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c/o Kristiina Koli
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02400 KIRKKONUMMI

Winellska Skolan

Taustaa

Koulun oppilaiden vanhemmat ovat olleet yhteydessä useasti Espoon
seudun ympäristöterveyteen lasten oireilujen vuoksi, joiden epäillään
liittyvän koulu sisäilmaan koskien B ja A rakennusta.

Koulun tiloihin on tehty Sisäilmainsinöörit Oy:n toimesta sisäilmaselvitys
(Lausunto 30.4.2015), kosteusmittaus WD Kuivaus Oy:n toimesta
(mittausraportti 18.5.2016), Vahanen Oy:n rakenne ja kosteustekninen
kuntotutkimus peruskorjauksen suunnittelua varten, rakennus B
(28.11.2016), Kirkkonummen tilahallinnon muistio 19.9.2016 koskien
Winelskan koulun B-rakennuksen sisäilmaongelmia.

Espoon seudun ympäristöterveys on laatinut kaksi muistiota 19.9.2016
ja 12.10.2016 sisäilmaan liittyvistä havainnoista sekä
valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuskertomuksia.

Tarkastus sovittiin tehtäväksi 30.11.2016 perustuen vanhempien
yhteydenottoihin sekä saatuun Vahanen Oy:n raporttiin.

Tarkastuksen kulku ja havainnot

Winellska Skolan, Gesterbynkaari 3, 02400 KIRKKONUMMI

Läsnäolijat:

Kristiina Koli, Rehtori

Kari Kyytsönen, Kiinteistönomistajan edustaja

Jarno Köykkä, Rakennuttamispäällikkö

Mikael Flemmich, chef för svensk dagvård och utbildning

Maria Laiho, vs. Terveystarkastaja

Sakari Laine, Terveystarkastaja

Ari Vihertuuli, Terveystarkastaja
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Aloituspalaveri

Aloituspalaverissa käytiin tilannetta läpi. Aloituspalaverissa saatujen
tietojen mukaan oireilijoiden määrä vaihtelee tiloittain.   Kiinteistön
edustaja pyysi lausuntoa koulun terveellisyydestä. Kiinteistön omistaja
on ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin.  Aloituspalaverin jälkeen kierrettiin
koulun A - ja B-osaa.

Havainnot

A-osan havainnot

A-osassa rakennuksen keskiosassa on pieni sisäpiha. Sisäpihan maa
tarkastushetkellä oli märkä.  Sokkelirakenteissa on reikiä (oletettavasti
betonivalun aikaisia). Sisäpihalla kerrottiin olleen kerääntynyt lunta
runsaasti lumisina talvina.  Rakenteiden kunto selviää ainoastaan
rakenteita avaamalla ja tutkimalla

A-osan sisäpihan pihan sokkelirakenteessa on
reikiä.

A-osan sisäpihalla on terassilaudoitusta. Sokkelin
ulkopinta on vihertynyt (sammaloitunut). Maaperä
on kostea.

Musiikkiluokka A 64 ja sen ympäristö

Muistoissa 12.10.2016 mainittiin mm. musiikkiluokassa A 64 esiintyvän
sienikasvustoa katolta tulevan putken vierestä. Kiinteistön omistajan
edustajan mukaan edellä mainittua kohtaa on tarkasteltu ja tehty
korjaavia toimenpiteitä. Useita oppilaita oireilee tilassa.

Muistiossa 19.9.2016 oleva kuva, jolloin tehtiin
havainto musiikkiluokan katossa olevasta
sienikasvustosta.

