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ESPOON KAUPUNKI
Tilapalvelut-liikelaitos
Kunnossapitopalvelut
Tarkastusryhmä

18.5.2022

Ymmerstan siirtokelpoinen koulu
Kohdenumero 4366
Ristihaantie 5, 02750 Espoo
SISÄILMATARKASTUS
1.0 Tarkastuskohde
Tarkastuskohde on 2016 valmistunut puurunkoinen ja rivipeltikattoinen 1-kerroksinen
koulurakennus.
Rakennus on perustettu salaojitetun mursketäytön päälle teräspaalu-palkkirakenteen
varaan. Rakennuksessa on tuulettuva ryömintätila.
Kohde on Parmaco Oy:n toimittama siirtokelpoinen vuokrakoulurakennus.

Ilmavalokuva kohteesta 6.4.2022. Kuvassa on etualalla siirtokelpoinen koulu ja taka-alalla
varsinainen Ymmerstan koulu.

Espoon kaupunki, 02070 Espoon kaupunki, www.espoo.fi / Esbo stad, 02070 Esbo stad, www.esbo.fi
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2.0 Tarkastuksen tarkoitus
Tarkastuksen tarkoitus oli selvittää sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä siirtokelpoisessa koulurakennuksessa.
Tarkastukset suoritettiin 6 ja 20.4.2022 sekä sisäilmaolosuhteiden seurantamittaukset 6.4
– 11.5.2022, mistä raportissa on aika 6.4 - 4.5.2022.
Tarkastus perustuu 14.3.2022 / ID 228066 tehtyyn sisäilmasto-olosuhteet GMpalvelupyyntöön.

3.0 Tarkastuksissa käytetyt mitta- ja näytteenottolaitteet
-

Ilmamäärämittaukset / PMH- V1 mikromanometri ja Alnor LoFlo 6200 huppumittari
CO2-, lämpötila- ja kosteusmittaukset / pSense 2 sisäilmamittari/loggeri
Pintakosteusmittaukset / Gann Hydrotest LG 1 kosteusmittareilla
Sisäilmalaadun- ja paine-eromittaukset / Miran DLS antureilla pilvipalvelun kautta
Dronella katto- ja julkisivukuvaukset

4.0 Rakennetekninen kartoitus
Rakennuksessa tehtiin rakennetekninen kartoitus, jossa selvitettiin rakenteet ja niiden
kunto.

4.1 Paikan päällä tehdyt havainnot
-

Rakennuksen takapuolella puuttuu pieneläinverkko (Kuva 4.1).

-

Alakattolevy puuttuu LE-WC 002 (Kuva 4.2).

-

Teknisessä tilassa on tiivistämättömiä läpivientejä (Kuva 4.3).

-

Pintakosteusmittauksissa ei havaittu kohonneita kosteuksia.

4.2 Toimenpide-ehdotukset
-

Rakennuksen takapuolelle on lisättävä pieneläinverkko.

-

Lisättävä puuttuva alakattolevy LE-WC 002.

-

Teknisessä tilassa on läpiviennit tiivistettävä.
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4.3 Rakennusteknisen tarkastuksen valokuvat tehdyistä havainnoista

Kuva 4.1. Pieneläinverkko puuttuu.

Kuva 4.2. Alakattolevy puuttuu LE-WC 002.
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Kuva 4.3. Teknisessä tilassa on tiivistämättömiä läpivientejä.

5.0 LVI tekninen tarkastus
Rakennuksen yleisilmanvaihto on toteutettu huonekohtaisilla lämmöntalteenottokoneilla
merkiltään Airmaster. (Kuva 5.1). Tulo- ja poistoilmanvaihtokoneita kiinteistössä on 12 kpl,
jokaisessa luokassa omansa sekä kaksi konetta, jotka palvelevat Käytävä-, Siivous- ja
WC- tiloja. Alapohjan radon poistolle on oma huippuimurinsa vesikatolla.
Kohde on liitetty kaukolämpöön. Lämmityksenä rakennuksessa on suljettu vesikertoinen
patterilämmitys.

5.1 Paikan päällä tehdyt havainnot
-

Kaksi luokkakohtaista ilmanvaihtokonetta pysähdyksissä suodatinvahtihälytyksen
takia, lisäksi usean luokkakohtaisten ilmanvaihtokoneen suodatinvahdit näyttivät
suodattimien kunnoksi 0 %.
Suodattimen likaantuessa tarpeeksi ilmanvaihtokone pysähtyy ja käyttäjät
ilmoittavat kiinteistönhoitajalle suodattimen vaihtotarpeesta.
Luokkakohtaisissa ilmanvaihtokoneissa poistoilmasuodattimet tukkeutuvat pölystä
vaihtelevalla aikataululla. Normaali suodatinvaihtoväli on ollut noin 3 kuukautta.

