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Seinäjoella tilaa kaikelle hyvälle



SISÄILMAPAJA11 13.-14.11.2019 Seinäjoki

Sisäilmatilanne Seinäjoella

• Sisäilmatyöryhmän listalla on 21 kohdetta, joista on tullut 
ilmoitus mahdollisesta sisäilmaongelmasta: 
• 10 koulua

• 4 varhaiskasvatuksen rakennusta

• 4 sote-rakennusta

• 2 hallinnon tilaa

• liikuntatalo.

• Ilmoituksia on noin 10 % kiinteistöistä.
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Sisäilmatilanne Seinäjoella

• Useissa kohteissa löytyy ensivaiheen vikaa ilmanvaihdosta, viemäreistä tms. huollettavista 
kohteista.

• Tarkempiin materiaali- tai ilmatutkimuksiin johtavia kohteita on vuositasolla noin 5-10 
kpl.

• Mikrobilöydöksiä vuositasolla on vain muutamassa kohteessa.

• Viitearvot ylittäviä VOC-päästöjä löytyy vuositasolla noin 2-3 kohteesta, yleensä vanhoista 
muovimatoista tai mattojen liimoista.
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Sisäilmaongelmien hoito Seinäjoen kaupungilla

• Seinäjoen kaupungin työntekijöiden avuksi on perustettu sisäilmaryhmä, joka 
yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa pyrkii ratkaisemaan työpaikkojen 
sisäilmaan liittyviä ongelmatilanteita. 

• Sisäilmaryhmään kuuluu edustus tilapalveluista, työterveyshuollosta, 
työsuojelusta sekä ympäristöterveydenhuollosta. Ryhmää täydennetään 
kohdetyöpaikan esimiehellä ja työntekijöiden edustajalla. Lisäksi ryhmä 
käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita, kuten Työterveyslaitosta ja 
kosteuskartoittajia.

• Kun työpaikalla ilmenee sisäilmaan liittyviä ongelmia, asiasta tulee ottaa 
yhteyttä Toimitiloihin tai kiinteistön omistajaan. Nämä tekevät tarvittavat 
toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. Jos ongelma kuitenkin jatkuu, 
sisäilmaryhmä pyrkii olemaan avuksi tilanteen ratkaisemiseksi.



SISÄILMAPAJA11 13.-14.11.2019 Seinäjoki

Kaupungin Toimitilojen toiminta sisäilmaepäilyssä 

Sisäilmaepäilystä tulee ilmoitus ensimmäisenä Toimitiloihin joko oireita kokevalta 
työntekijältä tai työpaikan esimieheltä Granlund manageria käyttäen.

Toimitilat käynnistää omavalvontatoimet helposti havaittavien ja korjattavien 
potentiaalisten ongelmakohtein osalta:

• Tarkastetaan kohteen lattiakaivot ja viemäriläpiviennit (Kuivuneet  lattiakaivot ja 
tiivistämättömät läpiviennit saattavat aiheuttaa viemärinhajua, sekä mm. iho- ja 
silmäoireita sekä päänsärkyä.).

• Tarkastetaan kohteen ilmanvaihdon toimivuus pääte-elimiltä, hiilidioksidimittauksin 
sekä tarvittaessa paine-eromittauksin (Toimimaton ilmanvaihto saattaa aiheuttaa 
väsymystä, päänsärkyä sekä rakennuksen alipaineistumisen, jolloin rakenteista pääsee 
hallitsemattomasti korvausilmaa sisätilaan.)

• Tehdään pintakosteusmittauksia rakenteiden kosteusolosuhteen selvittämiseksi.
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Kaupungin Toimitilojen toiminta 
sisäilmaepäilyssä 

Mikäli välittömissä omavalvontatoimissa havaitaan mahdollisia oireenaiheuttajia, tilanne 
korjataan ja seurataan vaikutuksia. 

Tehdyt toimenpiteet raportoidaan Granlund Manageriin, josta myös ilmoituksen tekijä voi 
seurata työn etenemistä.

Jos olosuhteen ei koeta parantuvan, selvitystä jatketaan ja asiaa käsitellään monialaisesti 
sisäilmaryhmässä.
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Seinäjoen talonrakennusinvestoinnit

• Investoinnit vuodelle 2020 talonrakennuksen kohteisiin noin 15 milj. €.

