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Winellska skolan kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Aika: 30.1.2018 klo 9:00
Paikka: Winellska skolan rehtorinhuone

1. Kokouksen avaaminen

2. Työryhmän roolin läpikäynti

Osallistujat:

· Kristiina Koli, rehtori (puheenjohtaja)
· Benny Vilander, kiinteistöhuoltoinsinööri (sihteeri)
· Kari Kyytsönen, rakennusmestari
· Tero Maukonen, huoltomies
· Kasperi Launis, työsuojelupäällikkö
· Jussi Keskinen, työsuojeluvaltuutettu
· Nina Sandström, siivouspäällikkö
· Eija Maukonen, vastaava laitoshoitaja
· Nina Johansson, vanhempien edustaja
· Eeva Viitala, suunnittelupäällikkö

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytty

4. Ajankohtaiset asiat

KOULU
Kuntotutkimus meneillään A-rakennuksessa. Ensi viikolla tehdään Nindux sisäilmaoirekysely.
Kyselyä tehdään A-rakennukselle, paviljonkiin, terveyshoitajien tiloihin ja liikuntasaliin
oleskeleville. Paviljongissa vielä puutteita, korjataan viikolla 8. Samalla tehdään koukkuja
seiniin säkkityynille. Toisessa kerroksessa puuttuu henkilökunnan wc:ltä paperiteline.
Kenkätelineitä halutaan lisää.

KIINTEISTÖHUOLTO
Ei paikalla.

TYÖSUOJELU
Tietoon tullut yksi sisäilmailmoitus.

SIIVOUS
Siivous on otettu huomioon meneillään olevan kuntotutkimuksen yhteydessä. Terveyshoitajien
tilojen inva-wc tukittu käsipyyhkeillä, käsipyyhkeet nyt korvattu pyyherullalla. Tutkitaan, miten
terveyshoitajien siipeen voidaan järjestää parempia siivoustiloja.



HUOLTAJAT
Paviljongissa on havaittu tunkkainen ilma ja korkea lämpötila tietyissä huoneissa. Vanhemmat
ovat huolissaan musiikkiluokan käytetystä desinfiointiaineesta korjauksen yhteydessä.
Pyydettiin rehtoria informoimaan sisäilmaoire ilmoituslinkistä koulun kotisivulla ja A-
rakennuksen kuntokartoituksesta.

TILAHALLINTO
Paviljonkien ilmanvaihtokoneiden ilmamäärä voi nostaa tarvittaessa huonekohtaisesta
säätöpaneelista. Henkilökunta voi tarvittaessa säätää luokkien lämpötilat termostaattia
vääntämällä.
Ehdotetaan että koulu luovuttaa käytöstä poistetun B-rakennus tilahallinnolle. Selvitetään,
miten voidaan edetä asian kanssa. Rakennuksen lämpötila on laskettu.
A-rakennuksen ryhmähuone on saatu valmiiksi ja nyt koulun käytössä. Kattoesteitä asennettu
estääkseen liikkumista katolla. Siivouskeskus uusitaan A-rakennuksessa.
Kuntotutkimus meneillään A-rakennuksessa. Musiikkiluokan korjaustyö ja asbestityöt on tehty
asianmukaisten työmenetelmien mukaisesti.

5. Sisäilmamittaukset
Mittareita sijoitettu paviljonkiin, liikuntasaliin ja terveydenhoitajan odotustilaan. B-
rakennuksesta on poistettu muut mittarit luokista.

6. Muut asiat

Pedagoginen suunnitelma hyväksytty opetusjaostoissa.

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 17.4.18 klo 8.00 Kunnantalon kokoushuoneessa Kielo. Pyydetään
Hanne Nylund mukaan esittelemään suunnitelmaa.

8. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 9:46


