
 

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä                                 

Ruotsinkylän koulu 

Kokous 12.11.2018 klo 8.30-9.18 

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, Johanna Sariola, huoltajien edustajat 

Pia Visti-Korhonen, kasvatus- ja sivistystoimi, sihteeri 

 

Pöytäkirja 

 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat 

Todettiin läsnäolijat. 

 

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus  

a. Työterveydenhuolto 

Ei uusia ilmoituksia.  

 

b. Kouluterveydenhuolto 

Oirepäiväkirjoja ei ole tällä hetkellä jaettuna. Jaettuja ei ole palautu-

nut. Yksi ilmoitus tullut koskien Ruotsinkylän koulua.  

 

c. Esimiehen tieto  

Oireilmoituksia on tullut oppilailta OT7 tilan osalta. Ao. tila pidetään 

nyt mahdollisimman vähäisellä käytöllä (3-5 tuntia). 3. luokka on siir-

tynyt Klemetskogin koululle viikko sitten. 4. ja 5. luokkien musiikki-

tunnit on siirretty myös pidettäväksi Klemetskogissa.  

 

Kiinteistön osa, jossa opettajanhuone sijaitsee, aiheuttaa oireilua. Toi-

mintoja on siirretty mahdollisimman paljon toiseen osaan. Tilakeskuk-

sen mukaan kyseinen osa on tutkimuslistalla.  

 

Koulun toiveena on henkilöstön tilojen sijoittuminen paviljonkeihin. 

Ruokalan on tarkoitus jäädä käyttöön paviljonkien rinnalle, mikäli tut-

kimustulokset mahdollistavat käytön.  

 



d. Huoltajien tieto 

Ruotsinkylän koulua koskevan päätöksen odotus on päällimmäisenä 

huoltajien mielessä. Väistötilojen riittävyys pohdituttaa.  

 

e. Tarvitaanko kysely kohteessa 

Kysely toteutetaan paviljonkien aikana.  

 

3. Kiinteistökatsaus 

Tilakeskuksen kiinteistökatsaus: 

 OT7 tilan rakenteiden kunto on tarkastettu kesällä 2018. Kirjallista 

selvitystä ei ole vielä saatavilla.  

o Tilan kohdalla löytyi vaurio ikkunan pielessä olevasta kantavasta 

puurungosta. Kyseessä on kosteuden aiheuttama muutos, ei la-

hovauriota.  

o Eristeet ja levyrakenteet olivat ulkopuolelta tarkasteltuna puh-

taat ja niissä ei ilmennyt vaurioita.  

 Nykyisen teknisen työn luokan ja liitoskohdan hajuhaittaa on tutkittu, 

ei ilmennyt löydöksiä. Aistinvaraiset tutkimukset eivät tuoneet tulok-

sia. Merkkiainetutkimus mahdollinen liitoskohdan osalta.  

 Musiikkiluokan hajuhaitan tilanne: 

o Hajuhaittaa on pyritty poistamaan koneellisella ilmanvaihdolla, 

joka on asennettu ns. öljysäiliötilaan. Ko. tila on alipaineellinen 

ympäröiviin tiloihin nähden.  

o Lisätutkimuksia tullaan tekemään musiikkiluokan maanpainesei-

nään, porareikien kautta tehtävät mittaukset alkavat viikolla 48.  

 Terveydenhoitajan ja opettajanhuoneen tilat otetaan tutkimusten alle. 

o Erillinen tutkimussuunnitelma tulossa edellä mainittujen tilojen 

osalta, sisältää mm. rakenteiden avauksia.  

o Aikataulutus tehdään yhteistyössä esimiehen kanssa ja tiedote-

taan koulun toimesta.  

 Sovittiin tilakeskuksen laativan yhteenvedon tehdyistä ja tulevat toi-

menpiteistä. Rehtori jakaa yhteenvedon huoltajille ja henkilöstölle. 

 

4. Toteutuneet toimenpiteet 

a. Tutkimukset 

Katso kohta 3. Kiinteistökatsaus.  

 

b. Korjaukset 

Katso kohta 3. Kiinteistökatsaus.  

 

c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt 

Katso kohta 1. Oireilijoiden laatu ja määrän kartoitus; Esimiehen tieto.  

 



d. viestintä, tiedotus, koulutus 

Kunnan sisäilmatyöryhmässä on laadittu Tuusulalle prosessikuvaus 

terveellisen ympäristön arvioinnista. Kuvaus on löydettävissä osoit-

teesta www.tuusula.fi/sisailma kohdasta Yleiset asiakirjat > Muut asia-

kirjat > Terveydellisen haitan ja merkityksen arviointi sisäilma-asioissa Tuu-

sula. 

 

Kouluterveydenhoitajat keräävät neljännesvuosittain tietoa oireilijoi-

den määrästä (syyskuun loppu, joulukuun loppu, maaliskuun loppu ja 

kesäkuun loppu). Oireiden jatkuessa loma-aikojen jälkeen, tulee oi-

reista ottaa yhteyttä koulu-/työterveydenhuoltoon. Lokakuussa on jul-

kaistu kouluille ja päiväkodeille yhteinen aiheeseen liittyvä tiedote. 

 

Tulevaisuus 

Kunnanhallitus on käsitellyt Ruotsinkylän koulun tilannetta 5.11.2018 

kokouksessaan (§ 381 Ruotsinkylän koulun tulevaisuuden ratkaisut). 

Kunnanhallitus päätti, että valmistelussa edetään vaihtoehdon 1 mu-

kaisesti ja että Ruotsinkylän kouluun vuokrataan väistötilat elokuusta 

2019 alkaen. Väistötilojen suunnittelukokous pidetään 16.11.2018.   

 

Kunnan palveluverkkosuunnitelmaa käsitellään 12.11.2018 kunnanval-

tuustossa. 

 

5. Uudet toimenpiteet 

Katso kohta 3. Kiinteistökatsaus.  

 

6. Viestintä 

Katso kohta 4. Toteutuneet toimenpiteet; Viestintä, tiedotus, koulutus. 

 

7. Seuraavan kokouksen sopiminen 

Maanantai 14.1.2019 klo 15.00-16.00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tuusula.fi/sisailma

