
 

Kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän kokouksen pöytäkirja 

Hyrylän koulu 12.9 klo 14.00-15.30 

 

Osallistujat: 

Katja Elo, oppimisen asiantuntija pj. 

Auli Ruhtinas, rehtori, siht. 

Seppo Kärpänen, rehtori 

Pia Gummerus, terveystarkastaja 

Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu 

Ritva Lappalainen, tilakeskuksen päällikkö 

Esa Koskinen, rakennuspäällikkö 

Pertti Elg, rakennusmestari 

Ilkka Mäkinen, aineenopettaja 

Heidi Väyrynen, yläasteen terveydenhoitaja 

Reetta Manninen, lukion terveydenhoitaja 

Pirkko Kolmonen, vastaava työterveyshoitaja 

Kati Aalto, työterveyshoitaja 

Niina Kokko ja Ida Loman, huoltajien edustajat 

 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat 

Todettiin. 

 

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus  

a. Työterveydenhuolto 

i. Ei ole tullut uusia oireilmoituksia toukokuun 2018 jälkeen, jolloin 

on pidetty edellinen kokous. 

b. Kouluterveydenhuolto  

i. Kolme yhteydenottoa vanhemmilta oppilaiden oireiluista 

 --> Näille oppilaille on annettu seurantakaavake ja oirekysely, 

jotka eivät ole vielä palautuneet. 

ii. Esimiehen tieto  

 perusopetuksen puolelta kolme tiedossa olevaa il-

moitusta (edellämainitut) 

 kaksi opettajaa ilmoittanut äänen käheyden ongel-

mista tilassa AREA65 

 ilmoitus ongelmista luokassa 23 ja kanslian holvissa 

o ilmoitus Vikalinkin kautta --> vastattu, että il-

manvaihto on kunnossa näissä tiloissa 

o opettajat ohjattu ottamaan yhteyttä työtervey-

teen, yhteydenottoa ei ole tullut  

 AREA65 –tilassa kaikki kalusteet ovat tekstiilipintai-

sia. Tila on demotila Moniota varten. Tekstiilit ja ti-

lan pienuus voivat vaikuttaa oireilijoihin. 



 

c. Tarvitaanko kysely kohteessa 

i. THL:n kyselyn tuloksia ei ole vielä käytössä 

ii. odotetaan rakennetutkimusten tuloksia 

iii. sisäilmamittareita eri puolilla koulua (Freesi-mittarit mittaavat 

kiinteistön lämpötilaa, ilmankosteutta, paine-eroja, valoisuutta, 

melua, ilmanlaatua)  

iv. tarkempia kyselyitä ei tarvita tässä vaiheessa 

3. Kiinteistökatsaus 

a. rakenteellisia tutkimuksia on tehty, tutkimukset pidentyneet alkupe-

räisestä suunnitelmasta, raportteja ei vielä ole 

b. työsuojelunäkökulmasta tarpeen lisätä akustisia elementtejä ruoka-

laan. 

4. Toteutuneet toimenpiteet 

a. Tutkimukset 

i. rakenteellisia tutkimuksia on tehty, tutkimukset pidentyneet al-

kuperäisestä suunnitelmasta, raportteja ei vielä ole 

b. Korjaukset 

c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt  

i. luokka 25 kiertävässä käytössä, ei enää ilmoituksia oireita 

ii. Toista Ruotsinkylän luokkaa ei mahdu koulun tiloihin. Tänne si-

joitettu Ruotsinkylän 6. luokka on voinut hyvin. 

iii. Uusi kylmiö hankittu vanhan tilalle (luokka 30 / kotitalous, ei 

enää meluhaittaa). 

d. viestintä, tiedotus, koulutus 

i. jos korjaustarve tulee tietoon tilakeskukseen, olisi tärkeää saada 

tietoon asia käyttäjille eli rehtorien kautta koululle 

1. korjaustarpeiden ja -kohteiden priorisointi yhdessä koulun 

ja tilakeskuksen kanssa 

ii. automaattiset raportit sisäilman seuraamisesta ovat näkyviä  

iii. huoltajan näkökulma: tieto ei aina saavuta huoltajia 

iv. Sisäilmatyöryhmä suosittelee, että rakenteellisten tutkimusten 

tulosten valmistuttua järjestetään tiedostustilaisuus huoltajille 

ilta-aikaan ja työntekijöille työajalla. 

5. Uudet toimenpiteet 

a. kalustekokeiluja 

b. madollisesti ruokasalin akustiikan korjausta 

6. Viestintä 

a. Tämän kokouksen pöytäkirja laitetaan näkyviin Wilman tiedotteisiin 

7. Seuraavan kokouksen sopiminen 

a. Oppilaskyselyiden ja rakennetutkimusten raporttien valmistuttua sovi-

taan uusi kokousaika. 

 

 


