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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Riskirakenne Riskirakenteet ovat talon rakenteita, jotka suu-

rella todennäköisyydellä aiheuttavat ongelmia 

kohteessa. 

Rakennusluokitus Rakennukset luokitellaan eri luokkiin niiden 

käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi asuin-

rakennukset, varastorakennukset tai pelastus-

toimen rakennukset. 

Rakennussuojelu Rakennussuojelu tarkoittaa rakennetun ympä-

ristön suojelemista, painottaen kulttuurihistori-

allisesti merkittävien kohteiden ja alueiden 

suojelua.   

Peruskorjaus Rakennus tai rakennuksen tila korjataan yhtä 

hyväksi kuin se oli uutena. 

Kyläkoulu Koulu, jossa tyypillisesti henkilöstö ja opiskeli-

jamäärät ovat pieniä. 

Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus tarkoittaa sitä, mihin käyttöön 

suurin osa rakennuksen kerrosalasta menee. 

Esimerkiksi asuinrakennus, koulurakennus tai 

varastorakennus. 

Maakuntakaava Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma 

alueiden käytöstä maakunnan sisällä. 

Painovoimainen ilmanvaihto Painovoimainen ilmanvaihto perustuu ulko- ja 

sisälämpötilan eroon ja tuulen vaikutukseen. 

PCB-yhdisteet Öljypitoisia kemikaaleja, joilla on alhainen syt-

tymisherkkyys.  
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PAH-yhdisteet Polysykliset aromaattiset hiilivedyt.  

 

Ilmastointi Ilmastoinnilla hallitaan huoneilman puhtautta, 

lämpötilaa, kosteutta ja ilman liikettä tulo- tai 

kierrätysilmaa käsittelemällä. 
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JOHDANTO  

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on saada käsitys käyttötarkoituksen muutoksesta, 

sen tuomista haasteista sekä mahdollisuuksista vanhassa museoviraston suojele-

massa koulurakennuksessa. Toiveena on, että tämä kyseinen kulttuurihistoriallisesti 

merkittävä kohde saisi uuden elämän asuinrakennuksena usealle ihmiselle. 

Tämän työn kohteena on Kokkolan Öjassa, Knivsundin kylässä sijaitseva kaksiker-

roksinen Kyläkoulu. Kohteella on ollut myös merkitystä kyläyhteisössä kokoavana 

paikkana ja tilana, jossa on voitu järjestää yhteisiä kokouksia. Koulu on rakennettu 

vuonna 1887. Koulu on hirsirunkoinen rakennus, jonka vuoraus on tehty kapeasta 

pystylaudoituksesta.  Tämä kyläkoulu edustaa uusrenessanssin arkkitehtuuria. Ra-

kennukseen on 1970-luvulla tehty yksikerroksinen tiilivuorattu siipiosa. Suojelumer-

kintä koskee ainoastaan koulurakennuksen vanhaa osaa, ei 70-luvun siipiosaa.  

Tässä työssä ei varsinaista remonttia vielä lähdetä suunnittelemaan, vaan enem-

mänkin tarkoitus on tehdä selvitystyö siitä, missä kunnossa kohde on tänä päivänä 

ja mitä sille on mahdollista tehdä suojelumerkinnän puitteissa. 

Rakennus on tällä hetkellä ulkopuolisesti korjausta vaativassa kunnossa. Silmä-

määräisen tarkastelun perusteella huomattiin julkisivuissa maalipintojen lohkeilua ja 

hilseilyä. Myös ikkunoiden puupinnoissa oli havaittavissa maalipinnan puutteita, ha-

jonneita ikkunaruutuja sekä aikaisempia korjausyrityksiä eri aikakausilta.  

Sisäpuolelta rakennus on välttävässä kunnossa tällä hetkellä, mutta kohde ei ole 

päässyt niin huonoon kuntoon, etteikö siinä olisi vielä paljon potentiaalia viihtyisäksi 

asuinympäristöksi. Rakennuksen sisällä on hyvin paljon kaatopaikkajätettä, kuten 

vanhaa tietotekniikkaa, pulpetteja, tuoleja ja muuta sekalaista tavaraa. Ennen kuin 

on mahdollista alkaa mitään tekemään kohteessa, se täytyy perusteellisesti ensin 

tyhjätä. 

Tässä työssä tarkastellaan rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta hyvin pitkälti 

teoriapainotteisella otteella, jotta aiheesta ja sen asettamista vaatimuksista saadaan 

kokonaisvaltainen käsitys. Näin tämän opinnäytetyön tilaaja saa tästä suurimman 

mahdollisen hyödyn tulevaisuutta ajatellen. 
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KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS 

Rakennuksien käyttötarkoitus määräytyy aina kyseisen kohteen pääasiallisen käy-

tön perusteella. Rakennusluvassa käyttötarkoitus määritellään rakennuksen kerros-

alan suurimman osan käyttötarkoituksen mukaan. Rakennusten rakennusluokitus 

jaetaan kolmeentoista pääluokkaan (A-N). Tämän luokituksen mukaan merkitään 

kohteen käyttötarkoitus RH-lomakkeelle, joka on liitteenä rakennuslupahakemuk-

sessa. Kun kerrosalasta vähintään 50% käytetään asumistarkoitukseen, pidetään 

kohdetta vakituiseen asumiseen käytettävänä rakennuksena.  Tilastokeskuksen ra-

kennusluokituksen mukaan tämä kohde remontin jälkeen kuuluisi luokkaan A Asuin-

rakennukset. (Tilastokeskus 1994.)  

Kun Kyläkoulua muutetaan asuinkäyttöön, on suunnittelussa otettava huomioon uu-

den käyttötarkoituksen edellyttämät ympäristötekijät ja luonnnosolosuhteet, sekä ti-

lasuunnittelussa tulee riittävästi ottaa huomioon tulevan asumiskäytön vaatimukset 

(A 895/1999 10:51 §). 

Lisäksi asuinkiinteistön on täytettävä Ympäristöministeriön asettamat määräykset 

asuntosuunnittelusta (Ympäristöministeriö. D. 2016). Myös energiatehokkuuteen 

liittyvät määräykset on otettava huomioon asuinkäyttöön tulevassa rakennuksessa. 

Asuinrakennusten energiatehokkuusvaatimukset ovat huomattavasti tiukemmat 

kuin esimerkiksi vapaa-ajan asunnon. (Ympäristöministeriö. 2016c).  

Knivsundin kohteessa käyttötarkoitus muuttuu koulurakennuskäytöstä asuinkäyt-

töön. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan on ajatuksena tehdä rakennukseen 

kolme asuntoa, joista jokaisesta löytyy tämän päivän asumiskriteerit täyttävät omi-

naisuudet ja mukavuudet. Jokaiseen asuntoon tulee oma sisäänkäyntinsä ja jokai-

nen asunto toteutetaan kaksikerroksisena.  
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VALMISTELEVA SUUNNITTELU 

Tärkeimmät muutoshankkeissa noudatettavat säädökset ovat Suomen 
rakentamismääräyskokoelma, maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -ase-
tus (Helsinki 2018).   

 Maankäyttö- ja rakennuslaki 

Maankäyttö- ja rakennuslaki, lyhennettynä MRL, astui voimaan 1.1.2000 korvaten 

vuonna 1958 annetun rakennuslain sekä siihen liittyvät myöhemmin tehdyt muutok-

set (L.5.2.1999/132, 207-208. §). 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaista kerrotaan yleisellä tasolla seuraavasti. 

Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoitus on järjestää alueiden käyttö ja ra-
kentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle 
sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuuri-
sesti kestävää kehitystä (L 5.2.1999/132, 1. §).  

Maankäyttö- ja rakennuslaissa sanotaan seuraavaa paikallisesti merkittävistä kult-

tuurihistoriallisista kohteista. 

MRL 127§:n nojalla määrätään, että kaava-alueella olevia ennen vuotta 
1960 rakennettuja rakennuksia ei saa purkaa ilman rakennusvalvonta-
viranomaisen myöntämää purkamislupaa. Luvasta on myös pyydettävä 
museoviraston lausunto, jos purkaminen saattaa merkitä rakennettuun 
ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittä-
mistä. Lupa on myös tarpeen, kun purkamista haetaan uudisrakentami-
sen yhteydessä. Purkamisluvan edellytyksistä säädetään MRL 
139§:ssa. (L 5.2.1999/132, 127. §) 
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Suomen rakentamismääräyskokoelma 

Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset koskevat pääsääntöisesti vain 

uudisrakentamisen kohteita. Korjaus- tai muutostyöhankkeissa Suomen rakenta-

mismääräys kokoelman määräyksiä sovelletaan vain, mikäli toimenpiteen laajuus, 

laadulliset haasteet tai rakennuksen käyttötarkoituksen muutos sitä edellyttävät. 

(Ympäristöministeriö. 2016a). 

