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Gesterbyn koulun kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Aika: 19.9.2017 klo 8:00
Paikka: Gesterbyn koulu

1. Kokouksen avaaminen

2. Työryhmän roolin läpikäynti

Osallistujat:

· Raija Vahasalo, rehtori (puheenjohtaja)
· Benny Vilander, kiinteistöhuoltoinsinööri (sihteeri)
· Kari Kyytsönen, rakennusmestari
· Eija Maukonen, vastaava laitoshoitaja
· Paula Arminen, vanhempien edustaja
· Eeva Viitala, suunnittelupäällikkö

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4. Ajankohtaiset asiat

KOULU

Väistötilat valmistumista odotellaan ja siivouksen tasosta ja tavasta on saatava ohje
väistötiloihin tarkoitetuille tavaroille. Osa 2K-luokan oppilaista opiskelee väliaikaisesti
Papinmäen koulussa.
Käyttäjältä selvitetään, onko eroavaisuuksia ilmanpuhdistimien mallien välillä. On todettu, että
olemasta olevia ilmanpuhdistimista on ollut hyötyä. Rehtorin huoneessa vieläkin huono ilma,
korjauksista huolimatta. Koulun kotisivulle on laitettu koulusta tehdyt tutkimukset.

KIINTEISTÖHUOLTO

Ei paikalla

TYÖSUOJELU

Sivistystoimen yhteistoimintaryhmässä on keskustellut koulujen sisäilmaoireista ja
siivouksesta. Todettiin ettei yhdessäkään koulussa saa on kotoa tuotua kalusteita. Sohvia,
mattoja tai muita kalusteiden tuonti kouluun on ehdottomasti kielletty.



SIIVOUS

Yläpölysiivous on tehostettu koulussa. Tekemällä siivousohjeen koulun henkilökunnalle ja
ohjeistamalla muuttomiehet ja siivoajat muuton yhteydessä saadaan muutto sujumaan
syysloman aikana. Muutettavat kaluisteet tulisi merkata lapuilla, että saadaan kalusteet
oikeisiin huoneisiin parakkeihin.

HUOLTAJAT

Vanhemmat haluavat nähdä Ninduxin tekemä oirekyselyn tulokset. Oppilaille ja vanhemmille
halutaan oma linkki mihin voi ilmoittaa sisäilmaoireiluista. Paula Arminen toimii
yhteyshenkilönä vanhemmille ja vanhempienyhdistyksen Koti ja koulun kanssa.

TILAHALLINTO

Sähkölaitteet jotka viedään parakille, puhdistetaan ensin paineilmalla ja sitten otsonoidaan.
Tilahallinto teettää siivousohje toimintatavoista parakkeihin sijoitetusta tavaroista, jotta
hyväksytään ensin Parmacolla. Parmacon hyväksymisen jälkeen voidaan aloittaa siivous ja
muutto. Syyslomalla aloitetaan viimeistään muutto, edellyttäen että työmaa sujuu aikataulun
mukaisesti. Koulusta on tehty haitta-ainetutkimus, tutkimus viedään koulun kotisivulle.
Kuntotutkimuksen tarjouspyyntö on tehty ja tarjouksia odotellaan.
Koulun portaiden alla oleva tilan poistoilmapuhaltimen kuntoa tarkastetaan, tila ei
varsinaisessa käytössä mutta siellä on puutteellinen ilmanvaihto.

5. Sisäilmamittaukset

Nindux oirekysely on tehty ja tulokset julkaistaan siinä määrin, ettei vastaajien yksityissuoja
kärsii. Rehtoria ja muut henkilöt joilla on pääsyä tutkimukseen, on informoitu tarkemmin miten
tulokset tulisi käsitellä.

6. Muut asiat

Väistötilojen työmaalle sovitaan työmaakäynti syyslomaviikolla, jotta sisäilmatyhmän jäsenet
voi tutustua tiloihin ennen muuttoa. Työmaakäynti tehdään yhdessä Winellska skolanin
sisäilmaryhmän kanssa.

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 24.10.17 klo 8.00 Gesterbyn koulun opettajanhuoneessa.

8. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 9:00


