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Winellska skolan kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Aika: 14.8.2018 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
· Mariina Ruuhonen, puhtauspalvelun tiiminvetäjä
· Jenny Söderman, vanhempien edustaja
· Nina Johansson, vanhempien edustaja

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja hyväksytty, huoltajien tarkennukset otettu huomioon tässä pöytäkirjassa

4. Ajankohtaiset asiat

KOULU
Henkilökunta on ilmoittanut, että ilma on parantunut korjauksien jälkeen. Kesän korjaustyöt on
tehty hyvin ja aikataulussa on pysytty.
Kotitalousluokan ja opettajien huoneen huolellisesta korjauksesta ollaan erityisen kiitollisia,
korjattujen huoneiden parantunut ilma on vaikuttanut koko kouluun ilmanlaatuun.

KIINTEISTÖHUOLTO
Huoltomies on avannut tuloilmaventtiilejä jotka ovat jäänyt  kiinni nuohouksen yhteydessä.
Vesikatolle on asennettu kamerat. Nuoret ovat tietoisia valvonnasta ja luvaton kulkeminen on
vähentynyt katolla.

TYÖSUOJELU
Laitetaan oireilmoituskysely koulun omille kotisivulle. Oppilaat ja vanhemmat voivat ilmoittaa
tämän kyselyn kautta oireilusta. Tiedot menevät suoraan rehtorille.

SIIVOUS
Kaikki pinnat puhdistettu.



HUOLTAJAT
Oireilevista oppilaista on kysytty, jos niitä voidaan siirtää muihin tiloihin.
Rehtori huomautti, että tilannetta tulee tässä vaiheessa seurata, koska mittavia korjauksia on
tehty kesän aikana sisäilman parantamisen suhteen. Oppilaita ei siirrytä automaattisesti pois
luokista missä on keväällä oireiltu, ilman että kesäaikaiset sisäilmakorjauksien vaikutusta
ensin otetaan huomioon. Oireilun tilannetta seurataan ja ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin.

Vanhempienedustaja halusi tarkentaa vielä viime kokouksen pöytäkirja:
Vanhempain edustajat ovat olleet Tuula Putuksen Turun yliopistosta kanssa yhteydessä ja
selvittänyt mahdollisuutta, jos Kirkkonummen kunta voi olla mukana Satakunta-hankkeessa
missä tavoitteena on auttaa kuntia koulujen sisäilmaongelmien ratkomisessa.
Vanhemmat ovat huolissaan kuntotutkimuksessa ilmenneistä vaurioista ja rakennuksesta
löytyneistä mikrobeista sekä sädesienestä, sekä jos korjaukset auttavat. Toive olisi, että koulu
järjestettäisiin pahimmille oireileville lapsille sekä riskiryhmiin kuuluville terveitä tiloja vähintään
yksi luokka, esimerkiksi ala-asteen paviljongeista. 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.

TILAHALLINTO

Muistutetaan että oireilut ilmoitetaan aina kunnan kanavien kautta. Työsuojelu avaa
Winellskan kotisivulle oirekyselylomake mihin tulee ilmoittaa oireilusta.

On julkaistu tiedote koulun korjauksista:

Winellska skolanissa alapohjaa on korjattu. Alapohjasta on poistettu rakennusjätettä ja
lietettä. Osassa alapohjaa on poistettu hienoa hiekkaa sekä tilalle on asennettu
suodatinkangas ja sepeliä. Kaikki alapohjan läpiviennit on tiivistetty. Korjaustöillä
hallitaan alapohjan ilmatilan kosteutta ja painesuhteita. Alapohja pidetään
alipaineisena, jotta sieltä ei pääse kulkeutumaan epäpuhtauksia opetustiloihin.

Luokkatiloissa on 1970-luvulla rakennetussa osassa tehty ulkoseinien tiiveyskorjauksia.
Kotitalousluokkiin on uusittu kalusteet niiden huonon kunnon ja kosteusvaurioiden takia
sekä tehtiin alakattojen yläpuolisten läpivientien tiivistystyö, kuitulähteiden pinnoitus
sekä alakattojen uusiminen. Opettajien työtiloissa tehtiin vastaavat tiivistyskorjaukset ja
alakatot uusittiin.

Ilmanvaihtokanavat on puhdistettu ja koneistosta on poistettu vanhat
äänenvaimentimet, jotka sisälsivät mineraalivillaa, ja korvattu uusilla. Myös muut
kuitulähteet on poistettu ja suodatinjärjestelmä on modernisoitu.

80-luvulla rakennetun osan vesikatto on korjattu.

Winellska skolaniin asennetaan seurantajärjestelmä, jolla voidaan seurata sisäilman
laatua sekä opetustiloissa että alapohjassa.

5. Sisäilmamittaukset
Asennettu seurantajärjestelmä yhteensä 14 kpl antureita. Tilahallinto seuraa sisäilman laatua
ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin, jos ongelmia näyttäytyy.

6. Muut asiat



Omenapuu on aiheuttanut ongelmia sadevesikaivoissa ja ampiaisten kanssa. Käyttäjä ja
huoltomies pyydetty niitä poistettavaksi. Tilahallinto selvittää omenapuiden kohtaloa.

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 9.10.18 klo 9.00 Winellska skolan rehtorinhuoneessa.
Kokouksen tarpeellisuus käydään läpi viikko ennen kokousta ja siirretään/perutaan
tarvittaessa.

8. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 9:30


