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Tiedote Akaan Toijalan Nahkialan koulun sisäilmastotyöryhmän kokouksesta
Nahkialan koululle on perustettu moniammatillinen sisäilmastotyöryhmä mahdollisesti sisäilmasta johtuvan oireilun syyn
selvittämiseksi. Sisäilmastotyöryhmä kokoontui 12.3.2018 arvioimaan kohteen sisäilmatilannetta.
Akaan Toijalan Nahkialan koulun henkilökunnalle ja oppilaiden huoltajille on tehty sisäilmakysely IndoorAid Oy toimesta.
Kyselyn tuloksista on pidetty tiedotustilaisuudet henkilökunnalle ja huoltajille 6.3.2018. Oppilaskyselyiden tulokset ja
tiedotustilaisuuden materiaalit löytyvät Akaan kaupungin internet-sivuilta. Henkilökuntaa koskeva materiaali jaetaan
henkilökunnalle koulun rehtorin kautta. Tehtyjen kyselyjen perusteella Nahkialan koulussa on tunnistettu poikkeavia
olosuhteita sekä oireilua, jotka viittaavat sisäilmasto-ongelmaan.
Nahkialan koululla tehdään ilmanvaihtokanavistoon liittyviä selvityksiä sekä ilmanvaihtokanaviston puhtauden arviointia
viikolla 11 Knowtek Oy toimesta. Lisäksi koululla tehdään siivottavuuden - ja siivousresurssien riittävyyden arviointi.
Tarvittaessa esiselvitysten jälkeen tutkimuksia jatketaan sisäilmatutkijan toimesta. Tilojen käyttäjien tulee huolehtia
tilojen siivottavuudesta, jotta siivoustyötä päästään tekemään mahdollisimman hyvin. Hyvä siivottavuus tarkoittaa mm.,
että tiloissa ei säilytetä ylimääräisiä tavaroita ja että tasopinnat pidetään puhtaana.
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 kouluterveydenhuoltoon.
Lisätietoja
Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään sisäilmastotyöryhmän puheenjohtajalle kiinteistöpäällikkö Henri Saloselle
(henri.salonen@akaa.fi, puh. 040 335 3255), joka tuo kysymykset sisäilmatyöryhmän käsiteltäväksi. Sisäilmastotyöryhmä
kokoontuu seuraavan kerran 14.5.2018.
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