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Tarkastuskertomus koskien Pohjois-Tapiolan koulua (Sepontie 2) 

 

Taustaa 

   

Pohjois-Tapiolan koulun oppilaat ovat siirtyneet toisiin tiloihin 1.1.2020 ja 

tiloihin on siirtymässä Sepon koulun oppilaat. Osa oppilaista sijoittuu 

siirtokelpoisiin rakennuksiin ja osa Pohjois-Tapiolan koulun tiloihin.  

 

Koulurakennukseen on tehty erilaisia korjaustoimenpiteitä A-Insinöörit Oy:n 

raportin jälkeen, kuten vaurioituneiden toja-levyjen poistoa lattiarakenteista, 

tiivistyskorjauksia, ja ilmanvaihdon säätötoimenpiteitä sekä purettu Nappula-

rakennus. Lisäksi koulussa on tehty erilaisia sisäilmaan liittyviä tutkimuksia. 

 

Asiakirjat  

 

- Espoon seudun ympäristöterveys, Pohjois-Tapiolan koulu ja lukio, Sepontie 

2, tarkastuskertomus, 29.9.2009 

- Espoon kaupunki / Tilapalvelut-Liikelaitos, Sisäilmasto- ja kosteustekninen 

kuntotutkimus, 14.6.2010 

- Delete Finland Oy, Hautta-ainekartoitus, Pohjois-Tapiolan koulu, 2.7.2015 

- Espoon seudun ympäristöterveys, Pohjois-Tapiolan koulu ja lukio, Sepontie 

2, tarkastuskertomus, 6.5.2016 

- Delete Finland Oy, Haitta-ainelausunto, Sepontie 2, 10.10.2016 

- A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Sisäilma-, rakenne- ja kosteustekninen 

kuntotutkimus, loppuraportti, 19.4.2017 

- ALT-Rakennushuolto Oy, Työraportti, Pohjois-Tapiolan koulu ja lukio, 

20.9.17 

- Espoon seudun ympäristöterveys, Pohjois-Tapiolan koulu, Sepontie 2, 

tarkastuskertomus 8.10.2018 

- Espoon Seudun ympäristöterveys, Pohjois-Tapiolan koulu, Sepontie 2, 

Tarkastuskertomus, 31.10.2019 

- Kattotutka, Vesikaton korjausraportti, Pohjois-Tapiolan koulu ja lukio, 

12.11.2019 

- Espoon Seudun ympäristöterveys, Pohjois-Tapiolan koulu, Sepontie 2, 

Tarkastuskertomus, 18.12.2019 

- Sweco Asiantuntijapalvelut Oy, Sisäilmatutkimus, Pohjois-Tapiolan koulu, 

Sepontie 2, Espoo, 19.11.2019 

- ESPOO, Työterveyspalvelut, Työterveyshuollon lausunto Pohjois-Tapiolan 

koulun sisäilman laadusta aiheutuvasta terveysvaarasta, 25.11.2019 

- Liite 1, Polygon Oy:n kommentit Swecon tutkimusten riittävyyteen, 

sähköpostivastaus 8.12.2019 

- Tuula Putus, Lausunto, 15.12.2019 

- Vanhempain yhdistyksen kannanotto, 8.1.2020 



 
 

 
 

