
Kirkkonummen kunta PÖYTÄKIRJA
Winellska Skola sisäilmatyöryhmä

Aika 22.8.2017 klo 9:00

Paikka Winellska skolan, rehtorinkanslia

Läsnäolijat Kristiina Koli, Winellska Skola rehtori, puheenjohtaja
Benny Vilander, Kiinteistöhuoltoinsinööri, sihteeri
Nina Sandström, Puhtauspalvelu
Katja Jurmu, Työsuojeluvaltuutettu
Jussi Keskinen, Työsuojeluvaltuutettu
Kasperi Launis, Työsuojelupäällikkö
Ari Vihertuuli, Ympäristöterveydensuojeluviranomainen
Eeva Viitala, Suunnittelupäällikkö
Eija Maukonen, Puhtauspalvelu
Jarno Köykkä, Rakennuttamispäällikkö
Tero Maukonen, Huoltomies

1. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin

2. Tehdyt toimenpiteet

B-rakennus on rajattu ja käyttöön tulee ainoastaan alakerroksen tilat jotka rajoittuvat terveyshoitajien
siipeen. Käytössä olevat tilat on tehty ylipaineiseksi ja muut tilat alipaineiseksi. C-osan tilasta ja
liikuntasalista on tehty tilapäisiä väistötiloja. Iso sali on jaettu neljään luokkiin. A-osassa on tehty
useita huoneita väistötiloiksi mm. ruokasalin kabinetti, lukion opiskelijoiden oleskelutila ja pieni
liikuntasali. Liikuntasalin ja ruokalan ilmanvaihto on puhdistettu. B-rakennuksessa on nyt jatkuva
sisäilman mittaus ja seuranta sekä ilmanpuhdistimia kaikissa käytössä olevissa tiloissa.

Tilapalveluiden kanta on että B-rakennus tulisi purkaa. Paviljonkien viivästyminen aiheutti, että kesän
aikana tehtiin tilapäisiä väistötiloja. C-rakennukseen on tilattu sisäilmatutkimus, joka suoritettiin
22.8.17. Tuloksia odotellaan noin 3 viikkoa.

A-rakennuksen kaikki ilmanvaihtokoneet ovat nyt päällä ympäri vuorokauden. Keittiöstä on valitettu
kuumasta sisäilmasta. Ilmanvaihtokoneiden toimivuus on varmistettu ja paikan päällä on käyty
tarkistamassa tilannetta. Keittiön korkea sisäilman lämpötila on aiheuttanut lämmin ja kostea ulkoilma
sekä keittiölaitteiden lisääntyvä käyttö koulun ensimmäisenä viikkona.

C-rakennuksen ja A-rakennuksen liikuntasalien vanerilevyistä tehdyt väliseinät voivat aiheuttaa oireita
tietyille oppilaalle johtuen materiaalin hajusta (VOC-päästöt). Kyseiset oppilaat eivät tulisi istua heti
seinien läheisyydessä.

Oppilaiden vanhemmille lähetetään linkki verkkokyselyyn mihin ne voivat ilmoittaa lapsen oireiluista.

B-rakennuksen käytössä olevat kalusteet ja opintovälineet ovat puhdistettu.

3. Tulevat toimenpiteet

Liikennejärjestelyt tulisi huomioida, kun paviljongit tuodaan ja asennetaan. Paviljonkien toimitus
viikolla 35. Asennus alkaa viikolla 36. Palvelutuotannonjaosto (PATU) selvittä tarvetta kolmannen
paviljongin hankkimisesta Gesterbyn alueelle.

Koulussa suoritetaan Nindux Oy tekemä oirekysely viikolla 35. Oirekysely ei tehdä alle 3
luokkalaisille. 1-2 luokkalaisten vanhemmille lähetetään kyselylomake, johon he voivat vastata
lastensa puolesta.



4. Käyttäjän asiat

B-rakennuksessa on ollut koulun alussa vähän oireilua. A-rakennuksessa oireili tällä hetkellä
enemmän oppilaita verrattuna saman aikaan viime vuonna. Tänä vuonna on A-rakennuksessa
huomattavasti paljon enemmän ihmisiä ja isompia ryhmiä, kun viime vuonna. Monessa tilassa on liian
suuria ryhmiä, kun mihin tilat on alun perin tarkoitettu.

Neljän opiskelijoiden vanhemmat ovat kieltäneet niiden lapsen koulunkäyntiä B-rakennuksessa.
Tämän takia on koko ryhmän opiskelu vaikeutunut ja ryhmälle on haettu tiloja koulun muista tiloista A-
rakennuksesta. Muut jatkavat opiskelua B-rakennuksessa silloin kun muita tiloja ei ole vapaana,
kunnes paviljongit valmistuvat.

Paviljonkien siirrettävät huonekalujen ja tavaroiden puhdistuksesta ja siivouksesta tehdään tarkempi
suunnitelma ja aikataulu.

5. Työsuojelun asiat

Keittiöstä on tullut ilmoitus, että niiden tiloissa on ollut liian kuuma. Keittiön ongelmat koostuvat
suurimman osaksi siitä, että käyttöaste on lisännyt huomattavasti koulun alkaessa ja ulkolämpötilasta.
Paikalla on käyty ja ulkoilman viilentyessä niin on myös lämpötila keittiössä laskenut.

Työsuojeluun on tullut nimettömiä ilmoituksia sisäilmasta. Ilmoitukset ovat aiheuttaneet
henkilökunnalla ongelmia koska niitä ei voida huomioida, nimettömyyden takia. Pyydetään
tulevaisuudessa asiallisia ja omalla nimellä tehtyjä ilmoituksia, jotta voidaan myös huomioida niitä.

6. Tilan ylläpitäjän asiat

Koko kouluun on tehty perussiivous kesän aikana. B-rakennuksen puhdistetut materiaalit lukuun
ottamatta oppikirjat, tullaan käyttämään uusissa väistötiloissa paviljonkien valmistuttuaan.

7. Tiedottaminen

Tulevaisuudessa aiotaan ilmoittaa useimmin koulun ajankohtaisista asioista ja tutkimuksista
väärinymmärrysten välttämiseksi.

8. Muut asiat

Seuraavassa kokouksessa kutsutaan mukaan vanhempienedustaja. Rehtori selvittää osallistujan.

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous 19.9.2017 klo 9:00


