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Tiedote Pappilan koulun sisäilmastotyöryhmän kokouksesta
Pappilan koululle on perustettu moniammatillinen sisäilmastotyöryhmä mahdollisesti sisäilmasta johtuvan oireilun syyn
sekä havaittujen sisäilman olosuhdehaittojen selvittämiseksi. Sisäilmastotyöryhmän kolmas kokous oli 20.12.2018.
Vahanen Rakennusfysiikka Oy on tehnyt liikuntasalin osalta lisätutkimuksia, joissa on selvitetty kuntotutkimuksessa
havaitun mikrobivaurion laajuutta ja vaurioiden aiheuttajaa. Jatkotutkimuksissa tehtiin rakenneavauksia eri puolille salia
ja avauksista otettiin materiaalinäytteitä mikrobianalyysiä varten ja mitattiin rakenteen kosteuspitoisuutta. Liikuntasalin
lattian eristeistä on otettu kaikkiaan yhteensä 6 materiaalinäytettä, joista kolmessa on havaittu selkeää mikrobikasvustoa
ja yhdessä näytteessä viite mikrobivauriosta. Kahdessa näytteessä ei ollut mikrobikasvua. Kosteusmittauksissa
maaperästä betonirakenteille kohdistuvan kosteusrasituksen todettiin oleva korkea. Sisäilmatutkijoiden suositus on, että
mikrobivaurioituneet materiaalit poistetaan ja rakenteen lämpö- ja kosteusteknistä toimivuutta parannetaan viimeistään
kahden vuoden sisällä. Mikäli korjausten ajankohta lykkääntyy, voidaan harkita väliaikaisia toimenpiteitä tilan käytön
turvaamiseksi.
Työterveyslääkärin aiemmin laatiman terveydellisen merkityksen arvioinnin mukaan pitkäaikaista ja yhtäjaksoista
oleskelua salissa tulisi välttää. Lääkärin arvio perustui rakennusterveysasiantuntijan laatimaan altistumisolosuhteiden
arvioon. Altistumisolosuhteita oli arvioitu olettaen, että vauriota on laajemminkin kuin vain paikallisesti
näytteenottokohdalla, mikä nyt jatkotutkimustulosten perusteella on ollut oikea oletus eli terveydellisen merkityksen
arviointia ei tarvitse muuttaa jatkotutkimustulosten perusteella.
Koulun rehtori ilmoitti, että koululla suositaan toistaiseksi mahdollisuuksien mukaan ulkoliikuntaa pidempiaikaisen salissa
oleskelun välttämiseksi. Jos kokee saavansa oireita salissa, tulee salin käyttöä välttää. Sovittua menettelyä jatketaan
siihen saakka, kunnes salin lattian varsinaiset tai väliaikaiset korjaustoimenpiteet on toteutettu.
Henkilökuntaa pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta työterveyshuoltoon, joka tuo tietoa
oireilusta sisäilmastotyöryhmään. Myös sellaisesta oireilusta tulee ilmoittaa, joka ei vaadi sairaslomaa. Ilmoitukset voi
tehdä esimerkiksi sähköpostilla työterveyshoitaja Minna Leinolle (minna.leino@terveystalo.com). Lasten ja oppilaiden
huoltajia neuvotaan olemaan yhteydessä lapsen tai oppilaan omaan lääkäriin sekä ilmoittamaan mahdollisesta oireilusta
myös kouluterveydenhuoltoon.
Lisätietoja
Mahdolliset kysymykset pyydetään välittämään sisäilmastotyöryhmän puheenjohtajalle, rakennuttaja-asiantuntija Laura
Kortteistolle (laura.kortteisto@akaa.fi, puh. 040 3343062), joka tuo kysymykset sisäilmatyöryhmän käsiteltäväksi.
Sisäilmastotyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 4.2.2019.
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