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1  JOHDANTO 

1.1 Työn tausta ja tavoitteet 

Opinnäytetyöntekijä sai tehtäväkseen suunnitella tilamuutoksen ollessaan työsuh-

teessa Seinäjoen kaupungin tilapalveluiden suunnitteluyksikössä. Tilamuutospro-

jektin kohteena oli Seinäjoen kaupunginkirjaston sivukirjastona toimiva Ylistaron 

kirjasto. Projektin tavoitteena oli saada kirjastolle suuremmat ja nykyaikaisemmat 

tilat.  

Opinnäytetyöntekijä toimi projektissa rakennussuunnittelijana. Lopulliset ja viralli-

set päätökset teki kaupungin suunnitteluarkkitehti Jaakko Peltonen, joka toimi 

myös projektin pääsuunnittelijana.  

1.2 Työn sisältö 

Kirjasto tarvitsi uudet tilat Ylistaron keskustasta, jossa myös vanha kirjasto sijaitsi. 

Uudet tilat päätettiin toteuttaa Ylistarotaloon, jossa toimii myös muita kaupungin 

palveluita. Lähes puolet rakennuksen pinta-alasta siirtyi muutoksen jälkeen kirjas-

ton käyttöön. Ylistarotalossa tehtiin useita muutoksia, jotta tiloista saatiin toimivat 

niin nykyisille kuin uusillekin käyttäjille sekä heidän asiakkailleen. Muutoksista suu-

rimpana oli kotihoidon toimistotilojen purkaminen ja tilan muuttaminen kirjaston 

saliksi. Kotihoidon toiminnat muutettiin Ylistaron terveysasemalle heille remontoi-

tuihin tiloihin.  

Opinnäytetyön ja projektin tuloksena syntyivät toimenpidelupaan vaaditut piirus-

tukset sekä rakennushankkeen aikana tehdyt työpiirustukset ja kaaviot ja projektin 

aikana pidettyjen palavereiden muistiot.  

1.3 Työn rajaus 

Tämä opinnäytetyö on rajattu pelkästään rakennussuunnittelun toteutussuunnitte-

luun sekä rakentamisvaiheen aikaisiin suunnitelmiin. 
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2 RAKENNUSHANKE JA PÄÄSUUNNITTELIJA 

2.1 Rakennushanke 

Rakennushanke alkaa siitä, kun tila päätetään hankkia rakentamalla, ja päättyy, 

kun rakennettu tila otetaan käyttöön (Rajala 20.9.2005). 

Kuviossa 1 on esitetty rakennushankkeen tehtävät ja osapuolet. Vihreälle alueelle 

sijoittuvat hanketta varten perustettavan toteutusorganisaation tehtävät. Tehtävien 

ajallista painottumista kuvaavat karkeasti kuviossa olevat punaiset alueet. (Rajala 

20.9.2005.) 

 

Kuvio 1. Rakennushankkeen tehtävät ja osapuolet (Rajala 20.9.2005). 

2.1.1 Rakennushankkeen vaiheet 

Rakennushankkeen vaiheita ovat tarveselvitys, hankesuunnittelu, rakennussuun-

nittelu, rakentaminen ja käyttöönotto.  

Rakennushankkeen tarveselvitysvaiheessa (TS) selvitetään hankkeen tarpeelli-

suus, edellytykset ja mahdollisuudet. Tarveselvitykseen liittyvien asioiden pohjalta 

kootaan hankesuunnittelupäätös. (RT 10-10387 1989.) 

Hankesuunnitteluvaiheessa (HS) arvioidaan yksityiskohtaisemmin  hankkeen 

toteuttamismahdollisuudet ja –tarpeet sekä erilaiset toteutusvaihtoehdot. Näistä 
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syntyy hankesuunnitelma, jossa asetetaan laajuus- ja laatutavoitteet, jotka määrit-

tävät rakennushankkeen kustannustason ja aikataulun. Hankesuunnitelman poh-

jalta tehdään investointipäätös. (RT 10-10387 1989.) 

Rakennussuunnitteluvaiheen (RS) tuloksena, hankesuunnitelman pohjalta, vali-

taan ja määritellään kohteen suunnitteluratkaisu, tekniset järjestelmät ja toteutus-

tapa. Toteutussuunnitteluvaiheessa päätetään hankkeen urakointitapa sekä laadi-

taan hankinta-asiakirjat ja –piirustukset. Näiden lisäksi tehdään rakentamispäätös 

sekä solmitaan urakkasopimukset. Rakennussuunnittelun jälkeen alkaa rakenta-

misvaihe. (RT 10-10387 1989.) 

Rakentamisvaiheessa (RA) hankkeen suunniteltu lopputuote rakennetaan. Vaihe 

päättyy rakennuksen vastaanottopäätökseen (RT 10-10387 1989). 

Käyttöönottovaiheessa (KO) käyttäjät perehdytetään rakennuksen käyttöön ja 

rakennuksessa käynnistetään aiottu toiminta. Rakennushankkeen käyttöönotto-

vaihe päättyy takuutarkastukseen. (RT 10-10387 1989.) 

2.1.2 Rakennushankkeen osapuolet 

Rakennushankkeen osapuolia ovat rakennuksen tulevat käyttäjät, rakennuttaja, 

suunnittelijat, rakentajat ja viranomainen. 

Käyttäjä edustaa rakennushankkeessa sen toiminnan asiantuntemusta, jonka ti-

lantarvetta varten hanke perustetaan. Hankkeen lähtökohtia ovat käyttäjän esittä-

mät toiminnalliset ja laadulliset vaatimukset ja tavoitteet. Hankkeen muilla osapuo-

lilla olevan ammattitaidon avulla varmistetaan käyttäjän tarpeiden toteutuminen. 

(RT 10-10387 1989.) 

Rakennuttaja on rakennushankkeen toimeenpanija. Rakennuttaja käynnistää 

hankkeen ja hoitaa sen läpiviennin. Rakennuttaja ohjaa ja koordinoi hanketta, jotta 

siinä voidaan hyödyntää hankkeen muiden osapuolten paras osaaminen. Raken-

nuttaja on vastuussa siitä, että käyttäjä saa käyttöönsä tarpeidensa mukaiset tilat. 

Hankkeen rakennuttajia voivat olla esim. projektipäällikkö tai rakennuttajakonsultti. 

(RT 10-10387 1989.) 
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Suunnittelijat vastaavat rakennuksen tuotesuunnittelusta. Tämä hankkeen osa-

puoli muodostuu suunnittelijaryhmästä, jossa on edustettuna eri alojen suunnitte-

luasiantuntemus. Pääsuunnittelija vastaa suunnitteluryhmän työn koordinoinnista. 

Suunnittelu jaetaan arkkitehtisuunnitteluun, rakennustekniseen suunnitteluun, tek-

nisten järjestelmien suunnitteluun sekä kustannussuunnitteluun ja määrälasken-

taan. (RT 10-10387 1989.) 

Rakentaja on rakennushankkeen osapuoli, joka rakennuttajan toimeksiannosta 

vastaa lopputuotteen konkreettisesta tuottamisesta eli rakennuksen rakentamises-

ta. Riippuen rakennuskohteesta, voidaan rakentaminen toteuttaa kokonaishinta-, 

osaurakka- tai muunlaisena urakkatapana. Urakkakilpailun avulla valitaan urakoit-

sija eli rakentaja rakennushankkeeseen. (RT 10-10387 1989.) 

Viranomaiset valvovat suunnittelua ja rakentamista lakien, asetusten, eri asteis-

ten kaavojen sekä yleisten ja paikallisten määräysten, ohjeiden ja normien pohjal-

ta. Rakennusvalvonnalla on viranomaistoiminnan päävastuu. Viranomaisia ovat 

esimerkiksi kaavoitus- ja rakennusvalvontaviranomainen sekä muut yhteiskunnan 

viranomaiset. (RT 10-10387 1989.) 

2.2 Rakennushankkeen suunnittelu 

Rakentamista koskevat yleiset edellytykset, tekniset vaatimukset, lupamenettelyt 

sekä  viranomaisvalvonta määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Tarkemmat 

rakentamista koskevat säännökset ja ohjeet on koottu Suomen rakentamismää-

räyskokoelmaan. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että jokaiseen rakennus-

hankkeeseen on määritelty pääsuunnittelija. (Suomen rakentamismääräyskokoel-

ma 2014.) 

Vuonna 2013 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain rakentamista koskevat 

asetukset uudistetaan vuoteen 2018 mennessä, muutoksen mukaisesti. Laissa on 

asetusten uusimiselle siirtymäaika, joka on viisi vuotta. Aiempia Suomen rakenta-

mismääräyskokoelman määräyksiä ja ohjeita voidaan siirtymäajan puitteissa so-

veltaa, kunnes uudet säännökset on annettu. Uudet asetukset kootaan Suomen 

rakentamismääräyskokoelmaan. Rakentamismääräyskokoelman A2-osa käsittää 
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määräykset ja ohjeet rakennuksen suunnittelijoista sekä suunnitelmista. (Suomen 

rakentamismääräyskokoelma 2014.) 

Huolehtiminen rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laajuudesta sekä laa-

dusta ovat rakennushankkeen pääsuunnittelijan tehtäviä. Suunnitelmilla on voitava 

osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Pääsuunnittelijan 

tehtävät ja vastuut rakennushankkeen kokonaisuudesta on esitetty kuviossa 2. (A2 

Rakentamismääräyskokoelma 8.5.2002). 

 

Kuvio 2. Pääsuunnittelijan tehtävät (mukaillen A2 rakentamismääräyskokoelma 
8.5.2002). 
 
Pääsuunnittelija on rakennuttajan luottohenkilö ja hänet on hyvä palkata mahdolli-

simman aikaisessa vaiheessa rakennushanketta, viimeistään arkkitehtisuunnitel-

mien luonnostelussa ja mietittäessä rakennuksen soveltuvuutta rakennuspaikalle. 

Pääsuunnittelija ohjaa rakennuttajaa suunnittelun alusta lopputarkastukseen. Pää-

suunnittelija ei välttämättä suunnittele mitään, vaan toimii paremminkin organisaat-

torina ja projektinjohtajana. (Asiantuntijaroolit 23.7.2015.) 

