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Muistio
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin.
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus
a. Työterveydenhuolto
Joululoman jälkeen ei ole tullut ilmoituksia.
b. Kouluterveydenhuolto
Uusia ilmoituksia on tullut 5 vuoden alusta lukien, Oirepäiväkirjoja ei ole palautettu. Yksi oireilmoitus on musiikkiluokasta, muista ei ole tilatietoa, koska
oirepäiväkirjoja ei ole palautettu.
c. Esimiehen tieto
Ei ilmoituksia henkilöstöltä suoraan
d. Tarvitaanko kysely kohteessa
Satakunta – hankkeen oirekysely toteutetaan alustavan suunnitelman mukaan
maaliskuussa kaikissa kunnan sisäilmakohteissa, kun sopimus on hyväksytty teknisessä lautakunnassa sekä valtuustossa.
3. Kiinteistökatsaus
Tilakeskuksen kiinteistökatsausta ei käsitelty kokouksessa. Pia Gummerus lähetti Ympäristökeskuksen näkökulmat tutkimuksiin:
Koulussa tehdyt merkkiainetutkimukset osoittavat, että
- auditorioon virtaa ilmaa käytöstä poistetuista tiloista

- käytävällä suuria ilmanpaine-eroja ei ole, joten virtaukset käytöstä poistetuista tiloista todennäköisesti vähäisiä.
- Mitatuissa luokissa on alapohjan ja seinän rajapinnasta vuotoja maaperästä/
läpiviennistä ja mahdollisesti seinärakenteesta. Näillä voi olla yhteys koettuihin
oireisiin luokissa.
- Terveysvalvonnan mielestä vuotoilmareitit rakenteista tulee tiivistää mahdollisimman pikaisesti mutta huolellisesti
- Auditorion ilmanvaihdon tasapainotus ja tiivistys poistettuihin tiloihin nähden.
Väistötila N mittauksista terveystarkastaja on pyytänyt Paula Helmeltä, että merkitsee mittauskohdat pohjapiirustukseen. Samoin muut mittaukset, jotta on helpompi selvittää missä
mittauksia on tehty. Pohjapiirustuksessa ja luokkien ovissa on eri numeroinnit.
Terveysvalvontaan ei ole tullut yhteydenottoja Hyökkälän sisäilmaan liittyen.
Huoltajat huomauttivat, että tutkimusraportit pitäisi saada mahdollisimman nopeasti sisäilmaverkkosivuille.
4. Toteutuneet toimenpiteet
a. Tutkimukset
Ks. kohta 3.
b. Korjaukset
Ei käsitelty
c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt
- Ei muutoksia toiminnassa edellisen kokouksen jälkeen.
- Alakoulun salissa ollut hajuhaitta, vikailmoitus tehty varastosta, epäiltiin patjoja. Vika löytyi kellarista siistijöiden henkilöstötilasta, jossa viemärit olivat
kuivuneet. Kastelun jälkeen haitta hävisi välittömästi.
- Rehtori käynyt kansliassa viikonlopulla ja havainnut, että ilma on raikkaampi
kuin aikaisemmin, jolloin ilmavaihto oli pois päältä.
- Huoltajien edustajat kertoivat, että talvella oppilailla saattaa olla keskiverran enemmän oireilua, koska säästä johtuen ollaan enemmän sisällä. Huoltajien pitää olla aktiivinen opetuksen järjestelyissä, jos oppilas oireilun vuoksi
voi tietyissä tiloissa ei olla esim. valinnaisaineet. Huoltajilta tullut edustajille
huomioita lasten oireiluista tietyissä tiloissa mm. L22.
- Rehtori selvittää väistötilojen opettajien taukotilan siivousta, opettajaedustajat toivovat koko tilan viikkosiivousta.
- Vanhoista tiloista väistötiloihin tuodut kalusteet (pulpetteja) on puhdistettu.
Pehmeitä materiaaleja ei saa siirtää vanhalta puolelta väistötiloihin. Keskusteltiin liikkumisesta koulurakennuksen ja väistötilojen välillä. Todettiin, että
niistä tiloista, jotka eivät ole käyttökiellossa vanhalla puolella, voi tulla vapaasti väistötiloihin.
d. Viestintä, tiedotus, koulutus
Huoltajia muistutetaan oirepäiväkirjojen palautuksen tärkeydestä. Päiväkirjojen perusteella kartoitetaan tiloja ja voidaan tehdä tarvittavat toimenpiteet.

5. Uudet toimenpiteet
Hyökkälän koulu on mukana Ratkaistaan yhdessä –hankkeessa.
6. Viestintä
Kokouksen muistio ja tutkimusraportit talletetaan Tuusulan sisäilmaverkkosivuille.
K0kouksen muistio jaetaan Wilmalla huoltajille.
7. Seuraavan kokouksen sopiminen
Seuraava kokous pidetään Hyökkälän koululla ke 6.3. klo 15-16.