Ympäristöministeriö kertoo seuraavasti Suomen rakentamismääräyskokoelmasta. 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (5.2.1999/132) määritellään rakenta-
mista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset 
sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta. Olennaiset 
tekniset vaatimukset koskevat rakenteiden lujuutta ja vakautta, palotur-
vallisuutta, terveellisyyttä, käyttöturvallisuutta, esteettömyyttä, melun-
torjuntaa ja ääniolosuhteita sekä energiatehokkuutta. Lain 117. §:ssä 
annetaan olennaisten teknisten vaatimusten lisäksi asetuksenantoval-
tuutus koskien rakennusten käyttö- ja huolto-ohjetta. Tarkemmat raken-
tamista koskevat säännökset ja ohjeet kootaan Suomen rakentamis-
määräyskokoelmaan. (L.5.2.1999/132.) 

Rakentamismääräyskokoelman määräykset ovat perinteisesti koske-
neet uuden rakennuksen rakentamista. Rakennuksen korjaus- ja muu-
tostyössä määräyksiä on sovellettu vain siltä osin kuin toimenpiteen 
laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutet-
tava käyttötapa ovat edellyttäneet (ellei määräyksissä ole nimenomai-
sesti määrätty toisin). Rakentamista koskevien määräysten soveltami-
nen on tarkoitettu joustavaksi siten kuin se rakennuksen ominaisuudet 
ja erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Sitä mukaa, kun ra-
kentamismääräyskokoelman osia uudistetaan, kustakin uudesta ase-
tuksesta käy suoraan ilmi, koskeeko se uuden rakennuksen rakenta-
mista vai rakennuksen korjaus tai muutostyötä. (L.5.2.1999/132.) 

Rakennusjärjestys 

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kuntia laatimaan rakennusjärjestyksen. Tä-

män järjestyksen määräykset voivat vaihdella kunnan alueesta riippuen. Erityisen 

tärkeää rakennusjärjestyksen suunnittelussa on se, etteivät ne aiheuta kohtuutonta 

haittaa maanomistajille tai muille oikeuden haltijoille. Rakennusjärjestyksen mää-

räykset voivat koskea asuntojen kokoa, rakennuspaikkaa, rakennuksen sijoittelua 
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tontin sisällä tai jopa istutuksia ja aitauksia.  Edellä mainittujen lisäksi rakennusjär-

jestyksen määräykset koskevat tyypillisesti myös vesihuollon järjestämistä. 

(L.132/1999 1:14 §.) 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuudet  

Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksiin kuuluu huolehtia siitä, että raken-

nus suunnitellaan ja rakennetaan määräysten mukaisesti.  Tämän lisäksi kaikkien 

työnjohtajien ja suunnittelijoiden kelpoisuuden tarkistaminen ja varmistaminen kuu-

luu rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksiin.  (L.132/1999 17:119 §). 

Lämmitysjärjestelmää valittaessa rakennukseen on pyrittävä aina mahdollisimman 

taloudelliseen ratkaisuun ja valittava lämmitysenergia uusiutuvia energianlähteitä 

hyödyntävällä tekniikalla. Mikäli rakennushankkeeseen ryhtyvä kuitenkin valitsee 

ratkaisun, joka on vähemmän taloudellinen, hänen tulee tehdä asiasta selvitys, joka 

liitetään rakennushanketta koskeviin suunnitelmiin. (maankäyttö- ja rakennuslaki 

132/1999 17:117h §.)  

Rakennushankkeeseen ryhtyvä on velvollinen laatimaan kohteeseen käyttö- ja 

huolto-ohjeen, kun kyseessä on pysyvään asumiseen tai työskentelyyn tarkoitettu-

rakennus. Käyttö- ja huolto-ohje on myös tehtävä rakennuslupaa edellyttävissä 

muutos- ja korjaustöissä sekä käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä.  Tarkat 

ohjeet käyttö- ja huolto-ohjeen laatimiseen löytyy RakMK:sta. (maankäyttö- ja ra-

kennuslaki 132/1999 17:117i §.) 

Riskiarvio 

Riskiarvion laadinta kuuluu oleellisena osana rakennushankkeen laadunhallintaan 

ja laadunvarmistussuunnitelmaan. Riskiarvion pääpaino on mahdollisten ongelma-

tilanteiden ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Tässä hyvä työkalu on POA, eli po-

tentiaalisten ongelmien analyysi. POA toimii hyvänä ja vakaana pohjana laatusuun-

nitelmalle ja tehtäväkohtaiselle laadunvarmistukselle. Riskiarviota laadittaessa ei 
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potentiaalisia riskejä saa missään nimessä kopioida suoraan hieman vastaavanlai-

seen kohteeseen laaditusta riskiarvioasiakirjasta. Jokaisella rakennushankkeella on 

omat yksilölliset potentiaaliset ongelmansa, eikä niitä näin ollen voi sellaisenaan uu-

delleenkäyttää. (Rakennusteollisuus 2018.) 

Riskienhallintaa kuvataan taulukossa 1. 

Taulukko 1. Riskinhallinnan prosessi. (Rakennusteollisuus 2018.) 
1. Riskien tunnistaminen 

2. Riskien arviointi 

3. Riskeihin varautuminen 

4. Toimenpiteiden toteutus 

5. Toimenpiteiden seuranta 

 6.  Prosessin hallinta 

 

Suurimmat ongelmat riskianalyysin kannalta tulevat vastaan, mikäli riskiarviosta 

puuttuu kohdekohtaisuus, ongelmia ei käsitellä konkreettisella tasolla, riskianalyysia 

ei päivitetä projektin edetessä, tai toteutuneesta riskistä ei oteta oppia.  (Rakennus-

teollisuus 2018.) 

 

Taulukossa 2 on esimerkki siitä, minkä tyyppisiä riskejä olisi syytä huomioida 

Knivsundin kyläkoulukohteessa. Taulukossa riskit on jaoteltu kuuteen eri pääryh-

mään, jotka ovat tekniset riskit, hankintariskit, työmaan hallintariskit, työturvallisuus-

riskit, ympäristöriskit ja kustannushallinta. Kunkin pääryhmän alla on muutamia pro-

filoituja riskejä Knivsundin kohteelle. (Rakennusteollisuus 2018.) 

Tekniset riskit tarkoittavat mahdollisia ongelmatilanteita, jotka liittyvät johonkin tiet-

tyyn työvaiheeseen tai työtehtävään. Hankintariskit tarkoittavat riskejä, jotka liittyvät 
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taloudellisiin epävarmuustekijöihin tai käytettävien tuotteiden kanssa ilmeneviin on-

gelmiin. Työmaanhallintariskit tarkoittavat riskejä, jotka liittyvät työmaan sisäisiin on-

gelmatilanteisiin. Näistä ehkä yleisin on aikatauluongelmat. Työturvallisuusriskit pi-

tävät sisällään kaikki mahdolliset riskit, jotka voivat olla haitaksi työntekijöiden tur-

vallisuudelle. Ympäristöriskit käsittävät ongelmat, joilla on haitallisia vaikutuksia työ-

maan ympäristöön ja maastoon. Kustannushallinnan sisällä ovat riskit, jotka voivat 

negatiivisella tavalla vaikuttaa projektin tuottavuuteen ja kannattavuuteen.  

 

Taulukko 2. Knivsund riskiarvio. (Rakennusteollisuus 2018.) 
Riskin kuvaus Toimenpiteet Vastuuhenkilö Hoidettu 

pvm 

A. Tekniset riskit 

 

   

Julkisivutyöt Työt samalta telineeltä 

valmiiksi, aikataulutus ja 

ennakointi. 

 

  

B. Hankintariskit 

 

   

Rakennusmarkkinoiden 

epävarmuus 

Hintojen muutosten enna-

kointi, sopimusten laatimi-

sen oikea-aikaisuus, han-

kintojen yhdistäminen 

 

  

Puutteet toimituksissa Työmaalle saapunut 

kuorma tarkistetaan ja 
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puutteet kirjataan rahtikir-

jaan. Mahdolliset rekla-

maatiot tehtävä välittö-

mästi. 

 

Hankkeen taloudellinen 

kannattavuus 

Alustavan kannattavuus-

laskelman laatiminen. 

 

  

C. Työmaan hallin-

tariskit 

 

   

Aikataulusta viivästymi-

nen 

Yleisaikataulua valvotaan 

viikoittain. Pidetään yllä 

puutelistaa. käyttöönotto-

tarkistusten suorittami-

nen. 

 

  

D. Työturvallisuus-

riskit 

 

   

Nostotyöt Nostot vain niille osoite-

tulta paikalta. Radiopuhe-

linten käyttö. Työntekijöi-

den ohjeistus. Selkeät 

tuulirajat.  
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Putoamissuojaus Kaidetyöt. Turvavaljaat 

tarvittaessa. ”Hiljaisen hy-

väksynnän” karsiminen 

välittömästi. Putoamis-

suojaussuunnitelma. 

