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Pohjois-Tapiolan koulun tiedotus 

• Kohteen tilannetta on käsitelty vanhemmille 
järjestetyssä infotilaisuudessa

➢ 27.11.2017 ja 27.5.2019

• Kohteessa on toiminut kohdekohtainen 
sisäilmaryhmä vuonna 2018 ja nyt ryhmä on koottu 
uudelleen Tilapalvelujen koolle kutsumana

• Sisäilmatyöryhmä kokoontui uudelleen 21.10.2019
• Aiemmin pidetyt kokoukset: 13.2.2018, 24.4.2018, 

30.8.2018 ja 2.10.2018

• Tilapalvelujen johtoryhmän kokous kohteessa, 
luokassa 2 ke 23.10 klo 9.00-11.00
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Infot 

15.8 

Nappulan 

purku

4.10 

14.10



Taustaa
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• Pohjois-Tapiolan koulussa ja lukiossa (Sepontie 2) on tehty 

korjaustoimenpiteitä Sisäilma-, rakenne- ja kosteusteknisen 

kuntotutkimuksen jälkeen vuosina 2017-2018.

• Raportissa huonokuntoisimmaksi todettiin ”Nappula”, joka on 

purettu syksyllä 2019. Raportin mukaan päärakennus on 

huomattavasti paremmassa kunnossa kuin Nappula 

• Pääkouluissa vaurioituneet osat ovat rajoitetulla alueella 

rakennuksen ulkopuoleisessa sokkelissa, seinässä sekä kellarissa

• Pohjois-Tapiolan koulussa on tehty tiivistyskorjauksia sekä 

alipaineistettu putkikanaaleja. Kostuneet rakenteet ja 

lattiapinnoitteet on vaihdettu

• Rakennus on tarkoitus pitää opetuskäytössä vuoteen 2022 saakka.

• Koulu siirrettiin PPP-hankkeeksi syksyllä 2018



Vanhempain infossa 27.5.2019 

esitetyt korjaustoimenpiteet, jotka 

on tehty
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Tehdyt tarkastukset, suunnitelmat ja 

tutkimukset

• Espoon seudun ympäristöterveys/ terveystarkastajan 
lausunto työn alla

• Aluehallintoviraston (AVI) tarkastus mahdollinen

• Äyräväinen IV-laitteiden korjaus- ja muutossuunnitelmat 
kesä 2019

• Ilmamäärämittauspöytäkirja (Ilmastointimittaus Lind Oy 
30.8.2019)

• Ilmamäärämittausraportti (Ilmastointimittaus Lind Oy 
30.8.2019)

• A-Insinöörit jatkuva paine-erojen seuranta (Tiedote 
9.10.2019)

• Swecon sisäilmanmittaukset (alkaneet syyslomalla 
18.10.2019, tiedote tulossa)
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Korjaustoimenpiteet 2017-2019
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• Tapiolan koulun ja lukion sisäilmakorjaukset ja tiivistystyöt A-

Insinöörien suunnitelmien ja kuvien mukaan toteutettiin kesän 

2017 aikana (ATL-Rakennushuolto Oy:n raportti). 

• Koulu tiivistettiin kauttaaltaan ja eteläiseen siipeen tehtiin myös 

muutostyöt Aarnivalkean koulun väistötiloiksi. A-Insinöörien 

suunnitelmien mukaan tiivistettiin kaikki rakennuksen alapohjan, 

ulkoseinien ja yläpohjan rakenneliittymät ja putkikanavat.

• Tiivistyksien jälkeen koulun ilmastointi nuohottiin ja mitoitettiin 

uudelleen. 

• Kostuneet TOJA-levyt on poistettu. Levyt olivat raportin mukaan 

pääsääntöisesti kuivia. 

• Tehdyt korjaustoimenpiteet perustuvat rakenteista peräisin olevien 

epäpuhtauksien huoneilmaan kulkeutumisen estämiseen.



Ilmanvaihtojärjestelmän tilanne
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• Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä on hyväkuntoinen ja 

luokissa suurillekin oppilasryhmille on riittävä ilmanvaihto.