Kuviossa 3 on kuvattu suunnittelijan vastuulla olevat tehtävät rakennushankkees-

sa. Suunnittelijan tulee laatia vastuullaan oleva suunnitelma rakentamista varten 

niin, että sillä voidaan osoittaa suunnittelulle ja rakentamiselle asetettujen vaati-

musten täyttyminen. (A2 Rakentamismääräyskokoelma 8.5.2002.) 
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Kuvio 3. Suunnittelijan tehtävät (mukaillen A2 rakentamismääräyskokoelma 
8.5.2002). 
 
Suunnittelijan koulutus ja kokemus muodostavat suunnittelijan pätevyyden. Vaadit-

tava kelpoisuus määräytyy suunnittelijan riittävästä pätevyydestä suhteessa kulloi-

senkin suunnittelutehtävän vaativuuteen. Rakennussuunnittelija hoitaa rakennus-

projektin arkkitehtisuunnittelun. (A2 Rakentamismääräyskokoelma 8.5.2002.)  

Valtioneuvoston asetuksen mukaan rakennussuunnittelutehtävät jaetaan neljään 

tehtävään, joita ovat vähäinen, tavanomainen, vaativa sekä poikkeuksellisen vaa-

tiva rakennussuunnittelutehtävä. Alla olevassa taulukossa 1 on valtioneuvoston 

asettamat vaativuudet eri rakennussuunnittelutehtäville sekä uudis- että korjaus-

hankkeisiin. (Valtioneuvoston asetus 12.3.2015.) 

 

Taulukko 1. Suunnittelutehtävien vaativuus (Valtioneuvoston asetus 12.3.2015). 
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Tämän opinnäytetyön rakennusprojektin suunnittelutehtävät olivat vaativuudeltaan 

tavanomaisia suunnittelutehtäviä kuten kuviosta 4 voidaan nähdä. Valtioneuvoston 

asetuksen mukaan rakennussuunnittelutehtävä (korjaus- ja muutostyössä) on ta-

vanomainen, jos  arkkitehtoniset,  tekniset ja toiminnalliset vaatimukset  ovat ta-

vanomaiset eikä rakennuksen ympäristöstä, rakennuspaikasta tai rakennuksen 

käyttötarkoituksesta tai ominaisuudesta aiheudu suunnittelulle erityisiä vaatimuk-

sia. (Valtioneuvoston asetus 12.3.2015.) 

Piirustus, joka on toimitettava rakennusvalvontaviranomaiselle, laaditaan piirroksi-

neen ja tekstiosineen yhtenäisenä piirustusasiakirjana määrämittaiselle piirustus-

lehdelle. Lisäksi siinä tarvittavat merkinnät selostetaan. (A2 Rakentamismääräys-

kokoelma 8.5.2002.) 

Rakennushankkeen pääpiirustukset laaditaan siinä laajuudessa, jotta hankkeen 

lupakäsittely olisi mahdollista. Hyväksytyt pääpiirustukset ovat perusta rakennuk-

sen muulle suunnittelulle ja rakennustyötä varten laadittaville työpiirustuksille. (A2 

Rakentamismääräyskokoelma 8.5.2002.) 

Pääpiirustuksia ovat asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustus. Rakennuksen 

korjaus- ja muutostyössä asemapiirros laaditaan siltä osin, kun sillä on vaikutusta 

tontin tai rakennuspaikan olosuhteisiin ja käyttöön. Pohjapiirroksien ja leikkauspiir-

roksien tulee osoittaa, että suunniteltu rakentaminen täyttää tilasuunnittelultaan, 

mitoitukseltaan sekä rakenteiden perusratkaisujen ja ominaisuuksien osalta sään-

nösten ja hyvän rakennustavan vaatimukset. Leikkauspiirrokset laaditaan asian 

käsittelyn kannalta olennaisilta kohdilta rakennuksen pituus- ja poikkisuunnista. 

(A2 Rakentamismääräyskokoelma 8.5.2002.)  

2.3 Julkinen rakennushanke 

Kuntien ja kaupunkien tehtävänä on rakennuttaa ja rakentaa niiden oman palvelu-

tuotannon tarvitsemia toimitiloja. Julkisen rakentamisen avulla luodaan ja pidetään 

yllä kaupunkielämän perusedellytyksiä. Julkiset rakennushankkeet ovat pääsään-

töisesti eri osapuolten yhteistyön tulosta. (Rakentaminen 10.1.2012.) 
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Valtiovarainministeriön rakennusalan suhdanneryhmän mukaan julkisen palvelu-

rakentamisen määrä väheni vuonna 2014 selvästi. Vuoden 2015 puolella kuitenkin 

sekä rakennusluvat että aloitukset ovat kasvaneet. Tähän ryhmään on sisällytetty 

yksityistä ja julkista rakentamista. (Rakennusalan suhdanneryhmä 2015.) 

Niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella on herätty toimitilojen ylitarjontaan. Kun-

nissa joudutaan miettimään rakennuksen korjaamisen ja purkamisen välillä, kumpi 

niistä on järkevämpää ja taloudellisempaa. Tilatehokkuuden parantamisen takia 

tulee harkita uuden rakentamisen tarpeellisuutta. Kuviossa 4 on kuvattu julkiseen 

palvelurakentamiseen käytetyt miljoona euroa rakennuskuutiota kohden 

(milj.€/m³). Vaakarivillä on esitettynä vuosiluvut ja pystysarakkeessa milj.€/m³. 

Taulukossa harmaalla sävyllä esitetty viiva tarkoittaa myönnettyjä rakennuslupia, 

sinisellä olevat aloitettuja ja oranssilla valmiita rakennushankkeita. (Rakennusalan 

suhdanneryhmä 2015.) 

 

Kuvio 4. Julkiset palvelurakennukset (milj.€/m³/ vuosi) (Rakennusalan suhdanne-

ryhmä 2015). 

Yksi julkisista toimitiloista on kirjasto. Kirjaston toiminta perustuu kirjastolainsää-

däntöön, kirjastolakiin ja -asetukseen. Kunnallisten kirjastojen toiminta perustuu 

kirjastolakiin (904/1998) ja -asetukseen (406/2013). Kunnan tehtävänä on kirjasto-

laissa tarkoitettujen kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen joko itse taikka osittain 

tai kokonaan yhteistyössä muiden kuntien kanssa tai muulla tavoin. Kunta vastaa, 

että palvelut ovat lain mukaisia. (Kirjastolaki- ja asetus 8.5.2015.) 
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3 TILAMUUTOSPROJEKTI 

3.1 Projektin rakennuskohde 

Ylistaron kirjasto on Seinäjoen kaupungin kirjaston sivukirjasto. Vuonna 2013 kirjo-

jen lainamäärä oli 64 422 kpl ja asiakkaiden kävijämäärä oli 19 191 henkilöä. Ta-

pahtumia ja käyttäjäkoulutuksia järjestettiin yhteensä 113 kpl ja ulkopuolisten jär-

jestämiä näyttelyitä 13 kpl. Kirjaston vanhat tilat Ylistaron virastotalolla (kuva 1) 

olivat kuitenkin epäkäytännölliset ja ahtaat. Tilat eivät enää vastanneet nykyajan 

vaatimuksiin. (Yleisten kirjastojen hankerekisteri [viitattu 20.11.2015]).) 

 

 

Kuva 1. Ylistaron virastotalo. 
 
Ylistaron kirjasto tarvitsi uudet tilat, jotka toimisivat tehtävässään aiempia tiloja 

paremmin. Uudet tilat kirjastolle löytyivät melkein tien toiselta puolelta, Ylistaron 

vanhasta kunnantalosta eli Ylistarotalosta (kuva 2).  

 

Kuva 2. Ylistarotalo. 



17(64) 

 

Ylistarotalo sijaitsee Ylistaron keskustassa lähellä kirjaston vanhoja tiloja. Ylistaro-

talossa oli kuitenkin tehtävä suuria tilamuutoksia. Ennen kuin tiloihin voitaisiin siir-

tää kirjaston kaikki nykyiset toiminnot sekä nykyaikaisen kirjaston vaatimat laitteet 

ja järjestelmät. Uusiin tiloihin saatiin lähes 100 m² suuremmat yleisötilat kuin van-

hoissa kirjaston tiloissa oli. Ylistarotalossa oli muutoksen jälkeen kirjaston käytös-

sä myös monikäyttöinen auditorio, hyvät työtilat ja muuta kokoontumistilaa. Muu-

toksen yhteydessä myös osa entisen palvelutoimiston tehtäviä ja henkilöstöä siirtyi 

osaksi kirjaston palveluita. (Yleisten kirjastojen hankerekisteri [viitattu 

20.11.2015]). 

3.2 Projektin toimijat 

Kohteen arkkitehti- ja pääsuunnittelu toteutettiin omana työnä Seinäjoen kaupun-

gin tilapalveluissa. Seinäjoen kaupungin tilapalvelut -tulosalueen tarkoituksena on 

luoda ja turvata kuntalaisille viihtyisät, toimivat ja tarkoituksenmukaiset toimitilat, 

kehittämällä ja ylläpitämällä tilapalvelut kaupunginvaltuuston osoittamat resurssit 

huomioon ottaen. (Tilapalvelut [viitattu 20.11.2015]). 

Pääsuunnittelijana projektissa toimi Seinäjoen kaupungin suunnitteluarkkitehti 

Jaakko Peltonen, joka hoiti lopullisten piirustusten ja suunnitelmien hyväksynnän. 

Opinnäytetyöntekijä toimi projektin rakennussuunnittelijana. Hän piirsi piirustukset 

Autodesk AutoCAD -ohjelmalla ottaen huomioon sekä käyttäjien että kaupungin 

projektille asettamat toiveet. Lisäksi hän oli mukana projektin palavereissa sekä oli 

yhteydessä projektin muihin toimijoihin. 

Purkutöiden ja suurten tilamuutosten takia kohde vaati uuden sähkösuunnitelman. 

Suunnittelun toteutti Tarja Muilu, Muilu Consultings Oy:ltä. Kirjastotilaan haluttiin 

valaistuksen ja pistorasioiden lisäksi myös hälytys- ja kamerajärjestelmä sekä 

omatoimijärjestelmä kirjaston iltakäyttäjille. Tämä toi lisähaastetta sähkösuunni-

telmiin. 