  

Keliolosuhteet sään niin edellyttäessä 

työt keskeytetään. Työn-

tekijöiden ohjeistus, val-

vonta ja opastus. 

 

  

E. Ympäristöriskit 

 

 

 

 

  

Jätteiden käsittely Selkeät merkinnät lajitte-

lupisteille. Työntekijöiden 

perehdytys ja ohjeistami-

nen.  

 

  

F. Kustannushal-

linta 

 

 

 

 

  

Katetavoitteen pitämi-

nen 

Poikkeamien syyn selvi-

tys.  
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Kaavamääräykset ja rakennussuojelu 

Knivsundin kyläkoulun sijainti kartalla (kuva 1) sekä vaiheyleiskaavassa (kuva 2). 

 

 

Kuva 1. Koulun sijainti kartalla. (Kokkola 2018.)  
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Kuva 2. Sijainti kanta-Kokkolan kyläasutuksen vaiheyleiskaavassa. (Kokkola 
2018.) 

Kaavoituksen tärkein tarkoitus on suunnitella maankäyttö niin, että kokonaisuus säi-

lyy tasapainoisena ja täyttää hyvin vaaditut käyttötarpeet. Toisin sanoen tarkoitus 

on suunnitella etukäteen mihin ja miten kaupunkien ja kuntien maa-alueita käyte-

tään. Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa Suomessa kaavoitusta. (Aloittelijan kaavoi-

tusopas 2013, 1). 

Knivsundin koulu on paikallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde:  

Sr1A-67. Kohde on merkitty vaiheyleiskaavakarttaan vuonna 2004 laa-
ditun kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet inventoinnin sekä 
vuonna 2017 tehdyn maastotarkistuksen mukaisesti. Kohteen raken-
nuksissa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden, käyttötarkoituksen 
muutosten sekä täydennysrakentamisen ja alueella tehtävien toimenpi-
teiden tulee olla sellaisia, että alueen rakennushistoriallisesti, kulttuuri-
historiallisesti tai maisemakuvallisesti arvokas luonne säilyy. Ympäristö 
alueella tulee säilyttää siten, ettei sen ympäristökuvallinen tai suojelu-
arvo oleellisesti muutu. Rakennuskohteet tulee pyrkiä kunnostamaan ja 
ylläpitämään alkuperää kunnioittaen. Kohteessa olevia rakennuksia ei 
saa purkaa ilman MRL 127 §:ssa tarkoitettua lupaa. Kulttuurihistorialli-
sesti merkittävien kohteiden ulkoasua muuttavissa toimenpiteissä on 
pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Numero viittaa kaavaselos-
tuksen kohdenumerointiin. (Kokkola 2018.) 
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Valtioneuvosto hyväksyi 13.06.2001 rakennusperintöstrategian, joka korostaa kan-

sallisena voimavarana rakennetun kulttuuriympäristön merkitystä. Korvaamatonta 

tietoa ihmisten historiasta, elämästä ja juurista on kerrostunut eri aikakausien ra-

kennuksiin ja kulttuuriympäristöön. Samalla on saatu tietoa rakennustapojen, –tai-

tojen ja tekniikoiden suuresta kehityksestä. Laaja-alainen rakennusperinnön säilyt-

täminen maankäytön suunnittelussa on nykyään painoarvoltaan suurempi seikka 

kuin yksittäisten kohteiden suojelu. Lähtökohtaisesti on perusteltua hoitaa hyvin ja 

suojella kohteita tarkoituksenmukaisesti kansantalouden näkökulmaa silmällä pi-

täen. Vanhojen materiaalien ja alueiden hyödyntäminen edistää kestävää kehitystä 

ja vähentää uusien luonnonvarojen käyttöönottoa rakentamisessa. (Ympäristömi-

nisteriö 2010, 110.) 

Uuden rakentaminen painottui vahvasti Maankäyttö- ja rakennuslakia edeltäneessä 

laissa. Tavoite nykyisessä asemakaavassa on enemmän eheyttäminen ja täyden-

tävä rakentaminen, koska se monesti kohdistuu jo rakennetuille alueille. Tämä ta-

voite ilmenee laissa monin eri tavoin. Esimerkiksi laissa keskitytään paljon kestävän 

kehityksen edistämiseen, rakennetun ympäristön kauneuden ja kulttuuri-arvojen 

vaalimiseen sekä rakennusten pitkän elinkaaren tavoitteluun, toteuttamisedellytys-

ten luomiseen hyvälle elinympäristölle ja yhdyskuntarakenteiden taloudellisuuden 

kehittämiseen eheyttäen ja täydentäen. (Ympäristöministeriö 2010, 110-111.) 

Ympäristöministeriön oppaassa sanotaan seuraavasti: 

Suomi on sitoutunut maiseman, rakennusperinnön ja muinaisjäännös-
ten suojeluun kansainvälisin sopimuksin. Tällaisia ovat muun muassa 
UNESCO:n yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suo-
jelemisesta (Maailmanperintösopimus 1972) ja sopimus kulttuuriomai-
suuden suojelemisesta aseellisen konfliktin sattuessa (Haagin sopimus 
1954) sekä Euroopan Neuvoston sopimukset rakennustaiteellisen pe-
rinnön (Granada 1985), arkeologisen perinnön (Valletta 1992) ja mai-
seman (Firenze 2000) suojelusta. Kansallinen lainsäädäntömme vas-
taa näitä sopimuksia ja niitä toteutetaan ensisijaisesti maankäyttö- ja 
rakennuslain, rakennussuojelulain, luonnonsuojelulain ja muinais-
muisto-lain antamin keinoin. (Ympäristöministeriö 2010, 111.) 

Jotta suunnitelmien toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset voi-

daan arvioida muun muassa kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön, maisemaan ja ra-
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kennettuun ympäristöön, tulee maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA1§) mukai-

sen kaavan vaikutusten selvityksen antaa riittävät tiedot. Kaavaselostukseen kerä-

tään keskeiset tiedot selvityksistä ja vaikutusten arvioinnista. Myöskin tästä samasta 

selostuksesta saadaan kaavaa koskevaa päätöksentekoa varten tarpeelliset tiedot. 

(Ympäristöministeriö 2010, 111).  

Yleensä yksittäisten kohteiden tai arvokkaiden aluekokonaisuuksien luonne säilyy 

parhaimmalla mahdollisella tavalla, kun kohteen käyttöä voidaan jatkaa. Mikäli tätä 

ei pystytä jostain syystä toteuttamaan, on kohteen säilymisen kannalta ensiarvoisen 

tärkeää uusien luontevien käyttömahdollisuuksien löytyminen eri toimijoiden yhteis-

työnä. (Ympäristöministeriö 2010, 113). 

Maankäyttö-ja rakennuslain 127. §:n pykälän mukaan asemakaava-alueella olevaa 

rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman lupaa. Edellytykset purkamisluvan 

myöntämiselle on määritelty maankäyttö- ja rakennuslain 139. §:ssä.  Tämän pykä-

län mukaan edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön 

sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa millään 

merkittävällä tavalla kaavoituksen toteuttamista. (Ympäristöministeriö 2010, 113-

114) . 

Muutos rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksessa vaatii aina lupaharkintaa ra-

kennusvalvonnalta. Suurimmassa osassa tapauksista käyttötarkoituksen muutok-

set ovat hankkeina rakennusluvanvaraisia. Esimerkiksi hyvin tyypillisiä muutoksia 

käyttötarkoituksessa ovat muussa käytössä olleen huoneiston palautus asunnoksi, 

autotallin muutos asuintilaksi, asunnon muuttaminen toimistokäyttöön, tai myymä-

läkohteen muutos kahvila- tai ravintolakäyttöön. Rakennusluvan myöntämistä edel-

lyttää se, ettei kyseinen muutoshanke sodi asemakaavaa, tai säädöksiä vastaan. 

(Helsinki 2018.)  

Soininvaaran mukaan yksinäistä käytäntöä käyttötarkoituksen muutokseen van-

hoissa rakennuksissa ei ole. Kuitenkin yhä useammin rakennusten käyttötarkoituk-

seen haetaan muutoksia. Etenkin uuden käyttötarkoituksen saavat kaupunkien kes-

kustoissa sijaitsevat vanhat, muuntojoustavat ja kestävät rakennukset. Soininvaara 

kuitenkin painottaa, ettei itse ole rakennusalan ammattilainen. Hän luottaa enem-
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män rakennusyhtiöiden lausuntoihin kuin viranomaisiin kysymyksessä siitä, minkä-

lainen rakennus kannattaa säilyttää ja ottaa uuteen käyttöön, koska viranomaiset 

eivät tee päätöksiä omalla vastuullaan. (Simola & Saarinen 2015, 13.) 

