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Huutjärven koulun sisäilmatyöryhmä 
 
Aika 7.10.2020 klo 10.00 

Paikka Meet-palaveri 
 

Läsnä Sari Hakulinen, rehtori, pj. 
Tarja Riisiö, apulaisrehtori  
Janne Kaulio, tekninen johtaja  
Sari Tjeder, hyvinvointilautakunnan pj. 
Aki Nokka, opettajakunnan edustaja  
Anni Varis, terveystarkastaja, siht.  

 

Tilanne Huutjärven koululla  
1. Kouluterveydenhuoltoon ei ole tullut oppilailta tai huoltajilta yhteydenottoja oppilaan mahdolliseen 

sisäilmaan liittyvään oireiluun liittyen edellisen sisäilmaryhmän kokouksen jälkeen. Oppilailta 
tulleita oireilmoituksia on siis tällä hetkellä yhteensä 19, kuten 4.2.2020 pidetyssä edellisessä 
sisäilmaryhmässä on kirjattu. Oireiluilmoitusten kokonaismäärässä on huomioitu edelliseltä 
lukuvuodelta 2019-2020 tälle lukuvuodelle 2020-2021 siirtyneet oireiluilmoitukset. 
Oireiluilmoituksia ei poisteta oireiluilmoitusten kokonaismäärästä, ellei oireilusta aikaisemmin 
ilmoittanut oppilas vaihda koulua tai huoltaja ilmoita oireilun loppuneen. Koululla seurataan 
aktiivisesti oppilaiden poissaoloja. 
 

2. Esikoulusta ei ole tullut uusia oireiluyhteydenottoja edellisen sisäilmaryhmän palaverin jälkeen. 
 

3. Kouluterveydenhoitaja on tehnyt esikoululaisten ja 1.-2. -luokkalaisten huoltajille sisäilmakyselyn, 
joka oli tarkoitus tehdä jo keväällä 2020. Keväällä 2020 opetus järjestettiin pääosin etäopetuksena 
koronatilanteen takia, joten kyselyn teko siirrettiin syyslukukaudelle 2020. Kysely toteutettiin 
syyskuun 2020 lopulla ja kysely oli huoltajien täytettävissä kahden viikon ajan. Kyselyn kysymykset 
mukailivat Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen oppilaille suunnattua sisäilmakyselyä. Kysely 
lähetettiin 136 huoltajalle Wilma-viestinä ja vastauksia tuli yhteensä 33 kappaletta. 
 
Kyselyn tulosten mukaan kahden viikon tarkastelu jakson aikana koulussa joskus koettuja oireita 
olivat nenän tukkoisuus/nuha (45,5 %), yskä (33,3 %), väsymys (24,2 %), kuiva/kipeä kurkku (24,2 
%), äänen käheys (18,2 %), päänsärky (18,2 %), kutiavat/vuotavat silmät (12,1 %), ihon 
kutinaa/punoitusta (12,1 %) ja hengenahdistusta (6,1 %). Yksittäisissä vastauksissa koettiin melkein 
päivittäin eniten väsymystä, äänen käheyttä ja ihon kutinaa tai punoitusta. Hieman yli puolet 
vastaajista (51,5 %) kertoi lapsen terveydentilan olevan erittäin hyvä ja loput (48,5 %) sen olevan 
melko hyvä.  
 
Suurin osa vastaajista (75,8 %) koki, että koulussa on kivaa. Yli puolet vastaajista (69,7 %) ei ole 
huolissaan koulun sisäilman laadusta, mutta vastaajista 18,2 % oli huolissaan jonkin verran ja 3 % 
melko paljon. Vastaajista suurin osa (94 %) koki, että koulussa on aina tai melko usein hyvä ja raikas 
ilma hengittää, mutta muutaman vastauksen mukaan harvoin/ei koskaan. Kahden viikon 
tarkastelujakson aikana koettiin joskus koulussa tunkkaista/huonoa ilmaa (18,2 %), kuumuutta (15,2 
%), epämiellyttäviä hajuja (15,2 %), pölyisyyttä/likaisuutta (12,1 %) sekä kylmyyttä (6,1 %). 
Yksittäisissä vastauksissa koettiin melkein päivittäin kuumuutta, tunkkaista/huonoa ilmaa sekä 
epämiellyttäviä hajuja. Suurimpina epäkohtina ilmoitettiin melu sekä luokan rauhattomuus. 
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Vastaajista 51,5 % koki meluisuutta joskus ja 21,2 % melkein päivittäin. Luokan koki rauhattomaksi 
joskus 63,6 % ja melkein päivittäin 15,2 % vastaajista. 
 

4. Henkilökunnan oireilutilanteessa ei ole tapahtunut muutosta edellisen sisäilmaryhmän palaverin 
jälkeen. 
 

5. Puku- ja pesuhuoneiden suunnitellut korjaukset ovat valmistuneet. 
 

6. Koululla kahdesta luokkatilasta on poistettu käytössä olleet ilmanpuhdistimet. Vaikutuksia 
seurataan. 
 

7. Luokkatiloihin on tehty täsmä tarkastuksia alakattojen yläpuolisten tilojen puhtauteen liittyen. 
Tarkastetuissa tiloissa ei alakattojen yläpuolisissa tiloissa ole havaittu poikkeavaa likaisuutta.  
 

8. Eteläpuolen luokkatilojen 1116 ja 2048 ikkunoihin on asennettu kalvot, jotka vähentävät tiloihin 
tulevaa lämpösäteilyä. 

 

Sovitut toimenpiteet 
1. Selvitetään vielä, onko tarve kartoittaa kaikkien luokkatilojen osalta alakattojen yläpuolisten tilojen 

puhtaus. 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. Koulun ilmanvaihtojärjestelmän nuohous on suunnitteilla tehtäväksi vuonna 2021. 
 

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 oireilutilannetta. 

Mahdollisesta sisäilmaan liitetystä oireilusta neuvotaan oppilaiden huoltajia ja oppilaita olemaan 
yhteydessä kouluterveydenhoitajaan ja rehtoriin. Esiopetuksen osalta oireilusta neuvotaan olemaan 
yhteydessä esiopetuksenjohtajaan. Henkilökuntaa neuvotaan olemaan yhteydessä työterveyteen ja 
rehtoriin.   

 

Seuraava palaveri 
17.2.2020 klo 10 Huutjärven koululla  

 
Jakelu läsnä olleet 

Tiia Hottola, kouluterveydenhoitaja 
Jari Viinanen, tekniikkalautakunnan pj. 
Janne Korhonen, vanhempain edustaja 
Iikka Voutilainen, työpäällikkö 
Pyhtään Kunnanvirasto 


