Keskuskoulun sisäilmatyöryhmän muistio
Aika: To 25.3. klo 15-16.00
Paikka: Teams
Läsnä:
Laila Mäkelä, puheenjohtaja, toimialajohtaja sivistyspalvelut
Johanna Mäkinen, sihteeri, työsuojelupäällikkö
Erja Valtonen, työsuojeluvaltuutettu
Sari Valtonen, rehtori
Nina Landström, vanhempainyhdistyksen edustaja
Maarit Heikkilä, vanhempainyhdistyksen edustajat
Jouko Jortikka, kiinteistöpäällikkö
Markus Penttinen, työterveyslääkäri
Kaisa Heinonen, kouluterveydenhoitaja

1.

Todetaan läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2.

Kiinteistöpäällikkö Jouko Jortikka kertoo väistötilojen toteuttamisen ja

malliluokkien korjausten etenemisestä
Malliluokat, 4 kpl, on vastaanotettu, havaitut puutteet korjattu. Luokassa 5 on VOC-mittari ja
sisäilmapitoisuuksia seurataan. Mittaustulokset liitetään pöytäkirjaan. Genanon
sisäilmanpuhdistimet hankittu tukemaan tiloissa työskentelyä. Isommissa luokissa 2 laitetta ja
muissa yksi. Malliluokkien lisäksi puhdistimet ovat luokissa 28, 29 ja opettajanhuoneessa.
Tarkoitus on seurata noin kolmen kuukauden ajan saatua palautetta näistä luokista.

Ensimmäisen ja toisen kerroksen tiloissa tuloilmalaitteiden äänieristyspintoja on käsitelty kuituja
sitovalla pinnoitteella. Kesän aikana tuloilmaputket harjataan kuitujäämistä puhtaaksi. Keittiön
osalta on tarkoitus tehdä tiivistyskorjaukset (lattiat ja seinät) kesän aikana niin, että tilat ovat
käytössä uuden koulun rakentamisen ajan. Keittiön katon tilalle asennetaan ns. hygieniakatto.
Keittiön ilmanvaihtokanavisto puhdistetaan ja astianpesukoneen kohdalta ilmanvaihtoa
parannetaan. Väistötilojen (kuusi luokkaa) käyttöönotto on meneillään, tilojen kalustus on työn
alla, pulpetit siirretty. Siirretyt kalusteet on puhdistettu, Työterveyslaitoksella on ohjeistus ns.
homesiivoukseen. Toimialajohtaja Laila Mäkelä on yhteydessä toimialajohtaja Anne Ahtiaiseen
koulun tarkemman kokonaiskorjaussuunnitelman laatimiseksi ja tilojen turvallisuuden
varmistamiseksi uuden koulun rakentamisaikana.

3.

Käyttäjien tilannekuva Sari Valtonen ja vanhempainyhdistyksen edustajat

Väistötiloihin siirtymisen suhteen rehtori ja apulaisrehtori ovat päättäneet, mitkä luokat
siirrettään. Noin 150 oppilasta siirtyy väistöön. Vanhempainyhdistyksen tietojen mukaan
etäopetusjaksolla oireilu on vähentynyt varsinkin astma, migreeni sekä päänsärkyoireet.
Vanhempainyhdistys katsoo, että on epätasa-arvoista, että vain pieni osa oppilaista pääsee
väistötilaan. Myös väistötiloihin siirretyt oppilaat käyttävät pääkoulun puolella olevia
erityisluokkia.

4.

Työterveyshuollon tilannekuva, Markus Penttinen

Ei uusia ilmoituksia edellisen kokouksen jälkeen. Rehtorille on toimitettu yksi työterveyshuollon
lääkärinlausunto, jossa suositellaan väistötiloihin siirtymistä, Markus selvittää asiaa.

5.

Kouluterveydenhuollon tilannekuva, Kaisa Heinonen

Kouluterveydenhuolto on kerännyt oppilaiden oireilmoitukset. Etäopetuksen aikana poissaoloja
ja oireita on ollut vähemmän.

6.

Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta

29.4. klo 15- Teams
Liite: Genanon sisäilmamittaustuloksia