Museoviraston tehtävänä on ottaa kantaa ja antaa lausuntoja liittyen vanhojen ra-

kennusten peruskorjaamiseen, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden säilyt-

tämiseen ja käyttötarkoituksen muutokseen. (Simola & Saarinen 2015, 13). 

Soininvaaran mukaan museoviraston vaikutusvalta on erittäin suuri, mutta joissain 

tapauksissa sen päätökset eivät käy järkeen. Hänen mielestään virkamiesten tulisi 

tietää, kuinka paljon heidän lausuntonsa voivat maksaa yrityksille. Soininvaara eh-

dottaa virastolle jonkinlaista tulosvastuuta, jotta tilanne tasaantuisi. (Simola & Saa-

rinen 2015, 13.) 

Soininvaara painottaa myös järjen käyttöä vanhoissa kohteissa, sillä usein vanhan 

kohteen korjaaminen nykymääräykset täyttävällä tavalla tulee lähes yhtä kalliiksi 

kuin uuden rakentaminen. Hän myös painottaa arkkitehdin näkemyksen kunnioitta-

mista ja hänen mielestään kannattaa tosissaan harkita, koska vanhan rakennuksen 

peruskorjaus on kannattavaa. (Simola & Saarinen 2015, 13.) 

Maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n nojalla käyttötarkoituksen muutos edellyttää 

rakennuslupaa. Laki vaatii, että ratkaistaessa lupia, jotka koskevat esimerkiksi koh-

teen käyttötarkoituksen ratkaisevaa muutosta, sekä korjaus- tai muutostöitä, joilla 

mahdollisesti voi olla vaikutus rakennuksen asukkaiden tai muiden käyttäjien turval-

lisuuteen ja terveyteen, otetaan huomioon seikat, jotka vaikuttavat rakennusluvan 

edellytyksiin ja että rakentaminen täyttää sille asetetut vaatimukset. (Korvo 2009a.) 

Maankäyttö- ja rakennuslain 117 §:ssa säädetään erikseen, että kohteen erityispii-

reet, ja –ominaisuudet otetaan huomioon korjaus- ja muutostöissä. Samassa pykä-

lässä säädetään, että rakennuksen käyttäjien terveys tai turvallisuus ei saa heiken-

tyä tai vaarantua. (Korvo 2009a.)  

Mikäli rakennustarkastaja toteaa, että uusi muutettu toiminta on samankaltaista kuin 

aiempi toiminta kohteessa, ei muutos ole vaikutuksiltaan olennaisesti merkittävä 
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eikä uudisrakentamisen vaatimuksia sovelleta. Mutta mikäli projekti edellyttää kaa-

vamuutosta, tai kaavasta poikkeamista, otetaan huomioon uudisrakentamisen sää-

dökset soveltuvin osin. (Korvo 2009b.)  

Kokonaisuuden arviointi on ensiarvoisen tärkeää ja oleellista. Kokonaisuuden prio-

riteetti arvioidaan kokonaisuuteen suhteuttaen. Alla oleva taulukko 3 on siihen oi-

vallinen työkalu. 

Taulukko 3. Prioriteettijärjestys kokonaisuuden arvioinnissa. (Korvo 2009b.)  
 

1 Henkilöturvallisuus 

2 Rakenteellinen turvallisuus 

3 Käytön terveellisyys 

4 Asumisviihtyvyys 

5 Energiatalous 

6 Esteettömyys 

 

Kuitenkaan ei pidä unohtaa maankäyttö- ja rakennuslain 118 §:n pykälän säännöstä 

korjausrakentamisen edellytyksistä. Suunniteltu rakentaminen ei missään nimessä 

saa turmella kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti tai rakennusperinnöllisesti 

arvokkaita alueita, rakennuksia tai kaupunkikuvaa. (Korvo 2009b.)    

 

Kun rakennuksien käyttötarkoitusta muutetaan, on melko selvää mitä määräyksiä 

noudatetaan hyvinkin tarkasti ja mistä on mahdollista tinkiä. Lähtökohtaisesti ääne-

neristysmääräykset, esteettömyysmääräykset ja palo-määräykset ovat luonteeltaan 

sellaisia, että niitä noudatetaan säntillisesti. Mutta esimerkiksi lämmöneristysmää-

räyksien noudattaminen ei ole niin tarkkaa, mutta toki tilannetta pyritään paranta-

maan lisälämmöneristämällä, jos se vain on mahdollista ja järkevää niin rakennus-

teknisesti kuin taloudellisestikin. (Korvo 2009c.) 
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Tarveselvitys 

Tärkein päämäärä tarveselvitystä laadittaessa on se, että hankkeelle saadaan mää-

riteltyä tavoitteet, kustannus- ja kannattavuuslaskelmat sekä riskianalyysi. Tavoit-

teet rakennushankkeissa vaihtelevat suuresti hankkeiden yksilöllisyyden takia, 

mutta päälinjana voidaan rakennushankkeet kuitenkin jaotella uudisrakentamisen 

kohteisiin ja korjausrakentamisen kohteisiin. (Prodeco 2018.) 

Myös kustannus- ja kannattavuuslaskelmat vaihtelevat rakennushankkeissa suu-

resti johtuen siitä, että hankkeiden tavoitteet, hinta- ja kokoluokka, käyttötarkoitus ja 

kannattavuuden tärkeyden taso vaihtelevat kohdekohtaisesti. Kuitenkin rakennus-

hankkeen hallinnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että alustavat kustannus- ja 

kannattavuuslaskelmat on tehty huolellisesti ja hyvissä ajoin. Näin pienennetään to-

dennäköisyyttä sille, että hankkeen budjetti ylittyisi.  (Prodeco 2018.)  

Edellä mainittujen lisäksi on tärkeää tehdä rakennushankkeen erityispiirteet huomi-

oon ottava riskianalyysi, jonka painotus on oltava aina mahdollisia ongelmatilanteita 

ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Riskianalyysi voi käsittää taloudelliset, aikatau-

lulliset ja laadulliset riskit. Riskianalyysiä tehdessä riskit tulee profiloida tarkasti koh-

teen mukaan, ja riskianalyysiä laadittaessa on hyvä käydä läpi kysymyksiä: mikä 

ongelma on, millainen riski siitä syntyy, kuinka se torjutaan? (Rakennusteollisuus 

2018.) 

Rakennuksen asbestikartoitus 

Asbesti on luonnosta saatava aine. Asbesti on yhteisnimitys usealle eri kuitumai-

selle silikaattimineraalille. Kuvassa 3 on esimerkkejä asbestia sisältävistä materiaa-

leista. (Työterveyslaitos 2016).  
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Kuva 3. Työterveyslaitoksen laboratorioon tuotuja rakennusmateriaaleja asbesti-
määritystä varten. (Vanhala 2016.) 

Asbestia on käytetty rakentamisessa erityisen paljon 1960- ja 1970-luvuilla, mutta 

sen käyttö alkoi jo 1930-luvulla. Vaikka asbestin käyttö on kielletty Suomessa jo 

vuonna 1993, sen haitat ovat edelleen havaittavissa. Asbestia on käytetty palonsuo-

jaukseen, eristämiseen, akustiikan parantamiseen, sekä maaleissa ja liimoissa va-

lumisen estämiseen.  Talonrakennuspuolella yleisimmät käyttökohteet asbestipitoi-

silla materiaaleilla ovat pintarakenteet, putkistot, seinät ja katot. (Työterveyslaitos 

2016.) 
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Kuva 4. Asbestin käyttömäärät. (Ojell 2016.) 

Asbesti ei ole vaarallinen terveydelle, kun se on sidottu rakennusaineeseen. Mutta 

asbestipitoista materiaalia purettaessa tai käsiteltäessä siitä irtoaa asbestikuituja, 

jotka päästessään hengitysteihin ovat erittäin haitallisia. Asbesti aiheuttaa keuhko-

pussin paksuuntumia, keuhkosyöpää sekä asbestoosia. (Työterveyslaitos 2016.) 

Asbestipurkuja saa ryhtyä tekemään vain sellainen henkilö, joka on siihen hyväksy-

tysti koulutettu. Oikeuden työn suorittamiseen antaa työsuojeluviranomainen. Poik-

keuksena ovat tilanteet, jotka ovat nopeasti suoritettavia huoltotöitä, joissa ei käsi-

tellä asbestia sisältäviä materiaaleja. Tämänkaltaisissa lyhytkestoisissa töissä ei 

tarvita lupaa erikseen.  Asbestipurkutyöt ovat Suomessa olleet luvanvaraista toimin-

taa aina vuodesta 1988 alkaen. (Työterveyslaitos 2016.)  

