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Winellska skolan kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä 
 
Aika: 4.12.2018 klo 9:00 
Paikka: Winellska skolan A-rakennuksen rehtorinhuone 
 
 

1. Kokouksen avaaminen 

 
2. Työryhmän roolin läpikäynti 

Osallistujat: 
 
 Kristiina Koli, rehtori (puheenjohtaja) 
 Benny Vilander, kiinteistöhuoltoinsinööri (sihteeri) 
 Kari Kyytsönen, rakennusmestari 
 Teuvo Martikainen, ylläpitopäällikkö 
 Tero Maukonen, huoltomies 
 Kasperi Launis, työsuojelupäällikkö 
 Sonja Kotakallio, työsuojeluvaltuutettu 
 Anne Laurila, puhtauspalvelun esimies 
 Marina Ruuhonen, puhtauspalvelun tiiminvetäjä 
 Jenny Söderman, vanhempien edustaja 
 Nina Johansson, vanhempien edustaja 
 Ari Vihertuuli, Espoon seudun ympäristöterveys 

 
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytty 

 

4. Ajankohtaiset asiat 

KOULU 
Sisäilmailmoituksia tulee tasaisesti. Rehtori ottaa yhteyttä huoltajiin ja tekee järjestelyä 
vanhempien kanssa lapsen sijoittamisesta ja lähettää myös eteenpäin tilahallinnolle 
ongelmista. Määrällisesti ei paljon ilmoituksia, samat henkilöt ilmoittavat usein oireiluistaan.  
Pahoin oireilevat 7 luokan oppilaat saavat osan opetuksesta paviljongeissa. Henkilökohtaisia 
ratkaisuja on käytössä, opetusrobotti on kokeiltu. Ensi vuonna saa 7 luokkalaiset omat 
chromebookit opetuskäyttöön. Koulu on huolissaan tietyistä tiloista.  
Kotitalousluokassa oireilu on huomattavasti vähentynyt remontin jälkeen. Käyttäjien mukaan 
A01:ssa on parantunut ilmanlaatu, A02:ssa huomaa että ilma on huonompi kuin A01. 
Mietittiin mitä A01 ja A02 luokissa voitaisi tehdä, jotta sisäilmanlaatu paranisi.  
A103:ssa on huono ilma. A107 ja A108:ssa on kova viima.  
A136 musiikkiluokasta ja A234 on ilmoitettu oireiluista.  
Todettiin, että oireilevia oppilaita ei ole paljon mutta niitä jotka oireilevat sisäilmasta, oireilevat 
pahasti. 

 
KIINTEISTÖHUOLTO 
Uudemman A-rak puolella havaittu että poistot osittain tukossa. Puhdistustyö aloitettu. 



 

 

 

TYÖSUOJELU 

Konferansrum on toiminut varastona. Koulua on pyydetty siivoamaan tilan, jotta saadaan 

käyttöön.  

 

SIIVOUS 

Yläpölyt siivotaan kerran kuukaudessa.  

 

HUOLTAJAT 

Keskusteltiin Satakuntahankkeesta sekä mahdollisuudesta järjestää oirekysely sen kautta.  

Pyydettiin että pidettäisiin oirekysely.  

Toivotaan 7-9 luokkalisille puhtaita tiloja.  

Todettiin että selvitetään oirekyselyn tarpeellisuutta kunnan moniammatillisessa 

sisäilmaryhmässä. 

 

TILAHALLINTO 

IV-poistossa pölyä. Puhdistustyöt aloitettu. 

Automaatiokorjauksia tehty lukion puolen ilmanvaihtokoneissa.   

 

 

5. Sisäilmamittaukset 

Kesällä asennetut mittarit vaihdetaan uusiin. Laitetoimittaja vaihtaa koko laitekantansa 

parempiin mittareihin.  

Paine-eromittausta seurataan. 

 
6. Sisäilmakysely 

 

- Nindux oirekyselyn palveluntuottaja on lopettanut toimintansa.  

- oirekyselyistä päätetään tulevaisuudessa kunnan moniammatillisessa ryhmässä.  

- uusi sisäilma ohje on tehty ja tarkoitus on uudistaa sisäilmailmoituksen käytäntöä.  

- henkilöstön ilmoittamistyökalu muuttuu Granlund Manageriin vuoden vaihteen jälkeen. 

Osa ilmoituksista on huoltopalvelupyyntöjä joten tulevaisuudessa on helpompi siirtää 

oireiluilmoitus huoltopyynnöksi.  

 

7. Muut asiat 

 

- Tulevien kokouksien tarpeellisuus ja säännöllisyys.  

- Todettiin että pidetään jatkossa enintään 4 kokousta vuodessa.  

 
8. Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous pidetään 12.3.19 klo 9.00 Winellska skolan rehtorinhuoneessa. 

 

 

9. Kokouksen päättäminen 

 

Kokous päätettiin klo 9.47 

 

 


