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Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä      
Hyrylän koulu      
Kokous 21.10.2020 klo 15-16 
    
Osallistujat    
Tiina Simons, kehittämispäällikkö 
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 edellisen kokouksen jälkeen. 
 
b. Oppilaiden terveydenhuolto  
Lukiosta ei yhtään ilmoitusta. Yläkoulussa 5.10. yksi oppilas hakenut oirepäiväkirjan, tila H5. 
 
c. Esimiehen tieto  
Yläkoulussa ei ole tullut ilmoituksia edellisen kokouksen jälkeen.  
Lukiossa on saatu uusi kanslia, joka on helpottanut tilannetta. Opiskelijoilta ei ole tullut 
ilmoituksia edellisen kokouksen jälkeen. 1. luokkalaiset ovat osittaisessa etäopetuksessa, 
joten koulussa on enemmän tilaa. 
 
Luokassa 35 on tutkimusmalja kadonnut ja yksi lukion tilojen malja myös poistettu. 
Sisäilmatutkija käy tarkastamassa tilanteen 22.10.2020. Tutkimuksesta laitetaan oppilaille 
wilma-viesti, jossa pyydetään, ettei keräysastioihin kosketa. 
 
3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet  
a. Tutkimukset  
Osa tutkimuksista tehty viikolla 42, tutkimuksia jatketaan 22.10. On jo havaittu monissa 
tiloissa lukion puolella ikkuna-, lattia- seinäliittymissä ilmavuotoja. ATK-luokassa seinässä 
kosteutta ja merkkiainekokeissa havaittiin ilmavuotoja. 
Auditoriossa on ikkunat huonossa kunnossa, joista tulee vesivuotoja. Ulkoseinässä ei ollut 
pintakosteusmittauksissa poikkeavia arvoja. Lattian kosteutta on myös mitattu, tuloksissa 
ei ollut poikkeamia.  



2(2) 
 

 

b. Korjaukset 
Syysloman ajalle suunnitellut lattiakorjaukset on tehty. Korjauksista jäljellä on muutama 
tila, jotka korjataan joulunaikaan. Yksi erityisopetuksen tila on korjauksessa parhaillaan. 
 

c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt  
Lattiakorjauksiin on yläkoululla oltu todella tyytyväisiä, materiaali eristää ääntä ja tuntuu 
pehmeältä. Korjauksissa käytetty materiaali sisältää aktiivihiiltä ja vinyyliä (c-trap). Kaikki 
siirrettävät huonekalut luokissa on ”tassutettu” ennen käyttöönottoa. 
Auditoriossa opettavan opettajan mukaan syksyllä ilma on ollut hyvä, Oppilailtakaan ei ole 
tullut valituksia. 
 
d. Viestintä, tiedotus, koulutus  
Ei ole ollut edellisen kokouksen jälkeen. 
 
4. Uudet toimenpiteet  
Lukion osalta toimenpide-ehdotukset voidaan tehdä tutkimusten jälkeen. Yläkoulun 
tutkimuksissa on mikrobi-kokeita ja niiden tulokset odotetaan ennen korjaussuunnitelmia. 
Uusien korjausten aikataulu annetaan, kun tutkimusraportti on valmis. 
 
Auditorion ikkunoiden vaihtoa tutkitaan. 
 
5. Viestintä  
Oppilaille lähetetään viesti, ettei tutkimuslaitteita kosketa. 
 
Tutkimusraportti jaetaan ryhmälle ja viedään kunnan sisäilmasivuille. 
 
6. Seuraavan kokouksen sopiminen 
Seuraava kokous ma 30.11. klo 14-15. 


