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Tässä rakennusterveysasiantuntijan koulutuksen lopputyössä laadittiin korjaussuunnitelma 
sisäilman laadun parantamiseksi. Lähtötietoina käytettiin olemassa olevia tutkimusraport-
teja. Tutkimusraportteja oli käytettävissä laajemminkin, mutta tähän lopputyöhön otettiin 
viimeisimmät tutkimukset. Vanhempia tutkimuksia oli tehty yksittäisinä ja laajuudeltaan var-
sin suppeina ja niiden katsottiin vanhentuneen koulussa tehtyjen lukuisten korjaustoimen-
piteiden vuoksi. 
 
Työssä käydään läpi rakennuttajan asettamia sisäilmatavoitteita ja niiden merkityksiä. Ra-
kennuksen pääasiallisia rakenteita ja niiden rakennustapaa kuvaillaan tässä lopputyössä. 
On tärkeää tunnistaa mikrobien ja niiden lajistojen merkitys sisäilmakorjauksissa. Kemial-
listen yhdisteiden pitoisuuksien esiintyminen sisäilmassa on hälyttävä merkki ja on usein 
merkki epätavallisesta lähteestä.  
 
Tässä lopputyössä osoitetaan vanhojen rakennusten osalta moninaisuutta sen korjaami-
sessa ja rakenteiden toiminnan ymmärtämisessä. Vanha rakennuskanta on toteutettu ra-
kennusajankohdan opeilla ja markkinoilla olevilla vähäisillä materiaaleilla. Materiaalitunte-
mus oli vähäistä eikä niiden vaikutuksista sisäilmaan osattu huomioida. 
 
Sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä on useita. Tutkimuksia joudutaan usein laajentamaan alku-
peräisestään, kuten tässäkin hankkeessa on käynyt. Kun tutkimuksissa havaitaan raken-
teellisia mikrobivaurioita, kemiallisten yhdisteiden esiintymisiä tai ilmanvaihdossa havait-
tuja puutteita, ei yksiselitteistä syytä sisäilman laadun heikkenemiselle voida selkeästi 
osoittaa. Syyt voivat olla moninaisia, useiden tekijöiden summa. 
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In this building health expert’s thesis was drawn up a renovation plan for improving indoor 
air. As background data were used existing research reports. It was possible to use re-
search reports more widely, but in this thesis was decided to use the only latest ones. 
There are some individual older reports but their contents are quite constricted. The infor-
mation in those was considered outdated because of numerous renovation works and 
therefore there were not applicable in this case.    
 
This thesis describes the targets for the indoor air set by the building promoter, and also 
meanings of those targets. The main structures of the building and their building methods 
are presented in this thesis. In the renovations of indoor air it is important identify microbes 
and their varieties. It’s alarming if chemical compounds are found in the indoor air. This 
can often means that there is an unusual source in some structure. 
 
In this thesis is shown that the reparations of old buildings can be made in many different 
ways. It is also important to understand all the different ways in which the old buildings are 
made. In 1940s the buildings stock was built with the methods and few material alterna-
tives of that time. The material knowledge was constricted and material impacts to indoor 
air weren’t known.      
 
There are many factors which influence indoor air. It’s not unusual that researches have to 
be extended from it’s original width, as also happened in this case. When structural mi-
crobe damages, chemical compounds or deficiencies in the ventilation system are found, it 
is seldom possible to point out one single factor that deteriorates the quality of indoor air. 
The factors can vary and the quality of indoor air can be affected by many factors at the 
same time.  
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1 Johdanto 

Koulu on 1.- 9. luokkien yhtenäiskoulu. Koulun suunnittelijana on toiminut paikkakunta-

lainen arkkitehti. Koulu luokitellaan kulttuurihistoriallisesti, arkkitehtonisesti ja kaupunki-

kuvallisesti arvokkaaksi rakennukseksi. 