-

Suodattimien valvontajärjestelmässä on vika. TK02 ilmanvaihtokone hälyttää
suodattimien vaihtotarpeesta vain 3 päivää edellisen huollon jälkeen, vaikka
suodatin edelleen puhdas. (Kuva 5.2).

-

Ilmanvaihto ei huuhtele kunnolla koko luokkatilaa. Luokkahuoneiden
ilmavaihtokone on asennettu keskelle huonetta, jolloin ilmanvaihto ei huuhtele
ulkoseinän puoleisia nurkkauksia.

-

Varasto 21 on otettu opetuskäyttöön ja huoneessa ainoastaan poistoilmanvaihto –
23 l/s.
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-

Lämpötilat luokkien välillä vaihtelevat jonkin verran. Huonekohtaiset lämpötilaerot
johtunevat ilmanvaihtokoneiden säädöistä. Osassa luokkahuoneissa tuloilman
asetuslämpötilaksi on asetettu 14˚C.

-

Siivoustilan bideeletku vuotaa.

-

Usean allashanan sivuliikerajoittimet puuttuvat tai ovat väärät.

5.2 Ilmamäärämittaukset (litraa / s, + = tuloilma ja - = poistoilma)

Tilakohtaisesti hyväksyttävää poikkeamaa ilmavirroissa voidaan pitää ± 20 %.
Ilmamäärämittaukset otettiin pistokoeluontoisesti eri huoneista ympäri taloa.
Luokkien ilmamäärät tarkastettu luokkakohtaisen ilmanvaihtokoneen käyttöpaneelista.

5.3 Salaojat ja sadevedet
Salaojia ei tarkastettu. Useat sadevesien rännikaivot ovat osin tukossa ja jäässä
(Kuva 5.3).

5.4 Toimenpide-ehdotukset
-

Ilmanvaihtokoneiden suodattimien säännölliseen vaihtoon tulee kiinnittää erityistä
huomiota.

-

Kaikkien ilmanvaihtokoneiden suodatinvalvontajärjestelmien tarkastus ja korjaus.

-

Varastoon 021 on lisättävä tuloilma ja ilmamäärää on lisättävä, mikäli sitä
käytetään opetustilana.

-

Allashanoihin asennettava sivuliikerajoitin, ettei vesi pääse pöydille ja lattialle.

-

Sadevesien syöksytorvien saattolämmityksiä tulee harkita lisättäväksi.
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5.5 LVI-Tarkastuksen valokuvat tehdyistä havainnoista

Kuva 5.1. Luokkakohtainen ilmanvaihtokone merkiltään Airmaster.

Kuva 5.2. Luokkakohtaisen ilmanvaihtokoneen käyttöpaneeliin tuleva ilmoitus suodattimien
vaihtotarpeesta.
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Kuva 5.3. Rännikaivo jäässä sekä täynnä hiekkaa.

6.0 Rakennusautomaatio (RAU)
Rakennusautomaatio ohjaa kiinteistössä ilmanvaihtoa ja lämmitystä.

6.1 Ilmastointikoneiden käyntiajat
IV-koneet TK01-TK12/PK01-PK12 Koulu ja päiväkoti, käyntiaika on:
Käy aina 24 h/7.

6.2 Paikan päällä tehdyt havainnot
-

Usean ilmanvaihtokoneen sisäänpuhalluslämpötila on 14˚C (Kuva 6.1).

-

Säädöt huojuvat jonkin verran, eikä aina saavuteta asetusarvoa.

-

Kaikki ilmanvaihtokoneet ovat pakettikoneita.

-

Rakennusautomaation toteutus ei aivan vastaa suunnitelmia.

-

Rakennusautomaation suunnitelmat ilmanvaihtokoneiden osalta ovat hyvin
yksinkertaiset, mikä on mahdollistanut nykyisen rakenteen toteutuksen.
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6.3 Tehdyt toimenpiteet
-

Ei toimenpiteitä.

6.4 Toimenpide-ehdotukset
-

Kaikkiin ilmanvaihtokoneisiin säätötavan muutos joko poistokaskadiksi tai poistokompensoinniksi.

-

Poistokaskadin asetus arvoksi 21˚C tai 22˚C.

