
 

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä 

Hyökkälän koulu 

Kokous to 25.10.2018 klo 12.00-12.56 

 

Osallistujat: 

Tiina Simons, kasvatus- ja sivistystoimi, kehittämispäällikkö, puheenjohtaja  

Catharina Siiskonen, kouluterveydenhoitaja 

Kati Aalto, työterveyshoitaja 

Janne Leivo, rehtori 

Pertti Elg, rakennusmestari 

Matti Valkonen, virka-apulaisrehtori 

Annika Lahti, opettaja 

Suvi Vaahto, opettaja 

Pia Gummerus, terveystarkastaja 

Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu 

Anna Tervo ja Tiina Julin, huoltajien edustajat 

Pia Visti-Korhonen, kasvatus- ja sivistystoimi, sihteeri 

 

 

Pöytäkirja 

 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat 

Todettiin läsnäolijat. 

 

2. Oireilmoitukset 

 Ohjeistus ja toiminta 

 Aiheeseen liittyvä tiedote julkaistaan 26.10.2018.  

 Oireilmoitusten tilanne edellisen kokouksen jälkeen 

 Työterveyshuoltoon on tullut yksi uusi ilmoitus. Ilmoitus koskee 

tiloja, joiden osalta on tiedossa toimenpiteitä.  

 Oppilaiden osalta on tullut 3 uutta ilmoitusta.  

 Huolenaiheita henkilöstöltä:  

 Sosiaaliset tilat ovat kooltaan rajalliset.  

 Työsuojelu tarkastaa ruokailutilojen riittävyyden.  

 Wc-tiloja on käytössä vain yksi opettajanhuoneessa. Tilassa on 

kosteutta laitteiden vuoksi.  

 Huomiot: Väistötilojen inva wc-tilojen hyödyntäminen on 

mahdollista. Opettajanhuoneen wc-tilassa on kuivuri ja pe-

sukone, jotka lisäävät tilassa kosteutta. Laitteet siirretään 

pian pois ao. tilasta.  

 Parakkien tulevaisuus on epäselvä.  

 Tilakeskuksen tieto: Kyseessä olevien väistötilojen ener-

giavaatimukset vastaavat 30 vuoden käyttöön.  



 Väistötilat on suunniteltu alakoulun väistöä varten, nyt 

käyttö yläkoulun kohdalla tuonut rajoitteita ja tilanpuu-

tetta.  

 Ensimmäisen kokouksen pöytäkirjassa (4.6.2018) on virheitä oi-

reilmoitusten määristä.  

 Käytiin keskustelua eroavista oireilmoitusten määristä ja 

todettiin, että taustalla on oireiden kirjaustapa. Pöytäkir-

joihin kirjataan koulu- ja työterveyshuoltoon tulleiden il-

moitusten määrät.  

 Huoli pehmeiden kalusteiden siirroista. 

 Keskusteltiin erilaisista näkemyksistä kalusteiden siirron 

osalta. Rehtori muistuttaa, että B-siivestä ei siirretä kalus-

teita ja muita tavaroita.  

 Huoltajien terveiset: 

 Tila, jossa on pingispöytä, on havaintojen perusteella 

huono tila. Miten oppilaat on ohjeistettu välituntien osalta 

ao. tilan käytössä? 

 Rehtorin mukaan osa välitunneista on varattu siirty-

misiä varten, muutama välitunti on ulkovälitunteja 

ja osalla välitunneista on liikuntasali käytössä.  

 Ao. tila ei ole käyttökiellossa. Tilan lähellä tuuli-

kaapissa on hajuhaitta.  

 Onko käytävä tutkittavissa?  

 Tilakeskuksen mukaan tila on tutkittu ja kor-

jattu. Tilakeskus tarkastaa tilan tämän hetki-

sen kunnon.  

 

3. Uudet toimenpiteet 

 Tutkimus- ja korjaussuunnitelman läpikäyminen 

 Koulurakennusten tutkimuksia sisäilman laadun selvittämiseksi 

jatketaan syksyn 2018 ja talven aikana seuraavissa koulun 

osissa: 

 Auditorio 

 Opettajanhuone ja kansliatilat 

 Koululuokat vuonna 2002 valmistuneessa osassa 

 Musiikkiluokka 

 Teknisen työn luokka 

 Väistötilana toimiva parakki 

 Tutkimussuunnitelmaan lisätään terveysvalvonnan toimittamat  

täydennykset.  

 Tilakeskuksen omat selvitykset alkavat ensi viikolla mittauslait-

teiden asennuksella. Merkkiainetutkimuksia voidaan tehdä iltai-

sin/viikonloppuisin. 



 Tilakeskus laatii toimenpiteiden aikataulutuksen tutkimussuunnitelman 

liitteeksi.  

 Ratkaistaan yhdessä-hanke 

 Tiina Simons keskustelee rehtorin kanssa hankkeen sisällöistä ja 

resursseista. Asiaa käsitellään myöhemmin sisäilmatyöryhmän 

kokouksessa.  

4. Viestintä 

Kokousten pöytäkirjat tallennetaan kunnan verkkosivuille https://www.tuu-

sula.fi/sisailma-asiat.  

 

Tiedote ajankohtaisista sisäilma-asioista julkaistaan 26.10.2018.  

 

5. Seuraavan kokouksen sopiminen 

Väistötilojen tilanne käsittelyssä seuraavassa kokouksessa tiistaina 

4.12.2018 klo 11.00. 
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