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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 14.5.2018 arvioimaan kohteen sisäilmatilannetta.
Nahkialan koululla Knowtek Oy toimesta tehtyjen ilmanvaihtoon liittyvien selvitysten perusteella todettiin, että
ilmanvaihto käy tällä hetkellä täydellä teholla. Ilmanvaihtokanavistot on puhdistettu koulun puolella vuonna 2017 ja
asuntolan puolella vuonna 2018. Ilmamäärien on todettu olevan asumisterveysasetuksen mukaiset tilojen
käyttäjämääriin nähden. Tilojen siivottavuutta on saatu parannettua, mutta parannettavaa on edelleen. 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.
Koska sisäilmaan liittyvää oireilua esiintyy edelleen ja esiselvitysvaiheessa ei ole löytynyt syytä mahdollisesti sisäilmaan
liittyvään oireiluun, tullaan koululla tekemään sisäilmaan liittyviä tutkimuksia. Vahanen Rakennusfysiikka Oy tulee
tekemään koulun puolella kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen. Tutkimukset aloitetaan tämän hetkisen tiedon
mukaan viikolla 20 tehtävällä kohdekäynnillä ja sen perusteella tehtävällä tutkimussuunnitelman laatimisella. Varsinaiset
tutkimukset tehdään kesän aikana viikoilla 23-25 ja raportti valmistuu viimeistään viikolla 33. Käyttäjiä tiedotetaan
sisäilmatutkimusten tuloksista niiden valmistuttua.
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 28.6.2018.
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