Knivsundin koulukohteesta ei löytynyt asiakirjoja, joista olisi ilmennyt, onko asbesti-

kartoitusta rakennukseen tehty. Tästä syystä on varauduttava siihen, että asbesti-

kartoituksen teettäminen jää rakentajan vastuulle. Kohteeseen on vuosien saatossa 

tehty selkeästi remontteja eri aikakausina. Tästä syystä on todennäköistä, että kou-

lusta löytyy sellaisia materiaaleja, jotka sisältävät asbestia ja näin ollen asbestipurku 

on välttämätön.  
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Rakennuksen haitta-ainetutkimus 

Haitta-ainetutkimus tarkoittaa kohteeseen tehtävää selvitystyötä siitä, mitä haitalli-

sia aineita kohteen rakennusmateriaalit mahdollisesti sisältävät. Lisäksi haitta-aine-

tutkimukseen sisältyy löytyneiden haitta-aineiden analysoiminen. Haitta-ainetutki-

muksessa tutkitaan pintamateriaalit, rakenteiden sisällä olevat haitta-aineet ja ra-

kenteisiin imeytyneet haitta-aineet. Haitta-ainetutkimukset jaotellaan kolmeen eri 

pääryhmään työn laajuuden mukaan: laaja haitta-ainetutkimus, rajattu haitta-aine-

tutkimus ja ulkovaipan haitta-ainetutkimus. Tehdystä työstä laaditaan aina aistinva-

raisiin havaintoihin ja näytteisiin perustuva haitta-ainetutkimusraportti, joka on koko-

naisvaltainen asiakirja kohteen tilojen käyttöturvallisuudesta. Tästä samasta rapor-

tista on myös huomattava apu korjaussuunnittelun, kustannuslaskennan, työturval-

lisuusriskien sekä haitta-aineita sisältävien materiaalien määräarvion näkökul-

masta. (RT-18-11244 2016, 3.) 

Tärkein tavoite haitta-ainetutkimusta tehdessä on haitta-aineita sisältävien rakentei-

den, johtojen, laitteiden ja rakennusosien paikallistaminen ja niiden määrän selvit-

täminen. Haitta-ainetutkimus on hyvä tehdä ennen hankesuunnitteluvaiheen alkua, 

sillä haitta-ainetutkimuksesta saadaan arvokasta tietoa, jota voidaan hyödyntää kor-

jaus- ja purkusuunnitelmassa, sekä jätekustannuksien arvioimisessa. Asbestin li-

säksi haitta-ainetutkimuksessa selvitetään PAH-yhdisteiden, PCB-yhdisteiden, ras-

kasmetallien ja öljyjen määrä. (RT-18-11244 2016, 4.)  
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SUOJELTU KOULURAKENNUS 

 Kohdetiedot ja suojelumääräykset 

Kaksikerroksinen Knivsundin koulurakennus on tällä hetkellä ulkopuolelta korjausta 

vaativassa kunnossa. Silmämääräisen tutkimisen perusteella huomattiin julkisi-

vuissa maalipintojen lohkeilua ja hilseilyä. Myös ikkunoiden puupinnoissa oli havait-

tavissa maalipinnan puutteita, hajonneita ikkunaruutuja ja aikaisempia korjausyri-

tyksiä eri aikakausilta. Positiivinen yllätys tässä kohteessa on se, että rakennuksen 

ilmanvaihto ja tuuletus on ainakin jollain tasolla toiminut kaikki nämä vuodet, sillä 

sisätiloissa ei ole lainkaan havaittavissa homeen, tai ”maakellarin” hajua.  

 

Kuva 5. Knivsundin kyläkoulu 1930-lvulla. (Öja Hembygdsförening r.f 2018). 

 

 

Knivsundin kyläkoulu on suojeltu kohde museoviraston toimesta vaiheyleiskaa-

vassa. Tämä suojelu saattaa olla hyvinkin seikkaperäistä ja tarkkaa, mutta tässä 



31 

 

tapauksessa tilanne ei ole se. Kohteen suojelumerkintä koskee vain julkisivuraken-

teita, ikkunoita ja ikkunoiden ulkopuolella olevia koristelistoja (Kuva 5). Lisäksi mu-

seoviraston suositus oli säilyttää ja kunnostaa alkuperäinen puulattia siltä osin kuin 

sitä ei vielä ole uusittu. Myös muutamat jäljellä olevat puiset sisäovet tulisi koh-

teessa säilyttää alkuperäisinä, mutta luonnollisesti niiden kunnostaminen on suosi-

teltua. Alkuperäisen pohjapiirroksen mukaiset luonnokset ovat kuvissa 6 ja 7. 

 

 

 

Kuva 6. Knivsundin koulun 1. Kerroksen pohjapiirros 1930-luvulta. (Kokkola 2018). 
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Kuva 7. Knivsundin koulun 2. Kerroksen pohjapiirros 1930-luvulta. (Kokkola 2018). 

 Rakenteiden kantavuus 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tehtävänä on pitää huoli siitä, että rakenteet suun-

nitellaan ja toteutetaan niin, että niiden lujuus ja vakaus pysyy koko suunnitellun 

käyttöiän ajan. Rakenteessa ei saa ilmetä toleranssit ylittäviä haitallisia muodon-

muutoksia, kuten halkeamia tai painumia, jotta rakenteella säilyy tarvittava riittävän 

suuri luotettavuus koko sen elinkaaren ajan. (Ympäristöministeriö. 2016b). 
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Rakenteiden paloturvallisuus 

Keskeisimmät vaatimukset rakennusten paloteknisen turvallisuuden osalta ottavat 

kantaa rakenteiden palonkestoon, mahdollisen palon leviämisen estämiseen, hen-

kilöiden pelastamiseen ja pelastushenkilökunnan turvallisuuteen. Kokonaisuutena 

rakennus on suunniteltava, rakennettava ja varustettava niin, että riski tulipalon syt-

tymiseen olisi mahdollisimman pieni. (Sanoma Media Finland Oy 15.11.2011.) 

 

Rakennukset jaetaan Suomessa neljään eri paloluokkaan P0, P1, P2 ja P3. Palo-

luokan valinta kohteelle riippuu yksinkertaistettuna kerrosmäärästä, rakennuksen 

enimmäiskorkeudesta, kohteen kerrosalasta, käyttötavasta ja henkilömäärästä. P1 

–luokkaan kuuluu tyypillisesti kolme- tai useampikerroksiset rakennukset. Myös 1 – 

2 kerroksiset rakennukset toteutetaan paloluokkaan P1, mikäli kohdetta ei toimin-

nan, käyttötarkoituksen tai henkilömäärien rajoituksien takia voi asettaa paloluok-

kaan P2. P2 –luokan rakennukset ovat tyypillisesti 1-2 kerroksisia. Rakennuksilla, 

jotka ovat paloluokassa P2, on asetettu rajoituksia. Nämä rajoitukset koskevat esi-

merkiksi kohteen käyttötapaa ja henkilömäärää. P3 –luokassa tyypilliset rakennuk-

set ovat 1-2 kerroksisia. Kuitenkin rakennuksen kokoon, käyttötapaan ja henkilö-

määrään on asetettu rajoituksia. P3 –luokassa rakennuksen kantaville rakenteille ei 

ole asetettu palonkestävyysvaatimuksia, sillä henkilöt pääsevät helposti ja nopeasti 

ulos palavasta rakennuksesta. Enimmäiskerrosala P3- luokan rakennuksissa on 

2400 m2 yksikerroksisena ja 1600 m2 kaksikerroksisena. (RT 08-11139 2015, 1.) 

Rakennuksen paloluokan määrittämiseen vaikuttaa kohteen koko, käyttötapa ja 

henkilömäärä. Alla olevassa taulukossa 4 kuvataan paloluokan määrittämistä. (RT 

08-11139 2015, 1.) 
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Taulukko 4. Asuin- tai työpaikkarakennuksen paloluokan määrittäminen (RT 08-
11139 2015, 2.) 

 

 

Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset ja ohjeet määrittelevät tarkasti 

riittävän turvallisen ja terveen tason rakennuskohteille uudisrakentamisen osalta. 