- A-Insinöörit Civil Oy, Pohjois-Tapiolan koulu, paine-eron seurantamittaus, 

Sepontie 2, 2.1.2020 

- THL, Oppilaiden sisäilmakysely – Tutkimusseloste (Yläkoulut / lukio), 

16.1.2020 

- Espoo, Tilapalvelut-Liikelaitos, Tilapalvelut-liikelaitoksen vastaukset 

Espoon seudun ympäristöterveyden (päivätty 19.12.2019) ja 

aluehallintoviraston tarkastuskertomuksessa 2019/21540 esitettyihin 

kysymyksiin ja selvitys tehdyistä toimenpiteistä, Toimenpideselvitys, 

17.1.2020 

- Huoltajien vetoomus, 17.1.2020 

- Insinööritoimisto Tarkkanen Oy, Tiivistystyön laadunvarmistusmittausten 

tulokset (Tila 2023, Tila 2017/19, Tila 2012/13, Tila 2020/21, Tila 2010, Tila 

2011/12, Tila 2006/8, Tila 2005, Tila 2009/10, Tila 2004/6, Tila 1124/17, Tila 

2003/5, Tila 2002/4, Tila 1122/16, Tila 1128/18, Tila 1061, Tila 1073/2, Tila 

1096/3, Tila 1058, Tila 1060, Tila 15), 2019-2020 

- A-Insinöörit Civil Oy, Pohjois-Tapiolan koulu, paine-eron seurantamittaus, 

Sepontie 2, 15.1.2020 

- Työterveyslaitos, Analyysivastaus, tilaus 405042, 16.1.2019 

- Metrobolilab, testausseloste 2020-553, 17.01.2020 

- Metrobolilab, testausseloste 2020-565, 21.01.2020 

- Metrobolilab, testausseloste 2020-0566, 22.01.2020 

- Paine-eromittausien seurantatulokset (auditorio, keittiö, kirjasto, luokka 2, 

luokka 4, luokka 5, luokka 11, luokka 16, luokka 19, luokka 21, opo) ajalta 

1.12.2019 – 24.1.2020. 

- Sweco Asiantuntijapalvelut Oy, Sisäilmatutkimus, Pohjois-Tapiolan koulu, 

Sepontie 2, 28.1.2020 

- Lausuntopyyntö Espoon seudun ympäristöterveydeltä, 26.1.2020 

 

Tarkastuskertomus 

 

Espoon seudun ympäristöterveys teki suunnitelman ulkopuolisen tarkastuksen 

22.1.2020 Pohjois-Tapiolan kouluun. Tarkastus oli maksuton. Tarkastuksessa 

läsnä olivat projektipäällikkö Esa Jolkkonen / TILPA, LVI-asiantuntija Sini 

Laine / TILPA, sisäilma-asiantuntija Marja Tuomela / TILPA, terveydenhoitaja 

Rebekka Huuhtiainen / Sepon koulu, asiakaspäällikkö Marja Zinne / TILPA, 

sisäilma-asiantuntija Tiina Lumme / TILPA, vanhempien edustaja Arto Nivala, 

aluepäällikkö Sariminna Solala / SUKO, rehtori Saija Holopainen / Sepon koulu, 

Helena Tommola / Sepon koulu, työsuojeluvaltuutettu Pekka Pikkarainen, 

automaatioinsinööri Maija Wallenius / TILPA, terveystarkastaja Maria Laiho / 

Espoon seudun ympäristöterveys, terveystarkastaja Ari Vihertuuli / Espoon 

seudun ympäristöterveys. 

 

Tarkastuksella katselmoitiin korjauksen alla olevia tiloja ja jo korjattuja tiloja. 

Aistivaraisesti arvioiden ilmanlaatu oli hyvä. Tunkkaisuutta havaittiin vielä 

siivoamattomissa tiloissa. Henkilökunnan pienissä työtiloissa havaittiin 

poikkeavaa hajua. Paikallisesti havaittiin mahdollisia ilmavuotoreittejä sekä 

maamaista hajua lattian ja seinän liitoskohdasta. Havainnot esitettiin tarkemmin 

kuvakoosteessa. 

 



 
 

 
 

Tarkastuksen aikana oli todettavissa, että osa toimenpiteistä oli vielä kesken ja 

niiden osalta työt jatkuvat vielä.  

