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Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä
Paijalan koulu
Kokous 5.3.2019 klo 12.30 – 13.30
Osallistujat:
Tiina Simons, kehittämispäällikkö Sivistyksen toimialue, puheenjohtaja
Seppo Mentula, rehtori
Ruut Karlsson, terveydenhoitaja
Kati Aalto, työterveyshoitaja
Pirkko Kolmonen, työterveyshoitaja
Pia Gummerus, terveystarkastaja
Anita Tanttu, varhaiskasvatusyksikön johtaja
Johanna Yliollitervo, henkilöstön edustaja
Pertti Elg, rakennusmestari
Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu
Tiina Julin, Marja Kansikas ja Bäsmä Roinisto huoltajien edustajat
Pia Järvenpää, Sivistyksen toimialue, sihteeri

Muistio
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Puheenjohtaja kävi läpi perusasioista kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän työskentelystä:
- kunnan sisäilmaryhmä perustaa kohdekohtaiset sisäilmatyöryhmät
- ryhmä perustetaan esim. oireilmoitusten lukumäärän tai tutkimuksista esille tulleiden asioiden perusteella
- kohdekohtaiset sisäilmatyöryhmät ovat kohdekohtaisten ratkaisujen työskentelyareena, työskentelytapana avoin yhteistyö, tavoitteena hyvät ja terveet tilat koululaisille ja henkilöstölle
-muistiot julkaistaan tuusula.fi –sivuilla
- tutkimusraportit julkaisee kunnan sisäilmatyöryhmä.

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus
a. Työterveydenhuolto
Syksy 2018 2 ilmoitusta ja tammikuussa 2019 3 ilmoitusta.
Tilat lk 4 (3),38 (2),58,62,55(2),56(3), liikuntasali, liikuntasalin viereinen
luokka, aula, eteistila jossa vietetään aikaa ip kerhon kanssa, opettajanhuone
1, 3, 30, 36, 58, 61, 62, 65 (2). Suluissa määrä jos ko.tilasta on tullut useampi
ilmoitus.
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Silmä-, iho- ja hengitystieoireita.
b. Lasten terveydenhuolto
Oireilmoituksia 7 kpl syksyllä (nykyiset 6.lk). Lukuvuotena 2017-2018 yhteensä
25 (8 kpl 1.lk ja 6 kpl 6.lk 4kpl 2.lk muutama 4.lk.) ja 1 eskarilainen.
Oireina toistuvat infektiot, iho-oireet ja lämpöilyä.
Tilat lk 62 (1.lk) ja lk 89 (6.lk) ja 88.
c. Esimiehen tieto
Varhaiskasvatuksen puolella henkilöstössä 5+1 oireilevaa, esimiehen tiedossa ei
ole varsinaisia oireilmoituksia. Henkilöstöä tulisi muistuttaa, että työterveyden
oireilmoitus olisi annettava myös esimiehen tietoon.
d. Tarvitaanko kysely kohteessa
Tuusulan kunta on mukana Satakunta –hankkeessa, joka on osa Terveet tilat
2028 –ohjelmaa. Kunnan sisäilmaryhmä tekee päätöksen missä kaikissa kohteissa kysely teetetään. Tavoite on, että kysely saataisiin tehtyä kevään 2019
aikana.

