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poissa:  

Ruut Karlsson, terveydenhoitaja 

Pia Gummerus, terveystarkastaja, ympäristökeskus 

 

 

1. Kokouksen avaus, pj. Virpi Lehmusvaara ja esittelykierros 

 

2. Kirkonkylän koulun tilanne tällä hetkellä 

 Noin 200 oppilasta opiskelee liikuntasalin siivessä 

 2.luokkalaiset opiskelevat Tuomalan koulussa 

 3.luokkalaiset opiskelevat Nahkelan koulussa 

 eskarit ovat Mainingin ja Väinölän päiväkodeissa 

 Parakit ovat valmistuneet ja ne saadaan koulun käyttöön 26.6.2018 

 Liikuntasalin siiven korjaukset ja remontit alkavat 4.6.2018 

 

3. Paviljongeista 

 Paviljonkeihin kävi tutustumassa ennen kokousta vanhempainyhdistyksen edustajia ja 

työsuojeluvaltuutettu rehtorin kanssa. 

 Paviljongeissa on hienon näköistä, mutta täytyy muistaa, että kyseessä ovat väliaikaiset 

tilat.  

 Toivomus on, että ilmastoinnit pidetään päällä koko kesän, jotta tilat tuulettuvat. Nyt 

niissä on voimakkaita hajuja. 

 Pertti Elg totesi, että ilmanvaihdon täytyy olla voimakasta ensimmäisten 6 kuukauden 

ajan, sillä uusista materiaaleista M1 –päästöluokassakin irtoaa aluksi hajuja. 

4. Työterveyden asioita 

 Työterveyteen ei ole tullut opettajilta uusia oireilmoituksia sen jälkeen, kun opetusryh-

mät ovat muuttaneet liikuntasalin siipeen, Nahkelaan ja Tuomalaan. 

 

5. Oireilevat oppilaat ja vanhempien terveiset 

 Liikuntasalin siivessä opiskelevien oppilaiden huoltajille on tehty kysely, jossa kartoitet-

tiin oppilaiden oireiluja. 



 Marjo Kenttälä luki joitakin oirekuvauksia huoltajien luvalla. 

 Oireilevia oppilaita liikuntasalin siivessä on tällä hetkellä huoltajien ilmoituksen mukaan 

34. 

 Huoltajat ovat pettyneitä terveydenhoitajan ja koululääkärin palvelujen saatavuuteen Kir-

konkylän koululla. 

 Ihmetystä aiheuttaa se, että koulukuraattorin, koulupsykologin, terveydenhoitajan ja lää-

kärin vastaanotot järjestetään edelleen 50-luvun siivessä, ellei muuta pyydä. Myös opet-

tajat oleskelevat edelleen vanhassa siivessä ja oppilaat menevät sinne etsimään opetta-

jia. Tähän rehtorilla ei ollut muuta selitystä kuin se, että muita tiloja ei ole. 

 

6. Tiedonkulku 

 Tiedottaminen on parantunut huoltajien mielestä viimeisen puolen vuoden aikana.  

 Kunnan www-sivuilla on tiedotteita, joissa kerrottuja asioita ei ole tapahtunut, kuten kou-

lun muutto parakkeihin syksyllä 2017. 

 Rehtori vastaa tiedonkulusta koulun ja huoltajien välillä. 

 Huoltajat kokevat, että terveydenhoitajalla ei ollut edellisessä kokouksessa koottuna tie-

toja oireilevista oppilaista, vaikka niistä oli lähetetty hänelle sähköpostilla ja Wilmalla tie-

toa. Tähän vaikuttaa se, että sisäilmasta oireilevien tietojen keräämiseen on annettu oh-

jeita vasta edellisen tapaamisen jälkeen. 

 Virpi Lehmusvaara korosti, että yksittäiset sisäilmatyöryhmässä työskentelevät viranhal-

tijat eivät saa koota listoja oirehtijoista. Se on kouluterveydenhoitajan tehtävä. Niin ollen 

oirekuvauksia ei kannata lähettää muille henkilöille. 

