Killan koulu
Raportti alkukartoituksesta ja tutkimussuunnitelma

Tiivistelmä
Vuonna 1982 valmistuneessa Killan koulussa tehtiin käyttäjäkysely ja kartoituskäynti aistinvaraisin
havainnoin sekä henkilökunnan haastatteluja. Raportti sisältää toimenpide-ehdotuksia, joiden tarkoitus on parantaa sisäilman laatua juuri niiden tekijöiden osalta, jotka vaikuttavat eniten sisäilman laatuun.
Käyttäjäkyselyn mukaan rakennuksen alemmassa kerroksessa haisee home ja ylemmässä viemärikaasut. Tunkkaisuutta havaittiin molemmissa kerroksissa. Osa käyttäjistä kohdensi oireitaan ja aistinvaraisia havaintoja tiloihin 1.027, 1.028, 1.058 ja 2.061. Näiden tilojen tutkimiseen kiinnitettiin
erityistä huomiota.
Koulun liikuntasalin päädyssä 2. kerroksessa ollut vahtimestarin asunto muutettiin vuonna 2016
esikouluksi. Tiloihin tehtiin pintaremontti, jonka aikana myös alla olevia vanhoja luokkia remontoitiin esikoulukäyttöön. Näille uusituille tiloille on oma uusi ilmanvaihtokone.
Rakennuksen viemärit ja putkisto ovat alkuperäiset ja lähivuosina erilaisia vesivahinkoja on raportoitu useita. Pieniä kunnostustoimia on lähivuosina tehty paljon, mm. sadevesien ohjausta. Tilat
koettiin pääsääntöisesti jonkin verran pölyisiksi ja tutkimushetkellä pölyä ja likaa oli kertynyt pinnoille molemmissa kerroksissa.
Käyttäjät ovat raportoineet varsinkin alla olevien toimenpiteiden auttaneen sisäilmaoireiluun:
-

putkikanaalien puhdistus vuosi sitten
luokkatilan lattian kuivatus ja maton vaihto
iv-kanavien puhdistus
ilmanpuhdistimien asennus

Käyttäjäkyselyn mukaan 60 % vastanneista työntekijöistä koki oireilua rakennuksessa. Eniten oireita koettiin 2. kerroksessa. Koska sisäilmaoireilua on koettu rakennuksessa pitkään eikä käyttäjillä ole kokonaiskuvaa siitä mikä rakennuksen kunto on, suosittelemme pitämään käyttäjille tilanteesta infotilaisuuden tai jakamaan infokirjeen.
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Tapio Helenius, vs. toimialajohtaja
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Yhteyshenkilöt
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Toimeksisaaja ja vastuuhenkilöt
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Käytössä olleet dokumentit

Pohjakuvat, ISEC-sisäilmakyselyt ja haastattelutulokset. Vahtimestarin kopista löytyi alkuperäisiä rakennekuvia.
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Raportti ja tutkimussuunnitelma

Elina Korpela, vastaava tutkija
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2. Käyttäjäkysely- ja haastattelutulokset
Käyttäjäkyselyn vastausaktiivisuus oli 86 %. Kyselyyn vastasi 30 henkilöä. Pysyvää tai pitkäaikaista
haittaa tästä rakennuksesta koki neljä henkilöä ja kaksi lisäksi jostain muustakin rakennuksesta.
Voimakkainta sisäilmahaittaa koettiin ylemmässä kerroksessa. Viimeisen vuoden aikana tehtyjen
muutosten ja korjausten on kerrottu auttaneen oireisiin jonkin verran. Kuitenkin puutteet ilmanvaihdon suhteen koettiin yhä ongelmalliseksi.
Tunkkaisuutta, homeen ja viemärin hajua koettiin 1. kerroksessa runsaasti ja 2. kerroksessa lievästi. Kemikaalimaista hajua havaittiin jonkin verran toisessa kerroksessa. Hajujen leviämistä varsinkin viemäreistä ja vessoista raportoi 76 % vastaajista.
Käyttäjäkysely liitteenä.
3. Johtopäätökset tarkastuksista ja mittauksista kohdekäynnillä

3.1 Perustukset, lattia- ja seinärakenne
Löysimme vahtimestarin kopista alkuperäisiä rakennekuvia.
Kuvien mukaan rakennuksessa on pääsääntöisesti maanvarainen laatta.
Alapohjarakenne pääsääntöisesti:
-

lattiapäällyste linoleum, remontoiduissa tiloissa (kuten entinen vahtimestarin asunto)
muovimatto
tasoite
ontelolaatta 265 mm
100 mm solumuovi

Ulkoseinärakenne pääsääntöisesti:
-

130 mm poltettu tiili
10 mm ilmarako
2 x 75 mm mineraalivillalevy
130 mm kalkkihiekkatiili
pintakäsittely

