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Winellska skolan kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä 
 
Aika: 27.1.2020 klo 12.00 
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 
• Marina Ruuhonen, puhtauspalvelun tiiminvetäjä 
• Jenny Söderman, vanhempien edustaja 
• Nina Johansson, vanhempien edustaja 
• Ari Vihertuuli, Espoon seudun ympäristöterveys 
• Jarno Köykkä, Toimitilajohtaja 
• Rasmus Lindqvist, vararehtori 

 
 

 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

ok 

 

4. Ajankohtaiset asiat 

KOULU 
- Sisäilmaongelmia n. 15-20 oppilailla 

- Käyttöaste paviljongissa noussut, osa henkilökunnasta on siirtynyt sisäilmaongelmien 

johdosta sinne 

- Syksyn IV-päätelaitteiden puhdistuksen jälkeen paheni tilanne uudella puolella 

- B-rakennuksen oppilashuollolle ei ole muita vapaita tiloja. Tarve 4 huoneen 

kompleksille.  

- ESY:n toimesta on pidetty paviljonkien käyttöönottotarkastus  

- Tietyissä luokissa ollut ongelmia lämpötilan suhteen 

 
KIINTEISTÖHUOLTO 

- Ei paikalla 

- A-vanhalla puolella korjattu poistoilma huippuimuri 



 

 

 

TYÖSUOJELU 

- vuoden 2019 aikana on henkilökunta tehnyt yhteensä 16 ilmoitusta 

- vuoden 2020 aikana ei ole henkilökunnan vielä tehty sisäilmailmoitusta 

 

SIIVOUS 

- yksi työntekijävaihdos 

 

HUOLTAJAT 

- ei paikalla 

 

ESPOON SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYS 

- keskusteltiin koulun tilanteesta  

 

TILAHALLINTO 

 

- Tilahallinto tutkii B-rakennuksessa olevalle oppilashuollolle tilapäisiä tiloja. 

Tulevaisuudessa on B-rakennus tiellä uuden campuksen rakennukselle 

- Hankesuunnittelu päätöksentekoon huhtikuussa 

- Tavoite että uusi campus voitaisi ottaa käyttöön vuonna 2024 

- A-rakennuksen uuden osan kohtaloa vielä selvitetään. Rakennus on kohtalainen uusi 

ja tekniset ongelmat tulisi selvittää tarkemmin ennen päätöksentekoa.   

- Uuden rakennuksen ylläpitoa kuuluu rakennusurakoitsijalle hoidettavaksi 25 vuoden 

aikana.  

- Suunnittelu jatkuu uuden campuksen kohdalta ja tutkitaan oppilashuollon jatkoa 

nykyisessä tilassa.  

- A-rakennuksesta on tekeillään tarkempi kuntotutkimus rakennuksen korjattavuudesta. 

 

 

5. Sisäilmamittaukset 

- lämpötila ollut koholla tietyissä luokissa 

- hiilidioksidiarvot eivät ole koholla 

- mittauksen mukaan on A-rakennuksessa väljää tilaa 

 

6. Muut asiat 

- palvelupyyntöjä tulisi kirjata Granlund Manageriin liittyen huoltoon ja sisäilmaan. On 

olemassa omat järjestelmät molemmille lajille. 

 
7. Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous pidetään 4.5.20 klo 13.00 Winellska skolan rehtorinhuoneessa. 

 

 

8. Kokouksen päättäminen 

 

Kokous päätettiin klo 12.35 

 

 

 


