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Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä   
Vaunukankaan koulu   
Kokous 7.4.2020 klo 9 - 10 Teams -kokous 

   
Osallistujat:    
Tiina Simons, kehittämispäällikkö, puheenjohtaja 

Janne Mellin, rehtori 
Heli Suokko-Rajala, henkilöstön edustaja, vararehtori    
Kristiina Lehto, kouluterveydenhoitaja 
Kati Aalto, työterveyshoitaja 

Pertti Elg, rakennusmestari 
Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu 

Kati Aalto, työterveyshoitaja 

Pia Gummerus, terveystarkastaja, ympäristökeskus 
Beata Kluzcek-Turpeinen, sisäilma-asiantuntija 
Krista Kivikangas, Laura Rokosa, Juha Sutinen, huoltajien edustajat   
Pia Järvenpää, sihteeri   
   
Muistio   
 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin. 
 
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus   
a. Työterveydenhuolto 
Ei ole ollut yhteydenottoja edellisen kokouksen jälkeen. 
 
b. Oppilaiden terveydenhuolto 

Edellisen kokouksen jälkeen 1 oireilmoitus, tilat: 1092, liikuntasali sekä pientä 
oireilua kaikissa koulun tiloissa. 
 

c. Esimiehen tieto 

Oireilmoituksia ei ole edellisen kokouksen jälkeen tullut, oppilaat ja henkilöstö ovat 
työskennelleet pääsääntöisesti etänä koronavirusrajoitusten vuoksi.  
 

d. Tarvitaanko kysely kohteessa  
Koulussa on tehty Satakuntakysely vuoden 2020 alussa, vastanneita on ollut 120, 
oppilaita on koulussa 350. Kysely suljetaan ja kysytään tutkijalta voiko hän näillä 
vastauksilla tehdä johtopäätöksiä oireilusta. Tulosten julkistamisesta järjestetään 
online-tilaisuus huoltajille toukokuussa, ajankohta varmistuu ja ilmoitetaan 
myöhemmin. 

 
3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet  
a. Tutkimukset  
Taitoluokassa on meneillään merkkiainetutkimukset korjausten kanssa samaan 
aikaan. Sisäilma-asiantuntija seuraa tutkimusten etenemistä ja tuloksia. 
 

b. Korjaukset 
Taitoluokassa kapselointi on menossa ja jos urakoitsijalle ja koulun toiminalle sopii, 
jatketaan liikuntasalin korjauksiin jo ennen kesää 2020.  
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Kunnostustyöt kohdistuvat ulkoseinän yläosaan. Töiden edetessä voidaan tehdä 
tarpeen mukaisia muutoksia. 
 

Kapselointi on pääosin tehty viikolla 15, merkkiainekokeiden mukaiset korjaukset 
tehdään viikolla 16.  
 

Ilmanvaihdon tarkistuksia ei ole tehty edellisen kokouksen jälkeen. Jatkuvatoimisten 
Iisy- Freesi –mittareiden mittaamissa tiloissa ei tällä hetkellä  ole suurta alipainetta 
ulkoilmaan nähden. Viikon keskiarvo on välillä -0,4 – +3 Pa. Tavoitteena on pitää tilat 
ylipaineisina. 

  
c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt 

Koulun toiminta siirtynyt maaliskuun puolessa välissä etäopetukseen. 
 

d. Viestintä, tiedotus, koulutus 

Ei ole ollut edellisen kokouksen jälkeen. 

 
4. Uudet toimenpiteet 

A-käytävän luokissa henkilöstö pitää päiväkirjaa oireistaan. 
 
Korjaukset ovat valmiit koulun alkamiseen mennessä elokuussa 2020. 
 

5. Viestintä  
Sovitaan toukokuulle Satakuntakyselyn tulosten tiedotustilaisuus ja sitä ennen 
tarvittaessa pidetään ryhmän kokous. 
 
Tilapalvelut tekee koulun korjaustiedotteen ja toimittaa sen rehtorille huoltajille 
ja henkilöstölle välitettäväksi. 
 

6. Seuraavan kokouksen sopiminen 
 Seuraava kokous 31.8.2020 klo 15-16 Vaunukankaan koululla (Teams-kokous). 

 


