
Kokousmuistio 

Ruotsinkylän koulu 

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä 

Kokous ti 22.5.2018 klo 14.00, Ruotsinkylän koulun henkilökuntatila 

 

Paikalla: Virpi Lehmusvaara (kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, Jussi Salonen 

(kunnanhallituksen 1. varapj/kasvatus-ja sivistyslautakunnan pj), Mervi Ahola,  

Johanna Sariola (huoltajien edustajat), Virpi Liukkonen (kouluterveydenhoitaja), 

Simo Aravuori (työsuojeluvaltuutettu), Pirkko Kolmonen (vastaava työterveyshoi-

taja), Kati Aalto (työterveyshoitaja), Pertti Elg (tilakeskus) ja Jyrki Kaarila (reh-

tori) 

 

 Puheenjohtaja Virpi Lehmusvaara avasi kokouksen. 

 

 Rehtori Jyrki Kaarila kävi läpi tämänhetkisen tilanteen väistötilojen osalta. 

Kalusteet tilataan kevään aikana. Liikuntasali ja yläaula sisustettu 1.8. men-

nessä. Kalustukseen on myönnetty määrärahat. 

 

 Liikuntasali ja yläaula toimivat väistötiloina lukuvuoden 2018-19. Jatkosta 

tehdään päätökset ensi vuoden aikana. 

 

 6.luokka siirtyy Hyrylän koulukeskukseen. Oppilaat saavat matkakortin, jolla 

he pääsevät kulkemaan rajoituksetta koulupäivien aikana. Alun perin oli 

suunniteltu, että vaihtotunnit järjestetään Ruotsinkylän koululla. Harkitaan 

vielä, olisiko mahdollista järjestää 6.luokan opetus kokonaan Koulukeskuk-

sessa. 

 

 Klemetskogin koulun liikuntasali ja päätyluokka ovat käytössä iltapäivisin 

tarvittaessa. 

 

 Kouluverkkoselvitys menee valtuustoon kesäkuun alussa.  

 

 OT7: Pertti Elg kertoi korjaussuunnitelmasta. Koulun päätyttyä ulkoseinän 

osuus avataan 1,2 metrin korkeuteen asti. Eristeet, alajuoksut, tuulensuojat 

avataan ja tehdään korjaustoimenpiteitä. Vaurion aiheuttaja on lumi, joka 

on sulanut seinää vasten lämpövuodon seurauksena. 

 

 Teknisen työn tilan takaosa tutkitaan ja halkeama korjataan takimmaisen 

varaston osalta. 

 

 Musiikkiluokassa havaittu polttoaineen haju poistetaan alipaineistuksella. Ti-

laan tehdään paine-eromittaus. Maanvastainen seinä tutkitaan. Tutkimus-

suunnitelma tulee kesäkuun alkuun mennessä. 

 



 Rakenneaukaisut tehdään koulun loputtua. 

 

 Terveydenhoitajan tilat tutkitaan ja suoritetaan mahdolliset korjaukset. Ter-

veydenhoitajan tarkastukset tehdään kesällä liikuntasalin yläaulassa. 

 

 Yhdyskäytävän haju aiheuttaa huolta saumakohtien osalta. Tilaa käytetään 

ainoastaan ulkovaatteiden säilytykseen. Hiilidioksidipitoisuus on korkea ylä-

aulassa, onko ilmamäärä riittävä? Toivotaan lappua tilaan, jossa on max 

henkilömäärä/tila. 

 

 Matalasta viipalerakennuksesta tuli paljon henkilökunnan oireilmoituksia 

syksyllä. 

 

 Maaliskuuhun asti on tullut paljon oireilmoituksia kouluterveydenhoitajalle. 

Vanhempien palautteen mukaan tilanne aiheuttaa epätietoisuutta ja huolta. 

Lisäksi koetaan, että tietoa tulee tipoittain. Tulevien 1.luokkalaisten tutustu-

mispäivässä palaute on ollut myönteistä. Syksystä lähtien oireilmoitukset 

kirjataan Excel-taulukkoon. 

 

 Pehmeitä materiaaleja ei siirretä saliin. Kovapintaiset kalusteet ja tarvikkeet 

on puhdistettu.  

 

 Kohteessa aiotaan tilakeskuksen mukaan suorittaa seurantamittauksia. 

 

 Ilmanvaihtohormien nuohous ja suodattimien vaihto tehdään tarvittaessa. 

 

 Suositaan luontopedagogiikkaa ja järjestetään retkiä kulttuurikohteisiin ja 

urheilukeskukseen. Kuljetukset maksetaan. 

 

 Pidemmän aikavälin suunnitelma riippuu palveluverkkopäätöksistä. Harkin-

nassa on, otetaanko seuraavana vuonna 1.luokkalaisia. Yksi vaihtoehto on, 

että toiminta jatkuu pienempänä yksikkönä. 

 

 Väistötilat ohjaavat yhteisopettajuuteen. Muutosta tuetaan opettajien koulu-

tuksella. 

 

 Seuraava kokous on tiistaina 28.8. klo 16.00 Ruotsinkylän koulun henki-

lökuntatilassa. 

 

 Puheenjohtaja Virpi Lehmusvaara päätti kokouksen 14.57. 

 

 

Tuusulassa 22.5.2018 

Jyrki Kaarila, rehtori, Ruotsinkylän koulu 