Kahden wc-tilan purkamisen lisäksi LVI-puolella ei tapahdu muita suuria muutok-

sia. Esimerkiksi kaikki lämpöpatterit sijaitsevat ulkoseinillä, joihin ei muutoksia tul-
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lut. Tilojen suunnittelussa pyrittiin välttämään kantavien rakenteiden purkamista ja 

uusien tilojen rakentamista, joten rakennesuunnittelulle ei ollut tarvetta.  

Purku- ja rakennusurakka hoidettiin Seinäjoen kaupungin omana työnä. Vastaa-

vana työnjohtajana ja työturvallisuuskoordinaattorina toimi Ylistaron kiinteistömes-

tari Veli-Matti Malmivaara. 

Käyttäjän edustajia kirjaston henkilökunnasta olivat kirjastotoimen johtaja Mervi 

Heikkilä ja Ylistaron kirjaston johtaja Anneli Lallukka. Lisäksi muutamissa palave-

reissa oli mukana myös Ylistarotalon ATK-vastaava Petri Palkoma. 

3.3 Budjetti ja rahoitus 

Projekti tehtiin omana työnä, mahdollisimman pienin kustannuksin. Tämä seikka 

oli huomioitava jo luonnosvaiheen suunnittelussa. Muutokset oli tehtävä siten, että 

kantavia rakenteita, sähkökaappeja yms. ei siirretä tai muokata. Tilojen suunnitte-

lun oli tapahduttava niiden ehdoilla. Näin kustannuksia saatiin pidettyä hieman 

pienempinä, vaikkakin purkutöitä projektissa olikin paljon. Rakennushankkeen ko-

konaisbudjettia ja rahoitusta ei ollut julkistettu, joten niitä lukuja ei tässä opinnäyte-

työssä voida esitellä.  

Yleisten kirjastojen hankerekisterin Internet-sivuilta löytyi tieto Aluehallintovirastol-

ta haetusta rahoituksesta kirjaston omatoimipalvelun kulujen korvaamiseen. Han-

kehakemuksen budjetti sisälsi kameravalvonnan ja kuulutuksen, kulunvalvontalait-

teiston, hälytysportit ja helppokäyttöisen lainausautomaatin sekä näiden asennuk-

set ja rajapinnan kirjasto-ohjelmistoon. Omatoimijärjestelmää varten haettava 

avustuksen määrä oli yhteensä 23 000 euroa. Avustuksia myönnettiin 20 000 eu-

roa. (Yleisten kirjastojen hankerekisteri, [viitattu 20.11.2015]). 

Lisäksi hankehakemuksessa otettiin esille arvio projektin kokonaiskustannuksista. 

Ylistarotalon tilamuutokset toimivaksi kirjastoksi maksaisi hankehakemuksen arvi-

on mukaan noin 300 000 euroa. (Yleisten kirjastojen hankerekisteri, [viitattu 

20.11.2015]). 
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3.4 Aikataulu 

Suunnittelu ja urakka-aikataulu määräytyivät suurelta osin terveysaseman suunni-

telmien ja muutostöiden mukaan. Rakennusurakka Ylistarotalolla pystyttiin aloit-

tama, kun Ylistaron terveysaseman muutokset olivat valmiit ja kotihoito muutti sin-

ne Ylistarotalolta (kirjaston tulevista tiloista). 

Taulukossa 2  on esitetty Ylistaron kirjaston muutostöiden alustava aikataulu ja 

arvioituna eri työvaiheisiin kuluva aika. Vuoden 2015 huhti- ja syyskuun välille si-

joittuu terveysaseman muutostyöt ja kirjaston suunnittelu. Kirjaston rakennuspro-

jektin arvioitiin kestävän vuoden 2015 lokakuusta vuoden 2016 huhtikuuhun. 

Taulukko 2. Ylistaron kirjaston alustava aikataulu. 
 

 

3.5 Kokoukset ja pöytäkirjat 

Opinnäytetyöntekijä toimi palavereissa ja kokouksissa sihteerinä, kirjoitti niistä 

puhtaaksi pöytäkirjat sekä lähetti ne eteenpäin projektin muille toimijoille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Alustavassa palaverissa (16.4.2015) olivat mukana Kirjaston henkilöstöstä Mervi 

Heikkilä ja Anneli Lallukka, Seinäjoen kaupungin rakennuttajapäällikkö Jari Lepistö 

sekä kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemi. Palaverissa käytiin läpi Ylistaron sivukir-

jaston tarvetta suurempiin tiloihin. Kirjaston uusiksi tiloiksi määräytyivät tilat Ylista-

ron palvelutoimistosta, Ylistarotalolta. Tulevissa kirjastotiloissa olevat kotihoidon 

toimistotilat siirtyivät Ylistaron terveysasemalle. Terveysaseman muutostyöt liittyi-

vät olennaisesti tähän projektiin, sillä niiden oli oltava valmiina ennen kirjaston 

muutostöitä ja muuttoa. 

2015 2016

huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti

Terveysasema ARK suunnitelmat

Ylistarotalo ARK suunnitelmat

Ylistarotalo sähkösuunnitelmat

Terveysasema valmis

Kotihoito muutto

Ylistarotalo purkutyöt

Ylistarotalo rakennustyöt

Ylistarotalo sähkö/LVI-työt

Ylistarotalo pintatyöt

Ylitarotalo valmis

Kirjasto muutto Ylistarotaloon

TEHTÄVÄ



20(64) 

 

 

Kuvio 5. Alustavan palaverin luonnos muutostöistä. 
 

Yllä olevan käsin piirretyn luonnoksen (kuvio 5) ja palaverista saatujen alkutietojen 

pohjalta opinnäytetyöntekijä alkoi tehdä kohteen DWG-piirustuksiin muutoksia Au-

todesk AutoCAD-ohjelmalla. Näistä piirustuksista syntyivät ensimmäiset luonnos-

piirustukset. 

Seuraavassa palaverissa (20.5.2015) tarkennettiin alustavan palaverin jälkeen 

esiin nousseita asioita. Palaverissa otettiin kantaa myös Ylistaron terveysaseman 

muutoksiin. Muistio palaverista on kuviossa 6. Muistiossa sinisellä kirjoitettu teksti 

on palaverin esityslistaa ja punainen teksti viittaa palaverissa esiin tulleisiin asioi-

hin. Mukana olivat opinnäytetyöntekijän lisäksi kaupungin tilapalveluiden ja kirjas-

ton henkilökuntaa. Alustavan palaverin pohjalta tehtyihin luonnospiirustuksiin tuli 

käyttäjiltä useita parannus- ja muutosehdotuksia. Opinnäytetyöntekijän oli tehtävä 

uudet luonnospiirustukset. Sähkö- ja pohjapiirustuksissa todettiin olevan raken-

nusprojektin suurimmat muutokset. Asbestikartoituksen tuloksia ei ollut vielä tullut. 

Projektin aikatauluun otettiin alustavasti kantaa. Muutostyöt koskien kirjastoa to-

dettiin alkavan, kun kotihoito on muuttanut Ylistarotalolta terveysasemalle remon-

toituihin tiloihin. Lisäksi sovittiin seuraava palaveri koskien kirjaston kalusteita 

opinnäyteyöntekijän ja kirjaston henkilökunnan kanssa. 
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Kuvio 6. Projektikokouksen muistio 20.5.2015.  
 

Kirjaston kalusteita ja tilasuunnitelmaa koskeva palaveri käytiin Ylistarotalolla 

29.5.2015. Palaverissa olivat opinnäytetyöntekijän lisäksi kirjaston henkilökunnas-

ta Lallukka ja Ylistarotalon ATK-vastaaava Palkoma. Palaveriin osallistujat kiersi-

vät Ylistaron nykyisen kirjaston ja tulevan kirjastosalin tiloja. Palkoma toi esille 

muutamia tärkeitä tilasuunnitteluun vaikuttavia asioita sähkön ja atk:n. Esimerkiksi 

tietokoneiden sijoitteluun Palkoma esitti toiveen. Jotta vältyttäisiin ylimääräisiltä 

johtojen siirroilta ja sähköpisteiden lisäyksiltä tietokoneet ja muut laitteet olisi sijoi-

tettava paikoille, joissa on jo tarvittavat pistokkeet. Kirjastosalin tilasuunnitelma ja 

kirjastosalin osastojen sijainti tarkentui. Palaverista ei tehty erillistä muistiota. Kir-

jaston nykyiset kalusteet mitoitettiin opinnäytetyöntekijän toimesta. 
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Kuviossa 7 on muistio projektikokouksesta (25.6.2015), jossa otettiin tarkemmin 

kantaa rakennusprojektin sähkö- ja LVI–urakoihin. Mukana palaverissa olivat 

opinnäytetyöntekijän lisäksi kaupungin sähkövalvoja Kurunsaari, LVI-valvoja Hed-

berg, kiinteistömestari Malmivaara sekä kirjaston edustajat Lallukka ja Heikkilä. 

Malmivaara kertoi, että asbestikartoituksen tulokset olivat valmiit ja näytteet olivat 

puhtaat. Hedberg totesi, että kohteen LVI- ja IV- laitteet pääosin säilyvät. Kurun-

saaren mielestä sähkötyöt ja niiden muutokset vaativat enemmän työtä ja suunnit-

telua. Esimerkiksi purettavia väliseiniä oli kohteessa paljon ja niiden sisällä kulki 

sähköjohtoja, jotka on seinien ohella purettava. Opinnäytetyöntekijän oli piirrettävä 

muutosehdotuksien takia uusi pohjakuva, leikkauspiirustus sekä karkea alakatto-

piirustus, jossa sijoitettuna mitoitetut IV-päätelaitteet. Todettiin, että muiden suun-

nittelijoiden piirustukset olisivat valmiit syyskuun 2015 alussa. Kokouksen lisäksi 

siihen osallistuneet tutustuivat myös tulevaan kirjastotilan.  

 

 

Kuvio 7. Projektikokouksen muistio 25.6.2015. 
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Seuraavassa palaverissa mukana  (10.8.2015) olivat opinnäytetyöntekijän lisäksi 

kirjaston edustajat Heikkilä ja Lallukka, ATK-vastaava Palkoma sekä sähkösuun-

nittelija Tarja Muilu, Muilu Consulting OY:stä. Palaverissa käsiteltiin tulevan kirjas-

ton vaatimia sähkötöitä. Muistio palaverista on kuviossa 8. Tulevassa kirjastosalis-

sa pyrittiin säilyttämään nykyinen valaistus, ainoastaan purettavan alakaton koh-

taan sijoitettiin uusia ruutuvalaisimia. Todettiin, että kattovalaistuksen on oltava 

riittävä, sillä kirjahyllyissä ei ole erillistä valaistusta. 