-

Ilmanvaihtokoneiden säätötavan muutos mahdollistaisi PV-verkoston lämpötilan
laskun.

-

Rakennusautomaatioon tulee lisätä suodatinvahtihälytys, mikäli mahdollista.

6.5 Rakennusautomaation tarkastuksen valokuvat tehdyistä havainnoista

Kuva 6.1. Ilmanvaihtokoneen sisäänpuhalluslämpötila on 14˚C.
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Kuva 6.2. Ilmanvaihtokoneen TK06 Sisäänpuhalluslämpötilan asetusarvo on 14˚C.

Kuva 6.3. Ilmanvaihtokoneen säätöpisteen säätötapa on vakioasetusarvo, jota ei ole
määritelty.
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Kuva 6.4. Ilmanvaihtokoneen TK03 sisäänpuhalluslämpötila on hieman yli ja alle 14˚C.

7.0 Olosuhdeseurannan tulokset
Mittauslaitteiden sijoitukset ovat liitteessä 1 sivulla 13 ja sisäilman laadun
seurantamittausten tulokset selityksineen ovat liitteissä 2 sivuilla 14 – 28.

7.1 Hiilidioksidin (CO2) seurantamittaukset
Asumisterveysasetuksen 2015 mukaan hiilidioksidipitoisuuden (CO2) toimenpideraja
ylittyy, kun sisäilman pitoisuus on 1150 ppm suurempi kuin ulkoilman pitoisuus (noin 400
ppm), joten sisäilman toimenpideraja ylittyy sisäilman pitoisuuksilla yli 1550 ppm.

7.2 Lämpötilan seurantamittaukset
Asumisterveysasetuksen 2015 mukaan suositeltava lämpötila on 20 – 26˚C
lämmityskaudella ja lämmityskauden ulkopuolella 20 – 32˚C.

7.3 Suhteellisen kosteuden seurantamittaukset
Talviaikaan pidetään sisäilman suhteellisen kosteuden sopivana arvona 20 – 40%.
Kuiva sisäilma voi aiheuttaa hengitysteiden limakalvojen, silmien sidekalvojen ja ihon
kuivumista sekä ärsytysoireita.
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8.0 Yhteenveto toimenpide-ehdotuksista
Ennen korjauksien aloittamista tulee selvittää Parmaco Oy:n ja Espoon kaupungin
Tilapalvelut-liikelaitoksen väliset kunnossapidon ja korjauksien vastuunjaot.

8.1 Rakennetekniikka
-

Rakennuksen takapuolelle on lisättävä pieneläinverkko.

-

Lisättävä puuttuva alakattolevy LE-WC 002.

-

Teknisessä tilassa on läpiviennit tiivistettävä.

8.2 LVI-tekniikka
-

Ilmanvaihtokoneiden suodattimien säännölliseen vaihtoon tulee kiinnittää erityistä
huomiota.

-

Kaikkien ilmanvaihtokoneiden suodatinvalvontajärjestelmien tarkastus ja korjaus.

-

Varastoon 021 on lisättävä tuloilma ja ilmamäärää on lisättävä, mikäli sitä
käytetään opetustilana.

-

Allashanoihin asennettava sivuliikerajoitin, ettei vesi pääse pöydille ja lattialle.

-

Sadevesien syöksytorvien saattolämmityksiä tulee harkita lisättäväksi.

8.3 Rakennusautomaatio
-

Kaikkiin ilmanvaihtokoneisiin säätötavan muutos joko poistokaskadiksi tai poistokompensoinniksi.

-

Poistokaskadin asetus arvoksi 21˚C tai 22˚C.

-

Ilmanvaihtokoneiden säätötavan muutos mahdollistaisi PV-verkoston lämpötilan
laskun.

-

Rakennusautomaatioon tulee lisätä suodatinvahtihälytys, mikäli mahdollista.
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Espoo 18.5.2022
Jari Leporanta / Rakennustekniikka, FISE kosteusvaurion kuntotutkija
Ilkka Kaukua / LVI-tekniikka
Pekka Konttinen / Talotekniikka
Tommy Nenonen / LVI- ja Talotekniikka
Ari Pekonen / Automaatio
Liitteet
Liite 1 / Sisäilman laadun mittauslaitteiden ja ilmanvaihtokoneiden sijainnit
Liitteet 2 / Sisäilman laadun mittaustulokset
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Liite 1 / SISÄILMAN LAADUN MITTAUSLAITTEIDEN JA ILMANVAIHTOKONEIDEN
SIJAINNIT