• Rakennuksen painesuhteet vaativat toimenpiteitä ja tämä 

voidaan toteuttaa ilmanvaihdon säätötoimenpiteillä, jotka 

ovat käynnissä 

• Ilmanvaihdon muutostarpeiden osalta on esitetty 

toimenpidesuosituksia: Pohjois-Tapiolan koulu, LVIA 

muutostarpeet -muistiossa 4.5.2018 (A-Insinöörit 

Suunnittelu Oy). 



A-insinöörit:  Rakennusten paine-

erojen mittausohje- projektin 

loppuraportti 14.10.2019 

• Ohjeella pyritään myös kiinnittämään huomiota myös 
siihen, että paine-erojen muodostumiseen vaikuttaa 
ilmanvaihtojärjestelmän ohella muutkin tekijät: 

• ilmanvaihtojärjestelmä ja mitoitusilmavirtojen suuruus 

• ilmavirtojen säätötarkkuus ja -poikkeamat 

• ilmanvaihtojärjestelmän säätöautomaatio 

• rakennuksen ulkovaipan tiiviys ja vuotoilmavirran 
suuruus (tulo- ja poistoilmavirtojen erotus) 

• sisä- ja ulkoilman välinen lämpötilaero ja tuuli 

• rakennuksen korkeus ja sijainti (mm. alttius tuulelle) 

• rakennuksen sisäiset ilmavuotoreitit 

• laiteviat ja palopeltien sulkeutuminen 
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Tehtyjä ilmanvaihdon puutteita ja 

korjauksia

• Kahden ilmanvaihtokoneen tuloilma-aukko on ollut 

peitettynä, joka aiheutti koulun alipaineen kasvun. 

Vika on nyt korjattu.

• Huomattiin myös, että alapohjan 

poistoilmapuhaltimesta oli sulake palanut. Havaittiin 

puhaltimessa vika, joka polttaa sulakkeen, 

korjataan pikaisesti. 

• Ilmanvaihdon tasapainotustyöt jatkuvat 

(Ilmanvaihtotekniikka Oy)
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Oireilijoiden määrä / oppilaat: 

Kouluterveydenhuolto
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• Keväällä 2017 ilmoituksia 6

• Lukuvuonna 2017-2018 (keräysaika 11/2017-5/2018)  5 ilmoitusta. 
• Syksyllä 2018 (elo-joulukuu)  oppilailta/vanhemmilta sisäilmaoire-

epäilyihin liittyen yhteensä 12 ilmoitusta. 
• Keväällä 2019 (tammi-touko) ilmoituksia yhteensä 21. 
• Syksyllä 2019 (elo-16.10.19)  ilmoituksia yhteensä 21. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tehnyt Espoon kouluissa 
sisäilmakyselyn oppilaille 22.1. – 19.3.2018. 
Pohjois-Tapiolan koulun (Sepontie 2) oppilaiden kokemus koulun 
sisäympäristön laadusta oli pääsääntöisesti tavanomainen ja oppilaiden 
raportoima oireilu oli tavanomaista verrattuna muihin suomalaisiin 
yläkouluihin. 



THL:n sisäilmakysely - Pohjois-Tapiolan koulu
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Oireilijoiden määrä henkilöstössä; 

Työterveyshuollon yhteenveto
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Tilapalvelut on vastaanottanut 17.10.2019 työterveyshuollon 

yhteenvedon:

• Ajalla 1.1-4.10.2019 sisäilmaan liittyen työterveyshuoltoon on 

tullut 26 kontaktia 8 eri henkilöltä. 

• Elokuussa (2019) kontakteja oli 0, syyskuussa 3 ja lokakuussa 5.   

• Ajalla 3.10.2016 - 30.9.2019 välillä sisäilmaoireilusta on tullut 38 

kontaktia 10 eri henkilöltä. 

