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TIEDOTE NEKALAN KOULUTALON (LOUNAANTIE 2) OPPILAIDEN JA ESIKOULULAISTEN
HUOLTAJILLE JA KAIKKIEN TILOISSA TOIMIVIEN ORGANISAATIOIDEN HENKILÖKUNNALLE

NEKALAN KOULUTALON SISÄILMATILANTEESTA
Nekalan koulutalon sisäilmastotyöryhmä kokoontui 23.11.2017. Koululle on tuotu lisää
ilmanpuhdistimia työterveyslääkärin suosituksien perusteella. Kolmen opettajan kohdalla
on syksyn kuluessa tullut epäilys sisäilmaan liittyvästä oireilusta siinä määrin, että heille on järjestetty tai pyritään
järjestelemään työtilat Kuokkamaantieltä. Siltä osin kuin muutokset koskevat oppilaita, niistä tiedotetaan erikseen heidän
huoltajiaan.
Tampereen yliopistolla selvitetään väistötila-asiaa Nekalan koulutalon osalta. Tavoitteena on, että koulun toiminta siirtyy
Kuokkamaantien pihaan rakennettaviin väistötiloihin syyslukukauden 2018 aikana. Kuokkamaantien puolelle on
suunnitteilla koulun laajennusosa. Sekä väistötilojen että laajennuksen suunnitteluun vaikuttaa vielä käynnissä oleva
asemakaavamuutos, joka on menossa hyväksymiskäsittelyyn.
Kaavamuutoksesta riippumatta Lounaantie 2 koulutalon toiminta pyritään siirtämään väistötiloihin joka tapauksessa
syksyn 2018 aikana, jotta voidaan turvata terveelliset ja turvalliset olosuhteet henkilökunnalle ja oppilaille. Väistötilaasioiden etenemisestä ja tarkemmasta aikataulusta tiedotetaan henkilökuntaa ja huoltajia, kun tietoa on saatavilla.
Sisäilmastotyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 8.2.2018 arvioimaan tilannetta.
Sisäilmastotyöryhmä on moniammatillisessa yhteistyössä todennut, että koulun tiloissa voidaan tämänhetkisen
tiedon perusteella jatkaa toimintaa.
Mikäli mahdollisesti sisäilmasto-ongelmaan viittaavaa oireilua esiintyy, henkilökuntaa suositellaan olemaan yhteydessä
omaan työterveyslääkäriin tai -hoitajaan. Tiedon kokoamiseksi oireilusta pyydetään laittamaan viestiä työterveyshoitaja
Paula Pietiäiselle (paula.pietiainen@tullinkulma.fi) myös tapauksissa, jotka eivät vaadi sairauslomaa. Lasten huoltajia
pyydetään ottamaan tarvittaessa yhteyttä lapsen omaan lääkäriin, koululle ja kouluterveydenhoitaja Maija Klockarsille
(maija.klockars@tampere.fi), jotta mahdolliseen oireiluun voidaan tarvittaessa reagoida.
Lisätiedot
Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään sisäilmastotyöryhmän puheenjohtajalle, isännöitsijä Riikka
Lähdetniemelle (riikka.lahdetniemi@tampere.fi, 040 635 1393), joka tuo kysymykset sisäilmastotyöryhmän käsiteltäväksi.
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