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Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä   
Vaunukankaan koulu   
Kokous 20.5.2019 klo 10 - 11 

   
Osallistujat:    
Tiina Simons, kehittämispäällikkö, puheenjohtaja 
Janne Mellin, rehtori 
Heli Suokko-Rajala, henkilöstön edustaja, vararehtori    
Kristiina Lehto, kouluterveydenhoitaja 

Esa Koskinen, rakennuspäällikkö    
Pertti Elg, rakennusmestari 
Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu 

Kati Aalto, työterveyshoitaja 

Pia Gummerus, terveystarkastaja, ympäristökeskus 
Juha Tynjä, työsuojelupäälikkö 

Piia Lakkapää-Hemmi, Krista Kivikangas, Laura Rokosa, Juha Sutinen, Sanna 
Pukki 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 ilmoituksia. 
 
b. Oppilaiden terveydenhuolto –  
Edellisen kokouksen jälkeen tullut 5 ilmoitusta, joista 3 uutta ilmoitusta. 
TILA: 1103 ja 1102 ja liikuntasali  
TILA: 1033  
TILA: liikuntasali ja 1092  
TILA: 1121 ja 1047  
TILA: 1004. 

 
c. Esimiehen tieto 

Satakuntahankkeen kyselyn vastausprosentti on tällä hetkellä noin 50 ja kysely 
suljetaan viikonloppuna. Tuula Putus käy tulokset läpi huoltajien tilaisuudessa 
5.6. klo 18.  

 
d. Tarvitaanko kysely kohteessa  
Satakuntahankkeen kysely on käynnissä. 

 
 

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet  
a. Tutkimukset  
Hiilidioksidimittauksen mukaan määrät ovat olleet hyvällä tasolla, ikkunoita on 
pidetty auki. Mittaustuloksiin vaikuttaa myös IV-koneistoon tehdyt korjaukset 
ja nuohous. 
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b. Korjaukset  
Korjauksia ei ole tehty. 
 

c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt 

Viimeiset kouluviikot ovat retkipainotteisia, tiloihin liittyviä uusia järjestelyjä 
ei ole ollut tarvetta tehdä. Tulevaa vuotta varten tullaan tekemään 
luokkatilasiirtoja, joilla otetaan oireilut ja toiminnanjärjestelyt 
mahdollisimman pitkälle huomioon. 
 

d. Viestintä, tiedotus, koulutus 

”Ratkaistaan yhdessä” –hankkeen 12.5. Tilaisuus herätti paljon ajatuksia. 
Keskusteluvaiheessa aika tuntui loppuvan, vaikka tilaisuudelle oli varattu 2,5 
tuntia aikaa. Tilaisuuden jälkeen rehtoriin on oltu yhteydessä mm. Luokkien 
sijoittelusta. Tilaisuudesta kerättiin verkkopalaute, joka käydään lävitse 
hankkeen toimesta. 
 

4. Uudet toimenpiteet 
 

Liikuntasalissa on tehty ulkoseinäosuuden ja lattian rakenneaukaisuja. 
Materiaalinäytteet on toimitettu analysoitavaksi laboratorioon. 
Tutkimusraportti ei vielä ole käytettävissä. 
 

1985-luvulla rakennetun koulun osuudella tehtiin kesällä ulkoseinien ja ikkunoiden 
kapseloinnit sekä lattian ja ulkoseinäosuuksien liittymien tiivistys 
vesieristysmenetelmällä samassa yhteydessä uusittiin muutaman luokan osalta 
lattiapinnoitteet. 
Kapselointityön etenemistä ja laadunseuranta toteutettiin merkkiainekokein. 
Merkkiainekoe loppuraportti ei vielä ole käytettävissä. 

 
Pukuhuoneiden märkätilat uusitaan peruskorjauksen yhteydessä. 

 
5. Viestintä  

Satakuntahankkeen tulosten tilaisuus huoltajille ke 5.6. (Tuula Putus klo 18), 
samassa tilaisuudessa tilapalveluiden edustaja sekä tutkijat esittelevät 
tutkimusraportin klo 17. Rehtori lähettää wilmassa huoltajille kutsun. 
Vanhempainyhdistys kokoaa etukäteen keskeisiä kysymyksiä etukäteen tilaisuuden 
valmistelua varten. Kysymykset toimitetaan myös koko kohdekohtaiselle 
sisäilmatyöryhmälle. Huoltajat toivoivat tilaisuuteen ”kansantajuisia” avauksia 
korjaustoimenpideratkaisuista. 
 

Henkilöstölle järjestetään info- ja keskustelutilaisuus Satakuntahankkeen 
tuloksista ys-ajalla elokuun 2019 aikana, päivä vahvistetaan elokuussa. 
 

Kunnan sisäilmatyöryhmän 12.6. kokouksessa käydään läpi koulun tilannetta 
kokonaisuutena. 
 

Yleisesti toivottiin tutkimusraporttien selventämistä ”kansantajuisiksi” ja helposti 
ymmärrettäviksi yhteenvedoiksi. 
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Henkilöstön mielestä tiedottamista pitäisi lisätä (mm. ohjeita huoltajille). 
 

6. Seuraavan kokouksen sopiminen 
Seuraava kokous ma 2.9. klo 15 – 16 Vaunukankaan koululla. 

 


