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Helilän koulun sisäilma-asiaa
Helilän koulun sisäilmaryhmä kokoontui 8.11.2017 käsittelemään koulukiinteistön tilaa ja
tiloissa koettua huonoa sisäilmaa.
Aiemmin C-osan tutkimuksissa on todettu kiinteistön rakenteissa olevan rakenteellisia
vaurioita ja epäpuhtauksia, joiden on mahdollista kulkeutua koulun sisäilmaan. Koettuun
huonoon sisäilmastoon ei ole pystytty vaikuttamaan pikaisesti tehtävillä toimenpiteillä.
Tämän lisäksi kaikissa opetustiloissa on käytössä ilmanpuhdistimia, joilla ei ole ollut toivottua
vaikutusta.
Sisäilmaryhmässä arvioitiin yksimielisesti, että koulutyön jatkaminen pitkään koulun C-osassa
riskittömästi ei ole enää mahdollista. Riskiarvioinnissa hyödynnettiin tutkimuksesta saatua
tietoa C-osan rakenteellisesta kunnosta sekä työterveyshuollosta ja kouluterveydenhuollosta
saatuja tietoja mahdollisesta sisäilmaoireilusta.

Tulevat toimenpiteet
Syksyn aikana koulun C-osan toiminta tulee siirtymään väistötiloihin. Korvaavien tilojen
hankintaprosessi on nyt käynnistynyt ja väistötiloihin tullaan siirtymään mahdollisimman
nopealla aikataululla. Sisäilmaryhmän edustajat pahoittelevat tästä aiheutunutta haittaa
koulutyölle.
Seuraava sisäilmaryhmän kokous pidetään Helilän koululla 17.11.2017 klo 09-10.
Kokouksessa käsitellään väistötilojen hankintaprosessin etenemistä ja väistötiloihin
siirtymisen aikataulua. Aikataulusta tiedotetaan tarkemmin kokouksen jälkeen.
Koulun A-, B- ja D-osan tutkimustulokset valmistuvat viikolla 48 Sirate Group Oy:n toimesta.
Sisäilmaryhmässä arvioitiin, että näissä tiloissa on mahdollisesti samanlaisia rakenteellisia
vaurioita kuin jo tutkitussa C-osassa. Tästä ei ole kuitenkaan vielä täyttä varmuutta ennen
tutkimustulosten raportointia.
Tällä hetkellä oireilu on liittynyt enemmän C-osaan, vaikka muissakin koulukiinteistön osissa
on oireiltu. Kaikesta huolimatta A-, B- ja D-osan väistöä on alettu suunnittelemaan tilannetta
ennakoiden. Mahdollisen väistön toteutumisesta näiden osien osalta tehdään päätös
kuitenkin vasta viikolla 48. Tästäkin tiedotetaan henkilökuntaa ja huoltajia mahdollisimman
pian.
Oppilaiden oireilua seurataan edelleen kouluterveydenhuollon ja koulun toimesta sekä
henkilökunnan tilannetta työterveyshuollon taholta.

Muuta
Mikäli oppilailla havaitaan oireilua, joka saattaisi johtua koulukiinteistöstä, olkaa yhteydessä
kouluterveydenhoitajaan sekä rehtoriin. Henkilökunta on yhteydessä työterveyshuoltoon
sekä omaan esimieheen.
Vanhempaintoimikuntaa pyydetiin nimeämään oma edustajansa sisäilmaryhmään.
Vanhempaintoimikunta oli päätynyt kokouksessaan lakkauttaa toimintansa, joten
vanhempien edustusta sisäilmaryhmässä ei tällä hetkellä ole. Tiedotamme huoltajia kuitenkin
entiseen tapaan mahdollisimman usein.
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