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Huutjärven koulun sisäilmatyöryhmä
Aika
Paikka

4.2.2020 klo 10.00
Huutjärven koulu

Läsnä

Sari Hakulinen, rehtori, pj.
Tarja Riisiö, apulaisrehtori
Tiia Hottola, kouluterveydenhoitaja
Janne Kaulio, tekninen johtaja
Jari Viinanen, tekniikkalautakunnan pj.
Janne Korhonen, vanhempain edustaja
Anni Varis, vs. terveystarkastaja, siht.

Tilanne Huutjärven koululla
1. Edellisen sisäilmaryhmän palaverin jälkeen uusia oireiluilmoituksia oppilailta ei ole tullut, mutta 3 jo
aikaisemmin oireilusta ilmoittanutta oppilasta on uusinut oireiluilmoituksensa. Lisäksi syksyn aikana
on huoltajilta tullut yksittäisiä yhteydenottoja oppilaan koulussa kokemaan oireiluun liittyen. Yksi
oireilusta aiemmin ilmoittanut oppilas on vaihtanut koulua kevätlukukauden 2019 jälkeen. Täten
kevätlukukauden 2020 alussa oppilaita tulleita oireiluilmoituksia on yhteensä 19, joista 3 on uusinut
syyslukukauden 2019 aikana oireilmoituksensa. Oireiluilmoitusten kokonaismäärässä on huomioitu
edelliseltä lukuvuodelta 2018-2019 tälle lukuvuodelle 2019-2020 siirtyneet oireiluilmoitukset.
Oireiluilmoituksia ei poisteta oireiluilmoitusten kokonaismäärästä, ellei oireilusta aikaisemmin
ilmoittanut oppilas vaihda koulua tai huoltaja ilmoita oireilun loppuneen. Koululla seurataan
aktiivisesti oppilaiden poissaoloja.
Kouluterveydenhoitaja on tehnyt kuluneen lukuvuoden aikana terveystarkastuksia 2- ja 5-8 luokkalaisille. Terveystarkastuksissa sisäilmaan mahdollisesti liittyvät kysymykset eivät ole nousseet
esille. Muutaman oppilaan kohdalla on ilmennyt, ettei aikaisemmin koettua oireilua ole enää
esiintynyt.
2. Esikoulusta ei ole tullut uusia oireiluyhteydenottoja edellisen sisäilmaryhmän palaverin jälkeen.
3. Henkilökunnan oireilutilanteessa ei ole tapahtunut muutosta edellisen sisäilmaryhmän palaverin
jälkeen.
4. Puku- ja pesuhuoneiden suunnitellut korjaukset valmistuvat pian. Parhaillaan tehdään vielä
viimeistelytöitä. Koululle ei ole suunniteltu korjauksia tai toimenpiteitä puku- ja pesuhuoneissa
tehtävien korjausten jälkeen.
5. Koululla kahdessa luokkatilassa käytössä olleet ilmanpuhdistimet poistetaan.
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Sovitut toimenpiteet
1. Keskustellaan siivouspuolen kanssa alakattojen yläpuolisten tilojen puhdistamisesta ja sen
toteutusajankohdasta. Insinööri Studio on muistiossaan (12.8.2019) suositellut alakattojen
yläpuolisten tilojen puhdistusta seuraavan perussiivouksen yhteydessä, sillä kuitunäytteenoton
yhteydessä havaittiin alakattojen yläpuolella rakennusaikaista pölyä ja osassa tiloja alakattojen
yläpuolella mineraalivillapalasia.
2. Selvitetään lisätietoja ikkunoihin asennettavista kalvoista, jotka vähentävät tiloihin tulevaa
lämpösäteilyä, ja suunnitellaan niiden mahdollista asentamista koulun eteläpuolen
luokkahuoneisiin 1116 ja 2048. Kyseisistä luokkatiloista on tullut yhteydenottoja luokkatilojen
kuumuuteen liittyen.
3. Koulun sisäilmatilanteesta viedään tietoa tekniikka- ja hyvinvointilautakuntaan.
4. Sisäilmaryhmän muistio toimii tiedotteena. Sisäilmaryhmän muistio laitetaan nähtäville kunnan
nettisivuille. Wilma-viestintäpalveluun laitetaan linkki, josta sisäilmaryhmän muistio löytyy.
5. Sisäilmaryhmä seuraa koulun olosuhteita sekä oppilaiden ja henkilökunnan oireilua. Oppilaan
mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta neuvotaan olemaan yhteydessä
kouluterveydenhoitajaan ja rehtoriin. Henkilöstö on yhteydessä työterveyshoitoon ja rehtoriin.

Seuraava palaveri
19.5.2020 klo 10 Huutjärven koululla

Jakelu
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läsnä olleet
Sari Tjeder, hyvinvointilautakunnan pj.
Aki Nokka, opettajakunnan edustaja
Pyhtään Kunnanvirasto (kunnanvirasto@pyhtaa.fi)
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