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 Kohde Winellska skolan 
 Gesterbynkaari 3, 02400 Kirkkonummi 

 Aika 2.8.2017, klo 9 - 10 
 
 Läsnä Kari Kyytsönen, Kirkkonummen kunta, rakennusmestari 
  Benny Vilander, Kirkkonummen kunta, kiinteistöhuoltoinsinööri 
  Maria Laiho, terveystarkastaja 
  Ari Vihertuuli, terveystarkastaja 
  Susanne Nieminen, vs. terveystarkastaja 
  Tuula Savolainen, johtava terveystarkastaja 
 

Taustaa Winellska skolan koulun oppilaiden vanhemmat ovat olleet yhteydessä Espoon 
seudun ympäristöterveyteen koulun väistötilojen, parakkien, myöhästymisen 
johdosta. Vanhemmat ovat huolissaan tilapäisiksi väistötiloiksi suunniteltujen 
B-rakennuksen sekä C-rakennuksessa sijaitsevan liikuntasalin mahdollisista 
terveyshaitoista.  Ensisijaisille väistötiloille on jouduttu hakemaan muita tilarat-
kaisuja kunnes varsinaiset väistötilat valmistuvat. Korvaavia tiloja on alettu 
kunnostamaan koulun A-, B- ja C-rakennuksiin. Koulu on tiedottanut Internet -
sivuillaan muuttuneista opetukseen liittyvistä tilajärjestelyistä. 

 
 Espoon seudun ympäristöterveys teki koulun A-, B- ja C- rakennuksien väistöti-

loiksi kunnostettaviin tiloihin suunnitelman ulkopuolisen tarkastuksen 2.8.2017.  
  

   Havainnot Tarkastuksella kiinteistön omistajan edustajat kertoivat, että väliaikaisten väis-
tötilojen korjaukset valmistuvat lukukauden alkuun mennessä lukuun ottamatta 
A-rakennuksen musiikkiluokkaa, jossa normaalit perusparannus/sisäilmatyöt 
jatkuvat n. kuukauden ajan koulun alettua. Ilmanvaihtokanavat on puhdistettu. 
Käytössä oleviin tiloihin on tulossa ilmanpuhdistimet ja luokkatilat tullaan yli-
paineistamaan. Ylipaineistus todennetaan mittauksin. Tarvittaessa luokkiin voi-
daan asentaa jatkuvatoimiset mittauslaitteet. 

 
 Tarkastuksen yhteydessä käytiin läpi tehtyjä korjaustoimenpiteitä sekä tarkas-

tettiin tiloja aistinvaraisesti. Keskusteltiin myös asian yhteyteen liittyvän tiedot-
tamisen tärkeydestä. 

 
  B-rakennus 
   

 Tarkastushetkellä B-rakennuksen kunnostus-/ korjaustoimenpiteet olivat loppu-
vaiheessa. Toimenpiteiden jälkeen 6 luokkatilaa tulee toimimaan opetuskäy-
tössä. Lisäksi varalla on kaksi luokkatilaa. 

 
 Rakennuksen opetuskäyttöön tulevat tilat sijaitsevat alakerrassa. Yhteys toi-

seen kerrokseen on suljettu rappujen ylätasolla olevalla palo-ovella. 
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 Opetustilat ylipaineistetaan, muut tilat alipaineistetaan, jolloin ilman kulku oike-

aan suuntaan varmistuu.  
  
 Luokkiin B120 ja B130 on asennettu luokkakohtainen IV-kone. 
  
 B-rakennuksen tiloissa on ollut automaattiset mittalaitteet, jotka mittaavat jat-

kuvatoimisesti mm. tilan hiilidioksidipitoisuutta ja lämpötilaa. Mittalaitteita on 
mahdollista asentaa joka luokkaan. Oppilailla on mahdollisuus antaa suoraa 
palautetta luokan sisäilmanlaadusta laitteistoon kytketyn päätteen välityksellä.  

 
 Siivous sisältää luokkien päivittäisen siivouksen ja kerran kuussa tapahtuvan 

ylätasojen puhdistuksen. Tarkastuksen yhteydessä suositeltiin tihennettyä ylä-
tasojen puhdistusta. B-rakennuksen tiloista on poistettu ylimääräiset tavarat.    

 
 Tarkastuksen yhteydessä käytiin seuraavissa B-rakennuksen luokkahuoneissa 

(B 142, B 150, B 130 ja B 120). Tilojen sisäilmassa ei aistinvaraisen arvion pe-
rusteella havaittu poikkeavia hajuja. Luokan 150 kattolevyssä oli kuiva koste-
usvauriojälki. Luokan 150 tilan yläpuolella sijaitsee IV-konehuone. Kiinteistön 
omistajan vaihtaa levyn ja tarkastaa yläpuolisen rakenteen. Luokkiin B120 ja 
B130 on asennettu luokkakohtainen IV-kone. 