 

Yhteenveto ja toimenpiteet 

 

Tarkastuksella tehtyjen havaintojen ja A-insinöörien raportin (19.4.2017) jälkeen 

lisäasiakirjojen perusteella Espoon seudun ympäristöterveys ei voi todeta koulun 

sisäilmaolosuhteiden aiheuttavan terveydensuojelulain 1, 26 ja 27 § mukaista 

terveyshaittaa. Mikäli kiinteistön käyttäjä (koulu) huomaa tiloissa ongelmaa, 

tulee kiinteistön käyttävän tahon ilmoittaa asiassa välittömästi 

kunnossapitotaholle ja tarvittaessa tiedottaa ympäristöterveyttä asiassa. 

Viranomaisen harkinnan mukaan seurantarkastus voidaan tehdä esimerkiksi, 

puolen vuoden kuluttua koulun käynnin alkamisen jälkeen tai maksullisen 

valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen aikaistettuna koulun tiloihin.  

 

Nyt tarkastuksella ei havaittu maakellarimaista hajua, luukunottamatta tilan 2 

lattian ja seinän liitoskohdassa havaittua lievään maamaista hajua, tunkkaisuutta 

havaittiin siivoamattomissa tiloissa sekä poikkeavaa hajua pienissä 

henkilökunnan tiloissa.  Kunnossapitovastuulliselta 27.1.2020 saatujen tietojen 

mukaan tilan 2 lattian ja seinän liitoskohdat halkeat ovat korjattu tiivistämällä 

sekä on tiivistetty muitakin tiloja. Espoon seudun ympäristöterveyden käynnillä 

29.1.2020 henkilökunnan tilassa todettiin hajun poistuneen tilasta (1058), josta 

on poistettu kaapit sekä huollettu ilmanpuhdistimet.  

 

Pohjois-Tapiolan koulun tiloihin (Sepontie 2) on tehty A-insinöörit Oy 

kuntotutkimusraportin 2017 jälkeen mm. Nappula rakennus on purettu sekä 

päärakennuksen ryömintätila on alipaineistettu, lattiarakenteissa olevia toja-

levyjä on poistettu, rakenteita on tiivistytty ja ilmanvaihtoa säädetty ja 

ylipaineistettu.   

 

Asetuksen soveltamisohjeen mukaan esimerkiksi eristemateriaalissa todettua 

mikrobikasvua pidetään toimenpiderajan ylityksenä, jos rakenteesta on 

varmistettu ilmayhteys sisätiloihin. Asiakirjatarkastelujen perusteella tiivistyksiä 

on tehty ja ne ovat todettu olevan tiiviitä tutkituilta osin. Tarkastuksella tehdyn 

savutestin perusteella tila 19 oli ylipaineinen.  

 

Pohjois-Tapiolan kouluun on tehty oppilaiden sisäilmakysely 17.12. – 

21.12.2019 välisenä aikana. Kyselyyn 21 % vastanneista ovat raportoineen 

tiloissa esiintyvän homeen tai maakellarin hajua, 59 % vastanneita ovat 

raportoineen tunkkaisesta ilmasta, 27 % vastanneista raportoivat tilojen olevan 

pölyisiä tai likaisia, 32 % vastanneista raportoivat ilmanvaihdon olevan 

riittämätön. Johtopäätöksenä todettiin, että koulun oppilaiden raportoima oireilu 

oli kokonaisuudessaan tavanomaista yleisempää. Oppilaskyselyn jälkeen 

kohteessa on tehty rakenteiden tiivistyksiä ja ilmanvaihdon säätötoimenpiteitä 

sekä tiloja on siivottu.  

 

Analyysitodistuksen mukaan laskeutuvien mineraalikuitujen pitoisuudet eivät 

ylittäneet asetuksen 545/2015 mukaista toimenpiderajaa. 

