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Tiedote Akaan Toijalan Nahkialan koulun sisäilmastotyöryhmän kokouksesta
Nahkialan koululle on päätetty perustaa moniammatillinen sisäilmastotyöryhmä koululla epäillyn sisäilmasta
johtuvan oireilun syyn selvittämiseksi. Sisäilmastotyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 9.1.2018.
Sisäilmastotyöryhmässä päätettiin alkaa tehdä alustavia selvityksiä mahdollisen oireilun syyn selvittämiseksi.
Henkilökunnalle tehdään sisäympäristön havaintokysely pohjakuviin. Sen tuloksia käytetään mm. tehtävän
teknisen tarkastuksen apuna. Lisäksi koululla tullaan tekemään ilmanvaihtoon liittyviä selvityksiä sekä
ilmanvaihtokanaviston puhtauden selvityksiä. Tilojen käyttäjien tulee myös huolehtia jatkossakin tilojen
siivottavuudesta, jotta siivoustyötä päästään tekemään mahdollisimman hyvin. Lisäksi koulun henkilökunnalle ja
oppilaille on käynnissä sisäilmakysely, josta saadaan tietoa koululla olevasta tilanteesta.
Sisäilmastotyöryhmässä on päätetty, että sisäilmastotyöryhmien pöytäkirjat ovat vain työryhmän jäsenten
käyttöön, koska niissä käsitellään yksittäisten ihmisten oireilutietoja siten, että tietyssä tilassa koettu oireilu
voidaan yhdistää vain yhteen henkilöön. Sisäilmastotyöryhmien kokouksista laaditaan aina tiedote, joka laitetaan
Akaan kaupungin internet-sivuille ja linkki siihen laitetaan oppilaiden ja lasten huoltajille Wilma-järjestelmän
kautta. Rehtori huolehtii koulun henkilökunnan tiedottamisesta.
Henkilökuntaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta työterveyshuoltoon, joka tuo
tietoa oireilusta sisäilmastotyöryhmään. Myös sellaisesta oireilusta tulee ilmoittaa, joka ei vaadi sairaslomaa.
Lasten ja oppilaiden huoltajia neuvotaan olemaan yhteydessä lapsen tai oppilaan omaan lääkäriin sekä
ilmoittamaan mahdollisesta oireilusta myös oppilasterveydenhuoltoon.
Lisätietoja
Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään sisäilmatyöryhmän puheenjohtajalle kiinteistöpäällikkö Henri
Saloselle (henri.salonen@akaa.fi, puh. 040 335 3255), joka tuo kysymykset sisäilmatyöryhmän käsiteltäväksi.
Sisäilmatyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 19.2.2018.
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