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Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä
Ruotsinkylän koulu
Kokous 14.1.2019 klo 15 - 16, Opettajainhuone
Osallistujat:
Tiina Simons, kehittämispäällikkö Sivistyksen toimialue, puheenjohtaja
Jyrki Kaarila, rehtori
Pia Gummerus, terveystarkastaja
Pertti Elg, rakennusmestari (osallistui kokoukseen skype-yhteydellä)
Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu
Kati Aalto, työterveyshoitaja
Virpi Liukkonen, kouluterveydenhoitaja
Mervi Ahola OK, Katja Niemi, Johanna Sariola, huoltajien edustajat
Pia Järvenpää, Sivistyksen toimialue, sihteeri

Muistio
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin.
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus
a. Työterveydenhuolto
Ei oireilmoituksia.
b. Kouluterveydenhuolto
Oireyhteydenottoja 2, 1 päiväkirja palautettu ja täytetty puutteellisesti. Yleisesti oppilailla ollut silmäoireita ja yskintään.
c. Esimiehen tieto
Kokouksia ei enää pidetä opettajainhuoneessa, koska joillakin opettajilla tilassa oireita. OT7 -tilassa oppilailla oireita.
d. Tarvitaanko kysely kohteessa
Kyselyä ei toteuta, koska koulu on siirtymässä väistötiloihin.
3. Kiinteistökatsaus
- Väistötilojen tarjousten viimeinen jättöpäivä on 17.1.2019.
- Arkkitehdillä on jo valmiina alustava suunnitelma siitä, mitä vanhoista koulurakennuksista jätetään käyttöön.
- Rakennustekniset aukaisut ovat tiloissa meneillään, rakenneavausten pohjalta rakennesuunnittelija pääsee suunnittelemaan toteutettavat uudet rakenneratkaisut
käyttöön jäävien vanhojen tilojen osalta.
- Sisäilmatutkimusten pohjalta tehtävät rakenneavaukset kivikoulun osalta tehdään
talvilomaviikolla.
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- Vanhojen rakennusten purku tehdään kesällä 2019.
- Väistötilojen toimittajan selvittyä ja toimittajan tehtyä koko projektista aikataulun, tilakeskus ja koulu tekee yhteistyössä suunnitelman väistötilojen rakentamisesta
koulun näkökulmasta ja miten uudet tilat liittyvät säilytettäviin osiin.
- Kivikoulun rakenneaukaisujen tulosten perusteella tehdään suunnitelma riittävistä
toimenpiteistä, miten rakennuksen kanssa edetään.
- Maaliskuun puolessa välissä on käytettävissä laboratoriotulokset, mittaustulokset,
väistötolan toimittaja ja suunnitelma tilojen kohtalosta.
4. Uudet toimenpiteet
- Rehtori etsii vaihtoehtoisen tilan OT7 –tilalle, jonka käyttö on jo minimissä (12h/lk/vko). Oppilaat, jotka oirehtivat, eivät opiskele enää tilassa.
- Tilakeskuksen suunnitelmassa tila on jäämässä, koska tutkimustulokset ovat olleet
puhtaat. Alustavan suunnitelman mukaan tilaan asennetaan oma erillinen ilmanvaihtokone.
- Pertti Elg toimittaa Pia Järvenpäälle sisäilmatutkimusraportin, joka pitää sisällään
OT7 –tilan mittaustulokset. Raportti jaetaan ko. kohdekohtaiselle sisäilmaryhmälle.
- OT7 -tilasta otetaan vielä Flec-näytteet lattiapinnoitteesta.
- Terveydenhoitajan tulevien 1. luokkalaisten tarkastukset tehdään Klemetskogin koululla.
5. Viestintä
Oppilaiden huoltajia ja henkilöstöä muistutetaan aina tekemään ilmoitus sisäilmaoireiluista koulu- ja työterveyshuoltoon.
6. Seuraavan kokouksen sopiminen
Seuraava kokous pidetään ma 25.3.2019 klo 15-16, paikka Ruotsinkylän koulun opettajainhuone. Kokoukseen kutsutaan hankesuunnittelija Mikko Heikkilä esittelemään
väistötilojen suunnitelmia.

