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c/o Kristiina Koli
Gesterbynkaari 3
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, valvontasuunnitelman
tarkastuksen ulkopuolisen tarkastuksen 30.11.2016 ja tehnyt
valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia.

Kiinteistön omistajan edustajan kanssa sovittiin pidettäväksi palaveri
koulun sisäilmatilanteesta sekä tehdyistä korjauksista. Joululoman
aikana kohteeseen on tehty korjauksia. Joululoman jälkeen koulun
alkamispäivästä alkaen on tullut yhteydenottoja lasten oireiluista
vanhemmilta eri tiloista.

Palaveri oli 12.1.2017 klo 13:00 ja palaverin jälkeen käytiin
katselmoimassa koulun tiloja.

Palaveri

Jarno Köykkä, Rakennuttamispäällikkö

Kari Kyytsönen, Kiinteistönomistajan edustaja

Ari Vihertuuli, Terveystarkastaja

Maria Laiho, terveystarkastaja

Johanna Jaakkola, Harjoittelija

Palaverissa käytiin läpi tehtyjä korjaustoimenpiteitä. Väistötilojen
hankinta ehdotus on menossa palvelutuotannon lautakuntaan.
Muutamaan luokkaan on tulossa sisäilmapuhdistimet lähiaikana.
Palaverissa käytiin läpi myös luokka tilaa 218 josta palaveriin mennessä
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oli tullut eniten ilmoituksia oireilijoista joululoman jälkeen. Tällöin
keskusteltiin mahdollisesta tilojen käytön rajoittamisesta, jos oireilut
jatkuvat ja sitä esiintyy useilla oppilailla esimerkiksi tietyissä tiloissa
tehdyistä toimenpiteistä huolimatta.

Ilmanvaihdon säätötoimenpiteitä ei ole tehty. Ilmanvaihtoon liittyviä
säätötoimenpiteitä pyritään tekemään hiihtolomalla. Ilmanvaihto on
kuitenkin puhdistettu.

Tarkastuksen kulku ja havainnot

Winellska Skolan, Gesterbynkaari 3, 02400 KIRKKONUMMI

Läsnäolijat:

Kari Kyytsönen, Kiinteistönomistajan edustaja

Ari Vihertuuli, Terveystarkastaja

Maria Laiho, Terveystarkastaja

Johanna Jaakkola, harjoittelija

Tarkastuksen aikana kierrettiin koulun tiloja.

Liikuntasali

Liikuntasalin tiloihin mentäessä havaittiin viemärin/kautta
maakellarimaista hajua. Haju voimistui kun mentiin käytävän suuntaan
kohti WC tiloja.

Invalidi WC (tila 192)

Invalidi WC käytössä oleva WC tila 192 oli täytetty
tavaralla. Tavaranmäärä WC tiloissa estää
huoltotoimenpiteet esim. lattiakaivojen kastelut. WC tila
tulee tyhjentää tavaroista välittömästi, jotta tarvittavia
huoltotoimenpiteitä voidaan tehdä. Jatkossa WC tilaa ei
saa käyttää varastona.
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WC ( tila 185)

WC:ssä oli erittäin voimakas viemärinhaju.
Tavaranmäärä WC tiloissa estää huoltotoimenpiteet
esim. lattiakaivojen kastelut. WC tila tulee tyhjentää
tavaroista välittömästi, jotta tarvittavia
huoltotoimenpiteitä voidaan tehdä. Jatkossa WC tilaa ei
saa käyttää varastona. Viemäreistä tuleva haju
muistuttaa välillä myös maakellarimaista hajua.

Tilassa 185 olevat tavarat ovat kontaminoituneet viemärikaasuilla sekä
mahdollisesti viemärinkautta kulkeutuvien mikrobien vaikutuksesta.
Tavarat tulisi käsitellä ennen käyttöönottoa esimerkiksi pesemällä ne
vähintään 90 asteessa tai käsitellä ne kiehuvassa vedessä huomioiden
materiaalin lämpökestävyyden sekä työturvallisuus yms asiat tai muulla
menetelmällä ammattilaisen toimesta huomioiden esim. käytettävän
menetelmän esim. käytettävän aineen ympäristö- ja terveysvaikutukset
tai vaihtoehtona on myös hävittää tavarat voimassa olevan
jätelainsäädännön mukaisesti.

Ikkunapellityksen ja tiiliverhoilun liitoskohdassa pientä
rakoa, josta sadevedet pääsevät tiiliverhouksen ja
pellityksen taakse.  Sadevesien kastellessa tiilen
pintaan, niin vesi valuu tiilen pintaa myöten
rakenteeseen.  Sadeveden pääsy tulee estää
pellityksen taakse.

Ikkunapellitys raollaan. Pellitys tulee korjata. Pellityksen
liitoskohdan limitys oli myös lyhyehkö.
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B -rakennus

Tiloissa, joissa käytiin oli havaittavissa, että tiivistystoimenpiteitä oli
tehty ulkoseinärakenteisiin ja paikoin vesipisteiden läheisyyteen oli tehty
korjauksia.

Tila B210

Tilassa B210 oli runsaasti tavaraa. Kattomateriaalissa
kuiva kosteusvauriojälki, levyn reuna oli turvonnut.
Kuivan kosteusjäljen läheisyydessä oli muita
tummentumia alaslasketun pintamateriaalissa.
Vesipisteille ja lämmityspattereille tulee olla vapaa
kulkureitti. Tavaraa tulee poistaa ja tila tulee siivota
pölyisyydestä.

