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Pohjois-Tapiolan koulurakennus 

 
 

Työsuojeluviranomaisen tehtävänä on valvoa työsuojelusta annettujen säädösten ja mää-

räysten noudattamista. Sisäilma-asioiden osalta työsuojeluviranomainen valvoo, että työn-

antaja noudattaa tälle työturvallisuuslaissa (738/2002) määriteltyjä velvollisuuksia. Työnan-

tajan velvollisuus on huolehtia, että työntekijät eivät altistu työssään terveyttä vaarantavasti 

sisäilman epäpuhtauksille. 

 

Etelä-Suomen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on 6.11.2019 tehnyt Pohjois-

Tapiolan kouluun työsuojelutarkastuksen, jonka tarkastuskertomuksessa (2019/21540) 

työnantajalle on annettu kehotus sisäilman aiheuttamasta terveysvaarasta. Kehotuksen 

määräaika oli 17.1.2020. 

Vastaus kehotukseen toimitettiin työsuojelun vastuualueelle 17.1.2020. Saadussa vastauk-
sen mukaan Pohjois-Tapiolan koulu muuttaa joululomalla väistötiloihin Maarintielle Otanie-
meen. Väistömuutto on saadun tiedon mukaan toteutunut. 

 

Työsuojelun vastuualueella on ollut käytössään seuraavat asiakirjat asian käsittelyssä: 

- Työsuojelutarkastuksella saadut asiakirjat: 

o Sisäilmakartoitus AVIn 6.11.2019 tarkistusta varten 

o Pohjois-Tapiolan koulu, Ilmanvaihdon muutokset ja paineromittaukset 2017 – 

2019, A-Insinöörit 

o Tarkastuskertomus, Espoon seudun ympäristöterveys, 31.10.2019 

o Pohjois-Tapiolan koulu, Powerpoint-esitys, Tilapalvelut-liikelaitos, Maija Lehti-

nen  

- Tilapalvelut-liikelaitoksen vastaukset aluehallintoviraston tarkastuskertomuksessa 

2019/21540 esitettyihin kysymyksiin ja selvitys tehdyistä toimenpiteistä 

o Vastauksen liitteet: 

▪ Tarkastuskertomus, Espoon seudun ympäristöterveys, 19.12.2019 

▪ Espoon kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston päätös 2019493917-

3 

▪ Viikkotiedote nro 11 (10.1.2020) 

▪ Työterveyshuollon lausunto, Pohjois-Tapiolan koulu, 25.11.2019 

▪ Tutkimusselostus. Sisäilmatutkimus, Pohjois-Tapiolan koulu, Sweco Asi-

antuntijapalvelut Oy, 19.11.2019  

▪ Pohjois-Tapiolan koulun paine-erojen mittaustulokset 9.10. – 8.11.2019 

ja 30.12.2019 – 2.1.2020  

▪ Pohjois-Tapiolan koulun paine-eron seurantamittaus. Muistio, A-Insinöö-

rit Suunnittelu Oy, 2.1.2020  

▪ Sisäilmatutkimuksen 7.1. – 21.1.2020 näytteenottokohdat pohjapiirustuk-

sessa  

▪ Oppilaiden sisäilmakysely – Tutkimusseloste, Pohjois-Tapiolan koulu, 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 7.1.2020 
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Pohjois-Tapiolan koulun osalta voidaan todeta, että työnantaja on ryhtynyt riittäviin toimen-

piteisiin siirtämällä koulun henkilökunnan väistötiloihin. Virallinen asiakirja valmistunee lähi-

aikoina. 

 

Työsuojelun vastuualue ei ole tehnyt Sepon kouluun työsuojelutarkastuksia, joten vastuu-

alueen tiedossa ei ole, onko koulun henkilökunnalla ollut sisäilman aiheuttamaa oireilua. 

Työsuojelun vastuualue tulee jatkossa valvomaan Sepon koulun työolosuhteita. 

 

Viimeisin sisäilmatutkimus (Sweco, 28.1.2020) on toimitettu työsuojelun vastuualueelle 

28.1.2020. 

 

Etelä-Suomen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue ei ota kantaa siihen, onko nyt 

koululla tehdyt toimenpiteet olleet riittäviä. Työsuojelun vastuualue ei myöskään korjauk-

sien hyväksyjä. Työnantajan vastuulla on toteuttaa riittävät ja asianmukaiset toimenpiteet 

työolosuhteiden korjaamiseksi. Lisäksi työnantajan vastuulla on seurata tehtyjen toimenpi-

teiden vaikuttavuutta ja toimenpiteiden vaikutusta henkilökunnan terveydentilaan. 

 
 
 

Työsuojeluinsinööri  Sirkku Lehtimäki 


