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Gesterbyn koulun kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Aika: 19.5.2017 klo 8:00
Paikka: Gesterbyn koulu

Osallistujat:

· Raija Vahasalo, rehtori (puheenjohtaja)
· Benny Vilander, kiinteistöhuoltoinsinööri (sihteeri)
· Jarno Köykkä, rakennuttamispäälikkö
· Tero Maukonen, huoltomies
· Kasperi Launis, työsuojelupäällikkö
· Ari Liuhta, varatyösuojeluvaltuutettu
· Nina Sandström, siivouspäällikkö
· Eija Maukonen, vastaava laitoshoitaja
· Eeva Viitala, suunnittelupäällikkö sivistystoimi
· Elena Oksa, vanhempien edustaja

1. Työryhmän roolin läpikäynti

Raija Vahasalo avasi kokouksen klo 8.10.
Puheenjohtajaksi valittiin Raija Vahasalo ja sihteeriksi Benny Vilander.
Kokous todettiin lailliseksi.

Jarno Köykkä toivotti kaikki tervetulleita ja kaikki osallistujat esittelivät itseensä.
Todettiin että Gesterbyn koulun kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän tärkein tehtävä on saada
tieto kulkemaan eri osapuolten välillä ja että muistiot viedään Gesterbyn koulun nettisivuille
kaikkien luettavaksi.

2. Tehdyt toimenpiteet ja jatko

· Pienempiä korjaustoimenpiteitä on tehty vuoden mittaan useita.
· Ilmanvaihtokoneet ovat nyt päällä ympäri vuorokauden.
· 2016 kesän aikana on säädetty ilmanvaihtoa, puhdistettu ilmanvaihtokanavia ja

suoritettu ilmanvaihtokoneiden kausihuoltoa.
· 6 kpl sisätilamittausantureita on asennettu, jotta jatkuva olosuhdeseuranta on

mahdollista eri huoneissa. Mittarista selviää mm. sisäilman hiilidioksidiarvot,
lämpötilamuutokset, tilojen paine-ero ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC).
Käyttäjän mukaan ohjelmasta sai selkeän kuvan, miten sisäilmanolosuhde muuttuu
tuntien aikana. Elena Oksa toi esiin, että myös vanhemmat olisivat kiinnostuneita
seuraamaan mittareiden tuottamaa dataa. Köykän mukaan tämäkin saattaa
myöhemmin olla mahdollista, kunhan mittarit saadaan toimimaan täysillä. Vanhempien
toivomuksena on, että mittarit saataisiin kaikkiin luokkiin.

· Huoneet missä on ollut ongelmia rakenteellisten pölyjen ja kuitujen kanssa on korjattu
ylipaineistamalla tilat ilmanvaihdolla.



· Henkilökunta ja oppilaat ovat osallistuneet oirekyselyyn, jonka tarkoitus on selvittää
kuinka paljon ja miten sisäilmaongelmat vaikuttavat heihin.

· Gesterbyn koulukeskuksen korjauksen hankesuunnitelma on työn alla. Alustavana
aikatauluna on arvioitu hankesuunnitelman olevan valmis vuoden loppuun mennessä.

· Siivouksen osalta ongelmakohdat ovat erityisesti ylätasot ja ylätasoihin sijoitetut
tavarat. Tavarat keräävät pölyä ja vaativat enemmän aikaa siivoukseen. Toiveena
heillä on, että mitään tavaraa ei säilytettäisi ylätasojen ja kaappien päällä,
helpottaakseen siivousta ja vähentämään kertyvää pölyä. Ylätasojen siivous tehdään
kerran kuussa ja tarvittaessa useammin, siivousalan standardien mukaisesti, mainitsi
Nina Sandström.

· Käyttäjä pyysi ohjeita, miten huoneiden tuuletus tulisi tehdä.
· Päätettiin että tehdään liikuntasalitiloihin sisäilmatutkimus/kuntotarkastus.
· Parakit / Paviljongit: Winellskan käyttöön syksyllä 2017 tulevista parakkiluokista on

Gesterbyn koulun käyttöön allokoitu nyt luokkatilaa luokille 1K, 2K ja 4K.

3. Sisäilmakyselyn esittely

Tilahallinto on tilannut oirekyselyn Nindux Oy:lta saadakseen kuvan miten laaja oireilu on
Gesterbyn koulussa. Ninduxin edustaja kävi luokat ja tilat läpi 3-4.5.2017 ja jokainen paikalla
ollut sai vastata sähköiseen lomakkeeseen miltä olo tuntuu juuri sillä hetkellä. Vastaajia oli
yhteensä 284 henkilöä, sekä oppilaita että opettajia. Kyselyssä verrokkikouluna toimi
Kartanonrannan koulu.

Tarkoitus on tehdä useampi kysely vuodessa, jotta saisi käsityksen siitä, jos oireilu vähenee
tai lisääntyy eri muutoksien tai korjauksien jälkeen. Kyselyn tuloksesta saadaan myös tietoa
mitkä tilat tulisi korjata ensin ja minkälaisia oireita on kyseisessä tilassa.

Kyselyn tulokset osoittavat, että Gesterbyn koululla on keskiarvio suurempi määrä oireilua.

Elena Oksa ehdotuksesta päätettiin, että oirekyselyn tulokset esitetään
vanhempainyhdistyksen infotilaisuudessa 1.6.

4. Info tilaisuus

Vanhempainyhdistys koti ja koulu järjestävät sisäilmaillan Gesterbyn koulukeskuksen
liikuntasalissa 1.6 klo 18. Tilaisuuteen on kutsuttu ulkopuolinen puhuja, Tuomela Tiina,
lastenlääkäri. Paikalle lupautuivat tulemaan myös rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä ja
rehtori Raija Vahasalo.

5. Muut asiat ja seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 8.6.17 klo 8.00 Gesterbyn koulukeskuksen opettajanhuoneessa.

Kokous päätettiin klo 9:05