3. Kiinteistökatsaus
Uusi puoli
Koulu rakennettu 3 vaiheessa, viimeisin 2016. Liikuntasalin osuus maavarainen,
muissa osissa tuulettuva alapohja ja liikuntasalissa oma iv-tekniikka. Tästä koulusta ei
ole aikaisempia oireilmoituksia, ensimmäinen ilmoitus vuoden 2017 lopulla ja sen jälkeen ilmoituksia on tullut lisää. Ilmoitukset keskittyvät kahteen vanhempaan rakennuksen osaan.
Tutkimustuloksia on esitelty vanhempainillassa 25.2.2019
Lisätutkimukset on jo aloitettu, suunnitelma tutkijoiden kanssa tehty ja lopullinen aikataulutus tulee tutkijoilta. Toimenpide-ehdotus tehdään tutkimustulosten pohjalta.
Terveystarkastaja Pia Gummeruksen tarkastuspöytäkirja tehdyistä tutkimuksista valmistuu pian. Tulevassa pöytäkirjassa huomioina on ainakin ilmanvaihdon tasapainon
selvitys, tuloilmakanavan pölyisyyden selvittäminen, musiikkiluokan lattian korjaus ja
jo tutkittujen tilojen samankaltaisten paikkojen tutkiminen, jos niissä on todettu
vaurioita. Musiikkiluokan lattian korjaus on jo tehty. Ilmavaihdon tasapainon ja kanaviston puhtauden selvitys on tilapalveluiden toimesta meneillään.
Pertti Elg vastasi huoltajien kysymyksiin:
- alapohja on tutkittu ja sieltä ei ole löytynyt mitään orgaanista materiaalia eikä roskaa, merkkiainekaasukokeen vuotokohdat on korjattu
- tiloihin tehdään lisää rakenneaukaisuja ja ulkoseinärakenteisiin tehdään merkkiainekokeet. Lattiapinnoitteista tullaan tekemään lisätutkimuksia, viiltomittauksia ja
aistinvaraiset tarkastelut liimojen ja tasoitteiden kunnosta sekä materiaalinäytteitä (
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Flec-näytteet)
- luokkatilan 4 lattiapinnoitteet ja alusmateriaalit (liimat,tasoitteet) puretaan ja
lattiapinnoitteet uusitaan
- luokan 4 osalta tehdään porareikämittaukset ja rakenneaukaisuja ulkoseinäosuudelle.
- Vanhempain illassa esitetty haihtuvaorgaaninen yhdiste syklopropaania ei esiintynyt
missään laboratorio näytteessä, vaan kyseessä on ollut alkaanien ryhmään kuuluva (1metyylipentyyli)syklopropaani.
Vanhakoulu
Massiiviset peruskorjaukset on tehty, siitä huolimatta tilojen käyttäjien oireilu jatkunut. Rakennusmateriaalien viljelynäytteissä ei kasvanut kosteusvaurioita indikoivia
mikrobeja, mutta seinärakenteesta otetuissa materiaalinäytteissä oli elektronimikroskoopilla tarkasteltuna vanhaa sienirihmastoa, joka voi kertoa vanhasta jo kuivuneesta vauriosta. Rakennetutkimusraportti valmistunut 25.1.2019.
Terveystarkastajan mukaan kuivunut mikrobikasvusto saattaa olla yksi syy tiloissa koettuihin oireisiin, koska seinärakenteesta voi olla ilmayhteys sisätiloihin. Rakennuksen yläkerran oireilua tämä ei kuitenkaan välttämättä selitä. Yläkerrassa seinärakenne on uusittu. Kiinteistössä voi olla muitakin syitä oireiluun.
Tuusulan kunnan tulee antaa selvitys terveysvalvonnalle mihin toimiin se ryhtyy puukoulun suhteen terveyshaittojen poistamiseksi 30.5.2019 mennessä. Jos kunta päättää, että korjauksia tai selvityksiä ei tehdä, tulee tilojen käyttö oleskelutiloina keskeyttää, kunnes ne ovat terveelliset ja turvalliset.
4. Toteutuneet toimenpiteet
a. Tutkimukset
Tiloissa on tehty sisäilmatutkimus 11/2018 ja rakennetutkimus 02/2019.
Luokan 62, jo korjatun, seinän tuulensuojalevyn kartonkipohjasta otetuista viljelynäytteistä löytyi mikrobikasvustoa. Merkkianekokeessa löytynyt ilmavuotoja seinän ja ikkunoiden liittymäkohdissa. Lattioita on tutkittu viiltomittauksilla ja otettu materiaalinäyteitä muovimastosta. Musiikkiluokan materiaalinäyte poikkesi muista, musiikkiluokan lattiassa oli myös kohonnutta kosteutta.
Sisäilman VOC näytteissä ei ollut toimenpiderajojen ylityksiä. Liikuntasalissa
koira merkannut 2 paikkaa (ulko-ovi, sähkörasia). Salin lattiamateriaali tutkitaan.
b. Korjaukset
Luokkien 61 ja 62 lattiapinnoitteet purettu, tiloihin asennettu uusi allergialiiton suosittelema mattomateriaali.
c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt
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d. Viestintä, tiedotus, koulutus
Vanhempainilta 25.2.2019.
5. Uudet toimenpiteet
Rehtori tekee päätökset opetuksen järjestämisestä.
Tilakeskus tekee luokissa rakenneaukaisuja maaliskuun aikana ja
6. Viestintä
Tutkimusraportit ja yhteenvedot julkaistaan verkkosivuilla ja muistio lähetetään osallistujille.
Vanhempainyhdistys tehnyt ohjeen huoltajalle, miten tunnistaa oireilun lapsilla. Tiina
Simons vie ohjeen kunnan sisäilmaryhmään.
7. Seuraavan kokouksen sopiminen
Seuraava kokous to 2.5. klo 9 – 10 Paijalan koululla.