Kartoituksessa mitattiin pistokoeluonteisesti paine-eroa ulkoseinän yli. Paine-ero vaihteli välillä –
1…-6 Pa.
Ikkunapellitysten kallistukset on rakennuksessa riittämättömiä ja pellitysten tekninen käyttöikä
ylittynyt. Ikkunoiden karmit on paikoin rikki ja ikkunoista vetää. Näistä syistä sadevesi voi päästä
vaurioittamaan seinärakenteita ja sisäilmaan päästä ilmavuotoja mahdollisesti sadeveden vaurioittamista seinärakenteista.
Yläkerroksessa kattoikkunoiden kuilut ovat paikoin huonossa kunnossa ja niiden lähellä rakenteista lähti homemaista hajua (esimerkiksi tilassa 2.023 josta myös käyttäjät ovat raportoineet homemaista hajua). Yläkerroksessa oli käytöstä poistettuja ja puutteellisesti tukittuja viemäreitä. Rakenteiden vanhat putkistot voivat toimia kulkureitteinä epäpuhtauksille, muun muassa viemärin
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hajulle. Liikuntasalin ja ruokasalin seinissä ja katossa on suojaamatonta villaa äänieristeenä ja villakuituja voi levitä sisäilmaan ilmavirtojen mukana.

Kuva 1 Kattoikkunan kuilun vieressä vanhoja vesivaurioita (tila 2.023).
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Kuva 2 Pellitys ja ikkunapuitteet paikoin huonossa kunnossa.

Kuva 3 Vesi lammikoituu katosten päälle ja valuu kastelemaan rakenteita (ks. kuva 4)
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Kuva 4 Katoksen vesi kastelee seinärakennetta
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Kuva 5 Akustiikkavillaa liikuntassalin katossa ja seinässä

Toimenpide-ehdotukset lattia- ja seinärakenteiden tutkimiseksi
Kosteustekninen toimivuus ja mahdollisten vaurioiden tunnistaminen:
-

-

-

alapohjarakenteen ja märkätilojen pintakosteuskartoitus
lattiapinnoitteen alta viiltomenetelmällä tehtäviä kosteusmittauksia kaikkiin osiin rakennusta pintakosteuskartoituksen perusteella.
rakenneavaukset alapohjaan viiltomittaustulosten perusteella mahdollisten kosteusvaurioiden selvittämiseksi
materiaalinäytteet alapohjan rakenneavauksista, jos rakenteet todetaan kosteusvaurioituneiksi.
ilmavuotoreittien selvittäminen seinärakenteista sisätiloihin merkkiainetutkimuksella
luokissa joissa on havaittu sisäilmaoireilua.
rakenneavaukset ulkoseinärakenteisiin
o selvitetään mahdolliset mikrobivauriot seinärakenteissa.
o otetaan materiaalinäytteitä, jos havaitaan kosteutta tai muita viitteitä vaurioista
o todennetaan rakenteen suunnitelmien mukaisuus
o arvioidaan rakenteen kosteusteknistä toimivuutta
materiaalinäytteet (bulk-emissionäytteitä) kemiallisten materiaaliemissioiden mittaamiseen ja mattovaurioiden todentamiseen. Näytteet valitaan näkyvien vaurioiden,
mattomateriaalin, rakennusosan ja viiltokosteusmittauksista saatujen tulosten mukaan. Vertailunäyte otetaan kuivalta, vaurioitumattomalta alueelta.
putkikanaalien aistinvarainen tarkistus ja paine-erojen mittaus.
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o

Jos putkikanaalit ovat ylipaineisia sisätiloihin nähden eikä painesuhteita saada
korjattua iv-säädöillä tai esim. tiivistyksillä, suosittelemme putkikanaalien laajempaa tutkimusta ja materiaalinäytteitä.

3.2 Kattorakenteet
Yläpohjassa oli pääosin hyväkuntoinen bitumikermikate. Kattoikkunoinen tiivisteet ja katossa olevat läpiviennit olivat silmämääräisesti tarkasteltuna hyvässä kunnossa. Viemärikaivoissa ja muualla katolla oli erittäin vähän roskia. Rakenneleikkauskuvia oli nähtävillä. Vesikaton vuotojälkiä oli
havaittavissa ruokalan ja 2. kerroksen tilan 2.032 liitoskohdassa.
Toimenpide-ehdotukset kattorakenteen tutkimiseksi
-

huonokuntoisen kattoikkunan tila 2.032 kuilun sekä ruokalan ja 2. kerroksen tilan
2.032 liityntäkohdan rakenneavaukset.
geeliteippinäytteet (mineraalikuidut) ruokalasta ja liikuntasalista jotta saadaan selville
irtoaako akustiikkalevyistä kuituja sisäilmaan.
yläpohjan tuulettuvat tilat tarkastetaan.

