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Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä
Hyrylän koulu
Kokous 31.8.2020 klo 14 -15
Osallistujat
Tiina Simons, kehittämispäällikkö, puheenjohtaja
Auli Ruhtinas, rehtori
Seppo Kärpänen, rehtori
Pia Gummerus, terveystarkastaja
Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu
Esa Koskinen, vt. tilapalvelupäällikkö
Pertti Elg, rakennusmestari
Beata Kluczek-Turpeinen , sisäilma-asiantuntija
Ilkka Mäkinen, aineenopettaja
Heidi Väyrynen, yläasteen terveydenhoitaja
Kristiina Lehto, lukion terveydenhoitaja
Kati Aalto, työterveyshoitaja
Niina Kokko ja Ida Loman, Hanna Hisinger-Mölkänen huoltajien edustajat
Pia Järvenpää, sihteeri
MUISTIO
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin.
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus
a. Työterveydenhuolto
Ei ole tullut ilmoituksia lukuvuoden alettua.
b. Oppilaiden terveydenhuolto
Yläkoululaisilta ole tullut ilmoituksia lukuvuoden alettua, lukiolaisilta ei myöskään ole tullut
oireilmoituksia.
c. Esimiehen tieto
Yläkoululaisilta ei ole tullut yhtään ilmoitusta.
Lukiolaisilta tullut muutama huomautus päänsärystä, ei virallisia ilmoituksia. Osassa tiloissa
on ollut lukuvuoden alettua kuuma.
Terveystarkastajalle tullut yksi ilmoitus koulun alettua, mutta lisätietoja ei ole tullut.
Ohjataan ilmoittaja terveydenhuoltoon.
3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet
a. Tutkimukset
Kesän 2020 aikana katselmuksia tehtiin tiloissa: auditorio, luokat 61-64, musiikkiluokka,
kanslia, luokka 38, luokka 35 ja luokka 11. Kesän aikana havaintoja tehtiin kaksi kertana,
jonka jälkeen tehtiin tutkimussuunnitelma. Tutkimuksissa havaittiin ao. asiat:
- auditoriossa ikkunoissa ilmavuotoja ja ikkunoissa kosteusvaurioita -> otetaan
merkkiainekokeet ja mikrobinäytteet (myös lattiasta ikkunoiden läheltä)
- monessa paikassa näkyi seinähalkeamia ja ikkunoiden lähellä vaurioita -> otetaan
merkkiainekokeet
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- läpiviennit eivät ole tiiviitä mm. auditoriossa ja luokassa 63
- akustiikkalevyjen villat paljaana musiikkiluokassa
- tehdään pintakosteutuskartoitukset ja perusteella viiltomittaukset, ulkoseinien tiiviydet
tutkitaan ja ikkunoiden läheltä, ulkoseinistä otetaan mikrobinäytteet ja tiloista
kuitunäytteet.
Jos tarvetta muihinkin tutkimuksiin tai tutkituttaa muita paikkoja, toiveita ja tarpeita voi
ilmoittaa sisäilma-asiantuntijalle.
Lukion tiloja ei ole aikaisemmin tutkittu.
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b. Korjaukset
Koulukeskuksen korjaukset kesällä 2020 saatiin tehtyä pääosin suunnitelmien ja alkuperäisen
aikataulun mukaan. Erityisluokka ja käsityönluokka tehdään loppuun syysloman aikana.
Lukion uuden kanslian toteutus saadaan loppuun lähiaikoina.
Lattioiden osalta kanslia, terveydenhoitajien tila ja kuraattorin tila tehdään loppuun
mahdollisuuksien mukaan syyslomalla, rehtorit ja tilapalvelut sopivat aikataulun.
c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt
Lukion kanslia on siirtynyt lukion päätyyn ja oireilu on päättynyt.
d. Viestintä, tiedotus, koulutus
Ei ole ollut lukuvuoden alussa.
4. Uudet toimenpiteet
Koulun kanssa sovitaan korjausaikataulut ja sisäilmatutkimukset toteutetaan, kun
terveystarkastaja ja rehtorit ja ovat käyneet suunnitelman läpi. Alustavan suunnitelman
mukaan tutkimukset toteutetaan syysloman aikana.
5. Viestintä
Valmis tutkimussuunnitelma jaetaan ryhmän jäsenille ja se liitetään muistion liitteeksi.
Tilapalvelut laatii tiedotteen huoltajille ja henkilökunnalle.
6. Seuraavan kokouksen sopiminen
Seuraava kokous 7.10.2020 klo 15.
LIITEET Tutkimussuunnitelma
Tiedote
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