Tulevaan kirjastoon haluttiin myös omatoimijärjestelmä. Järjestelmän avulla kirjas-

ton käyttäjät voivat tulla kirjastoon omalla kirjastokortillaan silloin, kun kirjasto ei 

ole avoinna. Omatoimijärjestelmä vaatii oman kamera- ja kulunvalvontajärjestel-

män. Palaverissa päätettiin uusien valvontakameroiden sijainnit. Lisäksi sähköinen 

palautus- ja lainausautomaatti haluttiin osaksi kirjastoa.  

 

 

Kuvio 8. Projektikokouksen muistio 10.8.2015. 
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Projektin tilannekatsaus (9.9.2015) oli seuraavan palaverin aiheena (kuvio 9). 

Kaupunkia palaverissa edustivat opinnäytetyöntekijän lisäksi Lepistö, Peltonen, 

Hedberg ja Malmivaara. Kirjaston edustajat Heikkilä ja Lallukka olivat myös paikal-

la kokouksessa. Todettiin myös, ettei rakennusprojekti vaadi rakennuslupaa, sillä 

kyseessä ei ollut käyttötarkoituksen muutos. Tämä asia oli tarkistettava Seinäjoen 

kaupungin rakennusvalvonnalta. Opinnäytetyöntekijän oli piirrettävä kohteesta uu-

det pohja-, julkisivu- ja kalustepiirustukset palaverissa esiin nousseiden muutosten 

takia. Katsauksen lopussa todettiin Ylistarotalon purkutöiden alkamisajankohdaksi 

vuoden 2015 lokakuun alkupuolen. 

 

 

Kuvio 9. Projektikokouksen muistio 9.9.2015. 
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Seuraava palaveri (14.12.2015) käsitteli projektin tilannekatsausta (kuvio 10). 

Opinnäytetyöntekijän tuli tehdä kohteesta alakatto-, lattialaatta-, ovi- ja ikkunakaa-

viot sekä värisuunnitelma. Lattialaattaa haluttiin kirjastosaliin kahdessa eri värissä, 

joten niiden sijoittelusta pohjakuvaan oli tehtävä oma lattiakaavio. Alakatoista oli 

piirrettävä uusi piirustus, sillä päätelaitteiden alle haluttiin jättää nykyiset levyt, sillä 

niiden purkaminen aiheuttaisi turhaa lisätyötä. Päätelaitteiden väliin jäävään koh-

taan sijoitettiin alakattolevyistä tehty ns. peili peittämään eri huoneiden välillä ole-

van tasoeron. Tästä johtuen saliin tulisi alakattolevytystä kolmeen eri korkeuteen 

aiemman kahden korkeuden sijaan. 

Kirjaston henkilökunta totesi palaverissa, että vastaanottotiski sijaitsee väärällä 

puolella palokatkoseinää ja sen paikkaa haluttiin vaihtaa. Myöhemmin sähköpos-

titse kuitenkin todettiin, että piirustuksia ei muutetakkaan tiskin suhteen. 

 

 

Kuvio 10. Projektikokouksen muistio 14.12.2015. 
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4 PROJEKTIN TOTEUTUSSUUNNITELMAT 

4.1 Lupahakemus 

 

Kuvio 11. Lupahakemus. 
 

Kuviossa 11 on esitetty kirjaston muutosprojektiin laadittu lupahakemus. Lupaha-

kemuksesta käy ilmi, että sen lisäksi rakennusvalvontaan on kyseisen hakemuk-

sen liitteenä lähetetty valtakirja sekä neljä sarjaa pääpiirustuksista. Pääpiirustukset 

esitellään myöhemmin tässä opinnäytetyössä, kohdassa 4.2. 

Rakennushankkeesta on lupahakemuksessa (kuvio 11) tehty lyhyt selostus. Siitä 

käy ilmi, että rakennuksen B-osaan tehtiin käyttötarkoituksen muutos toimistotilois-

ta kirjaston saliksi. Lisäksi siinä kerrotaan porrashuoneen ja kahden wc-tilan pur-

kamisista sekä minikeittiön siirrosta rakennuksen B-osasta A-osaan. Toimistotilo-

jen seinien, lattioiden sekä alakattojen muutoksista kerrotaan myöskin tekstissä. 

Lopuksi selostuksessa mainitaan rakennuksen palonivelen kohtaan sijoitettavasta 
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ikkunasta sekä ulos rakennettavista teräsportaista. Veden hankkimiseen ja viemä-

röintiin ei tullut muutoksia, joten ne säilyvät nykyisessä kaupungin verkostossa. 

Jätehuolto hoidetaan nykyisellä kaupungin sopimuksella. 

Lupahakemuksessa oli maininta siitä, että toimenpide halutaan aloittaa vakuutta 

vastaan ennen kuin lupapäätös saa lainvoiman. Vakuuden lajina ja määränä oli 

kirjattuna Seinäjoen kaupunki. Hakemus kirjattiin päivälle 22.10.2015 ja sitä haki 

projektin pääsuunnittelija Jaakko Peltonen. 

 

4.2 Lupahakemuksen pääpiirustukset 

Lupahakemuksen liitteeksi lähetetyt pääpiirustukset Ylistarotaloon kohdistuvista 

muutoksista on esitelty seuraavien otsikoiden alla. Pääpiirustuksia ovat pohja-, 

leikkaus-, julkisivu- ja asemapiirustus. Näistä jokaisesta piirustuksesta lähetettiin 

neljä sarjaa rakennusvalvontaan. Kuviossa 12 on esillä kaikki kohteen pääpiirus-

tukset.  

 

Kuvio 12. Pääpiirustukset. 
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4.2.1 Pohjapiirustus 

Lopulliseen rakennusvalvontaan toimitettuun pohjapiirustukseen vaikuttivat käyttä-

jien ja kaupungin omien toiveiden lisäksi monet seikat. Pohjapiirustusten muokka-

us tilamuutosta varten lähti käyntiin kohteen vanhojen piirustusten tutkimisella. 

Käyttäjät halusivat kirjastosalista mahdollisimman avaran. Tämä toive pyrittiin 

mahdollisuuksien mukaan täyttämään. Kuten jo aiemmin mainittiin, saliin jäi säh-

köjakokaappi, jonka sijaintia ei muutettu. Tämä hieman ´rikkoi´ tilan avaruutta, 

mutta keskuksen siirtäminen olisi aiheuttanut suuren työmäärän ja kustannukset. 

Lisäksi salin avaruutta rikkoi purettavan wc-tilan seinästä löytynyt betoniseinä. 

Tämä seinä löytyi Arkkitehtuuritoimisto O. Ylipahkala Oy:n 9/1987 piirtämästä 

1.kerroksen pohjakuvasta (kuvio 13). Tätä seinää ei Motiivi Oy:n piirtämissä uu-

demmissa pohjakuvissa ollut merkitty eri tavoin muihin väliseiniin verrattuna. Mo-

tiivi Oy:n piirtämissä pohjakuvissa kaikki purettavat seinät olivat tiilirunkoisia. Be-

tonirunkoinen wc:n seinä toimi mahdollisesti rakennuksessa jäykistävänä raken-

teena, joten se jätettiin ennalleen eikä sitä purettu. 

Rakennuksen A- ja B-osan välissä sijaitsevaan palokatkoseinään käyttäjät halusi-

vat ikkunan. Palokatkoseinässä selvisi kuitenkin kuviossa 13 olevan piirustuksen 

perusteella olevan useita pilareita. Halutun ikkunan koko selvitettiin seinässä ole-

vien pilarijaon perusteella. Pilareita ei siis purettu, vaan ikkunan leveys määräytyi 

niiden mukaan. Piirustuksesta käy myös ilmi, että palokatkoseinässä olevan nykyi-

sen parioven kohdalta oli aikoinaan purettu yksi pilari. 

Nämä edellä mainitut pilarit, mahdollisesti jäykistävä betoniseinä ja sähköjako-

kaappi on merkitty alla olevaan kuvioon 13 punaisin ympyröin sekä selventävin 

tekstein. 

Rakenteisiin liittyvien asioiden lisäksi tilamuutoksiin vaikuttivat suurelta osin käyttä-

jien toiveet. Kuten aiemmin esitellyistä pöytäkirjoista kävi ilmi, luonnospiirustuksia 

oli useita ennen lopullista versiota. Suurin huolenaihe käyttäjille oli sali- ja aulatilan 

jakava palokatkoseinä, joka jakoi myös kirjaston tilat kahtia. Palokatkoseinää ei 

poistettu, joten se muokkasi omalta osaltaan pohjapiirustusta. Käyttäjien tilamuu-
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tosehdotuksia ohjasi myös kalusteiden sijoittelu. Kalusteiden sijoittelusta tarkempi 

piirustus on esitetty opinnäytetyössä tuonnempana. 

 

 

 

Kuvio 13. Arkkitehtuuritoimisto O.Ylipahkala OY:n vuonna 1987 piirtämä pohjapii-
rustus. 
 

Kuviossa 14 on detalji Ylistarotalon kirjastosaliksi muuttuneesta osasta. Piirustus 

on rakennuksen B-osan kohdalta. Tähän kohtaa rakennusta sijoitettiin kirjaston 

sali, kuten alustavassa luonnoksessa (kuvio 5) oli esitetty.  

Salin alta purettiin kuviossa 14 olevia tiloja. Purettavat tilat on merkitty kuvioon 

punaisella katkoviivalla. Purettavia tiloja oli yhteensä 16 kpl. Niistä 11 kpl oli toi-

mistotiloja, jotka toimivat aiemmin kotihoidon tiloina. Wc-tiloja purettiin tilamuutok-

sen takia kaksi kappaletta. Molemmissa wc-tiloissa oli kaksi allaskalustetta ja yksi 

wc-istuin. Lisäksi kaksi varastotilaa säilytyskalusteineen ja altaineen purettiin. Pu-

rettavien tilojen joukossa oli myös yksi tuulikaappi. Purettavien väliseinien takia 
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purettavalle alueelle vaihdetaan lattian pintamateriaali sekä matalampi alakatto 

uusittiin. 

