
Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä  
 

Paijalan koulu  
 

Kokous 3.3. klo 13.30 - 14.30 

  
Osallistujat:  
Tiina Simons, kehittämispäällikkö, puheenjohtaja  
Seppo Mentula, rehtori  
Ruut Karlsson, terveydenhoitaja  
Kati Aalto, työterveyshoitaja  
Pia Gummerus, terveystarkastaja  
Johanna Yliollitervo, henkilöstön edustaja  
Pertti Elg, rakennusmestari  
Beata Kluczek-Turpeinen, sisälma-asiantuntija 

Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu  
Tiina Julin, Marja Kansikas ja Bäsmä Roinisto huoltajien edustajat  
Pia Järvenpää, sihteeri  
  
Muistio  
 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat  
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin. 

  
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus   
a. Työterveydenhuolto 

Vuonna 2020 tullut 1 oireilmoitus, tilat 61, 62, 65, 38, 68, sali ja varasto, 
pukuhuoneet 12 ja 14. 

 
b. Oppilaiden terveydenhuolto 

Joulun jälkeen 2 oireilmoitusta (toinen uusi ja toinen aikaisemmin oirehtinut), 
tilat: liikuntasali ja vanha puoli 
 

c. Esimiehen tieto  
Vuoden 2020 puolella yksi työntekijä on tehnyt oireilmoituksen. Oppilaiden osalta 
ei oireilmoituksia ole tullut. Joskus aiemmin on ilmanvaihdon toimintaan liittyen 
tullut henkilökunnalta huomautuksia, mutta tämän vuoden puolella 
henkilökunnalta on tullut palautetta, että ilmanvaihto toimii paremmin.  

 
3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet 

a. Tutkimukset 

Tilapalveluiden edustaja oli poissa kokouksesta, tietoa ei saatu. 

 

b. Korjaukset 

Tilapalveluiden edustaja oli poissa kokouksesta, tietoa ei saatu. 

 

c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt 

Oirekarttaa ei ole tehty, koska ilmoituksissa ei ole yksilöityjä tiloja.  

 



d. Viestintä, tiedotus, koulutus 

Terveystarkastaja totesi että liikuntasalin ilmanvaihdossa näyttäisi 

jatkuvien seurantamittausten perusteella olevan jotain vikaa. Tästä 

laitettiin viesti tilapalveluihin ja selvitys alkoi heti.  

 

Luokasta 62 valitettiin ilmanvaihdon huonoudesta ja siitä ettei ilma tunnu 

vaihtuvan vaikka ikkunan avaisi. Hiilidioksidipitoisuudet ovat luokassa 

maksimissaan 900 ppm mikä on selkeästi alle toimenpiderajan 1500 ppm. 

Terveystarkastaja ehdotti että paine-eroanturi, joka on uuden ja vanhan 

koulukiinteistön välillä, laitettaisiin mittaamaan luokan 62 paine-eroa 

ulkoilmaan nähden.  Näin nähtäisiin ovatko paine-erot normaalit. 

Tilakeskukseen tästä laitettiin kysely ja asia on jo työn alla.  

 

4. Uudet toimenpiteet 

Tilapalvelut toimittavat raportit ja ne viedään kunnan sisäilmasivuille. 

 

Kohteelle tehdään kokonaissuunnitelma tutkimuksista uuden sisäilma-

asiantuntijan toimesta. Terveystarkastajan toivomuksesta tutkimukset tehtäisiin 

mahdollisimman pian, jotta mahdolliset viat päästään korjaamaan kesän aikana.  

 

Ehdotettiin, että luokka38 mittausten kanssa samaan aikaan voitaisiin mitata 

paine-eroja laajemminkin vanhalta puolelta. 

 

Mahdollisten korjaustöiden aikataulutus sovitaan rehtorin kanssa, tarvittaessa 

ryhmiä voidaan siirtää toisiin tiloihin korjauksen ajaksi. 

 

5. Viestintä 

Tilapalvelut toimittavat raportit ja ne viedään kunnan sisäilmasivuille. 

 

6. Seuraavan kokouksen sopiminen 

Seuraava kokouksen pidetään torstaina 2.4.2020 klo 9 - 10 Paijalan koululla. 


