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MUISTIO
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin.
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus
a. Työterveydenhuolto
2 ilmoitusta, tilat L28, FK15, L11, TT-LK, FK13, FK14, LI2, FK14, FK13, opehuone
b.Oppilaiden terveydenhuolto
Tieto toimitettu rehtorille.
c. Esimiehen tieto
2 oppilaan oireilmoitusta, ei yhtään työntekijän.
3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet
a. Tutkimukset
Auditoriossa tehty tarkentavat ilmavuototarkastukset ja vuotoja löytyi edelleen. Viikolla 12
asennettu auditorion alapuolella olevaan talotekniikkakuiluun asennettu koneellinen poistoilmanvaihto, jolla ko. Tila on saatu alipaineiseksi auditoriotilaan.
Auditorioon tullaan asentamaan paine-eromittalaite, jolla seurataan tilan alipaineistusta.
Fysiikan varaston ilmanvaihdon toimivuus selvitetään sekä mitataan fysiikan luokan ja varastotilan ilmanvaihdon toimivuus.
b.Korjaukset
Käytiin lävitse tehdyt ja tulevat korjaukset. Merkkiainekokeessa esiin tulleet ilmavuotokohdat on tiivistetty.
Kotitalousluokkien lattiarakenteet uusitaan kokonaisuudessaan kesän 2019 aikana.

Korjauksen aikataulu sovitaan yhteisesti käyttäjien kanssa. Koulun toive on, että korjaustyöt aloitetaan mahdollisimman aikaisin keväällä, että tila olisi käytössä koulun alettua syksyllä. Kun asiat täsmentyvät korjaustoimet ja –aikataulut ilmoitetaan huoltajille ja henkilöstölle.
c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt
Osana toiminnallisia oppimisympäristön muutoksia tehdään väistötiloihin muutoksia. Kaksi
luokkatilaa yhdistetään ja seinien purku väistötiloissa etenee tilakeskuksen ja henkilökunnan
yhteistyönä,
Ilmanvaihto edelleen temppuilee ja lämmössä haasteita. Väistötilojen luokissa 90min. tunneilla oppilailla väsymystä ja päänsärkyä. Käytiin lävitse tuuletusohjeistusta. Luokkatilojen
pikatuuletus on suositeltavaa. Lämpötilan vaihtelut saattavat johtua pitkistä tuuletuksista,
jolloin patterien termostaatti reagoi ilmanlämpötilaan ja saattaa aiheuttaa viiveellä kuumuutta. Opekokouksessa on hyvä käydä läpi tuuletukset, tauot ja ulkoilut.
Huoltajan edustajalle huoltajat ovat kertoneet muutamasta uudesta oireilijasta. Oireilijoita
kuulopuheiden mukaan paljon, mutta oppilaat pelkäävät ilmoituksen seuraamuksia mm.
koulusiirtoa ja ilmoituksia ei ole tehty.
Opettajien edustajat ehdottivat luokkiin ilmanpuhdistimia. Edustajat kertoivat, että osa
työntekijöistä ei uskalla tehdä ilmoituksia työterveyteen, koska mahdolliset seuraamukset
pelottavat. Työterveyden sijaan oireilevat opettajat käyvät tarvittaessa yksityisillä lääkäriasemilla.
Työryhmä keskusteli siitä, miten rohkaista ottamaan yhteyttä koulu- ja työterveydenhuoltoon. Korostettiin, sitä että omaa terveyttä kannattaa arvostaa ja tehdä aina ilmoitus oirehtimisesta, näin saadaan oireiden aiheuttaja myös korjattua. Työterveydenhoitaja ja puheenjohtaja vievät viestin opettajien huolesta eteenpäin. Muistutettiin että, ilmoitukset eivät
mene esimiehen tietoon ilman asianomaisen lupaa.
d. Viestintä, tiedotus, koulutus
Minna Pitkäniemen kanssa aloitettu Ratkaistaan yhdessä -hanke. Alkuinformaatio on annettu, sisäilmatyöryhmän työskentely on jo ollut hyvä aloitus hankkeelle.
4. Uudet toimenpiteet
Tiivistetyissä luokissa tehdään tutkimukset ja tarkastetaan tehtyjen korjausten toimivuus.
Teknisentyön luokassa tehdään porareikämittaukset ja tarkastetaan lattiamateriaalin kupruilu. Tulokset saadaan nopealla aikataululla, kesto noin 5 päivää.
Tilapalvelut käy läpi väistötilojen ilmavaihdon.
5. Viestintä
Tämän kokouksen muistio viedään kunnan sisäilmasivuille ja lähetetään wilmalla huoltajille/
henkilöstölle. IV-tulosten viestintä ja kotitalousluokkien lattioiden korjauksen aikataulu
huoltajille ja henkilöstölle.
6. Seuraavan kokouksen sopiminen
Seuraava kokous 4.9.2019 klo 12 – 13.