14(28)

Liitteet 2 / SISÄILMAN LAADUN SEURANTAMITTAUSTEN TULOKSET
ILMANLAATURAPORTTI (Miran DLS)
Kohde:

4366 Ymmerstan siirtokelpoinen koulu, Luokka 011 (Anturi 2.1)

Mittausaika:

6.4 – 4.5.2022

CO2 (=hiilidioksidipitoisuus)

Aika-akselilla la – su oli 9–10.4, Pääsiäinen pe – ma 15–18.4, 23–24.4 ja 30.4–1.5.2022.
CO2-pitoisuudet nousivat päivisin käytön aikana maksimissaan noin 1900 ppm tasolle.
Käytön ulkopuolella CO2-pitoisuudet olivat pääsääntöisesti ulkoilmaa vastaavalla tasolla
noin 400 ppm.

Lämpötila

Lämpötila vaihteli noin 19.5 – 24.5˚C:een välillä.
Lämpötilojen huiput ajoittuivat pääsääntöisesti toiminnan päiväaikoihin.
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Suhteellinen kosteus

Suhteellinen kosteus vaihteli noin 15 – 30 RH% välillä.
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ILMANLAATURAPORTTI (Miran DLS)
Kohde:

4366 Ymmerstan siirtokelpoinen koulu, Luokka 013 (Anturi 2.2)

Mittausaika:

6.4 – 4.5.2022

CO2 (=hiilidioksidipitoisuus)

Aika-akselilla la – su oli 9–10.4, Pääsiäinen pe – ma 15–18.4, 23–24.4 ja 30.4–1.5.2022.
CO2-pitoisuudet nousivat päivisin käytön aikana maksimissaan noin 1000 ppm tasolle.
Käytön ulkopuolella CO2-pitoisuudet olivat pääsääntöisesti ulkoilmaa vastaavalla tasolla
noin 400 ppm.

Lämpötila

Lämpötila vaihteli noin 20.5 – 23˚C:een välillä.
Lämpötilojen huiput ajoittuivat pääsääntöisesti toiminnan päiväaikoihin.

17(28)

Suhteellinen kosteus

Suhteellinen kosteus vaihteli noin 10 – 30 RH% välillä.
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ILMANLAATURAPORTTI (Miran DLS)
Kohde:

4366 Ymmerstan siirtokelpoinen koulu, Opettajien huone 015 (Anturi
2.3)

Mittausaika:

6.4 – 4.5.2022

CO2 (=hiilidioksidipitoisuus)

Aika-akselilla la – su oli 9–10.4, Pääsiäinen pe – ma 15–18.4, 23–24.4 ja 30.4–1.5.2022.
CO2-pitoisuudet nousivat päivisin käytön aikana maksimissaan noin 600 ppm tasolle.
Käytön ulkopuolella CO2-pitoisuudet olivat pääsääntöisesti ulkoilmaa vastaavalla tasolla
noin 400 ppm.

Lämpötila

Lämpötila vaihteli noin 19 – 22˚C:een välillä.
Lämpötilat olivat korkeimmillaan ilta- ja yöaikoihin.
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Suhteellinen kosteus

Suhteellinen kosteus vaihteli noin 10 – 35 RH% välillä.
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ILMANLAATURAPORTTI (Miran DLS)
Kohde:

4366 Ymmerstan siirtokelpoinen koulu, Luokka/Varasto 021 (Anturi 2.4)

Mittausaika:

6.4 – 4.5.2022

CO2 (=hiilidioksidipitoisuus)

Aika-akselilla la – su oli 9–10.4, Pääsiäinen pe – ma 15–18.4, 23–24.4 ja 30.4–1.5.2022.
CO2-pitoisuudet nousivat päivisin käytön aikana maksimissaan noin 1000 ppm tasolle.
Käytön ulkopuolella CO2-pitoisuudet olivat pääsääntöisesti ulkoilmaa vastaavalla tasolla
noin 400 ppm.
Luokka- ja Varastokäytössä olevassa tilassa on ainoastaan - 20 l/s poistoilmanvaihto.

