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Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä 

Paijalan koulu 

Kokous 2.5.2019 klo 9 - 10 

 

Osallistujat: 

Tiina Simons, kehittämispäällikkö, puheenjohtaja 

Seppo Mentula, rehtori 

Ruut Karlsson, terveydenhoitaja 

Kati Aalto, työterveyshoitaja 

Pirkko Kolmonen, työterveyshoitaja 

Pia Gummerus, terveystarkastaja 

Anita Tanttu, varhaiskasvatusyksikön johtaja 

Johanna Yliollitervo, henkilöstön edustaja 

Pertti Elg, rakennusmestari 

Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu sijainen Markku Kaarlejärvi 

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 

Oireilmoituksia henkilökunnalta on viime kokouksen jälkeen tullut 

yhteensä 6 joista 3 on uusia. Oireilmoituksia on tullut tiloista: 1, 3, 4 

(2), 30, 36,38 (2), 55 (2), 56 (2), 58 (2), 61 (2), 62 (4), 65 (3), 77, 

tilojen 38, 55 ja 56 välinen aulatila, liikuntasali (2), liikuntasalin 

varasto, liikuntasalin pukuhuoneet ja eteinen (2), ip-kerhon tila, 

liikuntasalin viereinen lk, musiikkiluokan varastot.  

b. Lasten terveydenhuolto 

Talviloman jälkeen on tullut 8 ilmoitusta. 1.lk 5 ilmoitusta joista 3 

oireilee omassa luokassa, 1 oireilijan tilaa ei tiedetä, 1 oireilee 

liikuntasalissa ja pukukopissa. Yksittäisiä ilmoituksia vanhalta 

puolelta 3., 4. ja 2. luokkalaisia, tilat: musiikkiluokka, liikuntasali ja 

ruokala. Kaikista ilmoituksista 1 ilmoitus on täysin uusi. 

c. Esimiehen tieto 

Sama tieto, kuin terveydenhuollolla. 
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d. Tarvitaanko kysely kohteessa 

Hirsikoulun suunnitteilla ollut kyselyä ei toteuteta, koska toiminta ko. 

rakennuksessa loppuu keväällä 2019. 

 

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet 

Vanhempainillassa 25.2. on kerrottu rakennuksen ja korjausten tilanne sekä 

suunnitelmat.  

a. Tutkimukset 

- Lk 4 rakenneavausten alustava raportti tehty, tuloksista mm. 

viljelynäytteet ovat puhtaat. 

- Liikuntasalin tutkimuksista ei ole vielä tuloksia. Vanhalla puolella on 

tehty rakenneaukaisuja huhtikuun aikana, näiden tulokset 

valmistunevat toukokuun puolessa välissä. Tulosten pohjalta tehdään 

tarvittaessa korjaussuunnitelma. 

- lk4 ongelmien pohjalta vastaavat tilat tutkittu. 

- Ulkoseinärakenteiden tiivistystöiden onnistuminen varmistetaan 

vielä merkkiainekokein. 

 

b. Korjaukset 

- Lk 4 kapseloitu ja lattiapinta uusittu. Lattiamateriaalina 

tekstiilimatto (huomioitava, että uusista materiaaleista esiintyy 

alkuun hajuja, vaikka materiaalit ovat M1- luokiteltuja). Tilaan tehty 

myös seinien huoltomaalaukset. 

- Lk 62 jja 61 on kaikki tarvittavat korjaukset tehty ja merkkiaineella 

vielä tarkastetaan onnistuminen. 

- LK38 ja 63 tutkimustilanne tarkastetaan. 

c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt 

Ohjaajat oireilevat ip-kerhontilassa ja liikuntasalissa. He kiertävät 

kaikissa tiloissa toimensa mukaan, joten vaikeaa rajata oleskelua 

tietyissä tiloissa. 

d. Viestintä, tiedotus, koulutus 

Vanhempainilta järjestetty 25.2.2019. Kokouksen muistio julkaistaan 

kunnan uudistetuilla sisäilmasivuilla. 

 

4. Uudet toimenpiteet 

- Terveydenhoitajalle on suunnitteilla uusi tila puukoulun työtilan tilalle.  

- Iltapäiväkerhon henkilöstölle lähetetään ohje puukoulusta muutettavien 

tavaroiden puhdistamisesta. 

- Ruokasalin ja liikuntasalin käytävän oviaukon osuudella tehty lattiamaton 

ja liikuntasauman korjaustyöt. Korjauksien onnistuminen varmistetaan vielä 

merkkiainekokeella samassa yhteydessä, kun ulkovaippaan kohdistuvat 

merkkiainekokeet toteutetaan. 
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5. Viestintä 

Kunnan uudet sisäilmasivut avattu. 

Tutkimusraportit ja kokousmuistiot julkaistaan kunnan sisäilmasivuilla. 

Kokousmuistio jaetaan Wilmassa ja lähetetään osallistujille. 

 

6. Seuraavan kokouksen sopiminen 

Seuraava kokous ma 30.9. klo 15 – 16 Paijalan koululla. 

 