Kuviossa 14 näkyvät sosiaali- ja varastotilat jäivät ennalleen. Kuten jo kuviosta 13 

kävi ilmi, mahdollisesti jäykistävä betoniseinä ja sähkökaappi jäivät myöskin pai-

koilleen.  

Muita rakennuksen B-osaan vaikuttavia muutoksia olivat rakennuksen ulkopuolelle 

sijoitettavat teräksiset kierreportaat, jotka johtivat rakennuksen toisessa kerrok-

sessa sijaitsevaan IV-konehuoneeseen. Teräsportaiden kohdalla ollut ikkuna sul-

jettiin. Palokatkoseinään sijoitettiin ikkuna ja siinä jo olemassa ollut umpiovi vaih-

dettiin ikkunalliseen vaihtoehtoon. Nämä muutokset on merkitty kuvaan sinisellä 

värillä. Muutosalueet on rajattu kuvioon oranssilla katkoviivalla. 

 

Kuvio 14. Ylistarotalon pohjapiirustus rakennuksen B-osasta. 
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Ote pohjakuvasta rakennuksen A-osan kohdalta on esitetty kuviossa 15. Siitä voi-

daan huomata viisi eri muutosaluetta. Punaisella katkoviivalla on merkitty puretta-

vaksi merkityt osat, oranssilla katkoviivalla on rajattu muutosalueet ja sinisellä vä-

rillä on merkitty uudet osat. 

 

Kuvio 15. Ylistarotalon pohjapiirustus rakennuksen A-osasta. 
 

Kuviosta 15 nähdään, että rakennuksen aulatilat muuttuivat rakennuksen B-osan 

lisäksi kirjaston tiloiksi. Aulan kohdalta purettiin porrashuone toiseen kerrokseen 

sekä yksi toimistotila sen vierestä. Puretun toimistotilan vieressä ollutta toimistoti-

laa suurennettiin, ja uusiin väliseiniin sijoitettiin kolme ikkunaa ja ovi. Myöskin tämä 

toimistotila siirtyi kirjaston käyttöön. 

Aulan vieressä aiemmin ollut kopiokonetila siirtyi muutoksen jälkeen kirjaston va-

rastoksi, ja uusi tila kopiokoneille sijoitettiin toimistotilaan, joka sijaitsi kuvion ylä-

osassa sijaitsevan käytävän varrella. Tämä toimistotila jaettiin uudella väliseinällä 
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kahteen osaan, joista toiseen siirrettiin kopiokonetilan laitteet ja säilytyskalusteet. 

Tilaan tehtiin uusi ovi käytävältä.  

Minikeittiö siirrettiin kotihoidon sosiaalitiloista, rakennuksen B-osasta, asukaslau-

takunnan tiloihin. Asukaslautakunnan tila sijaitsee kuvion 15 alakulmassa. Tilasta 

tuli muutoksen jälkeen koko rakennuksen henkilökunnan kahvitila. Kahvitilan vie-

ressä sijaitsevat neuvottelu- ja kokoustilat säilyivät entisellään, vaikkakin käyttötar-

koitus hieman muuttui, sillä muutoksen jälkeen tilat toimivat myöskin kirjaston käy-

tössä.   

Kirjastosta tuli muutoksen jälkeen tila, johon iltakäyttäjät pääsevät omilla kirjasto-

korteillaan kirjaston aukioloajan ulkopuolella. Tästä johtuen aulatilasta pääsy ra-

kennuksen muihin käytäviin estettiin seinillä ja lukittavilla ovilla. Toiseen seinistä 

tuli myös ikkuna. Rakennuksen pääoven tuulikaappiin sijoitettiin kirjaston palautus-

luukku. Ulkoseinään oli tehtävä aukko tätä varten. 

Kuviossa 16 on esitetty Ylistarotalon toiseen kerrokseen kohdistuneet muutokset. 

Muutosalue on rajattu oranssilla katkoviivalla. Porrashuoneen ja portaiden purka-

minen 1. kerroksessa aiheuttaa myöskin 2. kerroksessa porrashuoneen purkami-

sen ja välipohjan sulkemisen siltä osin. Tämä on merkitty kuvioon punaisella kat-

koviivalla. Ulkoseinään sijoitettiin ovi ulkona olevan teräsportaan ja katolla olevan 

kulku-kaiteen kohdalle. 

 

Kuvio 16. Ylistarotalon 2.krs. 
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Kuviossa 17 on esillä lopullinen pohjapiirustus kokonaisuudessaan, sisältäen edel-

lä mainitut muutokset ja rakennuksen kaikki kerrokset. Tämä piirustus lähetettiin 

rakennusvalvontaan.  

 

Kuvio 17. Ylistarotalon lopullinen pohjapiirustus. 

4.2.2 Leikkauspiirustus  

Rakennuksen B-osasta ei ollut olemassa DWG-muodossa olevia leikkauspiirus-

tuksia. Kirjastosalin kohdalta löytyi ainoastaan käsin piirretty leikkauskuva, joka oli 

skannattu PDF-muotoon. Piirustus oli arkkitehtuuritoimisto O. Ylipahkala Oy:n 

vuonna 1987 piirtämä. Kyseisen leikkauspiirustuksen sekä muiden käsin piirretty-

jen ja tietokoneelle PDF-muotoon skannattujen rakennepiirustusten ja työselitysten 

perusteella saatiin tarvittavat tiedot leikkauspiirustuksen tekoon. Opinnäytetyönte-

kijä piirsi leikkauspiirustuksen Autodesk AutoCAD -ohjelmalla DWG-muotoon.  
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Skannatuissa piirustuksissa oli hieman eroavaisuuksia ja mittaepätarkkuuksia. 

Nämä täytyi sovittaa toisiinsa sekä kohteen uusimpiin piirustuksiin. Lopulta leikka-

uspiirustus saatiin vastaamaan todellisuutta. Leikkaus nimettiin kirjaimella C ja se 

on esitetty kuviossa 18.  

Leikkauspiirustukseen sijoitettiin myös opinnäytetyöntekijän tarkemittaamat IV-

päätelaitteet. Ne on merkitty kuvioon sinisellä kaksoispistekatkoviivalla. Palave-

reissa sovittiin, että matalampaa alakaton osaa korotetaan mahdollisesti 20-30 cm. 

Katon korkeuden nostamismahdollisuus selvitettiin tarkemmin purkutöiden yhtey-

dessä. Tämä mahdollinen nosto mainittiin leikkauspiirustuksessa muiden korke-

usmittojen lisäksi. Purettavat osat on merkitty kuvioon punaisella katkoviivalla. 

 

Kuvio 18. Leikkauspiirustus, leikkaus C-C. 
 

Leikkauksen C sijainti pohjakuvassa selviää kuviosta 19. Leikkauksen sijainti on 

sama kuin alkuperäisessä käsin piirretyssä piirustuksessa. Leikkauskohta sijaitsee 

kirjastosalin eli rakennuksen B-osan keskellä ja antaa siten hyvän kuvan alakatto-

jen eri korkeuksista sekä tilassa olevista IV-päätelaitteista. Leikkaus C-C on mer-

kitty kuvioon sinisellä värillä. 
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Kuvio 19. Leikkaus C linja pohjapiirustuksessa. 
 

Kuviossa 20. on esillä lopullinen leikkauspiirustus, joka toimitettiin rakennusvalvon-

taan. 

 

Kuvio 20. Ylistarotalon lopullinen leikkauspiirustus. 
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4.2.3 Julkisivupiirustus 

Ylistarotalon rakennuksen sisältä kirjaston aulatilan alta purettiin toiseen kerrok-

seen johtavat portaat ja niiden ympärillä ollut porrashuone. Toiseen kerrokseen oli 

saatava kulku ulkokautta. Palavereissa sovittiin, että kulku toiseen kerrokseen hoi-

dettiin ulkokautta teräsportaiden avulla. Portaiden ympärille haluttiin teräsverkko-

häkki, jossa on lukittava ovi. Häkki ja lukittava ovi haluttiin portaisiin kohteessa ja 

sen ympäristössä esiintyvän ilkivallan vuoksi sekä sen estämiseksi. 

Teräsportaiden malliksi sovittiin kierreporras. Portaiden lisäksi katon räystäälle oli 

sijoitettava kulkuteline kaiteineen, jotta kulku portailta toisen kerroksen ulko-ovelle 

olisi mahdollista. Toiseen kerrokseen oli rakennettava uusi ovi, sillä tilassa ei ai-

emmin ollut ulko-ovea. Detaljikuvat portaista ja uudesta ovesta rakennuksen koilli-

sen ja kaakon suunnista on esitetty kuviossa 21.  

 

     

 

Kuvio 21. Teräsportaiden detaljikuvat koillisen ja kaakon suunnista.     

 
Teräsportaiden sijoittelun takia niiden kohdalla olevat katolle johtavat tikkaat sekä 

ikkuna merkittiin purettaviksi. Ikkuna-aukon täyttö- ja pintamateriaalit ovat samat 

kuin sitä ympäröivässä ulkoseinässä.  

Julkisivuissa muutokset rajoittuivat pelkästään koillisen ja kaakon suuntaisiin jul-

kisivuihin. Muutosalueet on julkisivuissa rajattu oranssein katkoviivoin.  



37(64) 

 

Kuviossa 22 on esitetty rakennusvalvontaan toimitettu lopullinen julkisivupiirustus. 

Siitä nähdään koko rakennus ilmansuunnissa koillinen, kaakko lounas ja luode.  

 
 
Kuvio 22. Ylistarotalon lopullinen julkisivupiirustus. 
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4.2.4 Asemapiirustus 

Asemapiirustukseen vaikuttavia muutoksia olivat uudet teräsportaat ja ulko-ovi. 

Kuviossa 23 on esitetty detalji asemapiirustuksesta, rakennuksen kohdalta. Siitä 

nähdään oven ja portaan sijainti rakennuksessa. Muutos on rajattu oranssilla kat-

koviivalla. Portaat on esitetty kuviossa sinisellä värillä. Ulko-oven sijaintia edustaa 

sininen nuoli. 

                 

Kuvio 23. Detalji asemapiirustuksesta, rakennuksen kohdalta. 
 
Lopullinen asemapiirustus muutoksineen on esitetty kuviossa 24. Tämä piirustus 

lähetettiin myös rakennusvalvontaan yhtenä lupapiirustuksena.  