Tilan B210 kattoikkunan liitoskohdissa on rakoa.
Rakenteellinen ilmayhteys vesikattotiloihin
suositeltavaa tarkastella. Kattoikkunat ovat
kosteusteknisesti riskirakenteita esimerkiksi
kondenssivesien osalta. Kattoikkunarakenteiden
kohdalla pintamateriaalin pinnalla ei tarkastushetkellä
ollut havaittavissa kosteuden aiheuttamia jälkiä.

R

Tilaa B210 ei käytetä opiskeluun, mutta siitä on oviyhteys viereiseen
luokkatilaan. Tilassa oli runsaasti tavaraa ja pölyistä sekä katossa
kosteusvauriojälki. Tilassa on kattoikkuna, jotka ovat kosteusteknisesti
riskirakenteita. Vastaavanlaisia tiloja on myös muiden luokkien
yhteydessä luokasta kuljettavan oven takana, jotka eivät ole
opiskelukäytössä vaan toimivat ns. varastona.  Näistä tiloista tulee
poistaa ylimääräiset tavarat ja siivota pölyisyydestä sekä tarkastella
rakenteiden kuntoa.

Kiinteistön omistajan tulee tarkastaa näiden tilojen rakenteiden kunto ja
huomioida rakenteet esim. peruskorjaushankkeessa tai aikaisemmin
mikäli rakenteista ilmenee merkittäviä kosteus- ja mikrobivaurioita.
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Tila B218

Tilan B 218 ikkuna oli jäänyt auki. Ikkuna suljettiin.
Ikkunan kautta oli tullut lunta/vettä sisään kastellen
pintamateriaaleja. Ikkunoiden auki pitäminen tulee olla
valvottua ja huolehtia siitä, että sateet eivät pääse
ikkunoiden kautta sisätiloihin. Pitkään jatkuessa
materiaali kastuu ja aiheuttaa olosuhteet
mikrobikasvustolle.

Yhteenveto

Ennen katselmointia kiinteistön omistajalta on saatu tietoa, että koululla
on tehty toimenpiteitä.  Katselmoinnissa oli havaittavissa, että
toimenpiteitä oli tehty mm. tiivistyksiä ulkoseinärakenteisiin.
Katselmoinnissa oli havaittavissa viemärinhajua ja muita havaintoja
tiloista, jotka on edellä mainittu muistiossa.

Katselmoinnin jälkeen on ilmoitettu, että veistoluokan (A86 ja A 79) alla
olevat perustukset ovat joka suuntaan märät ja siellä on ollut vettä. Tilan
alapohjaa pidetään kuivana pohjavesipumpulla ja kiinteistön omistajan
edustajalta saatujen tietojen perusteella pohjavesipumppu toimii.

Esimerkiksi tilassa 218 kaikki alaslasketun katon pintamateriaalit on
poistettu tilasta katon betonipintaan asti. Ennen korjaustoimenpiteitä
vesikatolle menevän ilmanvaihtoputken ympärillä on ollut
kosteusvauriojälki. Palaverissa näytetyssä kuvassa putken juuri oli ollut
avoin ja epätiivis. Kyseinen kosteusvauriojälki tällöin viittaa kylmän ja
lämpimän ilman kohtaamispaikan aiheuttamaan kondenssi-ilmiöön
(ilman kosteus tiivistyy kastepisteen kohdalla vedeksi ja valuttaa sen
putkea myöten materiaaliin aiheuttaen kosteusvauriojäljen ja
olosuhdetekijän materiaalin kosteus- ja mikrobivarioitumiselle).

Palaverin jälkeen ympäristöterveyteen 24.1.2017 on toimitettu koulun
vanhempainyhdistyksen sisäilmatyöryhmän laatima sisäilmakyselyn
kooste (Winnellska skolan B-rakennuksen (ala-aste) sisäilmakysely,
kooste). Koosteesta ilmenee, että kyselyn on suoritettu 11. 1. - 23.1.
välisenä aikana. Koosteessa ilmenee luokkakohtaisia eroja oireiluista.
Vastaavanlaista tietoa luokkakohtaisista eroista ympäristöterveydellä on
ollut ennen saatua kyselyä.

Palaverin jälkeen Espoon seudun ympäristöterveyteen on tullut useita
ilmoituksia koulun lasten vanhemmilta lastensa oireiluista eri
luokkatiloista sekä ilmanpuhdistimien laiton jälkeen.

Rehtorilta saatujen tietojen mukaan korjaustoimenpiteiden ja
ilmanpuhdistimen laiton jälkeen tilasta 218 on tullut myös positiivista
palautetta oireilun vähenemisestä.
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Kiinteistön omistajan edustajalta saatujen tietojen mukaan koulun
ilmavaihtokanavisto on puhdistettu 29.12.2016 - 5.1.2017 välisenä
aikana sekä tuloilmakanavissa olevat villaäänenvaimentimet on käsitelty
pölynsidonta-aineella. Ilmanvaihtoa ei ole vielä säädetty ja kiinteistön
omistajan on tarkoitus säätää ilmavaihto talviloman aikana. Työn
suorittamista vaikeuttavat vanhat venttiilit, joihin ei säätöarvoja ole
löytynyt.

Kiinteistön omistajan edustajalta saatujen tietojen mukaan väestötilojen
hankinta-asia on menossa palvelutuotannon lautakuntaan sekä
tarkoitus on teettää virallinen sisäilmakysely helmikuun aikana
asiantuntijan toimesta.

Lainsäädäntö

Terveydensuojelulaki (763/1994)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 545/2015

Ari Vihertuuli

terveystarkastaja

046 8772327

ari.vihertuuli@espoo.fi

Jakelu Winellska Skolan

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