 



 
 

 
 

Sisäilmasta tehtyjen kaasumaisten yhdisteiden pitoisuudet mukaan lukien 

formaldehydi olivat analyysivastausten perustella pienet eivätkä ylittäneet 

asetuksen 545/2015 mainittuja pitoisuuksia. STM asetuksen 545/2015 

soveltamisohjeen mukaan formaldehydi kuitenkin voi aiheuttaa ärsytysoireita 

hyvin pienissä pitoisuuksissa (5-10 µg/m3).  Formaldehydipitoisuudet kaikissa 

mittauspisteissä oli alle 5 µg/m3 lukuun ottamatta psykologin tilaa 1086, jossa 

ilmoitettu pitoisuus oli 5.5 µg/m3. 

 

Sisäilmasta tehtyjen mikrobitutkimusten perusteella sisäilmassa esiintyy pieniä 

määriä mikrobeja ja ulkoilmapitoisuudet olivat suurempia kuin sisäilmassa 

mitatut pitoisuudet. Sisäilman mikrobipitoisuudet ovat analyysivastausten 

perusteella ovat normaalit. STM asetuksen 545 soveltamisohjeen mukaan 

sisäilman mikrobinäytteillä ei voida osoittaa sisäilmayhteyttä vaurioituneesta 

rakenteesta liian suuren epävarmuuden vuoksi. Lisäksi asetuksen 

soveltamisohjeen mukaan sisäilmanmikrobimittauksia tehdessä tulee olla tiloista 

poistettu normaalit mikrobilähteet mahdollisuuksien mukaan, jotta mahdollisia 

virhetulkintoja ei pääsisi syntymään. Esimerkiksi monet ihmisen toiminnasta 

johtuvat toimenpiteet voivat hetkellisesti nostaa mikrobipitoisuudet 

monikertaiseksi taustatasoon verrattuna. Ulkoilmassa esimerkiksi sieni-

itiöpitoisuudet ja lajistot vaihtelevat tuuliolosuhteiden, mittauspaikkojen ja 

vuodenaikojen mukaan, jotka heijastuvat myös sisäilmaan. Elinympäristössä 

jatkuvasti altistutaan erilaisille altisteille, joista osa ovat patogeenisiä mikrobeja, 

jotka voivat aiheuttaa tai aiheuttavat infektioita.  

 

Toimenpiteet 

 

- Keskeneräiset toimenpiteet tulee saattaa loppuun sekä tarkastuksella havaitut 

puutteet korjata mahdollisimman nopeasti. Niiden tilojen osalta, joiden 

korjaustoimenpiteet ja siivoukset olivat kesken, tulee tehdyistä toimenpiteistä 

tiedot Espoon seudun ympäristöterveyteen heti niiden valmistuttua.  

- Sweco asiantuntijapalvelun Oy raportin (2020) suosittelemat toimenpiteet 

kellarikerroksen lämmönjakohuoneen ja sähköpääkeskukseen läpivientien 

tiivistämiseksi on suositeltavaa tehdä.  

- Ryömintätilan alipaineistuksen tilaa tulee seurata säännöllisesti sekä 

varmistaa laitteiden toimivuus säännöllisillä käynneillä. 

- Rakennuksen ilmanvaihtoa tulee seurata säännöllisesti ja tarvittaessa tehdä 

toimenpiteitä esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmän säätöihin. IV -koneiden 

suodattimien kuntoa tulee seurata säännöllisesti ja ne tulee vaihtaa aina 

tarvittaessa esim. kastuessa tai likaantuessa.  

- Tiivistysten pitävyyttä tulee seurata säännöllisesti esimerkiksi vuosittain ja 

tarvittaessa tehdä tiivistykset uudelleen.  

- Siivoustaso tulee pitää hyvänä. Yläpölyjen siivous tulee tehdä riittävällä 

tiheydellä ja aina tarvittaessa. Tasot ja hyllyjen pinnat tulee pitää sellaisessa 

järjestyksessä, jotta ne ovat helposti siivottavissa. Kalusteiden alta on 

siivottava säännöllisesti.  

