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Huutjärven koulun sisäilmatyöryhmä
Aika
Paikka

12.2.2019 klo 10
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
Marjut Huoman, vanhempain edustaja
Jouni Eho, kunnanjohtaja
Anni Varis, vs. terveystarkastaja, siht.

Tilanne Huutjärven koululla
1. Rehtorille ja kouluterveydenhoitajalle on tullut edellisen sisäilmaryhmän palaverin (1.2019) jälkeen
neljä uutta yhteydenottoa oppilaiden mahdollisiin sisäilman aiheuttamiin oireisiin liittyen. Tähän
mennessä lukuvuonna 2018-2019 oppilasoireiluyhteydenottoja on yhteensä 18.
2. Esikoulusta on tullut yksi oireiluyhteyden otto lapsen mahdollisesta sisäilmaoireilusta edellisen
palaverin jälkeen.
3. Henkilökunnan oireilutilanteessa ei ole tapahtunut muutosta edellisen palaverin jälkeen, eikä uusia
yhteydenottoja henkilökunnalta ole tullut.
4. Luokkatila 1112 tilanne on henkilökunnan mukaan korjaantunut.
5. Luokkatilasta 1115 määritettiin teollisten mineraalikuitujen pitoisuus 5.12.-19.12.2018
tilankäyttäjien kokeman kuituihin viittaavan oireilun takia. Luokkatilan 1115 kuitupitoisuus oli <0,1
kpl/cm2, mikä on alle Työterveyslaitoksen käyttämän viitearvon 0,2 kuitua/cm2.
6. Koululla on kiinnitetty huomiota luokkatilojen siivottavuuteen, kuten tavaroiden säilytykseen ja
yläpölyjen puhdistettavuuteen.
7. Sisäilmaryhmässä keskusteltiin koululla mahdollisesti tehtävistä jatkotutkimuksista.

Sovitut toimenpiteet
1. Oppilaille suunnatun oirekyselyn tekemistä selvitetään lisää. Oirekyselyjen tekemisestä ja
Satakuntahankkeesta keskustellaan uudelleen seuraavassa sisäilmaryhmän palaverissa.
2. Koululla mahdollisesti tehtävien jatkotutkimusten tekemistä selvitetään lisää. Edellisessä
palaverissa sovitut kuitumittaukset tehdään helmikuun aikana.
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3. Vanhemmille ja henkilökunnalle laaditaan tiedote jo tehdyistä toimenpiteistä ja mahdollisesti
tulevista toimenpiteistä. Tiedote laaditaan hiihtoloman jälkeen viikolla 10.
4. Koulun sisäilmatilanteesta viedään tietoa tekniikka- ja hyvinvointilautakuntaan.
5. Sisäilmaryhmän muistio laitetaan nähtäville kunnan nettisivuille. Wilma-viestintäpalveluun laitetaan
linkki, josta sisäilmaryhmän muistio löytyy.
6. 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
11.3.2019 klo 12 Huutjärven koululla.

Jakelu
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läsnä olleet
Mikko Almgren, vanhempain edustaja
Ari Lonka, työpäällikkö
Petri Lönnblad, rakennusterveysasiantuntija, Insinööri Studio Oy
Pyhtään Kunnanvirasto (kunnanvirasto@pyhtaa.fi)
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