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Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä  
Paijalan koulu  
Kokous 19.11.2019 klo 9 - 10  
  
Osallistujat:  
Tiina Simons, kehittämispäällikkö, puheenjohtaja  
Seppo Mentula, rehtori  
Ruut Karlsson, terveydenhoitaja  
Kati Aalto, työterveyshoitaja  
Pirkko Kolmonen, työterveyshoitaja  
Pia Gummerus, terveystarkastaja  
Johanna Yliollitervo, henkilöstön edustaja  
Pertti Elg, rakennusmestari  
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  
Edellisen kokouksen jälkeen tullut yksi oireilmoitus, tilat: 1, 3, 4, 30, 36, 55, 56, 58, 61, 
62, 65 ja näiden tilojen käytävät. Liikuntasalissa tila 1 ja sen läheisyydessä oleva 
käytävätila. 
 

b. Oppilaiden terveydenhuolto  
Edellisen kokouksen jälkeen tullut kolme oireilmoitusta, kaikki aikaisimminkin 
oireilleita, tilat: 2a 88, 4a 97 ja 4b 98 luokat, vanha puoli ja ruokala, liikuntasali. 
 

c. Esimiehen tieto  
Yhteydenottoja ei ole ollut. 
 

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet  
a. Tutkimukset  
Tutkimusraportti luokka 4 tutkimuksista on toimitettu terveystarkastajalle, tilakeskus 
toimittaa raportin kunnan sisäilmatyöryhmän sihteerille kunnan nettisivuille 
talletettavaksi. 
 
Liikuntasaliraportti: Tutkimuksissa ei löytynyt sellaisia vauriota, jotka saattaisivat 
merkittävästi heikentää liikuntasalin sisäilman laatua. Rakenneavauksissa otetuista 
materiaalinäytteistä ei löytynyt mikrobikasvua, kun niitä viljeltiin laboratoriossa, mutta  
mikroskooppisessa tutkimuksessa löytyi jonkin verran sienirihmastoa.   

Liikuntasalin matosta otettiin materiaalinäyte ulkoseinän ja käytäväseinän vierestä, 
Materiaalinäytteen VOC (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) tuloksissa, oli yksittäisissä 
yhdisteissä hieman normaalia suurempia suhteellisia pitoisuuksia, mutta ne eivät 
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kuitenkaan ylittäneet laboratorion omia viitearvoja, Osa tuloksista saattaa johtua maton 
kumirouheesta. 

 

Koulun vanhalla osalla on tehty tiivistyskorjauksia. Oireilu tiloissa on vähentynyt, joten 
korjauksista on ollut apua. Tiivistyskorjauksien onnistumisesta on tehty 
kontrollimittauksia.  
 

b. Korjaukset  
Korjaustoimenpiteitä ei yo. tutkimusten perusteella vielä tehdä. 
 

c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt  
Ei järjestelyjä edellisen kokouksen jälkeen. 
 

d. Viestintä, tiedotus, koulutus  
Ei ole ollut edellisen kokouksen jälkeen. 

 

4. Uudet toimenpiteet  
Ehdotetaan tutkijalle liikuntasalin lattiasta tutkittavaksi kosteusarvot viiltomittauksilla. 
Samalla varmistetaan vielä kerran lattiamateriaalin kunto.  
 
Liikuntasalin ilmanvuotoreitit tutkitaan merkkiaineella tarvottavin osin. Ruokala ja 
pukuhuoneet tutkitaan myös. 
 
Rehtori ja terveydenhoitaja merkitsevät koulun pohjapiirrokseen oireilmoittajien määrät 
tiloittain ja toimittaa tiedon tilakeskukselle. 
 

Luokka 38 selvitetään. 

 
5. Viestintä  
Merkkiainetutkimusten raportti ja luokka 4:n tutkimusraportti viedään kunnan 
sisäilmasivuille.  
 
Sisäilma-aiheinen vanhempainilta 26.11. Mikkolan koululla. 
 
Kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän muistiot löytyvät tuusula.fi –sivuilta sisäilmasivuilta. 
 

6. Seuraavan kokouksen sopiminen  

Seuraava kokous ma 24.2.2020 klo 15 Paijalan koululla. 

https://www.tuusula.fi/index.tmpl?sivu_id=8919