Korjausrakentamisen kohteissa rakentamismääräyskokoelman säännökset eivät 

sellaisenaan päde, sillä korjausrakentamisesta ei ole annettu tarkkoja yksityiskoh-

taisia viranomaismääräyksiä. Yleispäteviä ohjeita ei ole korjausrakentamiselle an-

nettu, sillä suomen rakennuskanta on hyvin moninaista ja tästä syystä jokainen 

kohde vaatii omaa yksilöllistä, tapauskohtaista arviointia ja suunnittelua. Etenkin 

vanhojen rakennusten kantavia rakenteita pidetään haastavina, koska niiden palon-

kesto ei ole lähelläkään samaa luokkaa, kuin mitä rakenteilta vaaditaan tänä päi-

vänä. (Kurki. Vuosiluku ei saatavissa, 147).  
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Rakennuksesta on päästävä poistumaan vähintään kahta eri reittiä joko itsenäisesti 

tai palokunnan avustamana. Kohteessa on oltava riittävä määrä sopivasti sijoitet-

tuja, tarpeeksi suuria ja riittävän helposti kuljettavia uloskäyntejä niin, ettei poistu-

misaika rakennuksesta ole niin pitkä, että se aiheuttaisi vaaraa. Lisäksi rakennuk-

sessa voi olla varateitä rakennuksesta poistumiseen, jotka ovat käytössä vain hätä-

poistumisteinä tulipalon sattuessa. (RT 08-11186 2015, 3)  

Knivsundin kyläkoulukohteessa on paloturvallisuus toteutettava niin, että se täyttää 

voimassa olevat määräykset asianmukaisella tavalla. Knivsundin vanhojen palonle-

viämistä hidastavien osastoivien rakenteiden puutteellisuuden takia vaaditaan pal-

jon ammattitaitoista suunnittelua, jotta vaatimukset saadaan toteutettua. Erityistä 

huomiota suunnittelussa tulee kiinnittää poistumisteihin ja savunpoistoon tulipaloti-

lanteessa.  (Rakenteiden palotuvallisuus & Paloturvallisuus korjausrakentamisessa 

2003, 137-138.) 

Tulipalotilanteessa kuumuus ja savu pyrkivät fysiikan lakien mukaan nousemaan 

ylöspäin. Suljettu tila täyttyy nopeasti savusta ja myrkyllisistä kaasuista, mikäli sa-

vunpoistoa ei tilaan ole järjestetty. Savunpoiston tärkeimmät funktiot ovat savun vä-

hentäminen, lämpötilan alentaminen ja sammutustyön helpottaminen. Savunpois-

ton järjestäminen etenkin poistumisreiteille on ensisijaisen tärkeää. (Rakenteiden 

palotuvallisuus & Paloturvallisuus korjausrakentamisessa 2003, 137-138.) 

 

Rakennuksen ilmanvaihto 

Mikäli kohteessa harkitaan ilmanvaihtojärjestelmän korjaamista, kannattaa lähes jo-

kaisessa tapauksessa harkita painovoimaisen ilmanvaihdon muuttamista koneel-

liseksi. Tämä muutos on yleensä helppo toteuttaa asutussa rakennuksessa. Ko-

neellinen ilmanvaihto on ylivoimainen painovoimaiseen ilmanvaihtoon verrattuna 

etenkin kesäaikaan, jolloin ilman vaihtuvuus on heikkoa ja lisäksi lämpötila ja kos-

teus voivat aiheuttaa ongelmia. Kuitenkin on mahdollista säilyttää kohteessa paino-

voimainen ilmanvaihtojärjestelmä peruskorjauksen jälkeenkin, mikäli rakennukseen 
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on aiemmin hyväksytty painovoimaan perustuva ilmanvaihtojärjestelmä. Määräyk-

set eivät edellytä tätä muutosta. Jos Knivsundin kohteessa päädytään koneelliseen 

ilmanvaihtoon, tulee tässä tilanteessa ottaa huomioon se, kestävätkö rakenteet uu-

den ja huomattavasti painovoimaista ilmanvaihtoa tehokkaamman ilmanvaihtojär-

jestelmän ilman merkittäviä haittavaikutuksia. (RT 56-10831 2004, 5.) 

Kaikkien ilmanvaihtojärjestelmien asentamisessa tulee kuitenkin ehdottomasti ottaa 

huomioon tärkeimpänä seikkana koneiden, putkistojen ja kanavien puhdistettavuus 

ja huollettavuus. Asennuksiin on ehdottomasti päästävä käsiksi myös myöhem-

mässä rakennuksen elinkaaren vaiheessa esimerkiksi järjestelmämuutosten tai 

huonetilamuutosten takia. (RT 56-10591 1995, 2.) 

Knivsundin vanhassa kyläkoulussa ilmanvaihto on toteutettu painovoimaisena. Pai-

novoimainen ilmanvaihto perustuu lämpötila-eroon ulko- ja sisäilmassa. Lämmin 

ilma pyrkii aina ylöspäin, ja tästä syystä painovoimainen ilmanvaihto toimii parhaalla 

mahdollisella tavalla talvella, kun lämpötila-erot ovat suurimmillaan ulko- ja sisäil-

man välillä. Vastaavasti kesän lämpimillä keleillä on mahdollista, että ilmanvaihto 

pysähtyy jopa kokonaan. Tuulen vaikutus on erittäin suuri, kun tarkastellaan paino-

voimaista ilmanvaihtoa rakennuksen ilmanvaihdon toteutustapana.  Tuuli luo alipai-

netta ilmanvaihtohormien yläpäähän katolla. Ideaalinen tilanne on sellainen, jossa 

rakennuksen jokaisessa oleskelutilassa on ulkoilmaa sisäänpäin päästävä korvaus-

ilmaventtiili. (Aamulehti 2016.) 

 

Useassa tapauksessa riittämätön ilmanvaihto on suurin ongelmakohta, kun tarkas-

tellaan ilmanvaihtoa kokonaisuutena. Kuitenkin tätä samaa ongelmaa voi esiintyä 

myös kohteissa, joissa on koneellinen ilmanvaihto. Yleisin syy riittämättömälle il-

manvaihdolle on korvausilmaventtiilien vähäisyys. Korvausilma pyrkii sisälle raken-

teiden liitosten tai jopa pahimmassa tapauksessa poistoilmaventtiilin kautta, mikäli 

rakennuksessa on liian vähäinen määrä korvausilmaventtiilejä.  (Hengitysliitto 

2018a.)   

Tunkkainen sisäilma ja tunne hapen puutteesta ovat ensimmäisiä ja hyvin yleisiä 

merkkejä siitä, että ilmanvaihto rakennuksessa on liian vähäinen. On myös mahdol-

lista, että tunkkaisen sisäilman aiheuttavat rakenteissa kasvavat mikrobikasvustot, 
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eli kansankielellä erilaiset homeet.  Mikäli rakennuksessa oleminen aiheuttaa ihmi-

sissä oireilua, tai tunkkaisuus ei poistu edes parantamalla ilmanvaihtoa, tai koh-

teessa haistaa maakellarin, homeen, tai muulla tavoin pistävän ja epämiellyttävän 

hajun on silloin rakenteiden kunto ehdottomasti selvitettävä ammattilaisen teke-

mänä kattavana kosteusteknisenä kuntotutkimuksena. Tämänlaisia kuntotutkimuk-

sia tekevät esimerkiksi insinööritoimistot. Tällä tavoin saadaan selville syy, mikä 

mahdollisesti aiheuttaa sisäilmaongelmia kohteessa. (Hengitysliitto 2018a.) 

Kun tutkija tekee rakenteiden riskianalyysiä, on yleisin tapa aloittaa tutkimalla koh-

teen LVI- ja rakennepiirustukset ja etsimällä niistä mahdollisia riskirakenteita. Riski-

rakenteet ovat sellaisia rakennuksen rakenteita, jotka hyvin suurella todennäköisyy-

dellä aiheuttavat jonkinlaisia ongelmia. Lisäksi on järkevää käydä keskustelua ra-

kennuksen käyttäjän kanssa historiasta, aiemmin tehdyistä remonteista ja asukkaan 

omista havainnoista. Seuraava hyvä työkalu kosteusteknisten ongelmien selvittämi-

seen on aistinvarainen tutkimus. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennus kierretään sekä 

sisältä. että ulkoa. Hyvä apuväline tutkimuksen suorittamiseen on esimerkiksi pin-

takosteudenilmaisin. Mikäli jonkin tietyn rakenteen kuntoa tai kosteusteknistä toi-

mintaa epäillään, täytyy rakenne ehdottomasti tutkia tarkemmin avaamalla rakenne 

ja ottamalla koepala, josta tehdään tarkemmat mittaukset laboratoriossa. Lopuksi 

koko tutkimuksesta tehdään raportti, jossa kuvaillaan mahdollisimman tarkasti mah-

dollinen kosteusvaurio, homevaurio, sekä tähän johtaneet syyt. Lisäksi on syytä 

tehdä korjaustapaehdotus, joka toimii suunnan antajana tulevaa korjaussuunnitel-

maa varten.  (Hengitysliitto 2018b.) 

Ongelma voi olla täysin päinvastainen.  On nimittäin mahdollista, että ilmanvaihto 

onkin syystä tai toisesta johtuen ylipaineinen.  Mikäli näin on, tapauksessa tyypillisiä 

tunnusmerkkejä ovat ikkunoiden sisälasin sisäpinnan huurtuminen, ulko-oven tai te-

rassin oven avaamisen vaikeudet, huoneilman pölyisyys ja tunkkaisuus tai ulkosei-

nänurkkiin tiivistyvä kosteus. (Hengitysliitto 2018a.) 