Lopputyössä tuodaan esille tutkimuksissa havaittuja sisäilmaan vaikuttavia heikentäviä 

tekijöitä ja laatia rakennukselle pääpiirteinen korjaussuunnitelma. Työssä esitellään tut-

kimuksissa havaitut vauriot, haitta-aineet ja niiden merkityksiä sisäilman laatuun. Lisäksi 

työssä tuodaan esille rakennusajankohdan eri tyyppisiä rakenteita ja niiden korjausta-

poja sekä tarkastellaan niiden rakennusfysikaalista toimintaa.  

Opinnäytetyötä on rajattu ja korjausta käsitellään yleisellä tasolla. Koulun peruskorjaus 

liittyy kokonaisuutena hankkeeseen laajempaan kokonaisuuteen, johon liittyy laajen-

nusosan rakentaminen. 

Korjaushankkeen sisäilmaluokitukseksi on päätetty S2. Sisäilmaluokitus S2 tarkoittaa 

hyvää sisäilmastoa ja laadultaan olla hyvä. Sisäilmastoon liittyviä tavoitearvoja annetaan 

lämpötilojen, ilman epäpuhtauksien, äänen ja valaistuksen osalta. Näillä kaikilla on mer-

kitys aistittavaan sisäilmastoon.  

2 Rakennuksen nykytila 

Koulu on valmistunut vuonna 1948. Koulun rakentaminen ajoittui säännöstelyaikaan ja 

rakennustarvikkeita ei ollut laajasti saatavilla. Sodan päätyttyä yhteiskuntarakenteeseen 

alkoi tulla muutoksia. Ihmisten muutto kaupunkeihin voimistui ja se vaikuttivat kaupunki-

kehitykseen. Yhteiskuntarakenteen muutoksen vuoksi rakennettiin myös uusia kouluja.  

Koulu on perustettu osin kalliolle sekä pohjamoreenin varaan. Perustusrakenteet ovat 

säästöbetonia ja ovat verraten massiiviset. Vanhaan alapohjaan tehtiin erillinen tutkimus, 

jolla haluttiin saada kokonaiskuva lattioista. Lattioita on korjailtu ja muuteltu vuosien ai-

kana eikä kaikista muutoksista ole arkistoitu. Lattian korkeusasemia on muutettu joiden-

kin tilojen osalta.  
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Maanvaraisissa lattioissa esiintyy kosteusteknisiä ongelmia melko laajasti ja yhteisenä 

tekijänä on hienojakoinen lattian alustäyttömateriaali.  Muovimattopäällysteitä esiintyy 

teknisissä ja varastotiloissa. Alkuperäisiä lattiarakenteita esiintyy, vaikkakin lattioita on 

melko laajasti korjailtu vuosien aikana. Lattioista osa on ns. Platon-lattiajärjestelmää, 

jonka tarkoitus on tuulettaa alta kulkeutuvat epäpuhtaudet hallitusti pois. Lattioiden muo-

vimatoja on vaihdettu kuivapuristelaatallisiin. 

 Kerrosten väliset luokkatilojen välipohjat ovat pääosin alalaatallisia teräsbetoniraken-

teita puulattialla. Käytävätilat ja liikuntasalin lattiat ovat kaksoislaatallisia teräsbetonipal-

kistoja.  

 

Kuva 1. Alalaatallisen välipohjan toteutusperiaate. 

Välipohjien täytteenä on käytetty sahanpurua ja sekalaista rakennusjätettä. Osa välipoh-

jista on peruskorjattu 1990-luvulla. 

Rakennuksessa esiintyy kaksi erityyppistä yläpohjarakennetta, palopermannollinen sekä 

ilman palopermantoa. Palopermannon alla on yhtenäinen puualusta. Lämmöneristeenä 

on höyläyslastu, jonka vahvuus vaihtelee.  

