sisäilmatyöryhmät, jatkossa puheenjohtajana Tiina Simons 

 vanhempainedustus, Vanhempainyhdistys valitsee edustajan – yläkoulu ja 

alakoulu 

 Henkilökunnan edustus, valitaan työyhteisöstä 

 Kunnan edustus, tehtävänsä puolesta keskeiset 

 

3. Hyökkälän koulun tilannekatsaus 

- Alakoulun osalta tilanne hyvä, remontti valmistunut, uudet tilat toimivat. Kou-

lussa käyty epävirallista keskustelua: onko ilmastointi liian kovalla, onko raken-

nusaikaista pölyä, muutamalta tullut ilmoitus, että ei voi mennä auditorioon 

- Yläkoulun osalta väistötilojen N-rakennus on otettu käyttöön kevätlukukau-

della. Muina tiloina väistötilojen lisäksi käytössä ovat auditorio, liikuntasali, 

ruokasali, 5 opetusluokkaa, kotitalous, käsityö ja musiikki. 

- Yläkoulussa 530 oppilasta, 12 oppilaasta on yläkoulusta tällä tehty oireilmoi-

tusta, heistä 4 9. luokkalaisia. Sisäilmasta johtuen perusopetuslain 18 pykälän 

mukaan 6 oppilaalle on tehty opetuksen erityisjärjestelyt. Sisäilmaoireet ovat 

pääsääntöisesti auditorioon liittyen - 2 oppilaalta väistötilojen osalta oireilmoi-

tukset.  

- Opettajilta oireilmoituksia tai siihen verrattavat 2-3 opettajalta pääasiassa N-

rakennus FYKE-tilat K13-15. Opettajien erillinen liite oireista toimitetaan Virpi 

Lehmusvaaralle ja Tiina Simonsille. 

 



4. Sisäilmaoireiden ilmoittaminen 

- Sisäilmaoireita varten varattava oma aika työterveydessä tai kouluterveyden-

hoitajalta 

- Ilmoitus tulee tehdä prosessiohjeen mukaan, oppilaat kouluterveydenhoitajalle 

ja opettajat työterveyshoitajalle. 

- Ilmoituksia ei oteta huoltajien oireista 

 

 

5. Toimenpiteet 

a. Irtaimisto väistötiloissa 

- Keskusteltiin N-rakennuksen osalta, onko kyse päätalosta tuodun irtaimiston 

aiheuttamasta tilanteesta.  

- on tärkeää olla selkeät ohjeet koulun tasolla esim. materiaalien ja tarvikkei-

den toimitus suoraan väistötiloihin, ei pääkoulun kautta 

- Toimittu tavaroiden siirtojen osalta ohjeen mukaan 

- Työsuojelu korosti, että sisäilmaongelmaisista tiloista ei siirretä kalusteita 

uusiin tiloihin ilman tehopuhdistusta 

- Sovittiin, että väistötilojen FYKE-luokkien osalta voidaan hankkia uudet ka-

lusteet. Esitys hankinnoista toimitetaan sivistystoimenjohtajalle. 

b. Siivous 

- Keskusteltiin siivouksesta ja sen tehostamisesta. Tilakeskuksen osalta sii-

vouksen resurssia voidaan lisätä, mutta myös siivottavuutta pitää lisätä.  

c. Ilmastointi 

- Keskusteltiin ilmanvaihdosta. Ilmastointi on 24/7 päällä tällä hetkellä 

- Tilakeskuksen toimenpiteenä auditorion ilmastoinnin säätäminen kesällä  

d. Erityisjärjestelyt opetuksessa ja muussa koulun toiminnassa 

- Koulussa tehty hyvin räätälöintiä, nyt täytyy vielä tarkistaa muutamia kohtia 

- Ruokailun osalta käytiin keskustelua, miten voidaan järjestää jatkossa niille op-

pilaille, jotka eivät pysty ruokailemaan koulun ruokasalissa 

e. Kyselyt 

- THL:n tulokset eivät ole vielä saapuneet.  

- Työpaikkaselvitys on tulossa syksyllä 

f. Kunnan sisäilmatyöryhmään: sovittiin että, kunnan sisäilmatyöryhmään mene-

vät seuraavat asiat: 

- auditorion tilannetta, ruokalaa ja musiikkiluokkaa täytyy selvittää lisää, mitä 

lisätutkimuksia tarvitaan  

- selvitetään auttaisiko puhdistimien asennus FYKE-varastoon 

 

 

6. Yhteistyö 

- Keskusteltiin siitä, että työryhmällä on yhteinen tavoite: Varmistaa terveelliset 

ja turvalliset työskentelytilat oppilaille ja työntekijöille. Työryhmä toimii yhtei-

sen tavoitteen mukaan yhdessä. Ratkaistaan asioita ja mietitään. Jos tarvitaan 

uusia toimintatapoja, tehdään niin. 



- Kaikkea ei voi virastosta ohjeistaa. Keskustelut ja ratkaisut täytyy tehdä yksik-

kötasolla 

- Yhteinen projekti ensi lukuvuodelle tilojen siistinä ja viihtyisänä pitäminen 

 

 

7. Palveluverkko  

Kunnanvaltuusto tekee päätöksiä palveluverkostosta 4.6.2018. Alustava suun-

nitelma on, että Rykmentinpuisto valmistuu 2024-2025. 

 

8. Kehittäminen 

- Turun yliopisto on käynnistänyt Terveet tilat 2028 –toimintaohjelman yhtey-

teen SATAKUNTA-hankkeen. Satakunta-hankkeen tarkoituksena on tarjota 

kunnille tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja, joilla sisäilmaongelmaiset ra-

kennukset saadaan kertakorjauksilla kuntoon. Tuusulan kunnan liittymistä mu-

kaan tähän tutkimushankkeeseen edistetään kesän aikana.  

- Iisy- Terveempiä rakennuksia –hanke, jossa asennetaan Freesi-antureita Tuu-

sulan kiinteistöihin. Anturit antavat tietoa kiinteistöjen sisäilman laadusta. 

Hyökkälän kouluun on tulossa anturit  

- Kunnan sisäilmatyöryhmässä on sovittu kehittämisryhmän perustamisesta. Ke-

hittämistyöryhmän tarkoituksena on mm. prosessien kehittäminen ja ohjeistus-

ten kehittäminen 

- Pohdittu opetuksen allergiatilojen toteuttamista. Haasteena se, että valitut op-

pilaat täytyy valita tarkoin kriteerein: ei kotieläimiä kotona, home- sisäilmaon-

gelmia. Opetuksen antaisi erityisluokanopettaja 

 

9. Seuraava kokous  

- Noin syyskuun puoleen väliin. Kokouskutsu tulee Tiina Simonsilta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