Tarkastuksella 30.11.2016 tehtyjen havaintojen
perusteella korjaavia toimenpiteitä on tehty
kyseisen putkiläpiviennin kohdalla
musiikkiluokassa A 64.
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Musiikkiluokan aulatilan katossa oli kosteuden aiheuttamia jälkiä.
Tarkastushetkellä ne olivat kuivia.  Muistiossa 12.10.2016 mainittiin,
että musiikki luokan A 64 aulatilassa ikkunan alapuolella sekä
yläpuolella oli tuoreita vesivalumajälkiä. Muistiossa 12.10.2016 oli
kerrottu väärin seuraava asia ”Ikkunaseinän yläosasta sisäkatto nousee
viistosti ylöspäin kohti musiikkiluokkaa.” Rakennekuvaus kuuluu
seuraavasti: Ikkunaseinän yläosasta sisäkatto laskee viistosti alaspäin
kohti musiikkiluokkaa käytävä tilan alaslaskettua kattoa.

Musiikkiluokan A 64 läheisyydessä alas lasketussa
katossa oli kosteuden aiheuttamia jälkiä.
Tarkastushetkellä jäljet olivat kuivat

B-osan havainnot

I-kerroksen käytävätilan seinässä lasikaapin takana havaittiin
katonrajassa kosteuden aiheuttamia jälkiä.

II-kerroksen luokissa havaittiin värimuutosalueita katon
pintamateriaaleissa useissa paikoin sekä putkikanaalirakenteista
epätiiveyttä sekä vesipisteiden (käsienpesupisteet) läheisyydessä
materiaalin (lastulevy) turpoamista johtuen todennäköisesti käsien
pesuveden aiheuttamasta roiskevedestä. Paikoin kalusteiden (lastulevy)
sokkelirakenteissa oli havaittavissa turpoamista johtuen todennäköisesti
liiallisesta siivousveden käytöstä.

Paikoin I ja II kerroksen lattialaatat olivat irronneet ja paikoin katon
pintamateriaalilevyjä oli osittain irti.

Tila B 113 (I-kerros)

Tilassa B 113 lattiarakenteessa oli luukku, jossa oli avoimia johtojen
läpivientikohtia betonirakenteen sisään. Luukun pohjalla oli hiekkaa ja
muuta jätettä havaittavissa.

Luukun pohjalla oli hiekkaa ja muuta jätettä
havaittavissa sekä avoimia johtojen läpivientikohtia.

B-osan alakerta koulunkäyntiavustajan tila
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Koulunkäyntiavustajan tilassa oli maakellarimainen haju. Tilassa on
ainoastaan poistoilmaventtiili, korvausilmareittiä ei ollut havaittavissa.

Asiakirjahavainnot

Sisäilmainsinöörit Oy, Lausunto Nro:15052B, 30.4.2015

Lausunnossa mainitaan mm., että B-talon alapohjassa on paljon vettä ja
orgaanista (eloperäistä) materiaalia (vanhoja muottilautoja yms) ja siellä
on todella vahva mikrobiperäinen haju. B-talon pannuhuoneessa
vahvaa mikrobiperäistä hajua. Pannuhuoneesta on yhteys
putkikanaaliin sekä siellä on teknisiä läpivientejä tiivistämättömien
suojaputkien kautta maaperään. Käytävällä putkikanaaliin
tarkastusluukkuja ja niistä tuli mikrobiperäistä hajua ilmavirtauksen
mukana. B-talon käytävillä alakatto-levyjen päällä villaeristeitä, joiden
suojamuovit ovat paikoitellen rikkoutuneet/huonosti paikoillaan.

Sisäilmainsinöörit Oy:n toimesta on otettu myös ilmanäytteitä (Mikrobi,
VOC) sekä kuitunäytteitä muutamista tiloista.

Kokonaishavainnot löytyvät raportista.