3.3 Ilmanvaihto
Rakennuksessa on useita tulo- ja poistokoneita:
-

liikuntasalissa on oma iv-koneensa, jossa on hiilidioksidi- ja liikeohjaus
liikuntasalin pesu- ja pukeutumistiloille
opetus ym. tiloille
keittiötiloille
esikoululle

Ilmanvaihdon toimivuutta arvioitiin aistinvaraisesti eri puolilla rakennusta. Paine-ero ulkoilmaan
nähden oli mittaushetkellä noin -1-6 Pa. Huoltomiehellä ei ole tietoa koska ilmanvaihtokanavat on
nuohottu tai onko ilmamääriä laskettu ja tasapainotettu vuoden 2016 iv-muutostöiden jälkeen.
Huoltomiehen mukaan rakennuksessa on viimeisen puolen vuoden aikana ollut ilmanvaihtokoneet jatkuvasti päällä. Ongelmana on liikuntasalin hiilidioksidiohjattu ilmanvaihto sekä keittiön
poistot, jotka ovat päällä vain osan vuorokautta. On selvitettävä, aiheutuuko tästä rakennukseen
osaksi vuorokautta suuria alipaineita. Ilmanvaihdolliset olosuhteet voivat poiketa paljonkin käyttöajan ulkopuolella.
Toimenpide-ehdotukset ilmanvaihdon tutkimiseksi
-

-

koko kanaviston puhtauden silmämääräinen arviointi pistokoeluonteisesti tarkastusluukkujen ja päätelaitteiden takaa.
ilmamäärien mittaaminen rakennuksesta pistokoeluonteisesti noin 10 % tutkituista
tiloista, jolla arvioidaan ilmamäärien suunnitelmanmukaisuutta ja riittävyyttä tilojen
käyttöön nähden.
mitataan ilmanvaihtoon liittyviä olosuhteita seurantamittalaitteella.
o Lämpötila, paine-ero ulkoilmaan nähden, CO2, ilmankosteus

3.4 Piharakenteet
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-

maakaadot ja sadevesien ohjaus olivat paikoin puutteelliset jolloin sadevesi pääsee
kastelemaan julkisivuja. Vesi jää seisomaan paikoin suorille ikkunapelleille ja näin
mahdollisesti vaurioittaa seinärakenteita. Osa ikkunapelleistä on vääntynyt ja vesi
pääsee suoraan rakenteisiin (kuva 2).

Kuva 6 Pellitykset ovat vaakatasossa ja vesi pääsee mahdollisesti kastelemaan rakenteita. Lisäksi osa pelleistä puuttui.

4. Tutkimussuunnitelma
Lattia- ja seinärakenne
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-

-

-

Pintakosteuskartoitus
lattiapinnoitteen alta viiltomenetelmällä tehtäviä kosteusmittauksia 10-15 kpl, kaikkiin osiin rakennusta.
rakenneavauksia seiniin 5 kpl
rakenneavauksia alapohjaan 2-4 kpl
mikrobimateriaalinäytteet rakenneavauksista 6-10 kpl
pyyhintäpölynäytteitä mikrobilaskeumalle 5 kpl joilla tutkitaan toksisten mikrobien
läsnäoloa.
geeliteippinäytteitä 4 kpl teollisten mineraalikuitujen tutkimista varten.
varaus porareikämittauksille 1-4 kpl
o kolme porareikää/tutkimuspiste, porareikien putkitus ja tiivistäminen.
o kosteuden annettava tasaantua vähintään 3 vrk.
o tutkimuspisteet tulee valita siten, etteivät ne aiheuta haittaa käyttäjille.
o tutkimuspisteiden määrä riippuu löydösten laadusta viiltokosteusmittauksissa
ja voi näin ollen olla vähäisempi.
materiaalinäytteitä (bulk-emissionäytteitä) 6 kpl kemiallisten materiaaliemissioiden
mittaamiseen mattovaurioiden todentamiseen. Näytteet valitaan näkyvien vaurioiden, mattomateriaalin, rakennusosan ja viiltokosteusmittauksista saatujen tulosten
mukaan. Vertailunäyte otetaan kuivalta, vaurioitumattomalta alueelta. Huom. Näytteiden määrä riippuu kosteuslöydöksistä.
ilmavuotoreittien selvittäminen lattia- ja seinärakenteista sisätiloihin merkkiainetutkimuksella.
putkikanaalien aistinvarainen tarkistus ja paine-erojen mittaus. käyttäjät raportoivat
viemärinhajusta. Selvitetään, johtuuko tilanne esim. kuivuneista kaivoista vai vaihtelevista painesuhteista sekä ilmamääristä ja vaatiiko asia lisätutkimusta.

Ikkunarakenteet
-

käyttäjät raportoivat vedon tunteesta ja kylmyydestä. Tutkitaan pistokoeluonteisesti
ilmavuotojen mahdollisuus ikkunoiden ja seinien liitoskohdista lämpökameralla 10-15
% tiloista.

Kattorakenteet
-

alaslaskettujen kattojen aistinvarainen tarkastus.
rakenneavaukset 2 kpl tilaan 2.023.

Ilmanvaihto
-

mitataan ilmanvaihtoon liittyviä olosuhteita seurantamittalaitteella
o Lämpötila, paine-ero ulkoilmaan nähden, CO2
o suositeltava määrä 6 kpl.

Kohdekäynnit
-

kohdekäynti 1
o tutkimussuunnitelman mukaiset työt pääosin
kohdekäynti 2, kolmen päivän kuluttua
o porareikämittausten tulokset, loput rakenneavauksista
kohdekäynti 3, kahden viikon kuluttua ensimmäisestä kohdekäynnistä:
o seurantalaitteiden poishaku
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