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Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä 

Vaunukankaan koulu 

Kokous 28.1.2019 klo 12.30-13.30 

 

Osallistujat: 

 

Tiina Simons, kehittämispäällikkö Sivistyksen toimialue, 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, Laura Rokosa, Sanna Pukki huoltajien edustaja/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 uusia ilmoituksia. 

b. Kouluterveydenhuolto 

Edellisen kokouksen jälkeen 1 uusi oireilmoitus tilasta 1106 ja 4 oireet jatkuvat 

ilmoitusta tilassa 1047 

c. Esimiehen tieto 

Oppilasoireilijoiden määrä pysynyt samana, 5 aikaisemmin ilmoitetun oireet 

eivät ole työtilan vaihtamisen jälkeen täysin poistuneet. Käsityöluokassa jär-

jestetään opetusta niin, että opetusta on ryhmää kohden muutama tunti vii-

kossa.  Henkilökunnalta ei ole tullut uusia ilmoituksia.  

d. Tarvitaanko kysely kohteessa 

 Satakunta -hankkeen kysely teetetään kaikissa sisäilmakohteissa, kun hank-

keen sopimus on hyväksytty teknisessä lautakunnassa ja valtuustossa. Alusta-

van aikataulun mukaan kysely toteutetaan maaliskuussa. 

 

3.  Kiinteistökatsaus 

Tilakeskuksen edustaja vastasi työryhmälle osoitettuihin huoltajien kysymyksiin. 

- Miten ilmastointi toimii?  
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Ilmanvaihto on tarkastettu 26.9.2018 ja taas joululoman aikana, Ilmanvaihto käy van-

hassa liikuntasalissa täysillä klo 7-17 välillä ja muina aikoina puoliteholla. Keittiön il-

manvaihtoa voi henkilökunta säätää tarpeen mukaan, muun kiinteistön ilmanvaihto 

toimii täydellä teholla koko vuorokauden. 

Kovimpien pakkasten aikana vanhemmat ilmanvaihtokoneet siirtyvät automaattisesti 

puolelle teholle. 

Talvella luokkien ilma on todella kuivaa lämmityksen ja ilmanvaihdon vuoksi. 

 - Mikä oli tilakeskuksen vastine terveystarkastajan lisäselvityspyyntöön ja mitä ta-

pahtuu seuraavaksi?  

Joululoman aikana tehdyissä selvityksissä havaittiin, että tehdyt tiivistystyöt eivät ole 

täysin onnistuneet. Tilapalvelu on tehnyt päätöksen, että sisäilmatutkimuksissa esiin 

tulleet ongelmat 80-luvun ikkunoiden alaohjauspuiden vaurioista tullaan korjaamaan 

ja rakenneratkaisut uusitaan erillisen korjaussuunnitelman mukaan. Korjaukset teh-

dään kevät/ kesä 2019.  Tulevista korjauksista ja toimenpiteistä tehdään erillinen tie-

dote, kun suunnitelmat saadaan valmiiksi. 

- Uuden siiven osassa luokkatilojen sisälämpötila on ollut alhainen. Tilapalvelu selvit-

tää mistä tilojen alhainen sisälämpötila johtuu. 

 

4. Toteutuneet toimenpiteet 

a. Tutkimukset 

Merkkiaine- ja ilmavaihdonmittaukset on tehty joululomalla 2018. 

b. Korjaukset 

Ei korjauksia edellisen kokouksen jälkeen. 

c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt 

Tekstiililuokassa luokilla on 2 tuntia/lk/vko, ko. luokasta siirtynyt 2.lk opiske-

lee taitoluokassa. Muita muutoksia ei ole tehty. 

d. Viestintä, tiedotus, koulutus 

Kokouspöytäkirja kunnan verkkosivuilla. 

 

5. Uudet toimenpiteet 

Kesällä 2019 tullaan uusimaan vanhan osan vuoden -85 ikkunoiden alaosien rakenteet 

erillisen korjaussuunnitelman mukaan. 

     Huoltajia muistutettiin, että koulu ja koti suunnittelevat yhdessä koulunkäyntiä ja    

     opetusjärjestelyjä, jos normaali koulunkäynti ei oireiden vuoksi onnistu, Erityisissä 

opetusjärjestelyissä yhteydenotto opettajaan ja rehtoriin, koska järjestelyt vaativat 

viranhaltijan päätöksen. Kaikilla luokilla ja opettajilla on omat toimintatavat sairas-

poissaolojen läksyasioissa.  

Henkilöstö voi työjärjestelyissä olla yhteydessä työturvallisuusvaltuutettuun. 

 

6. Viestintä 

Kokouksen muistio julkaistaan huoltajille Wilman kautta ja viedään kunnan sisäilmasi-

vuille.  

 



3 (3) 
 

7. Seuraavan kokouksen sopiminen 

Seuraava kokous on ti 9.4.2019 klo 9-10 Vaunukankaan koululla. 

 