 

Mikäli kohteessa todetaan sisäilman ilmanpaineen olevan ylipaineinen ulkoilmaan 

verrattuna, pyrkii lämmin ja kostea sisäilma ulos rakenteiden, niiden liitosten ja ilma-
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vuotojen kautta aiheuttaen rakenteisiin hankalia mikrobivaurioita. Näissä tapauk-

sissa sisäilmassa oleva kosteus tiivistyy rakenteiden kylmempiin osiin. Tämä johtuu 

siitä, että esimerkiksi yhteen kuutioon ilmaa mahtuu sitä enemmän kosteutta, mitä 

lämpimämpää kyseinen ilma on. Mikäli kohteessa havaitaan yllä mainittuja ongel-

mia, on hyvä tarkistaa ainakin siirtoilmareitit, ilmanvaihtojärjestelmän säädöt, ovatko 

poistoilmaventtiilit auki ja ovatko poistoilmakanavistot ja poistoilmaventtiilit riittävän 

puhtaat. (Hengitysliitto 2018a.) 

 

 

Rakennuksen äänieristävyys 

Ympäristöministeriö kertoo meluntorjunnasta ja ääniolosuhteista seuraavasti Suo-

men rakentamismääräyskokoelmassa. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus ja 
sen oleskelu- ja piha-alueet niiden käyttötarkoituksen edellyttämällä ta-
valla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että rakennuksen sekä raken-
nuspaikan piha- ja oleskelualueiden melualtistus ja ääniolosuhteet eivät 
vaaranna terveyttä, lepoa tai työntekoa. (Ympäristöministeriö. 2016a) 

Hyvän ja toimivan äänieristyksen saavuttamiseksi on rakenteiden oltava ehdotto-

man tiiviitä. Aukot tai raot heikentävät aina äänieristystä. On myös syytä käyttää 

äänenvaimentimia ilmanvaihtokanavissa asuntojen välillä. Lisäksi patteriverkos-

tossa on hyvä käyttää joustavia putkenosia ja joustavia patteriventtiilejä, jotta ääni 

ei kulje tilasta toiseen pattereiden kautta. Mikäli rakenteista löytyy ilmavälejä, on ne 

hyvä täyttää pehmeällä mineraalivillalla. Tämä alentaa merkittävästi rakenteen re-

sonanssitaajuutta ja näin ollen parantaa ääneneristävyyttä kokonaisuutena. (Isover 

2018.)   

Korjausrakentamisen yhteydessä kohteen rakenteiden suuri painon lisääminen on 

yleensä mahdottomuus. Tästä syystä ääneneristävyyttä parannettaessa onkin hyvä 

käyttää kevytrakennetekniikkaa.  Kun korjausrakentamisen kohteessa tehdään uu-
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sia kipsilevyseiniä, jotka parantavat ääneneristävyyttä, ne toteutetaan joko kaksin-

kertaisena runkona, tai yksinkertaisen rungon ja jousirangan yhdistelmänä. (Gyproc 

2013.)  

Rakenteet ja niiden kunto 

Kokonaisuudessaan Knivsundin kyläkoulun rakenteet ovat ikäänsä nähden melko 

hyvässä kunnossa. Kuitenkin korjaustoimenpiteitä tarvitaan, jotta kohde saadaan 

uudestaan jokapäiväiseen asuinkäyttöön. 

Perustukset 

Knivsundin koulun perustukset ovat silmämääräisen tarkastelun perusteella melko 

hyvässä kunnossa (Kuva 8). Kohteen mahdollisia painumia ei ole mitattu, mutta ku-

vasta 8 voi huomata, että talon nurkat näyttäisivät olevan silmämääräisesti katsot-

tuna hieman alempana verrattuna talon keskilinjaan. Kuitenkaan haitallisia hal-

keamia ei havaittu. Tuuletus ryömintätilaiseen alapohjaan on kunnossa. Tuuletus-

aukkoja on riittävästi ja niitä on lukumääräisesti riittävän monta. Tuuletusaukot ovat 

tällä hetkellä täysin avonaiset. Niiden eteen olisi hyvä laittaa esimerkiksi verkko, joka 

estäisi pieneläinten pääsyn alapohjaan, mutta sallisi ilman kuitenkin kulkea va-

paasti.   

Kohteessa ei ole järjestetty lainkaan salaojajärjestelmää, joka voi pahimmillaan ai-

heuttaa ongelmia perustusten kanssa. Korjaushankkeeseen ryhdyttäessä tämä 

seikka olisi syytä ottaa huomioon ja pohtia, kannattaisiko salaojitus tehdä tontille 

perustusten kuivatuksen varmistamiseksi.  
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Kuva 8. Luonnonkiviperustukset. 

Runko 

Knivsundin kyläkoulu on tehty hirsirunkoisena kaksikerroksisena rakennuksena. 

Aistinvaraisen tutkimisen perusteella ei havaittu suuria vuotoja nurkkakohdissa, 

vääntymiä tai painumia. Runkohirsien tutkiminen kuitenkin pelkästään aistinvarai-

sesti on haastavaa, sillä hirret olivat pintarakenteiden takana piilossa, ja näin ollen 

varman tiedon saamiseksi lisätutkimukset ovat tarpeen. Tyypillisesti hirsirungolle 

heikkoja kohtia ovat oviaukot, ikkuna-aukot ja alimmaisena olevat hirret. Korjaus-

hankkeeseen ryhdyttäessä ainakin nämä yleiset ongelmakohdat on syytä tarkastaa 

huolellisesti.  
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Julkisivut ja ikkunat 

Rakennuksen julkisivut ovat ajan saatossa päässeet huonoon kuntoon jokaisesta 

ilmansuunnasta katsottuna (Kuvat 9-12). Julkisivut on tehty kapeasta maalatusta 

pystylaudoituksesta. Suojelumerkinnästä johtuen suositeltava toimintapa on laudoi-

tuksen kunnostaminen hiomalla ja uudestaan maalaamalla. Kun otetaan huomioon 

tämän työvaiheen laajuus, tämä toimintatapa aiheuttaa keskivertotilannetta huomat-

tavasti suurempia kustannuksia, jotka on hyvä ottaa laskentaan mukaan jo aikai-

sessa suunnitteluvaiheessa.  

Knivsundin kyläkoulusta 1930-luvulla otetussa kuvassa (kuva 5) näkyy hyvin ulko-

sivuun merkittävästi vaikuttavat ikkunoiden vuorilautojen koristeelliset puuleikkauk-

set. Kuvissa 14 ja 15 on nähtävissä se, että nämä puukoristeet ovat osin melko 

pahoin kärsineet ajan saatossa. Näiden koristelautojen vanhan mallin mukainen uu-

delleen tekeminen on pieni yksityiskohta, mutta merkittävästi julkisivuun vaikuttava 

asia. 

Kvinsundin kohteessa ikkunat ovat alkuperäiset kaksinkertaiset puuikkunat, joista 

suurin osa on neljällä ikkunaruudulla (Kuva 15). Kohteeseen ei hankita uusia ikku-

noita, vaan vanhat ikkunat kunnostetaan ja pyritään säilyttämään alkuperäisen tyy-

lisenä. Tämä johtuu suojelumerkinnästä, jossa painotetaan ikkunoiden kunnosta-

mista uusimisen sijaan. Lisäksi alkuperäisten ikkunoiden puuosat ja ruudut, jotka 

ovat puhallettua lasia, ovat varmasti uusia komeammat tässä kohteessa. Ikkunoi-

den tarkastelussa havaittiin puuosien osittaista harmaantumista, maalin halkeilua ja 

muutamia hajonneita ikkunaruutuja. Lisäksi ikkunoiden karmeissa oli havaittavissa 

maalin hilseilyä (Kuva 13). 

Knivsundin vanhan kyläkoulun korjaushankkeen kustannuksia laskettaessa on hyvä 

ottaa jo aikaisessa vaiheessa huomioon erikoisosaamisen- ja ajantarve puisten ik-

kunoiden kunnostamisessa, sekä puisten koristeellisten listojen kunnostamisessa. 

Nämä yksityiskohdat voivat viedä huomattavan suuren määrän aikaa ja resursseja 

koko projektissa. 
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Kuva 9. Julkisivu pohjoiseen. 
 

 

Kuva 10. Julkisivu itään. 
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Kuva 11.  Julkisivu etelään. 
 

 

Kuva 12. Julkisivu länteen. 
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Kuva 13. Ikkunoiden maalin lohkeilu ja hilseily. 

 

Kuva 14. Ikkunoiden koristelistat. 
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Kuva 15. Ikkuna ulkoa. 

Yläpohja 

Tässä kohteessa yläpohja on tyypillinen oman aikansa kaksikerroksiselle puutalolle 

(Kuvat 16 ja 17). On todennäköistä, että lisälämmöneristykselle olisi tarvetta etenkin 

seinien reunoilla. Puiset sahatut kattokannakkeet olivat hyvin kiinni ja tukevan oloi-

sia. Aluskatetta ei olla tässä kohteessa käytetty lainkaan. Yläkatossa ei huomattu 

aistinvaraisen tutkimisen perusteella vuotokohtia katolta sisätiloihin. Myöskään ho-

meen hajua tai pintavaurioita ei ollut havaittavissa yläpohjassa. Hyvä merkki on 

myös se, että yläpohjassa ei myöskään ollut puiden lehtiä tai muuta tuulen kuljetta-

maa roskaa ulkopuolelta.  
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Kuva 16. Yläpohja. 
 

