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Tiedote Pappilan koulun sisäilmastotyöryhmän kokouksesta
Pappilan koululle on perustettu moniammatillinen sisäilmastotyöryhmä mahdollisesti sisäilmasta johtuvan oireilun syyn
sekä havaittujen sisäilman olosuhdehaittojen selvittämiseksi. Kohdekohtaisessa sisäilmastotyöryhmässä ovat edustettuna
kaikki tilojen käyttäjät. Sisäilmastotyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 12.9.2018.
Pappilan koululla tehtyjen alustavien selvitysten sekä käyttäjien havaintojen perusteella koululla tullaan tekemään
lisätutkimuksia sisäilmaan liittyen. Vahanen Rakennusfysiikka Oy tehnyt Pappilan kivikoulua ja puukoulua koskevat
suunnitelmat kosteus- ja sisäilmateknisille kuntotutkimuksille. Tutkimusten tavoitteena on selvittää Pappilan kivikoulun ja
puukoulun sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä ja rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta sekä rakennusautomaatioja ilmanvaihtojärjestelmien toimintaa, sekä määrittää lähtötiedot mahdollista korjaussuunnittelua varten. Tutkimukset
tehdään huomioiden kohteessa aiemmin suoritettujen tutkimusten ja korjausten havainnot ja mittaustulokset sekä
käyttäjien tekemät havainnot.
Vahanen Rakennusfysiikka Oy on aloittanut tutkimusten tekemisen kivikoulun osalta tällä viikolla 37. Tutkimusraportti
valmistuu tämänhetkisen tiedon mukaan lokakuun loppuun mennessä. Sisäilmatutkijat laativat raportin lisäksi tehtyjen
tutkimusten pohjalta kohteesta altistumisolosuhteiden arvioinnin, jossa arvioidaan havaittujen sisäilman laatuun
vaikuttavien tekijöiden mahdollinen vaikutus sisäilman olosuhteisiin. Käyttäjiä tiedotetaan sisäilmatutkimusten tuloksista
niiden valmistuttua. Tutkimusten jälkeen aletaan tarvittaessa suunnitella ja aikatauluttaa tarvittavia korjaustoimenpiteitä.
Henkilökuntaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta työterveyshuoltoon, joka tuo tietoa
oireilusta sisäilmastotyöryhmään. Myös sellaisesta oireilusta tulee ilmoittaa, joka ei vaadi sairaslomaa. Ilmoitukset voi
tehdä esimerkiksi sähköpostilla työterveyshoitaja Minna Leinolle (minna.leino@terveystalo.com). 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 12.11.2018.
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