
 

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä 

Ruotsinkylän koulu 

Kokous 8.10.2018 klo 8.00-8.39 

Ruotsinkylän koulun opettajanhuone 

 

Osallistujat: 

Tiina Simons, kasvatus- ja sivistystoimi, kehittämispäällikkö (puheenjohtaja)  

Jyrki Kaarila, rehtori 

Pia Gummerus, terveystarkastaja 

Pertti Elg, rakennusmestari 

Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu 

Kati Aalto, työterveyshoitaja 

Virpi Liukkonen, kouluterveydenhoitaja 

Mervi Ahola, Katja Niemi ja Johanna Sariola, huoltajien edustajat 

Pia Visti-Korhonen, kasvatus- ja sivistystoimi, toimialasihteeri (sihteeri) 

 

Pöytäkirja 

 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat 

Todettiin läsnäolijat esittelykierroksella.  

 

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus  

a. Työterveydenhuolto 

 Uusia ilmoituksia ei ole tullut tietoon edellisen kokouksen jäl-

keen.  

b. Kouluterveydenhuolto 

 Katso esimiehen tieto -kohta.  

c. Esimiehen tieto  

 Kouluterveydenhoitajalle on tullut muutamia ilmoituksia OT7–

tilaan liittyen. Oirepäiväkirjat on toimitettu käyttöön.  

 Musiikkiluokka on kokonaan pois käytöstä. Ensimmäisellä syksyn 

kouluviikolla tilasta tuli useita päänsärky-ilmoituksia. Tilalle otet-

tiin käyttöön OT7-tila. Musiikkiopetuksen järjestäminen on tällä 

hetkellä haasteellinen tilan aiheuttaessa osalle oireita.  

 Opetus järjestetään mahdollisimman paljon uudella puolella, 

teknisen työn tila on täydessä käytössään.  

 Opettajienhuoneen puoleinen osa rakennusta aiheuttaa oireita. 

Osa tulevaisuutta toivotaan pohdittavan. 

 Jos siirrytään erillisiin paviljonkeihin, käyttöön jää mm. ruokala, 

liikuntasali ja teknisen työn luokka.  

 

 

 



 

d. Terveystarkastajan tieto 

 Musiikkiluokan osalta on tullut yhteydenottoja (järjestelyt ope-

tuksen osalta toteutettu nyt toisessa tilassa). 

e. Tarvitaanko kysely kohteessa 

 THL kyselyn tulokset ovat saapuneet edellisellä viikolla. Ruotsin-

kylän osalta tulokset eivät ole relevantteja kyselyn jälkeen to-

teutuneiden tilamuutosten vuoksi.  

 Kasvatus- ja sivistyslautakunnassa käsiteltiin syyskuussa Sata-

kunta-hankkeeseen liittymistä. Hanke sisältää säännölliset sisäil-

maoirekyselyt. Lautakunnalle esitettiin, että Tuusula liittyy seu-

raavaksi 10 vuodeksi hankkeeseen.  

 

3. Kiinteistökatsaus 

 Kiinteistökatsaus käsitellään seuraavassa kokouksessa.  

 Ruotsinkylän koulun tulevaisuuden vaihtoehtoja on esitelty edellisessä 

kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän kokouksessa ja huoltajille on jär-

jestetty keskustelutilaisuus 24.9.2018. Henkilökunnalle on järjestetty 

keskustelutilaisuus vaihtoehdoista 18.9.2018. Huoltajaillassa vaihto-

ehto 1 sai eniten ääniä eli vaihtoehto paviljongit ja siirtyminen Lahe-

laan sen valmistuessa. 

 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan 23.10.2018 kokouksessa on 

käsittelyssä palveluverkkosuunnitelma, jossa myös Ruotsinkylän 

koulu on mukana.  

 Liikuntasaliosaan lisätään akustiikkalevyjä äänen vaimentamiseksi (ti-

lan korkeus haasteena) ja kangassermejä.  

 Jos lautakunta tekee päätöksen vaihtoehdon 1 mukaan, paviljonkien 

kilpailutus käynnistetään alkuvuonna, paviljongit valmiit kesään men-

nessä.  

 Vanhempainyhdistys on huomioinut suunnitelmissa olevien pa-

viljonkien olevan kooltaan pienet.  

 

4. Toteutuneet toimenpiteet 

a. Tutkimukset 

 Iisy-mittari on käytössä.  

b. Korjaukset 

 Katso kohta 3. Kiinteistökatsaus.  

c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt 

 Huoltajien edustaja: OT7-tilan tilanne on epäselvä. Tilasta ei ole 

kirjallista raporttia käytettävissä.  

 Työsuojelulle ei ole tullut yhteydenottoja.  

d. viestintä, tiedotus, koulutus 

 Katso kohta 6. Viestintä.  

 



5. Uudet toimenpiteet 

 Katso kohta 3. Kiinteistökatsaus.  

 

6. Viestintä 

 Koulun tietoon tulleet asiat tiedotetaan huoltajille. Ajankohtainen tieto 

(kirjallinen) on oltava rehtorilla käytettävissä.  

 

7. Seuraavan kokouksen sopiminen 

Seuraava kokous 2.11.2018 klo 8.30-9.30. Mahdolliset raportit (mm. 

31.7.2018 toteutuneista tutkimuksista) toivotaan nähtäväksi ennen ko-

kousta.  

 