 

Kuvio 24. Ylistarotalon asemapiirustus. 
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5 PROJEKTIN RAKENNUSVAIHE 

5.1 IV-päätelaitteiden tarkemitoituspiirustukset 

Opinnäytetyöntekijä mitoitti LVI-valvoja Hedbergin pyynnöstä IV-päätelaitteet pu-

rettavissa tiloissa. IV-päätelaitteiden mitoitus paikanpäällä oli aiheellista suorittaa, 

sillä matalampaa alakattoa haluttiin purkamistyön yhteydessä korottaa 20-30 cm. 

Päätelaitteiden mitoitus suoritettiin rakennuksen B-osassa. Tämä johtui siitä, että 

alakattojen mahdollista korotusta oli suunniteltu tehtävän pelkästään siinä osassa 

rakennusta. Katon korottaminen pyrittiin tekemään mahdollisimman vähäisiin muu-

toksin. Katon lopullinen korkeus riippui siis täysin katossa olevien kojeiden ja lait-

teiden korkeudesta. Kuvassa 3 on Ylistarotalon katossa olleita IV-päätelaitteita 

 

 

 

Kuva 3. IV-päätelaitteet. 
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Tarkemitoitetut IV-päätelaitteiden sijainnit vastasivat hyvin alkuperäisiä Sartekno 

Oy:n piirtämiä ilmanvaihtosuunnitelma piirustuksia. Kuviossa 25 on esitetty tarke-

mitoitetut IV-päätelaitteiden sijainnit pohjapiirustuksessa. Laitteet mitoitettiin laser- 

ja rullamitan avulla laitetta lähimpänä sijainneisiin seiniin. Näin ne saatiin piirrettyä 

ja sijoitettua mittatarkasti pohjapiirustukseen. IV-päätelaitteet on esitetty kuviossa  

sinisellä värillä ja niiden sijainnit on tarkennettu mittaviivoin.  

 

 

 

 

 

Kuvio 25. Tarkemitoitetut IV-päätelaitteet. 
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5.2 Alakattopiirustus 

Alakaton suunnittelu alkoi kohteen vanhojen piirustusten ja kohteessa tehtyjen 

mitoitusten avulla. Näiden avulla opinnäytetyöntekijä piirsi kuviossa 26 olevan 

vanhan alakattosijoittelupiirustuksen, joka kohteessa oli ennen muutostöitä. Puret-

tavien tilojen kohdalla alakattomateriaaleja oli kolmea erilaista ja ne olivat neljässä 

eri korkeudessa lattiasta mitattuna. Alakattomateriaaleja olivat avattava akustole-

vykatto (merkitty kuvioon lyhentein: AK1, AK2 ja AK5), kipsilevy (AK3) ja kipsilevy 

liimattavalla akustolevyllä (AK6). Korkeudet lattiasta alakaton alapintaan mitattuna 

ovat 2200 mm (AK5), 2500 mm (AK1 ja AK3), 2600 mm (AK6) ja 2900 mm (AK2). 

AK4 merkintä kuviossa tarkoittaa 2. kerrokseen johtavien portaiden purkamisesta 

aiheutuvaa aukkoa välipohjassa. 

          

Kuvio 26. Ylistarotalon vanha alakattosijoittelu. 
 
Alkuperäisten suunnitelmien mukaan alakatto AK2 pyritään säilyttämään ennal-

laan. Ainoastaan väliseinien purkamisesta aiheutuvat aukot peitetään. AK5 säilyte-

tään myös ennallaan, sillä sen sisällä kulki IV-putkia, joiden nostaminen aiheuttaisi 

turhia lisäkustannuksia. Samoin myös AK6 kattomateriaali säilytetään  ennallaan. 

Alakattojen AK1 ja AK2 kohdalla pintamateriaali vaihdetaan uuteen akustolevykat-

toon. Levykoko pidetään kuitenkin samana (600*600). AK4 portaiden purkamises-

ta aiheutuva aukko täytetään ja pintamateriaali on sama kuin AK1 ja AK2- alaka-

toissa. 
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Kuvio 27. Alkuperäinen alakaton sijoittelupiirustus. 
 

Kuviossa 27 on esitettynä alkuperäinen suunnitelma alakatoista muutostöiden jäl-

keen. Siinä päätavoitteena oli korkeamman alakaton sijoittelun säilytys sekä väli-

seinien purkamisesta aiheutuvien reikien peittäminen. Vain matalampi alakatto 

purettaisiin ja tehtäisiin kokonaan uudestaan. Tummansinisellä on merkitty uudet 

alakattolevytykset, jotka on merkitty kuvioon lyhenteellä K1 sekä väliseinien kohtiin 

tarvittavat peitepaikat. Vaaleansinisellä on merkitty säilytettävät alakattolevytykset. 

Kuviossa 28 on esitetty lopullinen alakattopiirustus. Kuviossa 10 olleen projektiko-

kouksen mukaan IV-päätelaitteiden alle haluttiin lisätyön minimoinnin vuoksi jättää 

siellä olemassa olleet levytykset. Kuvat levytyksistä purkuvaiheen aikana on esitet-

ty kuvassa 4. Siinä IV-päätelaitteiden alla säilytettävää levytystä on nähtävillä ka-

ton kahdesta eri kohdasta. 
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Kuva 4. Päätelaitteiden alla säilytettävä alakattolevytys. 
 
Päätelaitteiden alla säilytettävä levytys on merkitty kuvioon 28 merkinnällä AK1. 

AK1-katon korkeus lattiasta on noin 2900 mm. Päätelaitteiden väliin jäävään osuu-

teen tehtiin ns. peili, joka peittää eri purettujen huoneiden välisen korkeuseron ka-

toissa. Tämä on merkitty kuvioon AK3. AK3-alakaton korkeus lattiasta on noin 

2850 mm. AK2-levytystä tuli salin keskikohtaan ja purettavan porrashuoneen koh-

taan. Sen korkeus lattiasta on 2500 mm. Tätä ei korotettukaan pöytäkirjoissa mai-

nittua 20-30 cm, sillä katossa olleet kojeet ja laitteet eivät antaneet sille mahdolli-

suutta. AK4 alakatto on aulassa, puretun toimistotilan  ja porrashuoneen kohdalla 

ja sen korkeus lattiasta on 2200 mm. Kaikki alakatot olivat samaa materiaalia eli 

Ecophon Oy:n 600x600 akustolevyä.  

 

          

 
Kuvio 28. Lopullinen alakattopiirustus. 
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5.3 Lattiakaavio 

Lattiamateriaali vaihdettiin kokonaan purettujen tilojen osalle. Rakennuksen lattia-

materiaalina oli käytetty Tarkett Megalite -muovimattoa, joka muutoksen jälkeen 

vaihdettiin purettujen tilojen kohtiin Upofloor Quartz -hovilaattaan. Hovilaatan laat-

tojen koko oli 610 mm x 610 mm. 

5.3.1 Lattiakaavio, aula 

Aula- ja käytävätiloissa oli käytetty Tarkett muovimattoa kahdessa eri ruskean sä-

vyssä. Tummemman ruskea oli sijoitettu lattian ulkoreunoille ja vaaleamman rus-

kea sävy keskialueille.  Alla olevan kuvan 5 vasemmalla puolella on esitetty van-

hojen muovimattojen värit ja oikealla puolella uuden hovilaatan väri. Laatan väriksi 

valittiin vanhan muovimaton tummemman värisävyn kanssa samaa värisävyä ole-

va laatta. Vanhan ja uuden lattian tuli sopia sävyiltään toisiinsa, sillä niitä molem-

pia olisi aulatilassa muutoksen jälkeen. Uuden laatan väri on punaruskea ja sen 

värikoodi on 619344. 

 

 

Kuva 5. Aulatilojen vanha muovimatto ja uusi laattaväri. 
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Kuviossa 29 on esitetty aulatilan lattiakaavio. Kuviosta nähdään, että lattia vaihdet-

tiin puretun porrashuoneen ja sitä ympäröivän tilan kohtaan. Kaavioon on sijoiteltu 

610x610 kokoiset laatat neliön muodossa ja laatan väri selviää kuvioinnin avulla.. 

Piirustuksen avulla lattialaattojen sijoittelu helpottuu. Lattialaattojen kiinnitys pää-

tettiin tehdä omana työnä. 

 

 

Kuvio 29. Aulan lattiakaavio. 
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5.3.2 Lattiakaavio, Sali 

Kirjastosalin kohdalta puretuissa toimistotiloissa ja käytävillä oli käytetty Tarkett 

muovimattoa neljässä eri harmaan sävyssä. Joissain tiloissa matto oli tumman 

ruskeaa. Kuvassa 6 on esitetty toimistotiloissa ja käytävillä käytettyjen muovimat-

tojen värit.  

 

Kuva 6. Purettujen toimistotilojen vanhat muovimatot. 
 
Kuviossa 30 on kirjastosalin uusien hovilaattojen värit. Laattaa päätettiin käyttää 

salissa kahta eri väriä. Toinen laattaväri oli sama punaruskea kuin aulassakin väri-

koodi 619344. Toinen laatoista oli sävyltään vaalean ruskea ja sen koodi oli 

919321. Samassa kuviossa on myös salin lattialaattojen sijoittelu värillisenä. 

 

Kuvio 30. Lattialaattojen sijoittelupiirustus värillisenä ja uusien laattojen värit. 
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Kuviossa 31 on esitetty kirjastosalin lattiakaavio. Kaavioon on sijoiteltu 610x610 

kokoiset laatat neliön muodossa. Laattojen eri värit selviävät kummallakin värillä 

olevan oman kuviointinsa avulla.  Kuten kaaviosta nähdään, laattaa on sijoiteltu 

tilaan ns. sattumanvaraisesti, sillä siihen ei haluttu jatkuvaa tai symmetristä kuvi-

ointia. Opinnäytetyöntekijä sijoitteli tummempaa sävyä tilan kulmiin, joista laatan 

väri vaalenee tilan keskikohtaa päin. Tummempi laattaväri on kuvioitu pystyviivoi-

tuksella ja vaaleampi sävy vinoviivoituksella. 

