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Muistio 
  

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat  
 

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus 
 
a. Työterveydenhuolto  
 
Ei uusia oireilmoituksia 
 
b. Oppilaiden terveydenhuolto  
 
Ei uusia oireilmoituksia 
 
c. Esimiehen tieto  
 
Ei uusia oireilmoituksia 
 
d. Tarvitaanko kysely kohteesta 
  

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet 
 
a. Tutkimukset 
 
Riitta Katajamaa kävi lävitse kesällä tehtyjen lisämittauksien raportin. 
 
Koulun tiloissa tehtiin lattioiden pintakosteuskartoitus ja mitattiin todellinen kosteus 
lattiapinnoitteen alta viiltomittauksena. Lattiapinnoitteista tehtiin aistinvaraiset 
tarkastelut liimojen ja tasoitteiden kunnosta sekä otettiin FLEC-
pintaemissionäytteet. 



 
Pintakosteuskartoituksessa ei havaittu viitteitä kosteuspoikkeamista. 
 
Kolmesta luokasta: 55, 86 ja 88 mitattiin viiltomittauksilla maton alla olevia 
kosteuksia. Viiltomittausten perusteella muovimaton alla ei ollut kriittisen kosteuden 
ylittäviä pitoisuuksia. 
 
Luokassa 88 näytteen TVOC -emissiopitoisuus ylitti VTT:n tutkimuksiin perustuvan 
viitearvon.  
 
Luokasta 88 on suositeltavaa selvittää VOC-ilmanäytteellä haihtuvien orgaanisten 
yhdisteiden sisäilmapitoisuudet ja verrata saatuja tuloksia Asumisterveysasetuksen 
toimenpiderajaan. Keväällä 2020 muovimatosta otetussa VOC-materiaalinäytteessä 
esiintyi lattiapinnoitevaurioon viittaavia yhdisteitä ja nyt otetussa FLEC 
pintaemissionäytteessä havaittiin yhdisteitä tulevan myös osin lattiapinnoitteen läpi 
sisäilmaan. Tilan lattiapinnoitteen kuntoa on suositeltavaa seurata jatkossa sisäilma- 
ja FLEC- näytteillä ja arvioida tulosten perusteella lattiapinnoitteen uusimistarvetta. 
 
b.  Korjaukset 
 
c.  Käyttäjät-toiminnan järjestely 
 
d.  Viestintä, tiedotus, koulutus 
 
Viedään käsitelty raportti Paijalan koulun sisäilmasivustolle. 
  

4. Uudet toimenpiteet  
 
Keskusteltiin luokan 88 tilanteesta, koska siellä näyttäisi olevan poikkeamia. Luokan 
88 lattiapintaa ei ole vielä uusittu.  
Kiinteistön käyttäjä ja vanhempien edustajisto haluavat, että korjaustoimenpiteisiin 
ryhdytään eikä pelkkä seuranta tai lattiapinnoitteen uusiminen riitä. 
Terveysvalvonnan puolesta kyseessä on selvästi poikkeava olosuhde eli kohonnut 
kosteus muovimaton alla sekä sen aiheuttama vaurio matossa ja sen liimassa.   
Vauriot tulee korjata niin, että se ei aiheuta terveyshaittaa käyttäjille. 
Myös muiden vastaavien tilojen lattian muovimaton kunnosta on syytä varmistua.  
 
Tilapalveluiden edustaja ei ollut läsnä kokouksessa, joten puheenjohtaja Riitta 
Katajamaa keskustelee tehtävistä toimenpiteistä tilapalveluiden kanssa. 
 
Kerätään seuraavan kokoukseen yhteenveto raporttia kaikista jo tehdyistä 
toimenpiteistä. 
 

5. Viestintä 
 
Heti kun tilapalveluilta on saatu päätös toimenpiteistä mitä tehdään, laitetaan 
tiedote rehtorin kautta huoltajille. 

  
6. Seuraavan kokouksen sopiminen 

 
Seuraava kokous 25.1.2021 klo 15-16. 


