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TEAMSiin perustettu 

yhteiskäyttöinen sivusto

• Perustettu web-sivusto, 

jossa jäseninä ovat kaikki 

sisäilmatyöryhmän jäsenet 

sekä Tilapalveluiden 

edustus

• Sivustolle on lisätty 

päivittäin paine-erokäyrät 

jatkuvatoimisista 

mittauksista
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Olosuhdeseurannat

• Hiihtoloman aikana A-Insinöörit Oy:n mittalaitteet (12 kpl) vaihdettiin 
toisen toimittajan mittalaitteisiin (7 kpl). Näillä antureilla mitataan 
jatkuvatoimisesti sisäilman ja ulkoilman välistä paine-eroa.

• Lisäksi kouluun asennettiin Meshworks Wireless Oy:n mittalaitteita 
(25 kpl). Näillä mittalaitteilla mitataan sisäilman ja ulkoilman välisen 
paine-eron lisäksi sisäilman lämpötilaa, suhteellista kosteutta, 
hiilidioksidipitoisuutta, pienhiukkasia ja haihtuvia orgaanisia 
yhdisteitä (VOC). 

• Koulun henkilökunnalle on annettu käyttöoikeudet (tunnukset) A-
insinöörit Oy:n järjestelmään. 

• Meshworks Wireless Oy:n järjestelmään on annettu oikeudet 
koulusihteerille. Koulusihteeri antaa tunnuksia koulun 
henkilökunnalle. MWW on lähettänyt Seemoto-käyttöohjeet 
koululle.  

Tilapalveluiden asiantuntijat seuraavat mittalaitteiden tuloksia 
päivittäin.
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1. Kerroksen mittalaitteet

Koulun tiloihin valmistellaan 

teknisen työn luokkaa

Tilat, joissa A-insinöörien ja 

MeshWorksin Wireless 

Oy:n mittalaitteet sijaitsevat
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2. Kerroksen mittalaitteet
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Kellarikerroksen mittalaitteet

- ei koulun käytössä



Tehdyt ja tulevat 

korjaustoimenpiteet 



Tehdyt ja tulevat korjaustoimenpiteet; 

merkkiainekokeet ja 

rakennetiivistykset
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• Rakennetiivistykset on tehty ja niiden onnistuminen on 

varmistettu merkkiainekokein 

o Auditoriossa

o Liikuntasalin puku- ja pesuhuonetiloissa

o Iltapäiväkerhon sosiaalitilassa

o Varastoissa sekä

o Käytävien WC-tiloissa.

• Aiemmin on jo tiivistetty kaikki luokkatilat ja tiiveys varmistettu merkkiainekokein

• Tiivistystöitä jatketaan liikuntasalissa sekä keittiössä ja käytävillä kesäloman 

aikana, koska tiloja joudutaan sulkemaan töiden ajaksi.

• Palokatkoselvitys on tehty. Palokatkotöitä tehdään kevään aikana tiloissa, joissa 

työt eivät häiritse koulun toimintaa. Loput palokatkotyöt tehdään kesäloman 

aikana.

Rakennetiivistyksillä ja ylipaineistuksella estetään seinä- ja lattiarakenteiden 

epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan. Näin varmistetaan turvalliset ja 

terveelliset tilat koulun käyttäjille koko koulun jäljellä olevan elinkaaren ajan.
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Tehdyt ja tulevat toimenpiteet; 

ilmanvaihto

• Hiihtoloman aikana hallintotiloissa on tehty:

o Koulusihteerin ja apulaisrehtoreiden huoneeseen on vaihdettu suuremmat 

tuloilmakanavat riittävän ilmamäärän takaamiseksi.

o Ilmanvaihtokanaviin on asennettu äänenvaimentimet sekä säätöpellit.

o Ilmanvaihto on tasapainotettu tehtyjen korjaus- ja muutostöiden jälkeen.

• Ilmanvaihtolaitteistoissa on tehty korjaus- ja huoltotöitä ilmenneiden 

tarpeiden mukaan.

• Ilmamääriä on mitattu tilakohtaisesti ja ilmanvaihtoa on säädetty 

tarpeen mukaan.

• Kaikkien ilmanvaihtokoneiden suodattimet on vaihdettu.

• Saamamme yhteydenoton perusteella luokkatila kuudessa on koettu 

ilman olevan raskasta. Luokkatilan ilmamäärät on mitattu, 

hiilidioksidipitoisuuksia ja lämpötiloja tarkasteltu jatkuvatoimisen 

mittauksen datasta. Ilmamäärät ovat hyvät, hiilidioksidipitoisuus ja 

lämpötilat ovat olleet myös hyvällä tasolla.



Muita tehtyjä toimenpiteitä

• D-siiven käytävän päädyssä olevan portaikon ikkuna on 
korjattu (rikkoutunut ulkoisen ilkivallan seurauksena).

• Liikuntasaliin on lisätty pistorasioiden ja hätäseis-
painikkeen pallosuojat.

• Teknisen työn luokkaa varten on tehty selvityksiä ja 
alustavia suunnitelmia.

• Ilmanpuhdistimet on vaihdettu uusiin pienempiin 
malleihin opon huoneessa (1058) ja koulusihteerin 
huoneessa (1060).

