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Paijalan koulu 

 
Paijalan koulun rakennetutkimukset edenneet 28.1.2019 

 

Paijalan koululla on suoritettu 28.1.2019 julkisivuihin, väliseiniin ja yläpohjaan yh-
teensä 11 rakenneavausta luokkahuoneissa 62 ja 38/62, joissa on ilmennyt sisäil-

maan liittyvää oireilua. Rakenneavaus- ja näytteenottokartta on nähtävillä osoit-
teessa www.tuusula.fi/sisailma kohdassa Paijalan koulu. Rakenneavauskohdat va-

littiin huomioiden käyttäjien ilmoittamat tiedot oireiluista ja syksyllä 2018 toteute-
tun homekoiratutkimuksen raportin tulokset. Tutkimukset suoritti Tuusulan kun-

nan tilakeskuksen toimeksiannosta sisäilma- ja rakennetutkimuksia toteuttava PH 
Ympäristötekniikka Oy. 

 
Jokaisesta 28.1.2019 suoritetusta rakenneavauskohdasta on otettu materiaali-

näytteet mikrobikasvatukseen ja toimitettu näytteet laboratorioon viipymättä. La-
boratoriotulokset valmistuvat viikolla 8. Tuloksista julkaistaan raportti kiireellisellä 

aikataululla.  
 

Visuaalisten havaintojen perusteella yhdeksässä rakenneavauskohdassa ei ha-

vaittu vaurioita ja rakennusmateriaalit olivat hyvässä kunnossa. Ikkunoiden ala-
puolella olevassa höylätyssä puumateriaalissa havaittiin tummentumaa ja jonkin 

asteista kasvustoa puumateriaalin pinnassa. Ikkunoiden liitoskohtien kautta on 
kylmä ilma kulkeutunut ulkoa höyrynsulkumuovin ulkopintaan, jonka seurauksena 

höyrynsulkumuovin sisäpintaan on todennäköisesti tiivistynyt kosteutta ja aiheut-
tanut puumateriaalissa kasvustoa. Materiaalinäytteiden suoramikroskopoinnilla ja 

laimennossarjaviljelyssä saadaan lisää tietoa kasvuston tyypistä.   
 

Avoin oppimisympäristö Puuhis toimii tilapäisenä opetustilana 
 

Tutkittavassa luokkatilassa 62 opiskelevat oppilaat siirtyvät 30.1.2019 tilapäisesti 
koulun uusimassa osassa sijaitsevaan avoimeen oppimisympäristöön Puuhikseen. 

Puuhis-tila on siirreltävien huonekalujensa ansiosta nopeasti muutettavissa pien-
ryhmätyöskentelystä myös luokkamuotoiseen työskentelyyn sopivaksi. 

 

Oppilaiden mahdollisuutta palata kotiluokkaansa tarkastellaan uudelleen, kun ra-
kenneavausten tulokset ovat saatavilla.  

 

Keskustelutilaisuus huoltajille  

Paijalan koulun liikuntasalissa järjestetään maanantaina 25.2.2019 klo 18.00 op-

pilaiden huoltajille suunnattu keskustelutilaisuus, jossa käydään läpi koululla ai-
kaisemmin tehtyjen tutkimusten tuloksia ja niiden pohjalta toteutettuja korjaus-

toimenpiteitä ja tulevia suunnitelmia sekä keskustellaan koulutilojen sisäilman tur-
vallisuudesta.  

 
Tilaisuuteen osallistuu Tuusulan kunnan tilakeskuksen edustajana Pertti Elg, tutki-

musten tekijöiden edustaja, terveysvalvonnan edustaja ja sivistyksen toimialueen 
edustaja. 

http://www.tuusula.fi/sisailma


 
 

Raportti Paijalan puukoulusta on valmistunut 
 

Paijalan puukoulun raportti on valmistunut 29.1.2019 ja on nähtävillä kunnan si-
vuilla www.tuusula.fi/sisailma kohdassa Paijalan koulu.  

 
 

Tuusulan kunta pahoittelee perheille tilanteesta aiheutunutta huolta! 

 

Pasi Tuuvanen  Paula Helmi  Pertti Elg 

Kuntotutkija  Sisäilmatutkija  Rakennusmestari 

Rakennusterveysasiantuntija p. 050 468 8448  p. 040 314 4555                                                                                                     

p. 040 024 7015              
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