• Investoinneista 3,6 milj. €  kohteisiin, joissa ON jonkinasteinen sisäilmaongelma, joko 
korjaus tai uudisrakennus.

• Suurimpana kohteena Törnävän koulu

• Honkavaaran korvaavat tilat
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Sisäilmakohde Huhtala-10 (terveyskeskus)

• Kaupungin pääterveyskeskus (noin 9 000 m2) 

• Seinäjoen kaupungin tilapalvelut laati hankesuunnitelman Seinäjoen 
pääterveysaseman, Huhtalantie 10, peruskorjauksesta vuonna 2011.

• Hankkeeseen oli varattu kaupungin talonrakennuksen investointiohjelmassa 6 
miljoonan euron määrärahavaraus (alv. 0 %). Hankesuunnitelman yhteydessä 
laadittujen kuntoarvioiden, tavoiteltujen toiminnallisten muutosten ja rakennuksen 
laajuuden perusteella esitettiin määrärahan korottamista 8 miljoonaan euroon.

• Seinäjoen kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 1.10.2012, § 332, keskeyttää 
suunnitellun kokonaisvaltaisen ja pitkään käyttöikään tähtäävän 
peruskorjaushankkeen, ja muuttaa projektin luonteen 5-10 vuoden käyttöikään 
tähtääväksi, toiminnalliset muutostarpeet ja keskeiset rakennus- ja talotekniset viat 
korjaavaksi perusparannukseksi. Käyttöiän aikana oli aie suunnitella korvaavat tilat 
osana laajempaa, asumista ja palveluja yhdistävää terveyspalvelukampusta.
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Huhtala-10 (terveyskeskus)
• Terveyspalvelukeskus Huhtala 10 muutosrakennettiin ja korjattiin keskeisiltä osin 

vaiheittain vuosina 2013-2015. Korjaustöiden laajuuteen kuului ilmanvaihdon 
osittainen uusiminen, olevien tilojen sovittaminen toiminnallisiin tavoitteisiin, sekä 
kuntoarvioissa ja työn aikana ilmenneiden vikaantuneiden rakennusosien korjaaminen 
tai uusiminen. Pintamateriaalit, runkorakenteet, ylä- ja alapohja sekä ikkunat jäivät 
pääosin ennalleen. Muutostöiden kokonaiskustannus oli noin 3,2 M€ /370 €/m2, 
vastaten noin 17 % korjausastetta.

• Rakennus otettiin korjaustöiden jälkeen vaiheittain käyttöön 2014-2015.

• Rakennuksessa alettiin oireilla noin ½ vuotta käyttöönoton jälkeen, osassa tiloja jo 
ennemmin. Oireiden syyksi epäiltiin rakennuksen kuntoa ja huonoa sisäilmaa. 
Kaupungin tilapalvelut käynnisti sisäilmaselvitykset laajemmin keväällä 2016, ja 
marraskuussa 2016 sisäilmaselvitysten vetäjäksi kiinnitettiin ulkopuolinen 
rakennusterveysasiantuntija. Asiantuntijaraportin mukaisia toimenpiteitä tehtiin 
vuoden 2017 aikana, mm. rakennuksen tiiveyttä parannettiin. Tarkemmissa 
selvityksissä rakennuksen yhdestä osasta löytyi alapohjasta kosteusvaurio, joka 
kuivattiin kevättalvella 2017.
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Huhtala-10 (terveyskeskus)

• Aluehallintoviraston työsuojelutarkastus kohteessa pidettiin syksyllä 2017. 
Seurantakatselmus pidettiin marraskuussa. Seurantakatselmuksen yhteydessä, oireiden 
edelleen jatkuessa ja pahentuessa, rakennus päätettiin ylipaineistaa, mikä toteutettiin 
joulukuussa 2017. Ylipaineistuksen ei koettu helpottavan tilannetta ja rakennuksen 
ilmanvaihtojärjestelmän erillisselvitys käynnistettiin helmikuussa 2018. 

• Aluehallintovirasto antoi työsuojelutarkastuksen ja sen jälkeen toimitettujen 
lisätietojen pohjalta kehotuksen arvioida Huhtala-10:n sisäilman terveysvaara 
30.4.2018 mennessä. Seinäjoen kaupunki käynnisti terveysvaaran arvioinnin laadinnan 
hankinnan konsulttitilauksena Työterveyslaitokselta saadakseen laajempaa 
asiantuntijuutta arvion laadintaan.
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Huhtala-10 (terveyskeskus)

• Sisäilmaoireilun kuitenkin edelleen lisääntyessä kaupunki päätti kesällä 2018 siirtää 
terveyspalvelukeskuksen toiminnot pois rakennuksesta.