    
  C-rakennus 
 
  Liikuntasali on jaettu neljään opetustilaan, joissa on oppilaita yhteensä 80. 

 (Liikuntatilassa on mitoituksen mukaan mahdollista olla enintään noin 600 hen-
kilöä). 

 
 Liikuntasalin lattia on remontoitu v. 2016. Kiinteistön edustajan mukaan liikun-

tasalin lattia on purettu betonilaattaan saakka sekä rakennettu uudelleen. Lii-
kuntasalin yhteydessä olevista WC -tiloista on poistettu ylimääräiset tavarat ja 
tiloja on kunnostettu.  

 
 Liikuntasalin jakoseinäkkeiden asennustyöt ja WC -tilojen korjaustoimenpiteet 

olivat käynnissä tarkastushetkellä. 
 
 Tilassa oli havaittavissa uusista materiaaleista vapautuvaa hajua mm. vaneri-

sista jakoseinäkkeistä tuli puumainen tuoksu. 
   
  A-rakennus 
 

 Opetuskäyttöön otetaan mm. liikuntasali (jaettu kolmeen opetustilaan), ruokai-
lutilan kabinetti sekä kirjaston ryhmätyötila. 

 
 A-rakennuksessa oli tarkastushetkellä käynnissä mm. liikuntasalin jakoseinäk-

keiden asennustyöt sekä muita kunnostustöitä.  
 Tilassa oli havaittavissa uusista materiaaleista vapautuvaa hajua mm. vaneri-

sista jakoseinäkkeistä tuli puumainen tuoksu. 
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 Saatujen tietojen mukaan kaikki väistötilojen korjaavat toimenpiteet valmistuvat 
ennen koulun syyslukukauden alkua. Ainoastaan musiikkiluokan korjaustyöt, 
jotka eivät liity väistöön, vaan ovat normaalia perusparannus/sisäilmatyötä, jat-
kuvat noin kuukauden ajan koulun alettua. 

  
 Lainsäädäntö ja Terveydensuojelulaki 763/1994 (§26, §27) 
 sovelletut ohjeet STM:n asetus 545/2015 
   
 Yhteenveto ja  Ensisijaisten väistötilojen valmistuminen on myöhästynyt, jonka johdosta on 
 toimenpiteet tehty suunnitelman muutos opetustilojen suhteen.  
 
  Tilapäisiin väistötiloihin on tehty korjaustoimenpiteitä, osa korjauksista oli kes-

ken tarkastushetkellä.  Aikataulusta ja korjauksista tiedottaa Kirkkonummen 
kunta. 

 
 Uusista materiaaleista voi haihtua kaasumaisia yhdisteitä sisäilmaan. Edellä 

mainitusta syystä tehostettua ilmavaihtoa on suositeltavaa pitää yllä 24/7. Li-
säksi tiloihin on tulossa ilmanpuhdistimet. 

 
 Siivoustasoon tulee kiinnittää tehostetusti huomiota mm. ylätasojen siivousker-

toja tihentämällä.  
 
 Kiinteistön omistajan tulee seurata tilapäisten väistötilojen sisäilman laatua ja 

tiedottaa siitä asianosaisille. 
 
 Tarkastuksella kiinteistön omistajan edustajilta saatujen tietojen perus-

teella sisäilman laatua parantavia toimenpiteitä on tehty ja osa toimenpi-
teistä on kesken. Espoon seudun ympäristöterveyden arvioi, että tehdyt 
ja käynnissä olevat toimenpiteet tulevat parantamaan sisäilmanlaatua si-
ten, että tiloja voi käyttää väliaikaisesti opetustarkoitukseen kunnes var-
sinaiset väistötilat valmistuvat. Espoon seudun ympäristöterveys seuraa 
koulun tilannetta. 

 
 
 
 
 
 Tuula Savolainen        Ari Vihertuuli  
 Espoon seudun ympäristöterveys    Espoon seudun ympäristöterveys 
  johtava terveystarkastaja        terveystarkastaja

 p. 043 - 8267680                               p. 046 - 8772327
        

    
 Tiedoksi Kirkkonummen kunta, Kari Kyytsönen 
  Kirkkonummen kunta, Benny Vilander 
  Winellska skolan, rehtori Kristiina Koli 
  sisailmatyoryhma@kirkkonummi.fi 