 

 

Kuvio 31. Salin lattiakaavio. 
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5.4 Ikkuna- ja ovikaavio 

Kuviossa 32 on rakennusprojektin ikkuna- ja ovikaavio. Kaaviosta selviää projek-

tissa tarvittavat uudet ovet ja ikkunat. Alumiinipintaisia ikkunaovia tarvittiin yhteen-

sä kolme kappaletta. Samantyylisiä ovia oli rakennuksessa jo ennestään.  Laajen-

nettuun toimistotilaan sijoitettiin tehdasmaalattu dB30 laakaovi. Uusia ikkunoita oli 

kahta eri kokoa. Neljä kappaletta 1,2 m x 1,2 m kokoisia ikkunoita ja palokatkosei-

nään yksi paloikkuna, jonka koko oli 0,7 m x 1,2 m. Kaavioon on merkitty myös 

ikkunoiden ja ovien vaatimat heloitukset. 

 

Kuvio 32. Ikkuna- ja ovikaavio. 
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5.5 Tilaohjelma ja kalustesuunnittelu 

Ensimmäisistä palavereista lähtien oli päätetty, että kaikki kirjaston nykyiset kalus-

teet siirtyisivät kirjastoa varten muutettuihin tiloihin Ylistarotalolle. Kalusteet olivat 

hyväkuntoisia ja tulevat palvelemaan tehtävässään varmasti vielä vuosia. Näin 

projektikustannuksissa pystyttiin säästämään, sillä uusien kalusteiden tarve väheni 

huomattavasti.  

Opinnäytetyöntekijä kävi kirjaston vanhoissa tiloissa mitoittamassa kirjaston kaikki 

kalusteet. Sen jälkeen jokainen kaluste nimettiin omalla merkinnällään. Näin myös 

niiden sijoittelu uusissa kalustepiirustuksissa selkeytyisi kaikille projektiin osallistu-

neille. Tällä pyrittiin myös helpottamaan kalusteiden siirtämistä uusiin tiloihin, kun 

niiden tuleva paikka on merkitty samoilla merkinnöillä myös lopullisiin kalustepii-

rustuksiin. Kirjainyhdistelmä SK tarkoittaa seinäkaappia ja K lattialla olevaa kalus-

tetta. Merkinnässä olevan kirjainyhdistelmän edessä on numerointi. Kalusteiden 

nimeämiseen käytetyt merkinnät selviävät kuviosta 33.  

 

Kuvio 33. Kirjaston kalusteiden nimeämiseen käytetyt merkinnät. 
 

Kaluste- ja tilasuunnittelun pääosassa olivat käyttäjät ja heidän toiveensa. Kirjas-

tossa suoritettiin keväällä 2015 asiakaskysely koskien kirjaston toimintaa ja palve-

luita. Kysely oli osa Juha Vedenjuoksun opinnäytetyötä. Asiakaskysely vaikutti 

varmasti omalta osaltaan käyttäjien antamiin ehdotuksiin suunnittelun suhteen. 

Ennen kalusteiden tarkempaa sijoittelua tehtiin rakennuksen kirjaston tiloihin tilaja-

kosuunnitelma osastoittain. 
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Kuvio 34. Kirjaston tilajako. 
 

Rakennuksen pohjakuvassa olevat useat kulmat ja pilarit toivat omat haasteensa 

kalusteiden ja tilojen sijoitteluun. Toisaalta ne antoivat tilalle myös luonnetta ja eri-

laisia tilojen jakomahdollisuuksia. Lopullinen tilajako selviää kuviosta 34. Siitä 

nähdään, että lehtilukusali sekä palautus- ja lainauslaitteet päätettiin sijoittaa ra-

kennuksen aulatiloihin. Aulatilat toimivat upeana lukusalina, sillä tila on avoinna 

toisen kerroksen kattoon asti. Lastenosasto vaati oman tilansa ja paras paikka sille 

oli pohjakuvan vasemmassa yläkulmassa oleva nurkkaus. Näin se pystyttiin erot-

tamaan hyvin muista tiloista, sillä lasten osastolla on esimerkiksi äänekkäämpää 

kuin muissa tiloissa ja satutuokioiden järjestäminen helpottui. Keskelle salia sijoi-

tettiin nuorten- ja nuorten aikuisten osasto. Aikuisten osasto sijoitettiin pohjakuvan 

mukaisesti salin alaosaan. Aikuisten osasto oli jo kirjaston vanhoissa tiloissa kir-

jaston suurin osasto. Kuten kuviosta 34 voidaan nähdä, aikuisten osastosta tuli 

suurin osasto myös uusissa tiloissa. Asiakkaiden vastaanottotiski ja ATK-pisteet 

sijoitettiin salin alkuosaan. Vastaanottotiski sijoitettiin toimistotilan puoleiseen 

osaan käytön helpottamiseksi. Kirjaston toimistotilat sijoitettiin aulan molemmin 

puolin. Kirjaston kokous ja ryhmätilat sijoitettiin Ylistarotalon nykyisiin ja samoissa 

tehtävissä toimineisiin tiloihin. Kirjaston varastotilat sijoitettiin rakennuksen aulaan 

ja kirjastosalin loppupäähän.  
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Taulukossa 3 on esitetty Ylistarotalossa kirjaston vaatimien muutostöiden jälkeen 

tapahtuneet tilamuutokset ja niiden pinta-alat. Taulukossa olevat tilamuutokset 

esitettiin kuviossa 34. 

Taulukko 3. Muutostöiden jälkeen tapahtuneet tilamuutokset ja tilojen pinta-alat. 
 

 

Tilasuunnitelmien ja osastojen sijoittelun jälkeen ryhdyttiin työstämään tarkempaa 

kalustesuunnittelua. Vastaanottotiskin paikka tuotti eniten päänvaivaa, sillä sen 

sijainti muuttui projektin aikana useita kertoja palokatkoseinän molemmin puolin. 

Lisäksi aulatiloissa tapahtui suunnitteluprojektin aikana eniten muutoksia. Opin-

näytetyöntekijä kirjasi palavereissa esille tulleet muutokset pohjakuviin. Näin muu-

tokset selkiytyivät kaikille palaveriin osallistujille paremmin ja se selkeytti myös 

suunnittelutyötä. Muistiinpanot, jotka kalusteisiin ja tiloihin liittyen tehtiin pohjapii-

rustuksiin, on esitetty kuvassa 7. 

   
  

Kuva 7. Kalustepalavereiden muistiinpanoja. 
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Lopullinen kalusteiden sijoittelupiirustus on esillä kuviossa 35. Uudet ja vanhat 

kalusteet on merkitty kuvioon eri väreillä, jotta niiden hahmottaminen olisi helpom-

paa. Uudet kalusteet on merkitty kuvioon sinisellä ja vanhat kalusteet punaisella 

värillä. Vanhoissa kalusteissa on nähtävillä myös merkinnät, jotka esiteltiin kuvios-

sa 33. Kalusteiden sijoittelulla oli tärkeä rooli lopullisen tilajaon muodostumisessa. 

 

Kuvio 35. Lopullinen kalustepiirustus. 
 

Aulan lehtilukusaliin sijoitettiin vanha lehtihylly ja sen rinnalle hankitaan mahdolli-

sesti myös uusia hyllyjä. Uudet kuuden hengen pöydät sijoitettiin ikkunaseinälle, 

näiden lisäksi asiakkaiden lukupisteinä toimivat jo aulassa olleet nojatuolit. Kirjas-

tosalin oven edessä olevaan nurkkaukseen sijoitettiin lainaus- ja palautusauto-

maatit. Lukittava palautuslaatikko sijoitettiin pääoven tuulikaappiin.  

Kirjastosalin alkupäähän sijoitettiin Atk-pisteet sekä vastaanottotiski säilytyskalus-

teineen. ATK-pisteet oli sijoitettava niiden valvonnan takia lähelle vastaanottotis-

kiä. Uuden vastaanottotiskin haluttiin olevan korkeussäädettävä ja siinä tuli olla 

rfid-tekniikalla toimiva lainaus- ja palautuslaite. Tiskissä olevat kalusteet ja laitteet 
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tuli olla lukittavia. Vastaanottotiskin taakse sijoitettiin matalia ja korkeita säilytyska-

lusteita. 

Vanhat lattialla seisovat ja seinällä olevat kirjahyllyt sijoitettiin pääsääntöisesti tilan 

suuntaisesti aikuisten osastolle. 5 kappaletta uusia noin 150 cm korkeita pyörillä 

liikkuvia kirjahyllyjä päätettiin sijoittaa nuorten ja nuorten aikuisten osastolle. Hyllyt 

sijoiteltiin toisiinsa nähden samansuuntaisesti, kuitenkin poikittain aikuisten osas-

ton hyllyjen kanssa. Lasten osastolle sijoitettiin vanhojen kalusteiden lisäksi 5 kap-

paletta uusia seinäkaappeja ja 4 kappaletta pyörillä olevia kirjalaatikoita. Kirjojen 

lukemiseen varattuja nojatuoleja ja pöytiä sijoitettiin eri puolille salia. 

Varastojen säilytyskalustus hoidettiin siirrettävien Sovella-hyllyjen avulla. Kirjaston 

toimistotiloihin sijoitettiin pääasiassa kirjastossa jo olemassa olleita toimistokalus-

teita. Kopiokonetilaan siirrettiin kalusteet- ja laitteet vanhasta tilasta. Koko raken-

nuksen henkilökunnan kahvitilaan siirrettiin minikeittiö, joka muutoksen yhteydessä 

purettiin lastenosaston kohdalla olleesta kotihoidon sosiaalitilasta. 

Vanhojen kalusteiden numeroinnin (kuvio 33) avulla kalusteet voidaan helposti 

sijoittaa kalustesuunnitelman mukaisille paikoilleen muuton yhteydessä. Kaluste-

piirustus toimi siis apuna myös muutossa. 
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5.6 Värisuunnitelma 

Värisuunnitelma tehtiin suunnitelmista viimeisimpänä. Se on esitetty kuviossa 36. 

Siinä keskityttiin pintamateriaalien väreihin. Lattioiden väreiksi valikoitui kaksi eri 

ruskean sävyä, joista tummempi on samaa sävyä vanhan lattiamaton kanssa. Kir-

jaston hyllyt olivat koivupintaisia, nojatuoleissa ja vastaanottotiskissä värinä oli 

tummanpunainen käyttäjän toiveen mukaan. Kalusteissa olevien erilaisten värien 

ja lattian ruskean sävyn vuoksi seinien ja katon haluttiin olevan rauhallinen. Tästä 

johtuen seinät, katot ja niissä olevat listat maalattiin valkoisiksi. Uusien teräspor-

taiden väriksi valittiin portaiden vakiopinnoite, joka oli kuumasinkitty teräs. 

