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Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä   
Vaunukankaan koulu   
Kokous 31.8.2020 klo 15 - 15.40 

   
Osallistujat:    
Tiina Simons, kehittämispäällikkö, puheenjohtaja 

Janne Mellin, rehtori 
Heli Suokko-Rajala, vararehtori, henkilöstön edustaja 

Kristiina Lehto, kouluterveydenhoitaja  
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 yhtään ilmoitusta edellisen kokouksen jälkeen. 
 
b. Oppilaiden terveydenhuolto 
5c-luokasta on tullut 3 oireilmoitusta, tilana oma luokka, Samasta tilasta on 
 tullut myös ilmoitus lapsen sairastumisesta heti koulun alettua elokuussa, 
 seurantaohjeet on annettu huoltajille. 4c-luokasta on tullut yksi ilmoitus. 
 Ko. oirehtivat ovat uusia tapauksia. 
 
 c. Esimiehen tieto 
 Rehtorille on tullut kaksi ilmoitusta syksyllä, molemmat 5c- ja 4c-luokasta, 
jotka ovat  vierekkäiset tilat. Näistä tiloista on tullut edellisenä lukuvuotena 
 kummastakin ilmoitukset. Nämä tilat on kapseloitu ensimmäisissä 
 korjauksissa vuonna 2019.  
 
Rehtori toimittaa yo. tilojen numerot tilapalveluille. 
 

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet  
a. Tutkimukset  

Sisäilmatutkija on käynyt koululla kesän aikana 2 kertaa. Huoltomies kertoi, että 
katosta on tullut vettä kovalla myrskyllä taitoluokkaan vuosien ajan juuripellin 
kohdasta. 

Tekstiililuokan varastossa on peitetty venttiili, ilma ei vaihdu ja ilma on 
tunkkainen.  
 

Freesi-mittareiden mukaan ilmavaihto toimii suunnitelmien mukaan. 
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Painemittareita ei ole B-käytävällä.  
 

b. Korjaukset  
Kesän 2020 aikana korjattiin liikuntasalin tutkimuksissa esiin tulleet viat ja 
puutteet.  Sadevesikourut korjattiin ja katto uusittiin suurimmalta osin. 
Julkisivuun tehtiin kunnostusta ja tiivistystä. Sisäpuolelta elementtisaumoja 
korjattiin salissa.  
 

Taideluokassa tehty seurantamittaukset vuodoista, jotka on nyt korjattu. 

 
c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt 

Ei ole tehty edellisen kokouksen jälkeen. 
 

d. Viestintä, tiedotus, koulutus 
Ei käsitelty kokouksessa. 

 
4. Uudet toimenpiteet 

Vuoden 2020 aikana tullaan tekemään seurantamittaukset aikaisemmin tehdyistä 
kapseloinneista.  
 
Taitoluokan katon juuripelti katselmoidaan. 
 
5c-luokkaan toimitetaan tarpeen mukaan ilmanpuhdistin, tilannetta seurataan 
ennen toimitusta kuukauden ajan. Luokan opettajaa ohjeistetaan luokan 
tuuletuksesta. 
 
Koulutilojen monialainen tarkastus on 7.10. 2020. 
 

5. Viestintä  
Kesällä tehtyjen korjausten mittausraportti sekä kesän korjausraportti 
toimitetaan ryhmälle. Kesän toimenpiteistä tilapalvelut tekevät tiedotteen 
jaettavaksi huoltajille ja henkilökunnalle. 

 

6. Seuraavan kokouksen sopiminen 
 Seuraava kokous ti 6.10.2020 klo 15. Tarvittaessa voidaan kokous pitää 
 aikaisemminkin. 


