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Muistio
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin.
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus
a. Työterveydenhuolto
Edellisen kokouksen jälkeen vastaanotettu yhteensä 5 oireilmoitusta joista 1 uusi.
Ilmoitukset ovat tiloista: 7, 6, 18, 19, 20,21,63, 59, 131, 37, opehuone, opetyötila, liikuntasali, ruokala, 67, 51, 38 ja 35.
b.Oppilaiden terveydenhuolto
Yhteensä oireilmoitukset 2019 alusta alakoululaiset 29 oppilasta ja yläkoululaiset
7 oppilasta. Ilmoitukset ovat tiloista: 21, 7, 2, 67, 69, 132, liikuntasali, teknisen
työn luokka ja musiikkiluokka. Oirepäiväkirjoja palautettu annetuista alle puolet.
Oirepäiväkirjojen palautuksen tärkeydestä edelleen muistutetaan huoltajia.
Terveydenhoitaja on lähettänyt huoltajille matonkorjauksen jälkeen viestin, jossa
pyydettiin tietoa oireista. Muutama huoltaja vastasi ja vastauksissa kerrottiin,
että osalla oiretilanne parantunut, toisilla tilanne pysynyt samana.
Oireilmoitusten määrän tilannetta seurataan ja tutkitaan mahdollista syytä siihen,
miksi yhden tilan ilmoitusmäärä on kasvanut.
c. Esimiehen tieto
Ei ole erityistä
d.Tarvitaanko kysely kohteessa
Kysely ei ole ajankohtainen.
3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet
a. Tutkimukset
Viime kokouksen jälkeen tehtyjen liikuntasalin rakennetutkimusten raportti julkistetaan ensi viikolla 18). Tutkimustulosten raportissa kerrotaan, että mm. alapoh-

jan eristenäytteissä havaittu kosteusvaurioon viittaavaa mikrobikasvua sekä vanhan maton liimauksen vaurioitumisesta. Tilakeskus aloittaa korjaussuunnitelman
tekemisen raportin perusteella julkaisun jälkeen.
Muiden tilojen tutkimusten tilanne:
- alakoulun tiloja ei enää tutkita
- 2.kerroksisessa 60-luvun luokkasiivessä tehtyjen ulkovaipan merkkikaasutestien
mukaan tiivistyskorjaus on pääosin onnistunut
- terveydenhoitajan ja psykologin huoneet tutkittu myös, rakenneavausten labrakokeet valmistuvat 2 vko sisällä. Betonilattian kosteudet ok.
- psykologin huoneen putkikanaalista tullut merkkikaasumittauksissa virtauksia
huonetilaan, mittauksista laaditaan erillinen raportti.
b.Korjaukset
Korjauksia ei ole tehty.
c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt
Ei uusia järjestelyjä.
d.Viestintä, tiedotus, koulutus
4. Uudet toimenpiteet
Mikäli liikuntasali tullaan säilyttämään lopullisessa rakentamispäätöksenteossa niin
lattiarakenne korjataan ja seinärakenteelle tehdään tarvittavat korjaustoimenpiteet
erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti tutkimusraportin perusteella.
Koko rakennuksen IV-nuohoustilanne tarkastetaan ja paine-eromittaukset tarkastetaan erityisesti luokista 7 ja 21.
Oirehtivien oppilaiden opetus tullaan järjestämään syksyllä 2019 alkaen niin, että ko.
oppilailla oleskelua vanhoissa tiloissa on mahdollisimman vähän.
Lautakunta hyväksyi kehittämissuunnitelmaehdotuksen koulurakennuksesta, jossa säilytetään liikuntasali ja 2007-siipi taito- ja taideaineille. Ehdotus menee kunnanhallituksen päätettäväksi.
450 oppilaan väistötilat tulevat koulun pihalle, tilat ovat suunnitelman mukaan käyttövalmiita 19.8. Väistötiloista luovutaan uuden koulurakennuksen valmistuttua.
5. Viestintä
Vanhempainilta järjestetään 13.5. jossa käydään läpi tutkimukset, korjaussuunnitelma sekä syksyn suunnitelmat oppilaiden sijoittumisesta rakennuksiin. Opettajat
osallistuvat vanhempainiltaan. Tilaisuuteen toivotaan tilakeskuksen edustajaa.
Kunnan uudet sisäilmasivut on julkaistu, niin kannattaa tutustua.
6. Seuraavan kokouksen sopiminen
Seuraava kokous on ma 16.9. klo 15 – 16 Riihikallion koulussa.