 

Kuvio 36. Värisuunnitelma. 
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5.7 Muutospiirustukset 

Rakennusprojektin purkamisvaiheen aikana esiin tulleiden muutosten takia raken-

nusvalvontaan lähetetyt lupapiirustukset muuttuivat. Pohjakuvaan tuli muutamia 

muutoksia. Näiden lisäksi ulkona olevien teräsportaiden muutos kierreportaasta 

suoraksi muutti osaltaan pohja-, julkisivu- ja asemapiirustuksia. Näistä kerrotaan 

myöhemmin lisää. 

5.8 Teräsportaista aiheutuneet muutokset 

Kuviossa 21 esitettiin lupapiirustuksessa ollut teräporrasmalli. Portaan malli 

muuttui, sillä toisen kerroksen IV-konehuoneeseen johtava ulko-ovi oli tehtävä eri 

kohtaan kuin lupapiirustukseen oli alun perin suunniteltu. Kuvassa 8 on toisen 

kerroksen IV-konehuoneeseen tehty uusi ulko-ovi. Ulko-oven uuden sijannin takia 

muuttuivat myös uusien teräsportaiden sijainti ja malli.  

  

Kuva 8. IV-konehuoneen uusi ulko-ovi. 
 

Teräsportaan sijainnin muutoksen jälkeen päätettiin sen muoto vaihtaa 

kierreportaasta suoraan porrasmalliin. Kuviossa 37 on detaljikuvat uudesta 

teräsporraspiirustuksesta rakennuksen koillisen ja kaakon suunnista. 
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Kuvio 37. Teräsportaan detaljikuvat-  koillisen ja kaakon suunnista. 
 

Kuten kuviosta 37 voidaan nähdä, ei ikkunoita eikä katolle johtavia tikkaita 

tarvinnutkaan purkaa. Teräsportaiden pinnoitteeksi valittiin valmistajan 

vakiopinnoite, joka oli sinkitty teräs. Maantasolle  teräsportaiden päähän sijoitettiin 

teräsverkkohäkki ja lukittava ovi. Portaiden askelmiksi määriteltiin ritiläaskelmat 

turvareunustalla. Opinnäytetyöntekijä laski portaiden kokonaispituuden ja 

korkeuden avulla portaan nousuksi 190 mm ja etenemäksi 260 mm. Kaiteen 

pinnojen väliksi määritettiin 100 mm. Kuviossa 38 on uusi teräporraspiirustus. 

Siinä porras on kuvattu koillisen ja kaakon suunnista sekä yläpuolelta. Tämä 

piirustus lähetettiin teräsporrasvalmistajalle, joka määritteli tarkemmin portaiden 

vaatiman tuennan ja perustukset. 

 

 
Kuvio 38. Uusi teräporras. 
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Kuviossa 39 on detalji asemapiirustuksen A-revisiosta rakennuksen kohdalta, 

johon on sinisellä värillä merkitty teräsporras ja sinisellä nuolella ulko-oven sijainti 

rakennuksessa. Muutos on merkitty muutosnuolella A ja rajattu oranssilla 

katkoviivalla. 

 

        

   
Kuvio 39. Kuva uudesta ulko-ovesta sekä ote asemapiirustuksen revisiosta A. 
 

Kuviossa 40 on revisio A asemapiirustuksesta. Siitä voidaan nähdä jo kuviossa 39 

esitetty ote uuden portaan tarkemmasta sijainnista ja mallista. Muutos on rajattu 

katkoviivalla ja osoitettu muutosnuolella. 

 

Kuvio 40. Asemapiirustus, revisio A. 
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Uusi teräsporrasmalli ja sen sijainnin muutos muuttivat myös rakennusvalvontaan 

lähetettyä julkisivupiirustusta. Kuviossa 41 on esitettynä detaljit julkisivupiirustuk-

sen A-revisiosta. Kuvion oikeassa reunassa on ote rakennuksen koillisen suun-

nasta ja vasemmalla puolella kaakon suunnasta. Muutosalueet on rajattu oranssil-

la katkoviivalla ja muutosnuolella A. 

 

     

  

Kuvio 41.  Otteet julkisivupiirustuksen revisiosta A. 
 
Kuvion 41 detaljit ovat nähtävillä myös kuviossa 42, jossa on revisio A asemapii-

rustuksesta. Muutokset on rajattu katkoviivoilla ja ne on osoitettu muutosnuolin. 

 

 
 
 
Kuvio 42. Julkisivupiirustus, revisio A. 
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5.9 Pohjapiirustusmuutokset 

Kuviossa 43 on esillä pohjapiirustus revision G nimiö muutosmerkintöineen. Nimi-

ön muutosriveille on merkitty asiat, jotka muuttuivat rakennuslupaan lähetetystä 

pohjapiirustuksesta. Muutosriveiltä voidaan nähdä, milloin muutokset on tehty ja 

kuka muutoksen on piirustukseen tehnyt sekä lyhyt selitys muutoksesta. Nimikir-

jain JT tarkoittaa opinnäytetyöntekijän nimen etu- ja sukunimen alkukirjaimia 

Muutosmerkinnällä A on kuvattu piirustuksessa olleeseen selostukseen tehty-

jä muutoksia, tilassa 122 olevan välioven siirtoa sekä ikkunan lisäystä siihen. Ti-

lasta 122 kirjastosaliin johtava ovi muutettiin lasioveksi. Tämä merkittiin kirjaimella 

B. Laajennetun toimistotilan purettavan porrashuoneen puoleista uutta väliseinää 

siirrettiin katossa olevan johtokourun takia. Johtokourun paikkaa ei muutettu. Tätä 

muutosta merkittiin kirjaimella E. Tilojen 114 ja 123 välisen seinän paikkaa siirret-

tiin kahteen otteeseen. Näistä on merkinnät D ja E.  

Teräsportaasta johtuvat muutokset vaikuttivat myös pohjapiirustukseen. Portaan 

muutoksen takia aiemmin puretuksi merkittyä ikkunaa (muutosmerkintä F) ei tar-

vinnutkaan purkaa. Portaan malli ja sijainti muutettiin myös pohjapiirustukseen. 

Portaaseen liittyviä muutoksia on merkitty kirjaimilla B, C, D, F ja G. 

Muutoskirjaimella E kuvattiin palokatkoseinässä olevan ikkunan koon muutosta 

kapeammaksi, paikan päällä suoritetun pilarien tarkemitoituksen jälkeen.  Seinällä, 

johon palautusluukku oli aiemmin merkitty, sijaitsi sähkökaappi, jonka eteen ei 

säädösten mukaan saa sijoittaa kiinteää kalustetta. Palautusluukun siirtoa tuuli-

kaapin toiselle seinälle merkittiin myös kirjaimella E.   
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Kuvio 43. Pohjapiirustus revision G nimiö.  
 

Kuviossa 44 on esitetty ote pohjapiirustuksen revisiosta G  1. kerroksen kohdal-

ta.  Pohjapiirustukseen lupapiirustuksesta muuttuneet asiat on merkitty muutos-

nuolilla. Muutosmerkintöjä on kirjaimesta A kirjaimeen G.  Muutosalueet on rajattu 

oranssein katkoviivoin ja purettavat kohdat punaisilla. Kaikki muuttuneet osat on 

piirretty sinisellä värillä.  

 

Kuvio 44.  Detalji pohjapiirustuksen revisiosta G  1. kerroksen kohdalta. 
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Kuviossa 45 on esitetty ote pohjapiirustuksen revisiosta G  2. kerroksen pohjaku-

van kohdalta. Muutosalue on rajattu oranssilla katkoviivalla ja purettavat kohdat 

punaisella. Uusi ulko-ovi on piirretty sinisellä värillä. Oven paikka muuttui raken-

nuslupaan lähetetystä pohjapiirustuksesta, joten se on merkitty piirustukseen muu-

tosnuolella D. 

 

Kuvio 45. Detalji pohjapiirustuksen revisiosta G  2. kerroksen kohdalta. 
 

Kuviossa 46 on esitetty pohjapiirustus revisio G. Siitä voidaan nähdä aiemmissa 

kuvioissa (kuvio 44 ja 45) olleet detaljit ja kuvion 43 nimiö. Muutosalueet näkyvät 

kuviossa oranssilla katkoviivoituksella. 

 

Kuvio 46. Pohjapiirustus revisio G. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Projekti oli erittäin opettavainen kokemus opinnäytetyöntekijälle. Pääsuunnittelija 

Jaakko Peltonen antoi opinnäytetyöntekijälle mahdollisuuden tehdä itsenäisesti 

hankkeen rakennussuunnittelun osuutta. Projekti antoi kokonaisuudessaan käsi-

tyksen suunnittelutehtävien eri vaiheista, joihin kuului rakennusvalvontaan vaadit-

tuja piirustuksia sekä rakennusvaiheen aikana tehtyjä muutospiirustuksia. Opin-

näytetyöntekijä sai projektin aikana myös arvokasta kokemusta projektityöskente-

lystä. Palaverit ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa oli opinnäytetyöntekijälle erittäin 

mielekästä 

Projektin aikana ilmeni, miten eri toimijat halusivat omien toiveidensa toteutuvan 

kohteen tilamuutoksien suhteen. Tärkeimmäksi nousivat kuitenkin tulevien käyttä-

jien toiveet, jotka sovitettiin projektin rahoittajan eli Seinäjoen kaupungin antamien 

puitteiden mukaisesti. Eri toimijoiden toiveiden yhteensovittaminen parhaalla mah-

dollisella tavalla antoi oman haasteensa projektiin. 

Käyttäjä oli hyvä ottaa mukaan suunnitteluprosessiin alusta lähtien. Näin muutos-

ten määrä projektin loppuvaiheessa saatiin minimoitua, kun käyttäjien toiveet oli 

alusta alkaen otettu huomioon. Rakennusprojektin sähkötekniikoihin liittyvät useat 

muutokset osoittivat, että myöskin sähkösuunnittelija oli hyvä ottaa mukaan projek-

tiin jo varhaisessa vaiheessa. 
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