Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä
Vaunukankaan koulu
Kokous 2.9.2019 klo 15 – 15.31
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. Edellisen kokouksen muistio
julkaistaan mahdollisimman pian tarkastuksen jälkeen. Esityslistan mukana on
lähetetty kokousmateriaali etukäteen tutustuttavaksi kokouksen osallistujille.
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus
a. Työterveydenhuolto
Ei oireilmoituksia.
b. Oppilaiden terveydenhuolto
Koulun aloituksen jälkeen 9 oireilmoitusta, suurimmalla osalla päänsärkyä.
Tilat: (3) liikuntasalo, (1) puukäsityö 1023, (1) ip-kerho ja (2) ilmoitusta tila 1092.
Tiloista 1023, 1047, 1053, 1004, 1003, 1050 ja 1107 yksittäiset ilmoitukset.
Oirepäiväkirja on täytetty ja palautettu vain yhden oppilaan osalta.
c. Esimiehen tieto
Rehtorilla on sama tieto kuin terveydenhoitajalla. Kaikki oppilaat ovat syksyn
olleet koulussa.
3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet
a. Tutkimukset
Liikuntasalissa on rakenneavauksia ja tutkimuksia kesän aikana. Näistä
tutkimustuloksista on tulossa raportti, jonka perusteella tehdään tarvittavat
korjaussuunnitelmat.

b. Korjaukset
Koulun 80-luvun siiven osalta kaikkien tilojen kapselointeja ei saatu tehtyä
kesän aikana. Kouluterveydenhoitajan ja tekstiilityöluokan kapselointi
tehdään syyslomalla. Laadun varmistus on tehty kapselointien osalta
merkkiainekaasutesteillä. Sisäilmatutkija toimittaa laadunseurantaraportin
tilapalveluille.
c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt
Toiminta on alkanut sujumaan korjausten jälkeisten järjestelyjen selvittyä.
Huoltajat ovat olleet epätietoisia, koska korjauksista ei ole tullut tiedotetta.
d. Viestintä, tiedotus, koulutus
Ei ole ollut.
4. Uudet toimenpiteet
Kapseloinnit tehdään loppuun ja liikuntasalin tutkimusten perusteella tehtävät
korjaukset.
5. Viestintä
Tilapalvelut kirjoittaa kesän korjauksista raportin, jossa on selostus laadun
varmennuksesta, tutkimuksista ja korjauksista, Raportti lähetetään ryhmän jäsenille
ja huoltajille.
Iltakäyttäjät voivat sisäilmaoirehtimisesta tehdä vikailmoituksen. Iltakäyttäjien tai
yksittäiskäyttäjien oireilmoitusten tekemisestä ei ole kunnan tasoista sovittua
toimintatapaa. Asia käsitellään seuraavassa kunnan sisäilmatyöryhmässä.
Apulaisrehtori lähettää huoltajille wilma-viestin, jossa kerrotaan, että tiedote kesän
korjauksista on tulossa mahdollisimman pian, kun raportti valmistuu.
6. Seuraavan kokouksen sopiminen
Ma 21.10.2019 klo 10.15 – 11.15. Jos oireilmoitusten lukumäärässä tulee yllättävää
nousua, voidaan kokous pitää aikaisemminkin.

