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Winellska skolan kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä 
 
Aika: 15.5.2018 klo 8:00 
Paikka: Kunnantalo/Aseman ostari kokoushuone Kielo 
 
 

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 
• Sonja Kotakallio, työsuojeluvaltuutettu 
• Marina Ruuhonen, vastaava laitoshoitaja tiiminvetäjä 
• Jenny Söderman, vanhempien edustaja 
• Nina Johansson, vanhempien edustaja 
• Teuvo Martikainen, ylläpitopäällikkö 

 
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytty ja viety koulun kotisivulle 

 

4. Ajankohtaiset asiat 

KOULU 
Miten koulu valmistuvat kesää varten tulevien korjaustöiden takia. Koulun tilat on osittain 
käytössä kesän aikana, tutkitaan miten kesätoiminta ja korjaustyöt saadaan sujumaan 
rinnakkain yhtä aikaa. 

 
KIINTEISTÖHUOLTO 
Suodattimien vaihdot meneillään, kevään suodatinvaihdot kohta valmiit. Kaikki 
ilmanvaihtokoneet ovat etävalvonnan takana ja huoltomiehille tulee tietoa jos ongelmia 
ilmestyy laitteiden toimivuudessa.  
 

TYÖSUOJELU 

Ei uusia asioita  

 

SIIVOUS 

Toivotaan että saa tietoa kesän korjauksista. 

 

HUOLTAJAT 



 

 

Vanhemmat ovat olleet Tuula Putusen Turun yliopistosta kanssa yhteydessä ja selvittänyt 

mahdollisuutta jos Kirkkonummen kunta voi olla mukana Satakunta-hankkeessa missä 

tavoitteena on auttaa kuntia koulujen sisäilmaongelmien ratkomisessa.  

Astmasairastavien lapsien vanhemmat ovat huolissaan kuntotutkimuksessa ilmenneistä 

vaurioista. Useampi vanhempi ovat huolissaan että korjaukset eivät auta. Toive olisi, että 

koulu järjestettäisiin pahimmille oireileville lapsille terveitä tiloja vähintään yksi luokka. Rehtori 

huomautti että yläkoulun toiminta on vaikea järjestää kun oppilailla on valinnaisia aineita ja 

erikoisaineita jotka vaativat omia luokkia esim. fysiikka, kemia, biologia, kotitalous ja musiikki. 

Näille aineille on erittäin vaikeaa järjestää toisia tiloja yksittäisille oppilaille.     

 

TILAHALLINTO 

14.5 on pidetty tapaaminen Kiwa Inspectan kanssa ja kävimme läpi kesän 

korjaussuunnitelma. Inspectan kanssa tehdään työselitys ja korjausdetaljit kesän korjausta 

varten. Korjaustyöt aloitetaan kesäkuun alussa. Korjaustöissä keskitetään ilmanvaihtoon 

painesuhteiden hallintaan ja vauriokohtien korjaus ja puhdistus sekä rakenteelliset 

tiivistyskorjaukset. Tutkija on mukana rakennustöiden työselityksen ja detaljien laatimisessa. 

Lopullisen työn tulos tarkastetaan ja mitataan erilaisilla kokeilla, jotta hyvän lopputuloksen on 

taattu.  

 

 

5. Sisäilmamittaukset 

Liikuntasalin mittari on korjattu ja sitä seurataan. Winellskan koulun A-rakennukselle on 

tulossa uusia sisäilmamittareita.  

 

6. Muut asiat 

Koulussa järjestetään leiriä kesän aikana ja niiden toiminta tulisi järjestellä rakennustyön 

ohella.  

 
7. Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous pidetään 14.8.18 klo 9.00 Winellska skolan rehtorinhuoneessa. 

 

 

8. Kokouksen päättäminen 

 

Kokous päätettiin klo 9.00 

 

 
 

 

 


