
 
  

 

Kirkkonummen kunta   PÖYTÄKIRJA 
Winellska Skola sisäilmatyöryhmä 
 
 
Aika  16.1.2017 klo 13:00 – 15:00 
 
Paikka  Yhdyskuntatekniikan kokoushuone Lumme 
 
Läsnäolijat  Kristiina Koli, Winellska Skola rehtori, puheenjohtaja 

Kari Kyytsönen, Tilapalvelut 
Nina Sandström, Siivouspalvelut 
Christer Lundberg, Tilapalvelut huoltotoiminta 
Jussi Keskinen, Työsuojeluvaltuutettu 
Kasperi Launis, Työsuojelupäällikkö 
Jarno Köykkä, Rakennuttamispäällikkö 
 

 
1. Asialistan hyväksyminen 

Asialista hyväksyttiin 
 

2. Tehdyt toimenpiteet 
 
Rakennusmestari Kari Kyytsönen esitteli joululoman aikana tehdyt toimenpiteet. Tarkempi 
selostus ja raportit ovat tämän muistion liitteinä. 
 
Tilapalvelut ja ympäristöterveydensuojeluviranomaiset kävivät läpi tehdyt korjaustoimenpiteet. 
Terveydensuojeluviranomaiset laativat kokouksesta pöytäkirjan. 
 
Musiikkiluokassa yläosasta avattiin seinärakennetta, kosteusvauriojälkiä ei löytynyt. Vanhat 
kosteusvauriojäljet seinien / lattian rajapinnassa kartoitettiin. Kohonneita arvoja ei ollut. 
Tilannetta seurataan. 
 
 

3. Tulevat toimenpiteet 
 

 Ilmanvaihtojärjestelmä säädetään hiihtoloman aikana 

 Väistötilojen hankinta Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotuksesta menossa 
palvelutuotannon lautakuntaan 26.1.2017. Ehdotuksena saada väistötilat 
syyslukukaudelle. Väistötilat mitoitetaan B-rakennuksen henkilömäärälle, 
kuitenkin siten että ne ovat muunneltavissa tarpeen mukaan. 

 Ilmanpuhdistimien toimivuuden seuraaminen luokissa 105, 209, 217 ja 218. 
Jatkosta päätetään myöhemmin tulosten perusteella. 

 Oirekysely teetetään helmikuun aikana ulkopuolisen ammattilaisen toimesta 

 Varastotilojen ja muiden tilojen ylimääräisten tavaroiden siivousta jatkettava 
edelleen 

 
 

4. Käyttäjän asiat 

 Vanhempien yhteydenottoja tullut myös tilojen korjausten jälkeen 

 Yksi oppilas tällä hetkellä kotiopetusta 

 Yksi oppilas vaihtoi koulua 

 Rehtori kerää tarkkoja lukuja oireilijoista 

 Vanhemmat odottavat lisätietoja 

 Koulun oma työryhmä järjestäytyy lähiaikoina liittyen sekä mahdollisiin 
väistötiloihin että tulevaan peruskorjaukseen 

 
 

5. Työsuojelun asiat 



 
  

 

 Henkilökunta voi raportoida sisäilmaoireista Majakassa olevasta linkistä 

 Tiedotustilaisuuden jälkeen on tullut työsuojeluun yhteydenottoja henkilökunnalta 
 

6. Tilan ylläpitäjän asiat 

 Keskusteltiin aktiiviveden käytöstä ja sen kokeilusta. Nissnikun koulussa kokeilu 
jo vuosia hyvin tuloksin. 

 Pintojen tulee olla tyhjinä, jotta siivous voidaan toteuttaa mahdollisimman hyvin 
7. Tiedottaminen 

 Tiedottaminen tulee hoitaa seuraaville tahoille: 
o Henkilökunta (Rehtorin kautta) 
o Oppilaat sekä huoltajat (Helmen ja kotisivujen kautta) 
o Muut sidosryhmä (sisäilmatyöryhmä, luottamushenkilöt, yms.) 

(tiedottaminen tapauskohtaisesti) 
o Media (tiedottaminen rehtorin tai ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja 

opetustoimen johtajan sekä rakennuttamispäällikön kautta) 
(tiedottaminen tapauskohtaisesti) 

 
Nämä muistiot tallennetaan liitteineen koulun kotisivuille. Rehtorin ilmoittaa Helmen 
kautta päivityksistä. Muistio lähetetään myös tiedoksi kunnan sisäilmatyöryhmälle. 

 
8. Muut asiat 

Ei muita asioita 
 

9. Seuraava kokous 
 
Seuraava kokous 8.2.2017 


