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Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön lausunto  

PAKILANPUISTON ALLIANSSI 

Arkkitehtien 19.8.2019 antaman selvityksen, piirustusten (8.8.2019) ja esittelyn perusteella 

toteamme, että suunnitelma on tässä vaiheessa hyväksyttävissä huomioiden, että: 

Päiväkoti-, esiopetus- ja 1.-2.-luokkalaisten rakennus: 

- työtilat vaikuttaa liian vähäiseltä suhteessa henkilökunnan määrään 

- märkäeteisiin henkilökunnan pihavaatteille naulakko 

- tarvitaan esikouluikäisten kuravaatteiden säilytyspaikka ja kuivauskaappi  

- märkäeteiseen tulee mahtua pukemispenkki 

- isoon toimintatilaan tarvitaan väliovi 

- ruokalan aulassa akustiikkaan kiinnitettävä todella hyvin huomiota 

- pukuhuoneet erilliset naisille ja miehille 

- riittävästi lokeroita henkilökunnallle  

- työtila yhteinen taukohuoneen kanssa/ kalustuksellisesti mahdollisuus hiljaiseen 

työskentelyyn 

- desibeliovet+seinät, ettei työtilasta kuulu äänet neuvotteluhuoneeseen 

- lattiamateriaali sellainen, jotta se on siivottava ja kalusteita on kevyt liikutella 

- valaistus säädettävä (etenkin lasten nukkumistiloissa) 

- salin pukuhuoneet on suunniteltu liian pieniksi 
 

Piha-alue: 

- pihan ryhmittely ja keinualueiden mahdollinen aitaus miten piha on ryhmitetty, miten se 

on mietitty 

- onhan pienten piha-alue aidattu? 

- pitkin pihaa tulisi olla selkänojallisia penkkejä, jotta henkilökunta voi ergonomisesti pitää 

lapsia sylissä 

- saahan vesipumpun pois päältä? 

- tarvitaan ulkosähköpistorasia, josta saa musiikkialueelle sähköä 

- varastoihin tulee olla liuskat tai niiden tulee olla kynnyksettömiä 

- 11 neliön vaunuvarasto on pieni 
- aurauksen huomiointi 
- pihan valaistus niin, että ei synny katvealueita 

 

Koulurakennus 3.-luokasta eteenpäin  (uudisrakennus ja ent ala-asteen peruskorjattava 

rakennus): 

- tiloissa kaksi kotitalousluokkaa ja vain yksi niiden teorialuokka, onnistuuko sujuva 
käyttö? 
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- teknisessä työn luokassa olisi tarpeen olla erikseen metalli- ja puutyöluokkaa. Lisäksi 
olisi toivottavaa olla erillinen hiontatila puutöissä, jotta pystytään hallitsemaan hyvin 
pölyhaittoja. 

- siivoustilat tarvitaan molemmille puolille rakennusta 
 

Yleisesti rakennuksiin: 

- huomioidaan ilamanvaihtoratkaisuissa, että ilmanvaihto on hyvin toimiva 
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