 

Kuva 17. Yläpohja. 
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Vesikatto, vesikourut ja syöksytorvet 

Kohteessa on ilmeisesti alkuperäinen konesaumakatto, mutta sitä on korjattu useita 

kertoja (Kuvat 19 ja 20). Vesikatossa ei ole havaittu vuotoja lainkaan, mutta ruos-

tetta on havaittavissa ja suurilta alueilta maali on kulunut pois. Saumat vesikatolla 

vaikuttivat tiiviiltä.  Tähän asti vesikatto on hoitanut tehtävänsä hyvin, mutta remon-

tin yhteydessä on täysin välttämätöntä huoltaa myös vesikatto rakenteen toimivuu-

den suuren tärkeyden vuoksi kokonaisuutta tarkasteltaessa.  

Yksi harkittava asia on se, että vesikourut ja syöksytorvet ovat nykytekniikalla val-

mistettuja (Kuvat 21 ja 22) eivätkä ne vastaa rakennusajan tyyliä. Koska Kokkolas-

takin löytyy erinomaista peltisepänosaamista, kannattaisi harkita vesikourujen ja 

syöksytorvien muuttamista rakennuksen tyyliin paremmin sopiviksi. 

Vesikourut ja syöksytorvet eivät kohteessa ole alkuperäiset, mutta tietoa tämän re-

montin tekijästä tai päivämäärästä ei ole. Suuria toimenpiteitä ei tarvita tältä osa-

alueelta, sillä vauriot ovat pieniä ja suurimmalta osin vain kosmeettisia.  
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Kuva 18. Vesikatto ja lumiesteet. 
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Kuva 19. Vesikaton ja otsalaudan vaurioita. 
 

 

Kuva 20. Vesikaton vaurioita. 
 

 

Kuva 21. Vesikouru ja lumiesteet. 
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Kuva 22. Suora ja hyväkuntoinen syöksytorvi. 

Väliseinät ja väliovet 

Väliseinien pinnat ovat suurimmalta osin välttävässä kunnossa, mutta esimerkiksi 

porrashuoneessa maalipinta on pysynyt melko hyväkuntoisena (Kuva 23).  

Kohteessa on jäljellä muutamia alkuperäisiä puuovia, jotka tuovat hyvin tunnelmaa 

1800- luvun lopulta (Kuva 24). Nämä ovet olisi hyvä säilyttää, mutta entisöidä. Kou-

lusta löytyy myös sisäovia, jotka ovat selkeästi vaihdettu, mutta niiden kunto on silti 

hyvin puutteellinen. Nämä ovet eivät juurikaan sovi tähän kulttuurihistoriallisesti tär-

keään kohteeseen (Kuva 25).  Suositeltavaa on alkuperäisenä säilyneitä ovia mal-

lina käyttäen teetättää puusepällä uudet puuovet. 
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Kuva 23. Porrashuoneen väliseinäpinnat. 
 

 

Kuva 24. Alkuperäinen puuovi. 
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Kuva 25. Uusittu väliovi. 
 

Sisäkatto 

Sisäkatossa havaittiin maalin irtoilua, lautojen vääntymiä, pullistumia ja tummumia 

(Kuva 27). Nämä oireet saattavat kertoa jonkin asteisesta kosteusvauriosta, ja näi-

den vaurioiden syy tulee selvittää perinpohjaisesti.  Edellä mainituista puutteista 

huolimatta paikka paikoin sisäkatto oli kuitenkin kohtalaisen hyvässä kunnossa 

(Kuva 26).  
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Kuva 26. Valkoinen lautakatto. 

 

Kuva 27. Puutteita sisäkaton kattopaneeleissa. 
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Lattiapinnat 

Rakennuksen lattiapinnoissa ei havaittu lahoamista, painumia, eikä pullistumia lan-

kuissa. Lautalattia on säilynyt nämä vuodet yllättävän hyvässä kunnossa ja pelkällä 

hionnalla, tasoituksella ja maalaamisella voidaan päästä hyvään lopputulokseen. 

Mikäli lattiapinnat päätetään maalata uudelleen, kannattaa uudelleenmaalaus suo-

rittaa suurta kulutusta kestävällä ja vesihöyryä läpäisevällä tuotteella.  Ennen toi-

menpiteeseen ryhtymistä on vanha irtoava maali poistettava huolellisesti kaapimalla 

tai hiomalla. Jäljelle jäävä vanha maalipinta tulee myös hioa.  Kolot ja halkeamat 

tulee paikata tasoitteella. Lopuksi pinta on syytä puhdistaa liasta, rasvasta ja pö-

lystä. Alkuperäisen puulattian lisäksi kohteessa on muutamissa huoneissa puulat-

tian päälle asennettu kahta erilaista muovimattoa. Nämä muovimatot eivät ole säi-

lyneet kovinkaan hyvässä kunnossa, ja näin ollen niiden poistaminen kokonaan on 

todennäköisesti paras ratkaisu (Kuvat 29 ja 30).  

 

Kuva 28. Alkuperäinen puulattia. 
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Kuva 29. Vihertävä muovimatto.  

 

Kuva 30. Harmahtava muovimatto. 
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JOHTOPÄÄTÖKSET 

Öja, Knivsundin kylä ja ”Seitsemän sillan tie” ovat erittäin merkittävä osa merestä 

noussutta kaupunkia, Kokkolaa.  Tontin sijainti on alueena hyvin rauhallinen, mutta 

myös hyvien kulkuyhteyksien päässä sijaitseva vanha kyläkoulu antaa hyvät kodin 

perusedellytykset esimerkiksi lapsiperheelle 

Knivsundin koulu on kulttuurihistoriallisesti erittäin merkittävä rakennus Knivsundin 

kylässä. Se on toiminut kyläkouluna ja ollut vuosikymmeniä kylän yhteisöllisyyttä 

rakentava keskus. Se on myös merkittävä osa kulttuurimaisemaa Knivsundin ky-

lässä. Käyttötarkoituksen muuttuessa myös aineeton ympäristöarvo on hyvä pitää 

kirkkaana mielessä ja toteuttaa muutostyöt perinnerakentamisen arvoja kunnioit-

taen. Kokonaisuudessaan käyttötarkoituksen muutos on tässä kohteessa erittäin 

hyvä asia, sillä käyttötarkoituksen muuttuessa vanha kyläkoulu saadaan taas hyö-

dylliseen käyttöön, eikä tämä vanha ja arvokas rakennus jää tyhjän pantiksi. 

1970-luvulla rakennettu siipirakennus on hyvin soveltumaton kiinteistön yleisilmee-

seen. Sitä ei myöskään ole suojeltu kaavamääräyksellä juuri tästä syystä. Perus-

korjauksen ja saneerauksen yhteydessä kannattaisi vakavasti harkita siipirakennuk-

sen purkamista ja saneerata rakennus näyttämään alkuperäiseltä 1800-luvun histo-

riaa kunnioittavaan tyyliin. Hyvin todennäköistä on, että tämä siipirakennus pure-

taan, kun aika rakennushankkeen aloittamiselle koittaa, sillä tämän projektin jokai-

nen osapuoli hyvin selkeästi puoltaa päätöstä purkamisesta jo tässä vaiheessa. 

Rakennuksen nykyisestä kunnosta huolimatta rakenteet kohteessa ovat sellaisessa 

kunnossa, että peruskorjaus on hyvin perusteltavissa ja tämä on kannattava hanke. 

Kuitenkin on mahdollista, että rakenteista löytyy ikäviä yllätyksiä, jotka korjauskus-

tannuksiltaan nousevat hyvin korkeiksi. Tämän estämiseksi kohteen perinpohjainen 

tarkastaminen on ensiarvoisen tärkeää ennen kunnostustöiden aloittamista.   

Opinnäytetyöni tekeminen antoi paljon syventävää tietoa koulutusta ja tulevaa työ-

uraa ajatellen. Tämän työn tekeminen antoi hyvän käsityksen siitä, minkälaisia asia-

kokonaisuuksia tulee ottaa huomioon kohteen käyttötarkoitusta muutettaessa ja 

korjausrakennuskohteissa. Lisäksi työtä tehdessä opin paljon todennäköisistä on-
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gelmarakenteista ja -kohdista vanhoissa rakennuksissa. Tästä opinnäytetyöstä hy-

vänä jatkohankkeena voisi olla yksityiskohtaisen kuntokartoituksen tekeminen 

Knivsundin kyläkoulusta.  
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