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Gesterbyn koulun kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Aika: 22.8.2017 klo 8:00
Paikka: Gesterbyn koulu

1. Kokouksen avaaminen
Kokous avattu 8:08

2. Työryhmän roolin läpikäynti
Paula Arminen on uusi jäsen vanhempien edustajana

Osallistujat:

· Raija Vahasalo, rehtori (puheenjohtaja)
· Benny Vilander, kiinteistöhuoltoinsinööri (sihteeri)
· Jarno Köykkä, rakennuttamispäällikkö
· Tero Maukonen, huoltomies
· Kasperi Launis, työsuojelupäällikkö
· Katja Jurmu, työsuojeluvaltuutettu
· Nina Sandström, siivouspäällikkö
· Eeva Viitala, suunnittelupäällikkö
· Eija Maukonen, vastaava laitoshoitaja
· Paula Arminen, vanhempien edustaja

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja luettiin läpi kertoakseen viime kokouksen asioita.
Pöytäkirja hyväksyttiin osallistujien hyväksynnällä ennen kesälomien viettoa.

4. Ajankohtaiset asiat

KOULU

Lapset ovat olleet innokkaita aloittamaan koulua. Henkilökunta on aloittanut työt hyvällä
mielellä.
Neljä oppilasta ovat vaihtaneet Papinmäen kouluun tiloihin. Papinmäen kouluun sijoitetut
oppilaat oleskelevat väliaikaisesti niissä tiloissa väistötilojen valmistumisen asti.

Opettajia ja avustajia on palkattu lisää valtion antaman lisätuen takia. Rehtori pyysi lisää
ilmanpuhdistuskoneita, ilmoittaa mihin huoneisiin.
Luokat tuuletetaan aamuisin pitämällä ikkunoita auki heti ennen tunteja.

KIINTEISTÖHUOLTO

Tero huomautti, että avaimien tilaaminen ja luovuttaminen on ollut vilkasta ja että henkilökunta
myös tulisi muistaa palauttaa käytön jälkeen.

Kesän aikana kaikki IV-koneiden suodattimet vaihdettu, lukuun ottamatta erilliskoneita.



TYÖSUOJELU

Muistuttaa että jos henkilökunta oireilee, niin tästä tulee ilmoittaa majakan linkin (kunnan
intrasivu) kautta oireiluistaan ja tarvittaessa ottaa yhteyttä työterveyslääkäriin.
Tehdään koulun omille kotisivuille linkki, mihin vanhemmat ja oppilaat voivat ilmoittaa koululle
opiskelijoiden sisäilmaoireilusta. Vastaava tehtiin Winellska skolanissa keväällä.

SIIVOUS

Koulu on perussiivottu kaikki tilat lattiasta kattoon. Luokissa ei tulisi olla ylimääräisiä mattoja ja
vanhoja huonekaluja jotka keräävät pölyä. Ongelmallisia on myös kukat, jotka keräävät pölyä
ja vaikeuttavat siivousta.

HUOLTAJAT

Vanhempien huoli on suuri, ja joillakin lapsilla on oireilua. Pyydettiin että viestintä parannetaan
ja lisätään. Rehtori vastasi että Helmi on koulun virallinen viestintäkanava. Koulun kotisivulle
luvataan lisätä enemmän tietoa mm. kouluun tehdyt kunto- ja sisäilmatutkimukset.

TILAHALLINTO

Palvelutuottajien jaosto, PATU:n kokouksessa on otettu esiin Gesterbyn koulun kohtaloa.
Gesterbyn koulukeskuksen kaikki koulut, suomenkielinen, ruotsinkielinen ja ruotsinkielinen
lukiota (GWG):sta on tehty tarveselvitys. Asia siirtyy nyt kunnan hallitukseen päätettäväksi
koulujen jatkotoimenpiteistä.
PATU on pyytänyt myös selvittämään kolmannen väistötilan hankkimista Gesterbyn alueelle.
Viestinnässä tarkennettiin, että rehtorin tehtävä on tuoda ajankohtainen informaatio koulun
kotisivulle ja Helmeen. Vanhempien edustaja tulisi välittää informaatiota eteenpäin
vanhemmille.

Kesänaikaiset korjaukset:

Gesterbyn hammashoitola:
Kiinteistössä havaittiin huomattava alipaine, joka on imenyt alapohjasta tunkkaista ilmaa
hammashoitolan odotustilaan. Alipaine johtui hammashoitolan ja liikuntasalin sekoittuvasta
ilmanvaihdosta. Rajaamalla ilmanvaihdon palvelualueet erikseen saatiin kiinteistön ilmapaine-
erot säädetty paremmin. Hammashoitolassa on säädetty ilmanvaihtoa niin, että molemmissa
vastaanottohuoneissa on tasaisemmin ilmaa. Rakenteellisia korjauksia on tehty mm. wc-tilan
edustalla olevan käytävän nurkat ovat tiivistetty ja hammashoitolan kaappien yläpuolella oleva
kotelo korjattu. Odotustilan ovi vaihdettu ääneneristäväksi ja ilmatiiviiksi. Eteiseen on
asennettu tuloilma, parantaakseen eteisen tunkkaista ilmaa. Ilmanvaihtokanavat on nuohottu
ja ilmamäärät säädetty.

Koulurakennukseen on lisätty ilmanpuhdistimia luokkiin 205 ja 218. Putkikanaali keskellä
koulua on tiivistetty, jotta hajua ja kuituja ei pääsisi sisäilmaa kanaalin kautta.
Koteloita luokkatiloissa on avattu ja alapohjan putkiläpivientejä on tiivistetty.

5. Sisäilmamittaukset

Oirekysely suoritetaan Nindux Oy toimesta viikolla 35. Kysely on jatkoa keväällä tehdystä
kyselystä mihin nyt saadaan seuranta ja vertailu edellisen kerran tuloksiin.



Tilataan kunto- ja sisäilmatutkimusta tulevan hankesuunnittelua varten. Käytetään tarvittaessa
homekoiria.
Smartwatcher sisäilmamittaukset aletaan seurata nyt tarkemmin syksyllä.
Tehdään verkkopohjainen oirekysely myös 1-2 luokkalaisten vanhemmille.

6. Muut asiat

Jos lapsi oireilee koulussa: ota yhteyttä rehtorille, mene kouluterveydenhoitajalle tai lääkärille.
Todettuaan jos oireilu johtuu koulun sisäilmasta, mietitään oppilaskohtaisesti ratkaisua
vanhempien kanssa jatkosta.

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 19.9.17 klo 8.00 Gesterbyn koulun opettajanhuoneessa.

8. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 9.21