Pohjakerroksen seinä on säästöbetonia, jonka sisäpuolella on n. 150mm kevytbeto-

nieriste. Kevytbetoni on valettu betoniseinää vasten. Ylempien kerrosten seinät ovat ns. 

yhden kiven seiniä. Seinien kokonaisvahvuus on n. 65 cm. Seinässä olevan läm-

möneriste on kevytbetonia ja sen vahvuus on 150mm.  
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Osa pohjakerroksen seinistä ovat maanpaineellisia seiniä. Luokkasiiven maanpaineelli-

set seinät ovat korjattu 2000-luvulla ulkopuolisella veden- ja lämmöneristeellä. Liikunta-

salin siipi on alkuperäinen eikä ulkopuolisia vedeneristeitä seinässä ole.  

 

Kuva 2. Ylempien kerrosten ulkoseinärakenne. 

3 Rakenteiden vauriot ja muut epäpuhtaudet 

Alapohjan tutkimuksessa todettiin eri tyyppisiä kosteusvaurioihin liittyviä ongelmia. Tut-

kimuksia ei laajennettu, koska on tehty päätös alapohjan kokonaisvaltaisesta uusimi-

sesta. Korjattujen välipohjien osalta todettiin, aiemmista korjauksista huolimatta, edel-

leen oleman sisäilmaa haittaavia epäpuhtauksia. Ullakolla olevan IV-konehuoneen latti-

assa havaittiin tutkimuksissa vaurioita, joilla voi olla vaikutuksia sisäilman laatuun il-

mayhteyksien kautta.  

Kiinteistössä tutkittiin ilmassa esiintyviä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Kaikissa näyt-

teissä esiintyi 2-Etyyliheksanolia. Lisäksi näytteissä esiintyi mm. aldehydejä ja naftalee-

nia.  Ilmanäytteellä voidaan todeta sisäilmassa esiintyviä yhdisteitä, jotka voivat olla pe-

räisin materiaaleista tai rakenteista. Yhdisteet voivat vapautua sisäilmaan myös ihmisten 

hajusteista, kalusteista, tekstiileistä jne. Ilmanäyte voi olla yksi tutkimuksen osa koko-

naisvaltaisessa tutkimuksessa.  
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Ilmanvaihtojärjestelmästä on tehty erilaajuisia tutkimuksia. Kanavistoista tehdyissä mik-

robitutkimuksissa ei havaittu erityisiä viitteitä vaurioista vaan tuloksen ovat tavanomaisia. 

Ilmanvaihtokoneissa havaittiin erityyppisiä puutteita mm. puhdistusluukkujen osalta. Ko-

neissa havaittiin runsaasti pölyä. Tuloilmajärjestelmässä havaittiin korkeahkoja kuitupi-

toisuuksia.  

Rakennuksen paine-eromittauksissa kokonaispaine-ero ulkoilmaan ei ole merkittävästi 

aliaineinen. Ilmanvaihdon suunnittelussa on pyrittävä tasapainoon tai hyvin vähäiseen 

alipaineeseen.  

4 Toteuttaminen 

Maanvaraisten alapohjien suunnitteluun liittyy kosteusteknisesti erityishuomioita. Raken-

teen kuivuminen päällystyskelpoiseksi, vesihöyryn diffuusion hallinta sekä kapillaarisen 

veden ehkäiseminen lattiarakenteessa.  

Korjattavaksi suunnitellut välipohjien betonipinnat puhdistetaan hiekkapuhaltamalla tai 

mekaanisesti. Puhdistuksen jälkeen kaikki betonipinnat liekitetään kaasupolttimella. Pin-

tojen puhtautta voidaan seurata mikrobikontrollinäytteillä, joiden perusteella voidaan ar-

vioida menetelmän toimivuus ja puhdistusaste.  

Välipohjien kansi on lähtökohtaisesti puurakenteinen, mutta on selvitettävä suunnittelu-

vaiheen edetessä, voidaanko kansi tehdä ohuesta betonilaatasta. Tässä saavutetaan 

merkittäviä hyötyjä kannen tiiveyden suhteen sekä askel- ja ilmaääniteknisesti.  