Lämpötila

Lämpötila vaihteli noin 23.5 – 24.5˚C:een välillä.
Lämpötilojen huiput ajoittuivat päiväaikoihin.
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Suhteellinen kosteus

Suhteellinen kosteus vaihteli noin 15 – 25 RH% välillä.
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ILMANLAATURAPORTTI (Miran DLS)
Kohde:

4366 Ymmerstan siirtokelpoinen koulu, Luokka 024 (Anturi 2.5)

Mittausaika:

6.4 – 4.5.2022

CO2 (=hiilidioksidipitoisuus)

Aika-akselilla la – su oli 9–10.4, Pääsiäinen pe – ma 15–18.4, 23–24.4 ja 30.4–1.5.2022.
CO2-pitoisuudet nousivat päivisin käytön aikana maksimissaan noin 1000 ppm tasolle.
Käytön ulkopuolella CO2-pitoisuudet olivat pääsääntöisesti ulkoilmaa vastaavalla tasolla
noin 400 ppm.
Mittausjakson alussa CO2-pitoisuus oli noin 3000 ppm tasolla, koska ilmanvaihtokone oli
pysähtyneenä likaisten suodattimien takia.

Lämpötila

Lämpötila vaihteli noin 19.5 – 23.5˚C:een välillä.
Lämpötilojen huiput ajoittuivat pääsääntöisesti toiminnan päiväaikoihin.
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Suhteellinen kosteus

Suhteellinen kosteus vaihteli noin 10 – 30 RH% välillä.
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ILMANLAATURAPORTTI (Miran DLS)
Kohde:

4366 Ymmerstan siirtokelpoinen koulu, Luokka 026 (Anturi 2.6)

Mittausaika:

6.4 – 4.5.2022

CO2 (=hiilidioksidipitoisuus)

Aika-akselilla la – su oli 9–10.4, Pääsiäinen pe – ma 15–18.4, 23–24.4 ja 30.4–1.5.2022.
CO2-pitoisuudet nousivat päivisin käytön aikana maksimissaan noin 1000 ppm tasolle.
Käytön ulkopuolella CO2-pitoisuudet olivat pääsääntöisesti ulkoilmaa vastaavalla tasolla
noin 400 ppm.

Lämpötila

Lämpötila vaihteli noin 18.5 – 24˚C:een välillä.
Lämpötilojen huiput ajoittuivat pääsääntöisesti toiminnan päiväaikoihin.
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Suhteellinen kosteus

Suhteellinen kosteus vaihteli noin 10 – 30 RH% välillä.
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ILMANLAATURAPORTTI (Miran DLS)
Kohde:

4366 Ymmerstan siirtokelpoinen koulu, Luokka 011 (Anturi 2.1), Luokka
013 (Anturi 2.2), Opettajien huone 015 (Anturi 2.3), Luokka/Varasto 021
(Anturi 2.4), Luokka 024 (Anturi 2.5) ja Luokka 026 (Anturi 2.6)

Mittausaika:

6.4 – 4.5.2022

Paine-ero PE2.8 / Opettajien huoneen 015 ja ulkoilman välillä

Tilan paine-ero vaihteli noin 0 ja – 8 Pa välillä ajallisesti epäsäännöllisesti.
Negatiivinen mittausarvo Tila on alipaineinen ja positiivinen mittausarvo Tila on
ylipaineinen ulkoilmaan nähden.

Paine-ero PE2.9 / Luokan 013 ja ulkoilman välillä

Tilan paine-ero vaihteli noin + 1 ja – 5 Pa välillä ajallisesti epäsäännöllisesti.
Negatiivinen mittausarvo Tila on alipaineinen ja positiivinen mittausarvo Tila on
ylipaineinen ulkoilmaan nähden.
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Paine-ero PE2.10 / Luokan 011 ja ulkoilman välillä

Tilan paine-ero vaihteli noin + 1 ja – 6 Pa välillä ajallisesti epäsäännöllisesti.
Negatiivinen mittausarvo Tila on alipaineinen ja positiivinen mittausarvo Tila on
ylipaineinen ulkoilmaan nähden.

Paine-ero PE2.11 / Luokan 024 ja ulkoilman välillä

Tilan paine-ero vaihteli noin + 1 ja – 5 Pa välillä ajallisesti epäsäännöllisesti.
Negatiivinen mittausarvo Tila on alipaineinen ja positiivinen mittausarvo Tila on
ylipaineinen ulkoilmaan nähden.
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Paine-ero PE2.12 / Luokan 026 ja ulkoilman välillä

Tilan paine-ero vaihteli noin 0 ja – 8 Pa välillä ajallisesti epäsäännöllisesti.
Negatiivinen mittausarvo Tila on alipaineinen ja positiivinen mittausarvo Tila on
ylipaineinen ulkoilmaan nähden.
Mittausjakson alussa mittausputkessa oli vaurio.