• Tehostettu siivous jatkuu edelleen.

• Kiinteistönhoitaja varmistaa päivittäin 
ilmanvaihtokoneiden ja huippuimureiden toiminnan.
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Suunnitellut sisäilmatutkimukset 

keväällä 2020

1. Teolliset mineraalikuidut 

– Mineraalikuituja voi olla toimistotyyppisissä tiloissa sekä 

kouluissa, jos niitä irtoaa suojaamattomista 

eristevilloista ja akustolevyistä

– Kuitupitoisuutta ilmassa tutkitaan kahden viikon 

laskeumanäytteistä

– Näytteet otetaan koulun ollessa toiminnassa

– Näytteenottopaikat: 

Liikuntasali, ruokasali, luokat 3 ja 8

18.3.2020 11



Suunnitellut sisäilmatutkimukset 

keväällä 2020 (jatkoa)

2. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)

– VOC-yhdisteet ovat peräisin tiloja käyttävistä ihmisistä, 
rakennusmateriaaleista, ulkoa tai muusta tilojen 
käytöstä (esim. terveydenhoitajan käyttämät haihtuvat 
yhdisteet)

– VOC yhdisteitä seurataan jatkuvatoimisesti VOC-
antureilla Sepon koulussa useissa tiloissa

– VOC-anturien mittaukset eivät ole vertailukelpoisia 
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaiseen 
VOC-mittaukseen

– VOC-näytteitä otetaan vertailun vuoksi tiloista:
Luokat 4, 6, 23, 26 ja rehtorin huone
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Suunnitellut sisäilmatutkimukset 

keväällä 2020 (jatkoa)

3. Mikrobit

– Sisäilman mikrobit ovat tyypillisesti peräisin ulkoilmasta, 

tilojen käyttäjistä ja rakenteista. Jos rakenteissa esiintyy 

kosteusvaurioita, on sisäilman mikrobien määrä ja/tai 

lajikoostumus epätavanomainen.

– Sisäilman mikrobimittauksia on Sepontie 2:ssa jo tehty 

varsin laajasti, eikä poikkeavaa mikrobistoa ole havaittu

– Suunnitelluissa tutkimuksissa otetaan muutamista 

tiloista seurantanäytteitä:

Auditorio 1, luokat 3, 12, 15 ja 23, opettajien huone
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Oireilijoiden määrä 13.3 ja 

koulua vaihtaneet

• Kouluterveydenhoitajalle puhelimella, sähköpostilla ja Wilman kautta ilmoitetut 
oireilijat:

• Yhteensä 66 oireilevaa oppilasta aikavälillä 3.2.-13.3.2020  (61oireilevaa 
oppilasta aikavälillä 3.2-28.2.2020).

• Sepon koulun kouluterveydenhoitaja kirjaa uudet oireilijat viikoittain. 
Kouluterveydenhuollon päällikkö ilmoittaa Tilapalveluille ja rehtorille 
oireilijamäärän. 

• Oppilaita siirtynyt muihin kouluihin helmikuussa 14 ja maaliskuussa 12 
oppilasta, yhteensä 26.

o kolmelle on osoitettu uusi lähikoulu terveydentilaan liittyvän syyn 
perusteella.

o 23 on hakenut ja päässyt toissijaiseen kouluun ilman terveysperustetta.

• Kaksi henkilöä on ollut yhteydessä työterveyteen sisäilmaoireiden takia 
helmikuun aikana .

• Työterveys teki koululla selvityskäynnin 12.3.2020. Siellä sovittiin, että 
oirekysely tehdään, mutta aikataulu jäi avoimeksi.
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Terveystiedot ja oirekyselyt

• Sisäilmaan liittyvissä oireissa opettajat ovat 
yhteydessä työterveyshuoltoon ja oppilaat 
kouluterveydenhuoltoon

• Yksilön terveystiedot ovat luottamuksellisia ja 
salassa pidettäviä. Tämän vuoksi työterveys- ja 
kouluterveydenhuolto voivat raportoida eteenpäin 
koetuista oireista vain ryhmätasolla.

• Tietoa, josta yksilön voi tunnistaa, ei saa jakaa 
eteenpäin, vaikka se olisi ryhmätason tietoa

• Tilapalvelut voivat käsitellä tietoa koulun oireilijoista 
vain hyvin yleisellä tasolla
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AVI ja Espoon seudun 

ympäristöterveys

• AVI on vastauksessaan ilmoittanut jatkavansa 

Sepon koulun henkilökunnan työhyvinvoinnin 

seurantaa keväällä

• Ympäristöterveys on ilmoittanut tekevänsä uuden 

tarkastuksen (keväällä) kun Sepon koulu on 

toiminut kohteessa muutaman kuukauden

• Kaikki tiedot välitetään ympäristöterveyteen 

säännöllisesti ja TEAMS oikeudet on annettu 

neljälle henkilölle.
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Viestintä

• Tiedotteet on laadittu 6.2. ja 25.2.

• Paine-erojen tilanne espoo.fi:ssä perjantaisin

• Sisäilmatyöryhmän seuraava kokous sovitaan, kun 

koulunkäyntiä voidaan jatkaa
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