
Hämeenkylän koulun vanhempainyhdistys ry KIRJE  1 (2) 
c/o Hämeenkylän koulu 
Mantelikuja 4 
01710 Vantaa 24.10.2016 
 
 

 

Vantaan opetuslautakunta 
Vantaan sivistysvirasto 
Vantaan kaupungin tilakeskus 

 

Hyvät Vantaan kaupungin edustajat 

 

Hämeenkylän koulu joutuu työskentelemään tällä hetkellä poikkeuksellisessa tilanteessa, kun 
koulun varsinainen rakennus on asetettu käyttökieltoon rakennuksessa ilmenneiden sisäil-
maongelmien vuoksi. Opetus on hajautettu viiteen eri opetuspisteeseen, ja koulun toiminta 
on tästä syystä joiltain osin varsin hankalaa. Hämeenkylän koulun vanhempainyhdistys on 
opetuksen järjestämisen suhteen ollut luottavainen sen suhteen, että toiminta jatkuisi sellai-
sissa tiloissa, joissa vastaavia sisäilmaongelmia ei olisi. Nyt tietoomme on kuitenkin tullut, 
että joissain koulun opetuspisteissä esiintyy merkittävässä määrin vastaavanlaista oireilua, 
sekä opettajien että oppilaiden keskuudessa, kuin mitä viime lukuvuonna Hämeenkylän 
koulun rakennuksessa. Erityisen ongelmalliseksi on koettu Martinlaakson toimipiste Martin-
laakson koulun rakennuksen osalta. Myös Variston koulun rakennuksessa on esiintynyt 
jonkin verran oireilua. 

Hämeenkylän koulun vanhempainyhdistys edellyttää, että koulun toiminta jatkuu sellaisissa 
tiloissa, joissa kenenkään terveyttä ei vaaranneta. Tästä syystä Martinlaakson toimipisteen 
ongelmiin on puututtava pikaisesti ja etsittävä ratkaisu, jotta niin opettajat kuin oppilaatkin 
voivat turvallisesti jatkaa työskentelyään. Hämeenkylän koulun käyttämien tilojen osalta olisi 
Martinlaakson koulussa pikimmiten suoritettava vastaavanlainen sisäilmatutkimus kuin 
Hämeenkylän koulurakennuksessa, jotta voidaan varmistua, ettei kukaan joudu oleske-
lemaan terveydelle vaarallisissa tiloissa. 

Variston koulun toimipisteen osalta yhdistys edellyttää, että suunnitellut korjaukset tehdään 
huolella ja niiden tilannetta parantava vaikutus todennetaan. 

Martinlaakson toimipisteen tilojen osalta edellytämme myös, että Hämeenkylän koulun käyt-
töön osoitetut tilat rauhoitetaan koulun käyttöön koulupäivän ajaksi, jotta opiskelulle olisi 
riittävät toimintaedellytykset. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tilojen iltakäytölle saadaan 
riittävä väli koulupäivään, jotteivät muut tilojen käyttäjät tule tiloihin koulupäivän aikana 
valmistautumaan omaan vuoroonsa. Toimipisteen toiminta on ilman ylimääräisiäkin häiriöitä 
riittävän vaativa siedettävien toimintaedellytysten luomiseksi. 

Toivottavaa on myös, että opettajilla on käytössään asialliset tilat, jotta he voivat valmistau-
tua tunteihin hyvin ja tehdä muut opetustoimintaa tukevat ja työhönsä liittyvät tehtävät, 
jotta opetus voidaan haasteellisessa tilanteessa suorittaa niin hyvin kuin mahdollista. 
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Hämeenkylän koulun vanhempainyhdistys on huolestunut myös Hämeenkylän koululta 
mukaan otettujen välineiden ja tarvikkeiden puhdistuksen onnistumisesta, koska niissä 
terveiksi katsotuissa tiloissa, joihin välineitä on siirretty, on koettu vastaavia oireita kuin 
Hämeenkylän koululla viime lukuvuonna. Tämä herättää epäilyksen, että tavaroiden 
puhdistus ei olisi täysin onnistunut. Mikäli puhdistus on jäänyt vajavaiseksi, on vaarana 
uusien tilojen saastuminen. 

Pyydämme pikaista vastinetta yllä esittämiimme huolenaiheisiin ja edellyttämiimme 
toimenpiteisiin. 

 

 

Ystävällisin terveisin 
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