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Sisäilmatyöryhmä

Aika 27.2.2018 klo. 13.30

Paikka Virastotalo, kokoustila 375

Läsnä Pirkko Lehtonen, Mirka Salonen (pj), Jari Silvennoinen, Mika Ran-
tanen, Matti Palken, Päivi Kemppainen Jouni Vuohijoki, Kenneth
Söderlund, Jari Nuutinen, Elisa Paavilainen (poistui 15.05), Tarja
Kansanen (siht.)

Poissa

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.35

2 Viestintäsuunnitelma

Esitellään viestintäsuunnitelma jota tarpeen mukaan myöhemmin
muokataan. Edennyt teknisen lautakunnan käsittelyyn. Tarkenne-
taan suunnitelmaa koulun näkökulmasta ja lisätään kyseiseen mal-
liin.

3 Ajankohtaiset kohteet

Piikkiön yhtenäiskoulu; Tiedote on tehty 26.2 ja
käytiin läpi kokouksessa. Tiedote julkaistaan mahdollisimman pian.
Se siirtyy ensin tiedottajalle ja sitä kautta rehtorille. Rehtori välittää
tiedotteen Wilman kautta vanhemmille. Perustetaan koululle kohde
kohtainen sisäilmaryhmä, jossa tiedotus jatkossa tapahtuu. Oppi
lailta tullut neljä ilmoitusta kouluterveydenhuollon kautta.

Hovirinta; Tilanne rauhallinen, uusia ilmoituksia ei ole tullut. Liikun-
tasalin väliaikaiset korjaustoimenpiteet, jotta salia voidaan jatkossa
käyttää iltatoiminnassa. Koulun käyttöön liikuntasali ei tule. Akus-
tiikka levyt huomioidaan ja korjataan., Siivouskeskus tulee väistä-
mään ruokalaan mihin rakennetaan ko. toiminalle väistötilat kevään
aikana. Siivoustyö saa ohjeistuksen, miten toimitaan maton puhdis-
tukseen liittyvissä tilanteissa. Tila otetaan käyttöön tämän viikon jäl
keen. Iltapäiväkerhon toimitiloja mietittiin. Tilanne tulee arvioida ke
vään aikana. Kohdekohtainen työryhmä ei enää tarvita. Saneeraus
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aikana tapahtuva tiedotus toteutuu muuta kautta. Oppilaista ei ole
kouluterveydenhuollon kautta tullut yhtään ilmoitusta tämän vuoden
puolella.

Valkeavuoren; Kaupungin vanhempainyhdistys järjestää 4.4 sisäil-
maillan. Kutsu on tulossa sisäilmaryhmälle. Katsaus yleisellä tasolla
siitä mitä ja missä tapahtuu. Tilaisuudessa ei ole tarkoitus käydä läpi
yksityiskohtaisia tapaus selvityksiä. Ruokalan ja liikuntasalin väliai-
kaiset korjaustoimenpiteet on tehty. Rehtori on tiedottanut tilan-
teesta, palaute ollut hyvää. Laadunvarmistus tehdään lopuksi. Ikku-
noiden tiivistystyön yhteydessä huomioitu, tiloissa ei ole asbestia.
Sisäilmailmoituksia ei ole tullut.

Poliisitalolla; On käyty. Ilmanvaihdon säädöt ja nuohous ovat
suunniteltu. Ikkunoiden tiivistyskorjaus on valmis.

Rungon koulu; Laajamittaiset Peruskorjaustyöt käynnissä tällä
hetkellä.

4 Sisäilmailmoitukset

Edellisen kokouksen jälkeen on tullut 11 ilmoitusta. Esimerkiksi Kuo-
vinkadun päiväkoti ja Visiitti. Kuovinkatu ilmanvaihdon säädöt ja vie-
märin hajut. Ohjeistus toimenpiteistä mennyt kohteeseen. Visiitin il-
manvaihto korjaustyöt aloitettu.

Sisäilmailmoituksen tekemisen tarkistaminen ja tiedotus, miten ilmoi-
tus tehdään jne. Ohjeen päivitys seuraavassa kokouksessa. Oh-
jeessa korostetaan, että ryhmäilmoituksia ei oteta vastaan. Huomioi-
daan samalla kouluterveydenhuollon esittämät huomiot ohjeen sisäl-
töön.

5 Kohteet, missä tutkimukset kesken

Ristikallion kohdalla selvitykset vielä kesken. Oppilaiden ilmoituksia
ei ole kouluterveydenhuoltoon tullut.
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6 Valtuustoaloite

Käsitellään asiantuntijalausunto aloite. Mirka lähettää pohjaehdotuk-
sen ja hänelle siitä kommentit.

Viestintäsuunnitelma aloite on viety eteenpäin.

7 Muut asiat

Keskusteltiin lukion tilanteesta. Oppilaiden määrä kasvanut.
Arvioidaan, mitä toimenpiteitä tarvitaan.

8 Seuraava kokous

27.3.2018 Kokoushuone 375 klo 13:30-16.00

9 Seuraavat kokoukset

Kokoushuone 375 klo 13:30-16.00
24.4.

30.5.

28.8.

25.9.

23.10.

20.11.

18.12.

10 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15.10

Liitteet

Jakelu

Tiedoksi


