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STRATEGIATEEMAT



Hoitopolku

Toimet omassa koulussa

Tämä auttaa 
lähes aina!

Kokeilut muissa 
Vantaan kouluissa

Sisäympäristöpaviljonki

Tämäkin vaihtoehto 
selvitetään.

Jos mistään 
muusta ei ole apua.



Sisäilmaprosesseja Vantaalla



PROSESSI

SISÄILMAILMOITUS

Ennen ilmoitusta 
• Tarkastuslistan mukaiset selvitykset: lattiakaivot, 

ilmanvaihto, selkeät kosteusvauriot ym.

• Ohjataan oireilijat terveydenhuoltoon

Tilan johtaja tekee ilmoituksen 
tilakeskukselle

Ilmoitus
• Tilat, joissa on havaittu ongelmia, oireilua, 

hajuja, ilmanvaihdon puutteita tai muita 
poikkeavuuksia sisäilmassa tai tiloissa. 

• Oireilijoiden määrät ja kontakti työterveyteen

• (Oiretyyppi)

ALKUKARTOITUS

Alkukartoituksessa selvitetään 
aistinvaraisesti ja kevyiden mittausten 
avulla

• rakennuksen nykytila, rakenteiden kunto, 
ilmanvaihdon toimintaa

• Mittaukset: dP, T, VOC, lämpökamera, 
pintakosteus

• Sisäilmatilanne ja oireilu

• Sisäilman ja rakenteiden tutkimustarve

• Rakennekuvista ja aiemmista dokumenteista 
riskikohdat

• Ensikäynnin tekee rakennusterveysasiantuntija 
(RTA) +IV-asiantuntija



PROSESSI: TUTKIMUKSET

Tutkimustarpeen selvitys
• Alkukartoituksen ja muiden tietojen perusteella selvitetään tarkemmin tutkittavat rakenteet ja 

tutkimusmenetelmät
• Tutkimuksia tehdään ennakoivasti (perus-/osakorjaushankkeet) ja oireilun perusteella

• ”Jokainen kohde on sisäilmakohde”

Tutkimuksen tarkoitus
• Selvitetään kaikki rakennuksessa olevat korjaustarpeet ja sisäilmaan vaikuttavat seikat
• HUOM. Laajat tutkimukset! -> vältetään alikorjaukset ja ylikorjaukset
• Tutkimusten kustannus on ~ % korjauskustannuksista
• Oirekyselyillä ei selvitetä rakennuksen kuntoa ja korjaustarvetta, eikä syytä oireilulle



PROSESSI: ENSIAPUTOIMENPITEET

Sisäilmatilanne nopeasti 
hallintaan ennen 
laajempia korjauksia.

• Ilmanpuhdistimet

• Ilmanpuhdistimia tilataan tiloihin, joissa niistä on apua

• Siivous ja huolto

• Siivouksen tason selvitys, tason parantaminen

• Huoltotoimenpiteistä huomiot huoltoyhtiölle

• Pikatiivistykset ja paikalliset korjaukset

• Rajatut vauriot korjataan

• Tiivistyksiä tehdään valituille alueille (luukut, liitoskohdat)

• Ilmanvaihto
• Ali/ylipaineistus

• Kuitulähteiden poisto

• Paine-erojen tasapainotus

• Käyntiaikojen optimointi



• Oireilu otetaan vakavasti, tarvitaan arvio 
sisäilmatilanteesta ja tiloista

• Oireilun runsaus, vakavuus ja oiretyyppi ohjaa 
selvityksiä, toimenpiteitä ja niiden aikataulutusta

• Myös oireettomat tilat tutkitaan ja korjataan, jos 
rakenteissa on tarvetta

• Ihminen on hyvä sisäilmamittari – mutta kaikki 
oireilu ei johdu sisäilmasta

OIREET SUUNTAAVAT 
SELVITYKSIÄ



Yhteydenottoja 
henkilöstö + huoltajat

10+10
Infotilaisuuksia

10

Kiinteistöjä 

prosessissa

130

Tiedotteita

180

Oireilevia oppilaita ilmoittautunut kouluterveydenhuoltoon

150/23 000

2019



• Ota oireilu vakavasti, kohtaa huoli, kohtaa ihminen

• Selvitä tutkimustarve (alkukartoitus)

• Tutki laajasti

• Ensiaputoimenpiteet pikaisesti

• Korjaukset riittävällä laajuudella

• Muut (homesiivous, pölynhallinta)

• Runsas ja avoin viestintä

Muistilista onnistuneeseen sisäilmaprosessiin

Sisäilmaprosessi toimii 
ja tuottaa kattavasti 

tutkittuja ja korjattuja 
rakennuksia, 

sisäilmatilanteeseen 
vaikutetaan nopeasti ja 

oireilijoita tuetaan 
perhekohtaisesti. 

Rakennus, hoitopolku, koulupolku, tiedotus 



Kiitos


