
1(2) 
 

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä   
Hyrylän koulu   
Kokous 25.3.2019 klo 13.30 – 14.30 

 
Osallistujat 
Tiina Simons, kehittämispäällikkö, puheenjohtaja 
Auli Ruhtinas, rehtori 
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 

Pia Järvenpää, sihteeri 
 
 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat esittäytyivät. 
 

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus   
a. Työterveydenhuolto  

Tilat: 65, 21, 34 (2) 25, 36, 17 yläasteen käytävä, opehuone, vahtimestarin koppi 
 

b. Oppilaiden ja opiskelijoiden terveydenhuolto  
Lokakuusta 2018 alkaen 8 yhteydenottoa, oirepäiväkirjaa ei ole palauttanut 4 kpl. 
Tilat: 1, 19 15 14 41 34 ja 40 15 ja 12 17 18 19 ja 15 35 40 34 14 5 ja liikuntasali, 
kotitalous, käytävä 21 käytävä ruokalaan ja 35 36 liikuntasali ja 17, 25. 

Oireet: päänsärky, nuha, käsitaiveihottumaa, tunkkainen sisäilma, silmienku-
tina/kuivuminen, silmien vuotaminen, suupielen ihottuma, nenän tukkoisuus, ihon 
kuumotus/punotus, nenän kutina 
Lukiolaisista lokakuusta 2018 alkaen 2 oireilijaa, 1 palauttanut oirepäiväkirjan. 
Tilat: auditorio, lk73 ja 7. 
 

d. Esimiehen tieto   
Käytävästä ka lk 20 satunnaisia ilmoituksia, lukiosta ei ole tullut oppilaista eikä 
henkilöstöltä oireilmoituksia. 

e. Tarvitaanko kysely kohteessa  
Tuusula on mukana Satakuntahankkeeseen ja kunnan sisäilmatyöryhmä päättää 
seuraavassa kokouksessa missä kohteissa ja millä laajuudella kysely teetetään. Jos 
Hyrylässä toteutetaan hankkeen kysely, on tärkeää, että kyselyyn saadaan katta-
vasti vastauksia. Mahdollinen kysely teetetään syksyllä 2019. 
 

4. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet  
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a. Tutkimukset  
Raportti on valmistunut 21.3.2019. Raportin mukaan rakennuksessa esiintyy riski-
rakenteissa rakenteellisia vaurioita, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa oireilua. 
Havaitut ongelmat keskittyvät vuosien -60 ja -65 rakennuksiin.  
 

Opettajan edustajan mukaan lämpötilojen vaihtelua ollut viimepäivinä, mutta ko-
konaisuus on kunnossa. 

 
b. Korjaukset  

Toteutettavista korjaus ja kunnostustöistä tehdään erillinen korjaussuunnitelma. 
 

c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt  
Ei ole tarvetta. 
 

d. Viestintä, tiedotus, koulutus  
Opettajan kokouksissa muistutetaan opettajia ottamaan huomioon tauotus ja tilo-
jen tuuletus, samoin kuin yleisesti muistuttamaan oppilaita terveellisistä elämän-
tavoista (uni, ruoka jne) osana hyvinvointia. 
 

5. Uudet toimenpiteet  
Tilakeskus toimittaa tutkimusraportin yhteenvedon ja se julkaistaan kunnan sisäilmasi-
vuilla. Yhteenvedon perusteella tehdään korjauksista hankesuunnitelma ja edelleen mah-
dolliset korjaustoimenpiteet priorisoiden. Muistutettiin, että suunnitelmassa tulisi ottaa 
huomioon lukion siirtyminen uusiin tiloihin ja rakennusten elinkaari. 

 

6. Viestintä 

Raportti julkaistaan kunnan sisäilmasivuilla ympäristökeskuksen ja terveystarkastajan 
tarkastuksen jälkeen huhtikuun puoliväliin mennessä. 

Toimenpidesuunnitelma lähetetään wilmalla oppilaille/huoltajille ja henkilöstölle heti 
kun se on valmis. Sisäilmatyöryhmän pöytäkirja lähetetään huoltajille/henkilöstölle wil-
malla 
 

7. Seuraavan kokouksen sopiminen 
Seuraava kokous pidetään to 16,5,2019 klo 14 – 15. 

 