Vahanen Oy:n tutkimusselostus, Gesterbyn koulualue, Rakennus B,
Winellska skolan, Ala-aste, Rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus
peruskorjauksen suunnittelua varten, 28.11.2016

Selostuksessa mainitaan mm. ilmanvaihdon epätasapainosta (voimakas
alipaine, ylipainetta myös esiintyy)

Selostuksessa mainitaan mm., että kaikkiin tiloihin on tehty
pintakosteuskartoitus. Kohonneita pintakosteuslukemia havaittiin
neljässä I-kerroksen luokkatilassa (B113, B138, B139, B142).
Suhteellisen kosteuden mittauksia muovimaton / vinyylilaatan alle on
tehty I-kerroksen tiloissa (tilat, jossa on suhteellinen kosteus (RH) ylittää
75 % ovat B139 (98,8 %, vinyylilaatta), B138 (75,3 %, vinyylilaatta),
B142 (86,3 %, 89,9 %) muovimatto) ja B113 (90,4 %, muovimatto) (tilat,
jossa on suhteellinen kosteus (RH) ovat 65 - 75 % välillä ovat B142
(65,3 %, muovimatto) ja B107 (73,3 %, muovimatto). Kartoittaja oli
havainnut viiltomittausten kohdalla mm. mikrobiperäistä hajua sekä
muovimattojen alla liima oli ollut paikoin tahmeaa.
Pintakosteusmittauksen lukemat on merkattu raportissa olevaan
pohjakarttaan, joista osa on 70 tai sen ylitse.

Ryömintätilan havainnoista mainitaan mm.: pohjoinen ryömintätilassa oli
kosteaa ja liejuista savipitoista maa-ainesta, muottilaudoitusta,
kosteuden tiivistymiseen viittaavaa betonipinnan hikoilua ulkoseinässä
ja näkyvää vettä sepelikerroksen päällä; keskimmäisestä ryömintätilasta
mainitaan mm.: ryömintätilan pohjalla kosteaa hienojakoista maata, osin
louhetta kiviä, perusmuurin vierellä vesimärkää maata, sekalaista
rakennusjätettä; eteläisestä ryömintätilasta mainitaan mm.:
pohjapainanteissa on ollut paikoin yli 0,5 metriä vettä vesijälkien
perusteella, pohja on epätasainen, märkä ja siinä on rakennusjätettä,
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lahoa muottipuuta sekä mikrobikasvustoa sekä epätiiviitä viemäriputkien
läpivientejä.

Ryömintätilan olosuhteita oli mitattu kahdessa mittauspisteessä,
eteläinen ja pohjoinen ryömintätila. Pohjoisen ryömintätilan ilman
suhteellinen kosteus (RH) oli kahden viikon mittausajanjakson ajan yli
80 - 90 % ja eteläisen ryömintätilan suhteellinen kosteus oli 90 - 100 %.
Ulkoilman suhteellinen kosteus oli 60 - 100 % RH. Ryömintätilojen
lämpötilat olivat noin +12…+14 °C, ulkoilman ollessa keskimäärin + 8
°C. Ryömintätilan absoluuttinen kosteus ulkoilmaan nähden oli lähes
kaksinkertainen.

Alapohjan merkkiainekokeet on tehty kahteen luokkahuoneeseen B142
(maanvastainen) ja B130 (ryömintätilallinen). Ilmavuotoa havaittiin
alapohjan- ja molempien ulkoseinien liittymissä.

Selostuksessa mainitaan ulkoseinät ja julkisivut kohdassa mm.
laajennusosan ikkunat ovat ikääntyneet, ikkunoiden tiiveydessä ja
vesipellityksien kaltevuuksissa oli puutteita, ikkunarakenteissa
ilmatiiveyspuutteita, ulkoseinän ja alapohjan liittymistä,
ulkoseinärakenteissa eristevilloissa sekä koolauspuissa paikoin
rakenneavausten yhteydessä oli havaittu selvää mikrobikasvua mm.
ikkunoiden alapuolella sekä paikoin sokkelihalkaisussa.

Selostuksessa mainitaan ilmanvaihtokoneiden havainnoista ja niissä
olevista puutteista kuten mm. likaisuudesta, roskaisuudesta ja
eristevillakuitulähteistä.