Pohjakerroksen seinät ovat edellä kuvatun tavoin rakennettu sisäpuolisella kevytbeto-

nieristyksellä. Vanhat tasoitteet ja pinnoitteet poistetaan kevytbetoniin saakka tai jos alla 

on rappauskerros, ulotetaan poisto siihen saakka. Uusiksi tasoitteiksi tulee valita kosteu-

densietokyvyltään kestäviä ja vesihöyryä tuotteita.  

Ulkoseinärakenteissa ei ole todettu tutkimuksien mukaan olevan vaurioita.  Sisäpintoihin 

on kuitenkin mahdollisesti varastoitunut erilaisia emissioita, jotka saattavat vaikuttaa 

myöhemmin sisäilman laatuun. Sisäpuolen pinnoitteella voidaan vaikuttaa ulkoseinän 

kosteustekniseen toimivuuteen. Pinnoitteet ovat perusteltua poistaa ja uusia. Yläpohjista 
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poistetaan kaikki orgaaninen aines ja jäävät betonipinnat käsitellään kuten välipohjat. 

Yläpohjarakenteeseen lisätään höyrynsulku ja nykyaikaiset eristeet. 

Puhtauden ja kosteudenhallinnalla varmistetaan rakennushankkeen suunnittelu ja toteu-

tusvaiheen onnistuminen. Puhtauden hallinnalla on suuri merkitys jo työmaan yleiseen 

tuvallisuuteen sekä ohjaa toteutusvaiheen työtä pölyn leviämisen ehkäisemiseksi.  Kos-

teudenhallinalla ehkäistään kosteusvaurioiden synty rakennustyömaalla. Kosteudenhal-

linta ohjaa myös aikataulua riittävien kuivumisaikojan saavuttamiseksi ja muodostuu 

merkittäväksi tahdistajaksi koko rakennushankkeessa. 

5 Loppuyhteenveto 

Koulurakennusten korjaaminen ei ole ongelmatonta ja korjaukset voivat olla hyvinkin vai-

keita. Korjaukset ovat saattaneet epäonnistua ja korjauksia on voitu tekemään useaan 

kertaan. Korjausten epäonnistuminen on saattanut päättää monen koulun tarinan pää-

tymällä purkamiseen. Sisäilmaongelmaisten koulujen korjaaminen on haastavaa, niin 

hallinnollisesti kuin siellä toimivien ihmisten kannalta. Korjausprosessi on haastava ja on 

tärkeää, että ongelmien poistaminen saadaan kerralla kuntoon.  

Ilmanvaihtojärjestelmä tulee suunnitella kokonaisuutena. Tiloissa tulee olla tasapainoti-

laan suunniteltu ilmanvaihto. Huonetilojen päätelaitteisiin ja ilmanjakoon on kiinnitettävä 

huomiota. Ilmanvaihto kokonaisuutena on suunniteltava tasapainoon tai aivan pieneen 

alipaineisuuteen. Ilmanvaihtokoneiden käyttöajat ja säädöt tulee suunnitella käyttöaiko-

jen ulkopuolelle osatehoilla siten, että tasapainotus ei muutu. 

Rakennuksen sisäilmasto koostuu monista ilman laatuun vaikuttavista tekijöistä sekä 

lämpötiloista. Korjaussuunnittelu ei ole vain rakenteellisten vaurioiden korjaamista vaan 

keskeisenä asiana on myös ilmanvaihdon oikeaoppinen hallinta ja toiminnan ymmärtä-

minen. Valaistuksella, melun hallinnalla ja ihmisten aistittavissa olevien pintojen, materi-

aalien valinnoilla on suuri merkitys ihmisten viihtyisyyteen. Näiden kaikkien osa-alueiden 

hallinnalla on merkittävä vaikutus korjaushankkeen kokonaisuuden onnistumiseen. 
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