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Pohjois-Tapiolan koulurakennus



Olosuhdeseurannat

• Sisäilman olosuhdeseurannat jatkuvat edelleen.

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

• A-Insinöörit Oy:n toimittamia mittalaitteita on (7 kpl). Näillä 
antureilla mitataan jatkuvatoimisesti sisäilman ja ulkoilman 
välistä paine-eroa.

• Koulun tilat ovat tavoitteen mukaisesti pysyneet 
ylipaineisina helmikuun alusta lähtien.

Tilapalveluiden asiantuntijat seuraavat mittalaitteiden 
tuloksia päivittäin.
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Tilat, joissa A-insinöörien ja MeshWorksin

Wireless Oy:n mittalaitteet sijaitsevat
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Tilat, joissa A-insinöörien ja MeshWorksin Wireless 

Oy:n mittalaitteet sijaitsevat



Edellisen tilannekatsauksen 

(18.3.2020) jälkeen 

tehdyt korjaustoimenpiteet
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Tehdyt korjaustoimenpiteet: 

rakennetiivistykset ja merkkiainekokeet

sekä ilmanvaihto

• Rakennetiivistykset on tehty kaikissa koulun käytössä olevissa 

tiloissa ja niiden onnistuminen on 

varmistettu merkkiainekokein.

• Palokatkotyöt on tehty.

• Kaikki IV-koneet on puhdistettu kesällä ja suodattimet on 

vaihdettu.

• Ilmanvaihtolaitteistoissa on tehty korjaus- ja huoltotöitä 

ilmenneiden tarpeiden mukaan.

• Ilmamääriä on mitattu ja ilmanvaihtoa on säädetty tarpeen 

mukaan.

• Rakennetiivistyksillä ja ylipaineistuksella estetään seinä- ja 

lattiarakenteiden mahdollinen epäpuhtauksien pääsy 

sisäilmaan. Näin varmistetaan turvalliset ja terveelliset tilat 

koulun käyttäjille koko koulun jäljellä olevan elinkaaren ajan.



24.9.2020 9

Muita toimenpiteitä

• Koululla on aloitettu teknisen työn opetuksen 
tilojen vaatimat muutostyöt kesällä.

– Varsinainen teknisen työn luokka sekä 
maalaushuone valmistui koulujen alkaessa.

– Ahjon tilan (1132) muutostyöt ovat käynnissä ja 
ne pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman 
pian. Muutostöitä on viivästyttänyt 
erikoisvalmisteisten, kovaa kuumuutta kestävien 
osien pitkä toimitusaika.

• Kiinteistönhoitaja varmistaa päivittäin 
ilmanvaihtokoneiden ja huippuimureiden toiminnan.
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Sisäilman seurantatutkimukset

• Sweco Asiantuntijapalvelut Oy tutki sisäilman laatua Sepon koulussa 
6.-20.5.2020

• Seurantatutkimusten raportti valmistui 25.5.2020

• Tutkimusten tilavalinnat esitettiin Tilannekatsauksessa 18.3.2020

• Tutkimuksessa selvitettiin:
– Teollisten mineraalikuitujen pitoisuus

– Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus

– Sisäilman mikrobipitoisuus

• Tutkimukset tehtiin Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen 
mukaisesti ja näytteenoton aikana ilmanpuhdistimet olivat 
sammutettuina

• Koska sisäilman mikrobien näytteenotto tehtiin sulan maan aikana, 
mikrobimääriä verrattiin ulkoilmanäytteen mikrobipitoisuuksiin

Sisäilman laatu oli mikrobien, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja 
pinnoille laskeutuvien mineraalikuitujen osalta normaali.
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Altistumisolosuhteiden arviointi

• Sweco Asiantuntijapalvelut Oy teki koulurakennuksesta 
altistumisolosuhteiden arvioinnin. Lausunto valmistui 29.6.2020.

• Altistumisolosuhteiden arvioinnin tarkoituksena oli arvioida tilojen 
käyttökelpoisuutta ja riskitekijöiden toteutumista tämänhetkisissä 
olosuhteissa 

• Altistumisolosuhteet arvioidaan neljään eri luokkaan, jotka kuvaavat 
sisäilman epäpuhtauksille altistumisen todennäköisyyttä

• Kriteerit ovat vähäisemmästä merkittävämpään: haitallinen 
altistusolosuhde on 1) epätodennäköinen, 2) mahdollinen, 3) 
todennäköinen ja 4) erittäin todennäköinen

• Koulurakennuksessa haitallinen altistumisolosuhde on 
epätodennäköinen ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa 
kokonaisuudessaan sekä kellarikerroksen tilassa 002

• Haitallinen altistumisolosuhde on mahdollinen puolestaan 
kellarikerroksen tiloissa 003, 004, 005, 006. Nämä tilat on eristetty 
tiivistyksin muusta rakennuksesta niin, ettei epäpuhtauksia kulkeudu 
rakennuksen muihin osiin. Tiloissa ei myöskään ole opetustoimintaa.

• Lausunto julkaistu espoo.fi:ssä 13.8.2020
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Oireilijoiden määrä 22.9.2020

• Kouluterveydenhoitajalle puhelimella, sähköpostilla ja 

Wilman kautta ilmoitetut oireilijat:

Kaksi oireilevaa oppilasta 13.8.-21.9. välisenä aikana 

• Yhtään työntekijää ei ole ollut yhteydessä 

työterveyteen sisäilmaoireiden takia 13.8.-22.9. välisenä 

aikana.
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AVI ja Espoon seudun 

ympäristöterveys

• Etelä-Suomen Aluehallintoviraston työsuojelun 
vastuualue teki 27.2.2020 Sepon kouluun 
työsuojelutarkastuksen asiakirjojen perusteella. Koulun 
sisäilmaan liittyvän asian käsittely on päättynyt, koska 
työnantaja on ryhtynyt toimenpiteisiin sisäilmasto-
olosuhteiden seurannan osalta. Aluehallintovirasto 
ilmoitti asiasta 10.6.2020.

• Espoon seudun ympäristöterveys tekee Sepon kouluun 
terveydensuojelulain (1994/763 6 §) edellyttämän 
valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen syksyllä 
2020. Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 
tehdään kolmen vuoden välein. Tarkastukselle otetaan 
mukaan vain välttämättömät henkilöt. 
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Tiedottaminen

Tiedotteet, jotka on ilmestyneet 18.3.2020 jälkeen:

• 6.5.2020, Sepon koulussa tehdään sisäilmatutkimuksia

• 3.7.2020, Sisäilmatutkimus on valmistunut Sepon 

koulussa (Sepontie 2)

• 13.8.2020, Sepon koulun korjaustyöt valmistuivat 

lukukauden alussa

Lisäksi koulurakennuksen paine-eroista on tiedotettu 

viikoittain espoo.fi:ssä, elokuusta lähtien paine-erojen 

tilanne julkaistaan kuukausittain.

Sisäilmatyöryhmä kokoontuu tarvittaessa.


