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Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä                                       

Hyökkälän koulu   

Kokous ti 4.12.2018 klo 11, luokka L29 

 

Osallistujat: 

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

Kati Aalto, työterveyshoitaja 

Janne Leivo, rehtori 

Matti Valkonen, virka-apulaisrehtori 

Annika Lahti, henkilökunnan edustaja 

Suvi Vaahto, henkilökunnan edustaja 

Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu 

Anna Tervo, huoltajien edustaja 

Tiina Julin, huoltajien edustaja 

Pia Gummerus, terveystarkastaja 

Pertti Elg, rakennusmestari 

Pia Järvenpää, kasvatus- ja sivistystoimi, vs. toimialasihteeri (sihteeri) 

 

 

MUISTIO 

 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja osallistujat esittäytyivät. 

 

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus  

a. Työterveydenhuolto 

Ilmoituksia ei ole tullut. 

b. Kouluterveydenhuolto 

Lokakuusta 2018 alkaen terveydenhoitajaan on ollut yhteydessä 9 oi-

reilijaa, oireita tiloissa: musiikkiluokka, auditorio, ruokala, liikuntasalin 

käytävä, L26 ja L27. 

c. Esimiehen tieto 

Rehtoreille on tullut 1 tiedustelu keltaisen parakin tilasta ja 1 huoltaja 

ilmoittanut oirehtimisesta. Huoltajat on ohjattu olemaan yhteydessä 

kouluterveydenhoitajaa. 

d. Huoltajien terveiset 

Kokouksen huoltajin edustajat kertoivat huoltajien terveiset: jakson 

vaihdoksesta, harrastusten siirtymisestä sisätiloihin ja talvesta johtuen 

oireet ovat muuttuneet, joillakin lisäoireita. Alakoululaisten huoltajat 

eivät ole olleet yhteydessä. 
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3. Kiinteistökatsaus 

- Cramolta ei ole pyynnöistä huolimatta tullut kirjallista selvitystä ilman-

vaihdon toimivuuden selvityksestä. 

- Tilakeskuksen omat mittaukset ja selvitykset ovat vielä meneillään. 

-  Ohjeistus mittausluokkien käyttäjille on ollut puutteellista; Paineromit-

taukset eivät kaikki ole onnistuneet, koska osa mittalaitteista on ollut/ 

otettu pois käytöstä. Mittauksia ko. tiloissa jatketaan ja tilakeskus ohjeis-

taa tarvittaessa. 

- Mittauksista on saatu selville, että kemikaliovarasto on alipaineinen luok-

katiloihin päin, mutta jos varastotilan käyntiovia pidetään koulutyön ai-

kana avoinna painesuhteet muuttuvat. Tilakeskus toimittaa tilaan ohjeen 

oven sulkemisen tärkeydestä.  

- Ilmanvaihdon osalta mittauksissa hiukan kohonneita hiilidioksidipitoi-

suuksia. Luokan 11 osalta mittalaitetta käsitelty ulkopuolisen tahon 

osalta.   

- Mittaustiloissa osassa korkeat luokkalämpötilat (max. 24). Ilmakosteus 

taas on mittaustiloissa ollut normaali vuodenaikaan nähden. 

 

JATKOTOIMENPITEET 

- Tilakeskus hakee mittalaitteet nyt tutkittavista tiloista 5.12 ja tulkitsee tu-

lokset. 

- Lisämittauksia tehdään koulun joululoman ajan, lista tiloista edellisen ko-

kouksen muistiossa. 

- Ilmanvaihdon osalta tehdään lisäselvityksiä toiminnan suhteen ja kemika-

liovaraston ilmanvaihdon poistojärjestelmän osalta selvitetään ilmanvaihdon 

poistoputken sijaintia ulkoseinäosuudella. 

 

4. Toteutuneet toimenpiteet 

a. Tutkimukset 

Sisäilmanlaadunseurantamittaukset eivät ole vielä käytettävissä, 

koska osa mittauksista on jouduttu uusimaan. 

b. Korjaukset 

Korjaavat toimenpiteet ilmanvaihdon osalta suoritetaan, kun tarpeelli-

set lähtötiedot suoritetuista mittauksista on saatu. 

 

c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt 

Opettajainhuoneeseen tilataan uudet kalusteet, fyke-tarpeistoa uu-

sittu. 

d. viestintä, tiedotus, koulutus 
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5. Uudet toimenpiteet 

- Koulun henkilökunnalle tehdään ohjeistus luokka- ja käytävätilojen tuule-

tuksesta (Pertti Elg ja Pia Järvenpää). 

- Rehtori selvittää siivouspalveluilta pattereiden imurointia ja puhdistusta. 

- Tilakeskus selvittää mistä johtuu auditorion lämmönpudotus. 

- Pertti Elg tapaa heti kokouksen jälkeen luokkatilan L218 opettajan ja vas-

taa kysymyksiin. 

- Opettajat tekevät esityksen rehtorille FYKE-tarvikkeiden hankinnasta. 

- 2000-luvulla rakennetussa siivessä tehdään merkkiainekoe, tilan raken-

nevuotopaikat käydään läpi. 

 

 

6. Viestintä 

- Koulu ja sisäilmatyöryhmä ohjaavat ja neuvovat huoltajia ensisijaisesti 

olemaan yhteydessä kouluterveydenhuoltoon, kun huoli oppilaan tilasta 

ilmenee. 

- Opettajia tiedotetaan taukojen tarpeellisuudesta jaksamisen kannalta. 

Laaditaan ohjeistus tuuletuksesta. 

 

7. Seuraavan kokous ti 29.1.2019 klo 14 luokassa L29 

 