 Kouluterveydenhuollon edustus sisäilmakokouksessa olisi ollut tärkeää. Virpi Lehmus-

vaara varmistaa vielä, että sisäilmaohjeet ovat selkeät ja tiedossa myös kouluterveyden-

huollon puolella. 

 

7. Liikuntasalin siiven korjaukset kesällä 2018 

 Liikuntasalin siivessä on tehty sisäilmamittauksia. 

 Todettiin, että sisäilmamittaukset eivät ole kovin luotettavia, sillä uudet kalusteetkin ai-

heuttavat voc-päästöjä ja ilmastointi on ainakin liikuntasalissa voimakas. 

 Liikuntasalin siivessä ei ole tehty rakenteisiin puuttuvia tutkimuksia. 

 Väestönsuojatilojen yläpuolella sijaitsevasta luokasta on mitattu voc-päästöjä. Näiden 

arvellaan johtuvan lattian (väestönsuojan katon) paksusta betonirakenteesta, joka ei ole 

ehtinyt kuivua tarpeeksi rakennusaikana. Kun reaktio maton alla liimassa käynnistyy, se 

ei pysähdy. 

 Liikuntasalin siivessä irrotetaan kesän aikana muovimatot ja niiden alla olevat liimat hio-

taan betonia myöten pois. Tilalle asennetaan Allergia- ja astmaliiton suosittelemat teks-

tiililaatat, jotka kiinnitetään lattiaan tarroilla. Mahdollinen kosteus pääsee poistumaan 

tekstiililaattojen saumoista. 

 Koska oireilijoita on paljon, tutkitaan liikuntasalin siivessä, myös liikuntasalissa, raken-

teita. Rakennetutkimuksia tehdään myös seiniin. 

 Liikuntasalin siivessä on seinissä paksu betonielementtirakenne, joka on ulkopuolelta 

eristetty mineraalivillalla ja se on pinnoitettu rappauksella. On huoli villojen kuivana py-

symisestä rakennusaikana. Todettiin, että mikäli mineraalivillassa olisi ongelmaa, se 

voisi aiheuttaa ongelmia sisäilmaan läpivientien, esimerkiksi ikkunoiden kohdalla, mikäli 

tiivistykset eivät ole kunnossa. 

 

8. Muutot ja homesiivoukset kesällä 2018 

 50- ja 90-lukujen siivissä olevat kalusteet ja tavarat homesiivotaan ja muutetaan vasta 

sen jälkeen uusiin tiloihin. 



 Suunnitelmana on ollut siirtää liikuntasalin siiven luokista säilytettävät kalusteet kesän 

ajaksi liikuntasaliin, pois korjausten ja remonttien tieltä. 

Kokouksessa päätettiin sittenkin tutkia liikuntasali ja luokkatilat ensin, jotta mitään ei le-

viä, mikäli joissakin tiloissa olisi leviävää(mikrobeja tai voc-yhdisteitä) 

 Vanhempainyhdistys ja työsuojeluvaltuutettu edellyttivät, että Ympäristökeskukselta 

saadaan varma ja vahvistettu tieto, voiko liikuntasalissa olevia kalusteita siirtää paviljon-

keihin ilman, että ne siirtävät sisäilmalle vaarallisia aineita mukanaan uusiin tiloihin. Tätä 

siirtoa vanhempainyhdistys ja työsuojeluvaltuutettu eivät kannattaneet. 

 

9. Seuraava kokous syyskuun puolessa välissä 

 Rehtori kokoaa kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän koolle, kun koulua on käyty noin 

kuukausi. 

 

Kokouksen jälkeen sovittua: 

 Pertti Elg tulee ma 4.6. sisäilmatutkijoiden kanssa Kirkonkylän koululle. Tuolloin suunni-

tellaan tutkimukset ja aikataulut. 

 Korjausurakoitsija siirtää liikuntasalin siiven luokkien kalusteet entiseen musiikkiluok-

kaan (2.krs) ja ala-aulan luokkaan (1.krs) odottamaan jatkotoimenpiteitä. 

 

Muistion kirjasi Katja Nieminen 

 

 