Selostuksessa mainitaan väliseinät ja kotelorakenteet kohdassa mm.
kotelorakenteista (lastulevy) ilmavirtaus oli sisäänpäin, ne olivat sisältä
pölyisiä ja niissä oli mineraalivillalähteitä sekä paikoin rakennusjätettä.

Selostuksessa mainitaan yläpohja ja vesikatto kohdassa mm.
kattoikkunoiden kohdalla paikoin vuotojälkiä, IV-konehuoneen
länsipuolella vesikaton vedenpoistona on ulosheitinkouru, mutta vesi ei
valu pois väärien kallistusten takia pois.

Selostuksessa mainitaan koulun tilojen pölyisyydestä, viherkasveista
sekä erilaisista näkyvistä kosteusvauriojäljistä..

I-kerroksen putkikanaalin huoltoluukut oli tiivistetty ja ne olivat
merkkisavulla tiiviit. Liikuntasaumaan oli kerääntynyt hiekkaa.

Kokonaishavainnot löytyvät raportista.

Yhteenveto ja toimenpiteet

Tarkastuksen ja käyntien sekä asiakirjatarkastelujen perusteella
arvioidaan olosuhteiden olevan sellaiset, että niistä aiheutuu
terveydensuojelulain 26 ja 27 §:n mukaista terveyshaittaa tilan
käyttäjille.
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Asiakirjojen ja tarkastuksilla tehtyjen havaintojen perusteella eri tiloissa
esiintyy mm ilmavaihdon epätasapainoa (voimakas alipaineisuus sekä
ylipaineisuus), kosteusvauriojälkiä ja sekä ulkoseinärakenteissa
mikrobivaurioita, rakenteiden ilmavuotoja, kohonneita
rakennekosteuksia lattiarakenteissa sekä muovimaton liiman
hajoamista, mikrobiperäistä hajua. Lisäksi koulurakennuksessa on
runsaasti pölyisyyttä (siivouksen taso) sekä eristevillakuitulähteitä mm.
tuloilmakanavistonlaitteissa.

Ryömintätilassa on näkyvää vettä, rakennusjätettä (mm. orgaanista
materiaalia), mikrobikasvustoa. Ryömintätilasta on epätiiviitä
viemäreiden läpivientejä runkolaatan läpi eristetilaan. Ryömintätilasta ei
ole tehty merkkikaasuainetestiä ilmavuotoreittien selvittämiseksi.
Lattiarakenteen eristetilasta on seinien ja lattian liityntä kohdista
ilmavuotoreittejä sisätilaan päin.

Ilmavaihdon aiheuttama voimakas alipaineisuus aiheuttaa sen, että
rakenteiden ilmavuotoreittien kautta kulkeutuu rakenteista irtoavia
hiukkasia (esimerkiksi mikrobeja (bakteerit, homesienet) ja niiden
partikkeleita, eristevillan murustuneita sidosaineita) sekä kaasumaisia
yhdisteitä, jotka kulkevat kohti poistoa. Tällöin rakenneilmavuotojen
ilmavirtausten vaikutusalueella (hengitystiekorkeus, päänalue) kulkevat
hiukkaset voivat olla yksi tekijä koettuihin oireiluihin. Tästä syystä
ilmanvaihdon tasapainotus (hieman alipaineisia, rakenteet kuivuvat) on
tärkeätä.

Ylipaineisuus aiheuttaa sisäilman kosteuden, huomioiden kosteuslisä
(mm. ihminen), siirtymistä rakenteisiin ja jos ylipaineisuutta on esiintynyt
liian kauan, se lisää huomattavasti rakenteiden sisäpuolisten pintojen
mikrobivaurioitumisriskiä ja värimuutoksien mahdollisuutta pinta-
rakenteissa. Mikäli ylipaineisuus on aiheuttanut tiloihin otolliset
olosuhteet mikrobivaurioitumiselle ja mikäli sitä on tapahtunut, niin
paineenvaihtelun muuttuessa alipaineiseksi, niin rakenteissa olevat
epäpuhtaudet voivat lähteä liikkeelle. Tämä tulisi huomioida korjausten
ja ilmanvaihtoon liittyvien säätöjen suunnittelussa.