• Vuoden 2019 puolella kontakteja on ollut 26+8+38=72 ja 8-3-5-

10 henkilöltä



Lähtötilanne rakenneteknisten 

tutkimusten aikana helmi- ja 

maaliskuun vaihteessa 2017

• Eteläsiiven luokissa 
vetokaappeja

• Opetustilat 
keskimäärin
noin -10 Pa
alipaineisia 
ulkoilmaan 
verrattuina

• Ajoittain alipainetta
-15…-20 Pa

pysyvyyskäyrä, joka kertoo, kuinka monta % 
ajasta paine-ero on suurempi kuin X pascalia



Paine-erot tiivistyskorjausten 

jälkeen syksyllä 2017

viikonlopp

u



Paine-erot helmikuussa 2018
tiivistyskorjauksen laadunvalvonta

• Tilanne heikentynyt,
alipainetta noin -15 Pa

• Kylmä sääjakso –
ilmanvaihdossa ajoittain ns. 
pakkaspuolitus käytössä

• Keittiö lähes koko ajan -20…-30 
Pa alipaineinen, vaikuttaa koko 
rakennuksen painesuhteisiin

• Osa vetokaapeista jatkuvasti 
päällä

• Suositukset:
– vetokaappien on/off kytkimet 

korvataan ns. munakelloilla

– ruokasalin poistoilmavirtaa 
pienennetään, ruokasalin iv-
koneen poistopuhallin uusitaan 
kierroslukusäätöiseksi



Paine-erot kesällä ja syksyllä 

2019



Ylipaineistus

• Lähes kaikkien opetustilojen ovessa ovirako
– Yleensä hyvä ominaisuus – pieni epätasapaino tulo- ja 

poistoilmavirtojen välillä tasaantuu oviraon kautta eikä tila muutu 
liian yli- tai alipaineiseksi

– Opetustilojen ylipaineistaminen vaikeaa, jos käytävä ja aulatilat ovat 
alipaineisia

– Keittiö ja ruokasali vaikuttavat myös opetustilojen painesuhteisiin

• Auditorioiden epätasapaino vaikuttaa myös viereisiin 
opetustiloihin (väliovet)

• Muutostarpeet
1. auditorioiden ilmavirtojen ja paine-eron säätö

2. opetustilojen ja opettajainhuoneen iv-koneiden (3 kpl) säätömuutokset

3. huonekohtaisten ilmavirtojen säätö tarvittaessa

4. ruokasalin/pääaulan poistoilmavirran pienentäminen, jos käytävätilat 
edelleen liian alipaineisia



Huonekohtaiset paine-erot (huone 

vs. käytävä), 1. kerros
hetkellinen mittaus 10.10.2019

 

       

TK1 
-1,5 Pa

 

-1,4 Pa

 

DLS-6 
n. -3/-14 Pa 
päivä/yö 

TK2 

TK3 

DLS-5 
auditorio 1 
n. -13/-25 Pa 
päivä/yö 

DLS-9 
luokka 2 
n. -13/-25 Pa 
päivä/yö 

TK4 

DLS-4 
auditorio 14 
n. +15/-2 Pa 
päivä/yö 

TK5 

TK4 -1,2 Pa

 

+6,9 Pa

 

+3,0 Pa

 

+3,4 Pa

 

DLS-8 
luokka 16 
n. -2/-8 Pa 
päivä/yö 

+1,8 Pa

 

Eteläsiiven 1 krs opetustilat ylipaineisia 

käytävään nähden. 

Jos käytävällä oleva ovi suljetaan, 

eteläsiiven käytävä on 4,0 Pa 

ylipaineinen 

keskusaulaan nähden. 

Käytävä- ja aulatilojen alipaineesta 

johtuen 1 krs opetustilat saattavat olla 

alipaineisia ulkoilmaan verrattuina, 

etenkin 

TK6 

+1,8 Pa

 

Itäsiipi -0,2 Pa alipaineinen 

keskusaulaan verrattuna, kun 

käytävän ovi suljetaan 

-0,2 Pa

 



Huonekohtaiset paine-erot (huone 

vs. käytävä), 2. kerros
hetkellinen mittaus 10.10.2019



Huonekohtaiset paine-erot (huone 

vs. käytävä), kellarikerros
hetkellinen mittaus 10.10.2019



Paine-erot Pohjois-Tapiola
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Anturit, joilla seurataan sisäilmaa

Mittauspisteet ovat

• DLS-3 opettajainhuone (CO2 & TVOC)

• DLS-4 auditorio, luokka 14

• DLS-5 auditorio, luokka 1

• DLS-6 keittiö

• DLS-7 kirjasto (kellarikrs)

• DLS-8 luokka 16, kemian lab (eteläsiipi)

• DLS-9 luokka 2 biologia (itäsiipi, auditorion 1 

vieressä)
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