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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. Sisäilmastotyöryhmä kokoontui toisen kerran 12.11.2018.
Vahanen Rakennusfysiikka Oy on tehnyt kivikoululla ja puukoululla tutkimuksia, joissa on tutkittu rakenteita sekä
ilmanvaihtojärjestelmää ja sen toimivuutta. Tutkimusselostukset ovat saatavilla Akaan kaupungin nettisivuilta.
https://www.akaa.fi/lapset-nuoret-ja-perheet/koulut/pappilan_koulu/sisailmatyoryhma/
Tutkimusten pohjalta rakennusterveysasiantuntija on tehnyt Työterveyslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti
altistumisolosuhteiden arvioinnin. Kivikoulun liikuntasalin osalta poikkeava olosuhde arvioidaan todennäköiseksi.
Liikuntasalin lattiassa havaittiin kosteusvaurio, jonka laajuus selvitetään. Muilta osin kivikoululla sekä kokonaisuudessaan
puukoululla poikkeava olosuhde on mahdollinen.
Työterveyslääkäri on laatinut terveydellisen merkityksen arvioinnin, jossa liikuntasalin osalta terveyshaitta arvioidaan
merkittäväksi ja muun rakennuksen sekä kokonaisuudessaan puukoulun osalta kohtalaiseksi. Työterveyslääkärin mukaan
pitkäaikaista yhtäjaksoista oleskelua liikuntasalissa tulisi välttää.
Henkilökunnalle ja huoltajille järjestetään tiedotustilaisuudet sisäilma-asioista 22.11.2018. Kutsut tilaisuuksiin on
toimitettu erikseen. Tilaisuuksissa käydään läpi sisäilmatutkimusten tulokset ja jatkotoimenpiteet. Esitysten jälkeen on
mahdollisuus esittää kysymyksiä.
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 20.12.2018.
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