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Huutjärven koulun sisäilmatyöryhmä
Aika
Paikka

11.3.2019 klo 11.30
Huutjärven koulu

Läsnä

Sari Hakulinen, rehtori, pj.
Tarja Riisiö, apulaisrehtori
Janne Kaulio, tekninen johtaja
Jari Viinanen, tekniikkalautakunnan pj.
Sari Tjeder, hyvinvointilautakunnan pj.
Tiia Hottola, kouluterveydenhoitaja
Aki Nokka, opettajakunnan edustaja
Janne Korhonen, vanhempain edustaja
Petri Lönnblad, rakennusterveysasiantuntija, Insinööri Studio Oy
Anni Varis, vs. terveystarkastaja, siht.

Tilanne Huutjärven koululla
1. Edellisen sisäilmaryhmän palaverin jälkeen rehtorille ja kouluterveydenhoitajalle ei ole tullut uusia
yhteydenottoa oppilaiden mahdollisiin sisäilman aiheuttamiin oireisiin liittyen. Tähän mennessä
lukuvuonna 2018-2019 oppilasoireiluyhteydenottoja on yhteensä 18.
2. Esikoulusta ei ole tullut uusia oireiluyhteydenottoja.
3. Henkilökunnan oireilutilanteessa ei ole tapahtunut muutosta edellisen palaverin jälkeen, eikä uusia
yhteydenottoja henkilökunnalta ole tullut.
4. Luokkatiloista 2047, 2064 ja 2065 määritettiin teollisten mineraalikuitujen pitoisuus 12.2.-26.2.2019
tilankäyttäjien kokeman kuituihin viittaavan oireilun takia. Luokkatilojen kuitupitoisuus oli <0,1
kpl/cm2, mikä on alle Työterveyslaitoksen käyttämän viitearvon 0,2 kuitua/cm2. Lukuvuonna 20182019 tehdyissä kuitumittauksissa kuitupitoisuudet ovat olleet suurimmaksi osaksi alle viitearvon,
mutta kuituja on kuitenkin esiintynyt mittauksissa. Kotkan ympäristöterveydenhuollon
palveluyksikkö esittää, että ilmanvaihdon äänenvaimentimien kuitulähteiden kunto kartoitetaan ja
ryhdytään toimenpiteisiin kuitualtistuksen vähentämiseksi.

Sovitut toimenpiteet
1. Ilmanvaihdon äänenvaimentimien kuitulähteiden kunto kartoitetaan ja tarvittaessa ryhdytään
tarvittaviin toimenpiteisiin.
2. Koululle hankitaan lisää ilmanpuhdistimia ja ne sijoitetaan luokkatiloihin, joissa on koettu oireilua.
3. Liikuntasalin viereisissä tiloissa tehdään pintakosteusmittauksia. Pintakosteusmittausten avulla
halutaan varmistua, ettei rakenteissa mahdollisesti ole kosteutta.
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4. Sisäilmaryhmä päätti, että kevään 2019 aikana toteutetaan oppilaille suunnattu sisäilmakysely
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen tekemänä. Kyselyn tavoitteena on kartoittaa käyttäjien
kokemuksia koulun olosuhteista sekä kartoittaa tuntemuksia, jotka liittyvät koulukiinteistöön.
Kyselyä voidaan käyttää yhtenä apuvälineenä koulun sisäilmatilanteen kartoittamisessa ja
seurannassa. Kysely on tarkoitus toteuttaa kaikissa Pyhtään kunnan kouluissa. Kysely on suunnattu
3-luokkalaisista ylöspäin ja oppilaat vastaavat kyselyyn oppitunnin aikana. Esikoululaisten ja 1-2
luokkalaisten sisäilmatilanne kartoitetaan erikseen kouluterveydenhuollon toimesta.
Sisäilmakyselystä ja sen tekemisestä tiedotetaan vanhempia erikseen. Lisätietoja THL:n kyselystä
https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/sisailma/oppilaiden-sisailmakysely.
5. Edellisessä sisäilmaryhmän palaverissa päätettiin laatia tiedote koululla tehdyistä toimenpiteistä ja
mahdollisesti tulevista toimenpiteistä. Tiedotteen laadinta viivästyi ilmoitetusta ajankohdasta,
mutta tiedote julkaistaan tämän muistion yhteydessä.
6. Koulun sisäilmatilanteesta viedään tietoa tekniikka- ja hyvinvointilautakuntaan.
7. Sisäilmaryhmän muistio ja tiedote laitetaan nähtäville kunnan nettisivuille. Wilmaviestintäpalveluun laitetaan linkki, josta sisäilmaryhmän muistio ja tiedote löytyvät.
8. Oireilua seurataan oppilaiden ja henkilökunnan osalta. Oppilaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä
oireilusta neuvotaan olemaan yhteydessä kouluterveydenhoitajaan ja rehtoriin. Henkilöstö on
yhteydessä työterveyshoitoon ja rehtoriin.

Seuraava palaveri
Sisäilmaryhmä kokoontuu seuraavan kerran kevään 2019 aikana, kun sisäilmakyselyjen tulokset ovat
valmistuneet.

Jakelu
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Ari Lonka, työpäällikkö
Pyhtään Kunnanvirasto (kunnanvirasto@pyhtaa.fi)
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