- Suositellaan sisäilmakyselyn tekemistä Sepon koulun oppilaille, kun he ovat 

asettuneet Pohjois-Tapiolan koulun tiloihin, esim. maalis-huhtikuussa. 

- Luokkaan 2 suositellaan tehtäväksi tarkemmat kosteusmittaukset lattiaan 

ulkoseinän viereen.    

 



 
 

 
 

 

Asetuksen 545/2015 mukaan ulkoilmavirran tulee olla kouluissa koulun käytön 

aikana 6 dm3/s henkilöä kohden. Ulkoilmavirta saa kuitenkin olla 4 dm3/s, 

mikäli varmistutaan siitä, etteivät sisäilman epäpuhtauspitoisuudet tai lämpötila 

nouse niin suuriksi, että ne aiheuttavat terveyshaittaa taikka kosteus nouse niin 

suureksi, että se voisi aiheuttaa 5 §:ssä tarkoitettua mikrobikasvun riskiä. 

Ilmanvaihto tulee järjestää siten, että sisäilma vaihtuu koko 

oleskeluvyöhykkeeltä.  

 

Luokkatiloihin ei saa sijoittaa enempää oppilaita, kuin tilat antavat myötä 

ilmanvaihdon suhteen. Koulun oppilasmäärissä ja tilojen käytössä (esim. koko) 

on huomioida, että mitä läheisemmässä kanssakäymisessä oppilaat/ihmiset ovat, 

niin sitä todennäköisemmin ihmisen kuljettamat mikrobit tarttuvat henkilöstä 

toiseen suoraan esimerkiksi aivastaessa tai välillisesti esineiden ja pintojen 

välillä.  

 

Ympäristöterveyden rooli koulun sisäilmaongelman käsittelyssä 

 

Terveydensuojelulain mukaan elinympäristöön vaikuttavan toiminnan 

harjoittajan on tunnistettava toimintansa terveyshaittaa aiheuttavat riskit ja 

seurattava niihin vaikuttavia tekijöitä (omavalvonta). Toimintaa on harjoitettava 

siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy. 

 

Koulujen ja päiväkotien tilojen terveellisyyttä arvioidaan säännöllisten, noin 

kolmen vuoden välein tapahtuvien tarkastuskäyntien perusteella. Tarvittaessa 

tarkastuskäyntejä voidaan tehdä useammin. Valvontakäynneillä tarkastellaan 

mm. tilojen hygieenisyyttä, ilmanvaihdon toimivuutta ja sen riittävyyttä, 

rakenteiden kuntoa silmämääräisesti rakenteita rikkomatta, lapsi- ja 

oppilasmääriä sekä sisäilman laatua aistinvaraisesti. 

 

Ympäristöterveys on todennut tarkastuskäyntien, asiakirjojen ja tutkimustulosten 

perusteella olosuhteiden olevan Pohjois-Tapiolan koululla tällä hetkellä sellaiset, 

että koulua voidaan käyttää opetuskäyttöön. Ympäristöterveys seuraa edelleen 

tiiviisti koulun sisäilmatilannetta saamiensa asiakirjojen, tutkimustulosten (mm. 

sisäilmakyselyt) sekä tarkastusten perusteella. Tarkastustiheyttä lisätään, mikäli 

on aihetta epäillä terveyshaittaa.  

 

 

  



 
 

 
 

Sovelletut ohjeet 

Terveydensuojelulaki (1994/763), 26 ja 27 § 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan 

terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden 

pätevyysvaatimuksista 545/2015 

 

Valvira, Ohje koulun ja päiväkodin olosuhdevalvontaan, terveyshaitan 

ennaltaehkäisemiseen sekä selvittämiseen, Ohje 12/2018, Dnro V/13377/2018, 

29.3.2018 

 

 

 

Ari Vihertuuli  Maria Laiho 

Terveystarkastaja  Terveystarkastaja 
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Espoon kaupunki, Tilapalvelut Liikelaitos 

Sepon koulu 
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