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Riihikallion koko koulun kattava kuntotutkimus on käynnistynyt 

 tutustu tutkimussuunnitelmaan: www.tuusula.fi/sisailma 

 oppilaille suunnattu THL:n oirekysely toteutetaan helmikuun aikana 
 
 

Syyslomalla 2017 Riihikallion koululla tehtiin korjaustoimenpiteitä esille nousseiden 

ongelmakohtien korjaamiseksi. Alakoulun matalassa siivessä vaihdettiin matot luokista 61 ja 63. 

Vanhojen muovimattojen poiston jälkeen liimat ja tasoitteet on hiottu ja lattiapinnat kapseloitu 

sekä tiivistetty. Lattiapinnoitteiden uusimista alakoulun siivessä jatkettiin joululoman aikana 

(luokat 68 ja 65). Samoin ilmanvaihtokanavien nuohous ja säätötyöt tehtiin alakoulun osalta 

joululoman aikana. 

Toimenpiteistä huolimatta erityisesti syysloman jälkeen osa Riihikallion koulun opettajista ja 
oppilaista on kokenut sisäilman laadussa heikkenemistä.  Sisäilmaan liittyvien yhteydenottojen 
määrä kunnan viranhaltijoille on myös kasvanut. Riihikallion koulussa pidettiin joulukuussa 2017 
koulukohtainen sisäilmatyöryhmän kokous, jossa keskusteltiin yhdessä huoltajien ja henkilöstön 
kanssa koulun tilanteesta. 
 
Vanhemmilta saadun palautteen perusteella huolta on aiheuttanut myös kiinteistössä aiemmin 
toteutetut sisäilmaan liittyvät tutkimukset n. 15 vuoden takaa. Näiden tutkimusten jälkeen 
Riihikallion koulua on peruskorjattu, koulussa on tehty toiminnallisia muutoksia sekä laajennettu, 
joten koulurakennus on joka tapauksessa tutkittava perusteellisesti kevään 2018 aikana 
johtopäätösten tekemiseksi. 

 
Tulevia toimenpiteitä  
 

Riihikallion koulun kunto on tutkittava perusteellisesti, sillä parhaillaan menossa olevassa 

palveluverkkoa koskevassa työssä Riihikallion yhtenäiskoulun katsotaan jatkossakin olevan 

merkittävä osa palveluverkkoa. Tämän mahdollistamiseksi koulun on oltava sisäilmaltaan hyvässä 

kunnossa. 

Riihikallion koulussa tehdään alkuvuodesta 2018 koko rakennuksen kattava kokonaisvaltainen 

sisäilma- ja rakennetekninen kuntotutkimus. Tutkimuksessa mm. suoritetaan alapohjan 

kosteusmittauksia porareikämenetelmässä luokkahuoneissa, joissa on havaittu viitteitä 

kohonneesta kosteudesta pintaosoittimella mitattuna. Kuntotutkimus toteutetaan erillisen 

tutkimussuunnitelman mukaan.  Tutkimussuunnitelmaan voi tutustua osoitteessa 

www.tuusula.fi/sisailma. Kenttätutkimukset on jo aloitettu. Tutkimukset tehdään vuoden 2018 

tammi- helmikuun aikana. 

Sisäilmasta oireilevien määrän kartoittamiseksi THL on toteuttanut yhteistyössä työterveyshuollon 

kanssa henkilöstölle sisäilmaan liittyvän kyselyn. Oireilevien oppilaiden määrän kartoittamiseksi 
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toteutamme THL:n laatiman helmikuun alussa julkaistavan sisäilmaa koskevan kyselytutkimuksen. 

Sisäilmaan liittyvät kyselyt suositellaan toteutettavaksi pakkaskaudella, jotta voidaan poissulkea 

mahdollisimman paljon muita oireiden aiheuttajia. Tästä syystä kyselyn toteuttaminen tapahtuu 

helmikuussa esim. syksyn 2017 sijaan. Tarkoituksena on toteuttaa kysely myös kaikissa muissa 

Tuusulan kunnan kouluissa helmikuun 2018 aikana.  

 
Jatkotoimenpiteet tutkimusten ja oirekartoitusten perusteella 
 

Tiedotamme kuntotutkimuksen ja oirekartoitusten tuloksista erikseen huoltajille maalis-huhtikuun 
aikana.  Tutkimusten ja kyselyiden perusteella ryhdymme tarpeellisiin toimenpiteisiin sisäilman 
laadun parantamiseksi. Alustavasti varaudumme kaikkiin vaihtoehtoihin tilanteen osalta 
korjaustoimenpiteistä väistötilojen hankkimiseen.  
 
Kaikki Riihikallion koulussa tehtävien kuntotutkimusten raportit ja muut asiaan liittyvä tiedotteet 
tallennetaan Tuusulan kunnan verkkosivuille. Lisätietoja: www.tuusula.fi/sisailma 
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