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Gesterbyn koulun kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Aika: 28.11.2017 klo 8:00
Paikka: Gesterbyn koulu

1. Kokouksen avaaminen

Osallistujat:

· Raija Vahasalo, rehtori (puheenjohtaja)
· Kari Kyytsönen, rakennusmestari (sihteeri)
· Kasperi Launis, työsuojelupäällikkö
· Stefan Miettinen,huoltomies
· Eija Maukonen, vastaava laitoshoitaja
· Paula Arminen, vanhempien edustaja
· Eeva Viitala, suunnittelupäällikkö
· Jussi Keskinen, työsuojeluvaltuutettu

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin pöytäkirja

2. Ajankohtaiset asiat

KOULU
MOT-ohjelmaan kuvattu Inspector Sec toimintaa kuntokartoitusta tehtäessä. Siinä ei käsitellä
tämän kiinteistön mahdollisia ongelmia.
Ilmanpuhdistimia tuotu lisää koululle, lisätarvetta selvitetään.
Kuntokartoituksen valmistumisajankohtaa toivotaan kiirehdittävän, alustava arvio on
tammikuun loppu 2018. Tämän jälkeen tutkimus esitellään koulun henkilöstölle ja sen jälkeen
oppilaiden vanhemmille.
Rehtori ei ole päässyt kirjautumaan SmartWatcherin jatkuvatoimiseen sisäilman
mittausjärjestelmään. Mittauspisteitä on koululla yhteensä 6 kpl.

KIINTEISTÖHUOLTO
-

TYÖSUOJELU
Oppilaille ja huoltajille on tehty verkkolomake, mihin ne voivat ilmoittaa oppilaiden
sisäilmaoireiluista. Tiedot lähetetään rehtorille ja terveydenhuoltajalle. Lomake löytyy koulun
omilta nettisivuilta. Tähän on tullut yhteensä 34 yhteydenottoa.

SIIVOUS
Sohvat on poistettu kouluta ja siivouspalvelut toivovat myös mattojen poistamista.



HUOLTAJAT
Netissä oleva oirekysely on todettu hankalaksi täyttää, Paula Arminen toimittaa Raija
Vahasalolle muutosehdotuksia kyselyyn.

TILAHALLINTO
Kuntokartoituksen kenttätutkimukset on saatu päätökseen ja homekoiraraporttia kootaan.
Koulun alla olevaan putkikanaalin kuivatus jatkuu. Työtä käytiin katsomassa kokouksen
päätteeksi. Viemärien tuuletusputket on nyt puhdistettu niin että ne toimivat. Aikaisemmasta
huoltotoimenpiteestä ei ole tietoa.

3. Sisäilmamittaukset.
Jatkuvan olosuhdemittareiden tietoja käytiin läpi luokkien 20-27.11.2017 aikajaksolta luokkien
137 ja 139 osalta. Luokka 218 on esitetty 24.11.17 osalta näyttääkseen tarkemmin päivän
aikana tapahtuneet sisäilmamuutokset. Sisäilmaolosuhteet ovat näiden ajanjakson välillä
pysynyt hyvällä tasolla heilahduksista riippumatta. Nämä ovat liitteenä.

4. Muut asiat
Pulpetteja on vaihdettu koulukaluston kunnostajalta.

5. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 30.1.18 klo 8.00 Gesterbyn koulukeskuksen opettajanhuoneessa.

6. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 8:53








