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Gesterbyn koulun kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä 
 
Aika: 9.10.2018 klo 8:00 
Paikka: Gesterbyn koulu, opettajanhuone 
 
 

1. Kokouksen avaaminen 

 
2. Työryhmän roolin läpikäynti 

Osallistujat: 
 
 Sanna Sankala, rehtori (puheenjohtaja) 
 Benny Vilander, kiinteistöhuoltoinsinööri (sihteeri) 
 Kari Kyytsönen, rakennusmestari 
 Stefan Miettinen, huoltomies 
 Kasperi Launis, työsuojelupäällikkö 
 Sonja Kotakallio, työsuojeluvaltuutettu 
 Anne Laurila, puhtauspalvelunn esimies 
 Mariina Ruuhonen, vastaava laitoshoitaja 
 Paula Arminen, vanhempien edustaja 
 Teuvo Martikainen, ylläpitopäällikkö 
 Reetta Hyvärinen, suunnittellupäällikkö 
 Ari Vihertuuli, Espoon seudun ympäristöterveysviranomainen 

 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

ok 

 

4. Ajankohtaiset asiat 

KOULU 
Oireilmoituksia koulusta, liikuntasalista ja Winellskan ruokalasta. Opettajilla on yläkerran 
luokissa usein päänsärkyä. Kuraattori ja terveyshoitaja jotka ovat siirtyneet väistötilaparakkiin 
oireilevat siellä vähemmän kuin koulussa.  
Koulu suunnittelee oma pedagogista suunnitelmaa.  
Mitä tehdään leikkitelineiden kanssa? Tuleeko käyttöön vai jääkö työmaa-aitauksen 
sisäpuolella? Todettiin että asia tulee selvittää parakkien rakennuttajan kanssa. 
Työtarkastuksen yhteydessä on mietitty, miten oppilaat kulkevat ruokalaan. Ei ainoastaan 
työmaa-aikana vaan myös parakkien valmistumisen jälkeen. Miten toimii huoltoliikenne ja 
muut kuljetukset koulualueella.   
Koulu kaipaa kokousta rakennuttajan kanssa missä suunnitellaan miten käytännön asioita 
tulisi hoitaa. Onko parakit myöhässä? Todettiin että, parakit on hankittu avaimet käteen 
periaatteella. Ei ole tiedossa, että aikataulu olisi myöhässä.  

 
KIINTEISTÖHUOLTO 
Ei paikalla 
Korjattu yläkerran ilmanvaihdon ääniongelma. Todettiin että tämä on vaikuttanut paljon 
opettajien ja oppilaiden viihtyvyyteen. 



 

 

 

TYÖSUOJELU 

Muutama ilmoitus koulun henkilökunnalta.  

3 kpl Koululta, 1 kpl ruokalasta ja 4 kpl hammashoitola.  

 

SIIVOUS 

Ei uutta kerrottavaa.  

 

HUOLTAJAT 

Ei yhteydenottoja oireilusta. 

Tuleeko IP-kerholle tilaa parakeissa. Koulu selvittää miten niille löytyy tilaa.  

On tärkeää että lapsilla on leikkivälineitä koulun aikana ja myös IP-kerholla.  

Miten on pihasuunnittelu tehty? Todettiin että tulee selvitettävä projektipäällikön ja käyttäjän 

kanssa tarpeesta. 

 

 

TILAHALLINTO 

Luokassa 221 ja 224 korjattu ääniongelma.  
Hammashoitolan korjaukset viimistelty.  
 

5. Sisäilmamittaukset 

Hammashoitolaan on asennettu oma sisäilmamittari. Olosuhteet hyviä koulun puolella.  

 
6. Sisäilmakyselyt 

Nindux-oirekysely on lopettanut toimintaansa. Ei ole tarvetta tällä hetkellä oirekyselylle. 

 

7. Muut asiat 

 
8. Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous pidetään 4.12.18 klo 8.00 Gesterbyn koulukeskuksen opettajanhuoneessa. 

 

 

9. Kokouksen päättäminen 

 

Kokous päätettiin klo 8.45 

 

 
 

 

 


