
Tiedote 17.4.2019 Nurmijärven Seitsemän veljeksen koulun huoltajille  

Indoor Aid Oy teki oirekyselyn Nurmijärven Seitsemän veljeksen koululla maaliskuussa 2019. Nurmijärven 

kunta sai oirekyselyjen tulokset maanantaina 15.4.2019. Lukion ja yläasteen oppilaille sekä henkilökunnalle 

teetettiin erilliset kyselyt. Yläasteen kyselyyn tuli 322 vastausta, lukion kyselyyn 68 vastausta. Oirekyselyn 

mukaan Seitsemän veljeksen koulun yläasterakennuksessa opiskelevilla oppilailla on paljon oireita, jotka 

liittyvät sisäilmaongelmiin. Tunkkaisuus, riittämättömältä tuntuva ilmanvaihto, hajuhaitat ja epämukavat 

lämpöolot aiheuttavat oppilaille haittaa. Oppilailla on myös mm. hengitystie-, silmä- että yleisoireita sekä 

kroonistuvia oireita.  Myös lukion opiskelijoilla on paljon oireilua muun muassa kroonisia oireita kuten 

astman oireita. Oirekyselyiden raportteihin, aiempiin tiedotteisiin ja koulukiinteistön kuntotutkimuksiin voi 

tutustua tarkemmin Nurmijärven kunnan kotisivujen sisäilma-teemasivulla. 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (17.4.2019) kehottaa Nurmijärven kuntaa ryhtymään välittömiin 

toimenpiteisiin terveyshaittaa aiheuttavien olosuhteiden poistamiseksi Seitsemän veljeksen koulusta. Keski-

Uudenmaan ympäristökeskuksen mukaan Seitsemän veljeksen koulun vuonna 1962 valmistunutta 

kiinteistöä ei tule käyttää oleskelutilana 31.12.2019 jälkeen, mikäli terveyshaittaa aiheuttavia vaurioita ei 

ole saatu poistettua. Kunnan pitää teettää Rajakaaren kiinteistöön ja Kuntolan puolelle tutkimus, jossa 

selvitetään syitä kiinteistöissä koettuihin sisäilmaoireisiin. Lisäksi Nurmijärven kunnan pitää antaa Keski-

Uudenmaan Ympäristökeskukselle kesäkuun puoliväliin mennessä selvitys, mihin toimiin ja millä 

aikataululla se ryhtyy poistamaan terveyshaittoja Seitsemän veljeksen koululta.   

Nurmijärven kunta suhtautuu saatuihin oirekyselyn tuloksiin ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen 

terveystarkastajan asiakirjatarkastukseen erityisellä vakavuudella. Kunta on aloittanut väistötilojen 

kartoittamisen, ja valmistautuu mahdollisimman nopeisiin toimenpiteisiin.  

Välittöminä toimenpiteinä Nurmijärven kunta tuo kiinteistöihin lisää ilmanpuhdistimia ja teettää 

kiinteistössä tehosiivouksen. Lisäksi kunta tehostaa Seitsemän veljeksen koulun ilmanvaihtoa. Näillä 

toimenpiteillä sisäilman laatua pyritään parantamaan kiinteistössä olon ajaksi. Kiinteistöjen sisäilman 

olosuhteita seurataan entistä tarkemmin mitta-antureiden avulla.  

Nurmijärven kunta järjestää Seitsemän veljeksen koululla infotilaisuuden huoltajille 9.5. klo 18.  

Toimenpiteet keväällä 2019:  
- Kunta kartoittaa väistötilat Seitsemän veljeksen koulun oppilaille 
- Ilmanvaihdon tehostamissuunnitelman tilaaminen, toteutus kesällä 

- Koulun tiloihin tuodaan lisää ilmanpuhdistimia 

- Rajakaaren ja Kuntolan kiinteistöjen tutkimusten käynnistäminen 

- Rakennuksissa teetetään tehosiivous 

- Oirekyselyn tuloksista pidetään koululla infotilaisuus 9.5.2019 klo 18.  
- Tutkimusraportit ja tiedotteet viedään kunnan kotisivujen sisäilma-teemasivulle: 
www.nurmijarvi.fi/teemasivut/sisailma 
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