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Tilakeskus  
 
Hämeenkylän koulussa koettuun oireiluun etsitään ratkaisua  
 
Hämeenkylän koulussa sisäilmaan liittyvästä oppilaiden oireilusta on toistaiseksi tullut tervey-
denhoitajalle vain muutama ilmoitus, joten tarkkaa kuvaa oireilun laajuudesta ei vielä ole. Sen 
sijaan työterveyshuollon koulun henkilökunnalle järjestämän kyselyn mukaan oireilu on yhdis-
tettävissä lähes kaikkiin koulun tiloihin.  
 
Tilojen käyttäjien kokemat merkittävimmät työympäristöhaitat olivat pöly, riittämätön ilman-
vaihto ja hajut. Työhön liittyvistä oireista eniten koettiin erilaisia ärsytysoireita. Sisäilman läm-
pötila on koettu liian korkeaksi erityisesti toisessa kerroksessa.  
 
Koulurakennusta on viime vuosina tutkittu ja korjattu aktiivisesti koululta saatujen selvitys-
pyyntöjen perusteella. Paikalliset toimenpiteet ovat kohdistuneet tiloihin, joissa on oireiltu. 
Korjaustarpeita on tunnistettu lähinnä pohjakerroksen lattioissa ja kattorakenteissa. Tällä het-
kellä on käynnissä korjauksia kellarikerroksen musiikkiluokassa ja väestönsuojassa.  
 
Ilmanvaihto ja rakennuksen painesuhteet on selvitetty tarkoin viime kesänä ja säädetty mah-
dollisimman tasapainoiseksi vanhoista rakenteista tulevien ilmavirtausten ja mahdollisten epä-
puhtauksien ehkäisemiseksi. 
 
Työterveyshuollon, työsuojelun, sivistystoimen ja tilakeskuksen edustajista koostuva sisäilma-
ryhmä sopi 6.10., että sekä oppilaiden että opettajien oireseurantaa jatketaan ja tähän liitty-
vää ohjeistusta tarkennetaan: Oireilevista lapsista huoltajat ilmoittavat kouluterveydenhuol-
toon, työntekijät ilmoittavat oireistaan työterveyshuoltoon. Sisäilmaan mahdollisesti liittyviä oi-
reita voivat olla esimerkiksi hengitystieoireet tai silmä- ja iho-oireet. 
 
Sisäilmaryhmän kokouksessa oli esillä myös kaikissa tiloissa koettu pölyisyys ja tilojen siivous 
erilaisten korjausten jälkeen. Tilakeskus tulee vaatimaan korjausrakentajilta huolellisuutta kor-
jaustöiden pölynhallinnassa ja loppusiivouksissa. Tämän lisäksi Vantilta edellytetään siivous-
palvelusopimuksen mukaisten velvoitteiden suorittamista myös ns. yläpölyjen ja muiden päivit-
täiseen siivoukseen kuulumattomien alueiden osalta. 
 
Kiinteistön lämmitysjärjestelmän säätö kuuluu Vantin kiinteistöhuollon tehtäviin. Kiinteistöhuol-
to vastaa myös lattiakaivojen kuivumiseen liittyvien hajuhaittojen selvittämisestä ja käytön oh-
jeistuksesta. 
 
Tilakeskus on tilannut tekniset jatkotutkimukset uusien oireiluilmoitusten perusteella valittuihin 
tiloihin. Tutkimukset alkavat koulujen syyslomaviikolla ja raportin ennakoidaan valmistuvan 
marraskuussa. 
 
Vanhempainyhdistyksen edustajille järjestetään erillinen tilaisuus tilakeskuksen kanssa sisäil-
ma-asioiden tarkempaa käsittelyä varten syysloman jälkeen. Koko koulun henkilökunnalle ja 
huoltajille järjestetään infotilaisuudet, kun tarkentavat tutkimustulokset on saatu, aikaisintaan 
marraskuun lopulla. Ajankohta ja muut tarkemmat tiedot lähetetään myöhemmin Wilman 
kautta. 
 
Lisätietoja antaa 20.10. alkaen tilakeskusjohtaja Pekka Wallenius puh 040 749 2592 
pekka.wallenius@vantaa.fi 
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