Mikäli ilmavaihdon tasapainotusta ei saada aikaan, on syytä harkita
koko ilmanvaihtojärjestelmän uusimista esimerkiksi peruskorjauksen
yhteydessä. Ilmanvaihdon tulee täyttää Suomen
rakentamismääräyskokoelman vaatimukset.

Paikoin I-kerroksen lattioista on mitattu kohonneita suhteellisen
kosteuden lukemia. Asetuksen 545/2015 soveltamisohjeen mukaan
muovimaton hajoamista on todettu tapahtuvan, kun lattian betonilaatan
suhteellinen kosteus on 75 %.

Pintakosteuslukemat lattioilla, jotka ovat 70 ja sen ylitse tulisi tarkistaa
materiaalin alapuolen sekä betonirakenteiden kosteus. Mittaustulokset
tulee huomioida esimerkiksi peruskorjauksen suunnitteluvaiheessa.
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Sisäilmainsinöörit Oy:n ja Vahanen Oy:n toimesta on tehty
sisäilmamittauksia (mikrobi, VOC) muutamista tiloista.  Mittaustulosten
perusteella ei esiintynyt sisätiloissa korkeita mikrobipitoisuuksia
mittaushetkellä eikä korkeita TVOC-pitoisuuksia.

Asetuksen 545/2015 soveltamisohjeen (osa III, Asumisterveysasetus §
14 -19) mukaan mm. pelkkä VOC mittaus on yksinään riittämätön keino
selvittää sisäilmaongelmia, se on vain apukeino kokonaisvaltaisessa
tutkimuksessa.

Asetuksen 545/2015 soveltamisohjeen (osa IV, Asumisterveysasetus §
20) mukaan mm. yksin omaan sisäilman mikrobinäytteiden
tavanomaisten tulosten perusteella ei voida sulkea pois rakenteiden
mikrobivaurion mahdollisuutta, eikä sisäilmanäytteitä voida siten käyttää
osoittamaan tutkittavan tilan olevan kunnossa. Kouluissa ilmanäytteitä
on otettava riittävästi koulun kokoon nähden, esimerkiksi 10 - 1 2
näytettä ja mitä suurempi koulu on sitä enemmän näytteitä tulisi ottaa.

Lähtökohtana on se, että kosteus- ja mikrobivaurioituneet rakenteet
vaihdetaan ja poistetaan vaurioon johtaneet syyt.

Kiinteistön omistajan tulee ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin
mahdollisesti haittaa aiheuttavien tekijöiden poistamiseksi.  Kiinteistön
edustajalta saamien tietojen perusteella kiinteistön omistaja on tehnyt ja
on aloittamassa lisätoimenpiteitä asiassa.

Remontin aikainen tilojen alipaineistus voi aiheuttaa hallitsemattomia
ilmavirtoja alipaineistetun tilojen ulkopuolen rakenteista. Tämä tulisi
huomioida kun tehdään korjauksia käyttäjien ollessa rakennuksessa.

Lainsäädäntö

Terveydensuojelulaki (763/1994)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 545/2015

Ari Vihertuuli

terveystarkastaja

046 8772327

ari.vihertuuli@espoo.fi



ESPOON KAUPUNKI
Espoon seudun ympäristöterveys

Tarkastuskertomus 8 (8)

14.12.2016

ESPOON KAUPUNKI • 02070 ESPOON KAUPUNKI • WWW.ESPOO.FI
ESBO STAD • 02070 ESBO STAD • WWW.ESBO.FI

Jakelu Winellska Skolan

Kirkkonummen kunta, c/o Jarno Köykkä / Kari
Kyytsönen, PL 20, 02401 KIRKKONUMMI