• Perhepalvelukeskuksen neuvolatiloille kilpailutettiin määräaikainen noin 2 000 m2 
elementtirakenteinen väistötila, johon toiminnot muuttivat joulukuussa 2018. Osa 
toiminnoista hajautettiin kaupungin muihin toimitiloihin. Vuodehoito-osasto H3 ja 
keittiö ovat Huhtala-10-rakennuksessa kesään 2020 saakka, jolloin korvaavat tilat 
valmistuvat Etelä-Pohjanmaan keskussairaalan yhteyteen. Tämän jälkeen Huhtala-10 
jää kokonaisuudessaan pois terveyspalvelukäytöstä ja jää tällä tietoa odottamaan 
purkua.

• Väistötilojen rakentamisesta aiheutui satojen tuhansien eurojen kustannukset.
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Huhtala-10 (terveyskeskus)

• Korjausrakentamisen budjetin leikkauksella aiheutettiin se, että remontti tehtiin 
”turhaan”.

• Tiedottaminen ja huhujen oikaisu on ensiarvoisen tärkeää turhan paniikin välttämiseksi!

• Käytännössä kaupunki joutui itse tekemään päätöksen väistötiloihin siirtymisestä.

• Rakennuksen tasearvo korjauksien jälkeen on 5 milj. €.

• Poistettava taseesta viimeistään rakennuksen tyhjentyessä.

• Aiheuttaa merkittävän tulosvaikutuksen kaupungin tilinpäätökseen → jaksotettu 
poistettavaksi seuraavan viiden vuoden aikana.

• Uuden korvaavien tilojen hankesuunnitelma valmistunut

• Huhtala-10:n korvaavien tilojen hankesuunnitelman tilaohjelmatarkastelun valossa 
uudistilasta saataisiin perhepalvelukeskuksen osalta olevia tiloja tehokkaammat 
noin 15-20 %:n tilatarpeen vähenemisellä, kun suunnittelu päästään tekemään ilman 
olevan rakennuksen kangistavia reunaehtoja → Uusi tilatarve on noin 7 500 neliötä, 
joissa on mukana myös uusia toimintoja. 

• Kustannusarvio on 19 000 000 euroa.
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Havaintoja sisäilmasto-ongelmista

• Yleisimmät syyt toimimattomassa ilmanvaihdossa (80 %). Ilmanvaihdossa 
järjestelmävikaa, hallitsematon paine-ero, järjestelmässä kuitulähteitä tms.

• Mikrobikasvustoa (homeet, sädesienet) on vain pienessä osassa sisäilmaongelmaisia 
rakennuksia, edellyttää kosteusvauriota.

• Siivouksen heikko taso saattaa aiheuttaa tai pahentaa ongelmaa.

• Ei ole aina siivoustoimen vika; tilojen käyttötavalla on iso merkitys.

• Ongelma on usein monen tekijän summa!



SISÄILMAPAJA11 13.-14.11.2019 Seinäjoki

Haasteet
• Oireilu on tärkein mittari, mutta tutkimuksia tehdään, syytä ei löydy. Kuka 

määrittelee, koska mitta on täynnä?

• Sisäilmaongelmien vaikutusta sairastuvuuteen ei ole osoitettu tieteellisesti (mm. 
Käypä hoito -sivusto). Kuka määrittelee, milloin tila on terveellinen ja turvallinen?

• Noin 4 % henkilöstöstä oireilee terveessäkin talossa – miten heidät huomioidaan?

• Kohteita, joista tulee ilmoituksia sisäilmasta, on kohtuullisen paljon → kuinka 
priorisoidaan rajallisten resurssien käyttö?

• Kuinka kaupungin määrärahat riittävät entisestään kiristyvässä taloudessa 
sisäilmaongelmien hoitoon?

• Kuinka viestintä hoidetaan sisäilmakohteessa väärän tiedon leviämisen 
ehkäisemiseksi?

• Sisäilmakohteessa työskentelevät eivät luota oman henkilökunnan osaamiseen / 
rehellisyyteen → ulkopuolisen asiantuntijan käyttö on ehdottoman tärkeää.   




