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MUISTIO 
 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat  
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin. 
 
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus   

a. Työterveydenhuolto  
2 oireilmoitusta, tila: kanslia. 
 
b. Oppilaiden terveydenhuolto  
Yläkoulu: 3 ilmoitusta, 1 oirepäiväkirja palautettu, tila: H60. 
3 ilmoitusta lukiosta, oirepäiväkirjoja ei ole palautettu, tilat 66-73, 
liikuntasali, kellarikäytävä 61-64, 16, auditorio. 

 
c. Esimiehen tieto 
Ei lisättävää edellisiin. 
 
d. Tarvitaanko kysely kohteessa 

Koulussa teetettiin Satakuntakysely 11/2019 ja tulokset ovat valmiit ja ne 
esitellään vanhempainillassa 11.2.2020. Puheenjohtaja kävi läpi tuloksia.  
 

Puheenjohtaja kävi läpi henkilöstön kyselyn tulokset (huoltajien edustaja 
poistui läpikäynnin ajaksi pois kokouksesta). Rehtorit ja työterveyshoitaja 
sopivat yhteisen ajan Tuula Putuksen, jolloin koko henkilöstölle pidetään 
tutkimuksen tuloksista info. Mukana tilaisuudessa on sisäilma-asiantuntija 
Beata Kulczek-Turpeinen. 
 
 

 



3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet  
a. Tutkimukset  
Ei ole tehty edellisen kokouksen jälkeen. 
 
b. Korjaukset  
Ei ole tehty edellisen kokouksen jälkeen. 
 
c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt 

Ei ole tehty edellisen kokouksen jälkeen. 

 

d. Viestintä, tiedotus, koulutus 
Terveystarkastajan lausunto korjaustoimenpiteistä ja aikataulusta valmistuu 
kun oirekyselyn tulokset ovat valmiit. Tärkeää on huolehtia remontissa olevien 
tilojen osastoinneista, jotta home- ja rakennuspöly ei pääse leviämään 
käytössä oleviin tiloin.  

 
5. Uudet toimenpiteet  

Korjaussuunnitelma on valmis ja korjaukset aloitetaan luokista H1 ja H3.. 
Lattia korjataan aktiivihiilimatolla ja ulkoseinän rakenne kapseloidaan. Nämä 
työt aloitetaan viikolla 8, Kahden luokan korjausten jälkeen tutkitaan tehtyjen 
toimenpiteiden toimivuus ja tämän jälkeen suunnitellaan koulun kanssa 
korjausten eteneminen. 
 

Monio toteutetaan kokonaisurakkana, suunnitellun aikataulun mukaan 
toteutussuunnittelu alkaa maaliskuussa 2020 ja talo on valmis keväällä 2023. 

 
6. Viestintä  

Huoltajien tilaisuus Satakuntakyselyn tuloksista Hyrylän koululla 11.2.2020. 
 

Korjaussuunnitelman yhteenvedosta tiedote huoltajille Tilapalveluista.  
 

Huoltajille tehdään tiedote korjauksista heti sen jälkeen, kun tulokset 
korjatuista luokista on saatavilla. Tilakeskus ja rehtorit sopivat aikataulun 
yhdessä. 

 
7. Seuraavan kokouksen sopiminen  

Seuraava kokous pidetään 15.4.2020 klo 15 Hyrylän koululla. 


