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Länsirannan koulun ilmastointi
Sisryhm 20.10.2020 § 5
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Länsirannan koululla on tehty muutamia korjauksia kesän 2020 aikana,
joilla on pyritty parantamaan koulun sisäilman laatua.
Liikuntasalin ilmastointi tullaan korjaamaan syyslomaviikolla. Työn tulee
suorittamaan Säätöpiste Oy. Järviseudun huolto ja asennuspalvelu Oy tulee
tekemään putkimuutoksia.
Liikuntasalin ilmastointi on laitettu kuntoon ja säädetty.
Ryhmis on ottanut toisen pukuhuoneen käyttöön. Sen ilmastointi toimii
ryhmiksen ilmastoinnin kautta.
Terveydenhoitajan huoneessa on havaittu huono sisäilma, samoin kielten
luokassa on tullut oireita. Sen sijaan isommista luokista ei ole tullut
huomautuksia.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sisäilmatyöryhmä merkitsee Länsirannan koulun tilanteen tiedokseen.
Länsirannan koulun tilannetta seurataan ja vältetään niiden tilojen käyttöä,
joissa tulee oireita.
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Rantakankaan koulu
Sisryhm 20.10.2020 § 6
Rantakankaan koululla opetus on siirretty liikuntasaliin. Uudemman
koulun luokkahuoneet ja opettajain huone eivät ole käytössä. Ryhmiksen
toimintaa varten on vuokrattu yksityiseltä henkilöltä tilat toimintaa varten.
Sen sijaan keittiö ja ruokala ovat käytössä.
Sivistysjohtaja kertoi, ettei koulu sinänsä tarvitse lisätilaa eli kuntosalia ei
tarvita koulun käyttöön.
Koulunterveydenhoitajalle ei ole tullut vanhemmilta ilmoituksia.
Myöskään terveydenhoitajalle ei ole tullut henkilökunnalta ilmoituksia.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sisäilmatyöryhmää päätti seurata Rantakankaan koulun tilannetta.
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Lukio/Fyke 1
Sisryhm 20.10.2020 § 7
Lukion Fyke 1 luokan lattia on korjattu ja päätetty seurata tilannetta.
Viikolla 41 saadun tiedon mukaan työterveyshoitajalle ei ole tullut
yhteydenottoja ko. luokkaan liittyvistä sisäilmaongelmista.
Kouluterveydenhoitajaan vanhemmat eivät ole olleet yhteydessä.
Näin ollen voitaneen päätellä, että ko luokan sisäilmaongelma on saatu
hallintaan.
Kielistudiossa sisäilman koetaan olevan tunkkainen.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sisäilmatyöryhmä päätti seurata tilannetta kevään 2021 ajan. Mikäli
kielistudio joudutaan korjaamaan, pyydetään kunnanvaltuustolta erikseen
määräraha sen toteuttamiseen.
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