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Huutjärven koulun sisäilmatyöryhmä
Aika
Paikka

19.11.2018 klo 10
Huutjärven koulu

Läsnä

Sari Hakulinen, rehtori, pj.
Tarja Riisiö, apulaisrehtori
Janne Kaulio, tekninen johtaja
Ari Lonka, työpäällikkö
Jari Viinanen, tekniikkalautakunnan
Sari Tjeder, hyvinvointilautakunnan
Petri Lönnblad, rakennusterveysasiantuntija, Insinööri Studio Oy
Markku Alapirtti, vs. terveystarkastaja
Anni Varis, vs. terveystarkastaja, siht.

Tilanne Huutjärven koululla
1. Uusia oireiluyhteydenottoja mahdollisista sisäilmaan liittyvistä oireista ei oppilaiden osalta ole tullut
rehtorille eikä kouluterveydenhuoltoon. Tänä lukuvuonna oppilasoireiluyhteydenottoja on alle 10
(oppilaita yhteensä 500).
2. Henkilökunnalta ei ole tullut uusia oireiluyhteydenottoja mahdollisista sisäilmaan liittyvistä oireista.
Aikaisemmin oireilua kokenut henkilökunnanjäsen on tällä hetkellä poissa töistä muun syyn takia.
3. Teollisten mineraalikuitujen mittaus tehtiin Työterveyslaitoksen ohjeiden mukaisesti aikavälillä
20.9.-3.10.2018. Kuitunäytteet otettiin luokkatiloista 1112 ja 2048 sekä opettajanhuoneesta.
Asumisterveysasetuksen (545/2015) annettu toimenpideraja teollisille mineraalikuiduille on 0,2
kuitua/cm2. Otetuista näytteistä ainoastaan luokkatilan 1112 tulos (0,2 kuitua/cm2) saavutti
toimenpiderajan, minkä seurauksena on ryhdytty toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi
kohdassa 4 luetelluin toimenpitein. Kontrollinäytteenotto toimenpiteiden jälkeen on perusteltua.
Muiden näytteiden kuitutulokset olivat toimenpiderajan alapuolella.
4. Teollisten mineraalikuitujen mittauksen jälkeen 24.-26.10.2018 luokkatilassa 1112
ilmanvaihtojärjestelmän äänenvaimentimet on vaihdettu sekä ulkoseinän ja lattian välinen raja on
tiivistetty. Saman luokkatilan maanvaraisen laatan alle on tehty koereikä. Koerei’istä rakenteet on
todettu kuiviksi, eikä koerei’issä havaittu erityisiä hajuja.
5. Luokkatilaan 1112 on hankittu ilmanpuhdistin, jonka on koettu raikastaneen luokkatilan ilmaa.
6. Luokkatilan 1112 huoltajille on järjestetty infoilta 29.10.2018.
7. Luokkatilan 1112 kuitupitoisuus varmistetaan uusinta kuitunäytteenotolla Insinööri Studion
toimesta. Uusinta kuitunäytemittaus on aloitettu 12.11.2018. Uusinta mittausta ennen on tehty
kohdissa 4 ja 5 esitetyt toimenpiteet.
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Sovitut toimenpiteet
1. Meneillään olevan uusinta kuitunäytteenoton jälkeen luokkatilan 1112 siivoustasoa tehostetaan ja
siivottavuutta parannetaan. Etenkin hyllyjen päällisten siivottavuuteen kiinnitetään huomiota, että
yläpölyjen puhdistaminen helpottuu.
2. Valitaan sisäilmaryhmään uusi vanhempainedustaja. Vanhempainedustajaa kysytään luokassa 1112
opiskelevan luokan huoltajista.
3. Ilmanvaihtojärjestelmän äänenvaimentimien vaihtamista suunnitellaan.
4. Sisäilmaryhmän muistio laitetaan nähtäville kunnan nettisivuille. Wilma-viestintäpalveluun laitetaan
linkki, josta sisäilmaryhmän muistio löytyy.
5. 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
12.2.2019 klo 10 Huutjärven koululla.

Jakelu

Postiosoite:
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läsnä olleet
Tiia Hottola, kouluterveydenhoitaja
Aki Nokka, opettajakunnan edustaja
Kimmo Nurminen, vanhempien edustaja
Pyhtään Kunnanvirasto (kunnanvirasto@pyhtaa.fi)
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