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1 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 

1.1 Projektin lähtökohdat 

Opinnäytetyön aiheena on vuonna 1935 Lievestuoreelle rakennettu Humina-

nimisen kiinteistön peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutos. Humina on 

kaksikerroksinen tiilimuurirunkoinen rakennus, jossa on tilava kellari ja ullakko. 

Kuviossa 1 on kuvattuna Huminan pääjulkisivu ennen peruskorjausta. 

Kiinteistössä on toiminut sen historian aikana ravintoloita ja majoituspalveluja 

monen yrittäjän vetämänä. Huminaan tehdään täydellinen peruskorjaus sekä 

käyttötarkoituksen muutos. Entisestä ravintolasta ja hotellista rakennetaan 

liiketilaa parturi-kampaamolle ja kosmetologille, kokoontumis- ja juhlatila sekä 

viisi asuinhuoneistoa. Rakennettavat asuinhuoneistot ovat yksiöitä ja kaksiota, 

kooltaan 33 – 50 m². Rakennuksen kerrosala on yhteensä 616 m² kahdessa 

kerroksessa.  

 

 

KUVIO 1. Huminan pääjulkisivu 
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Ennen korjaustoimiin ryhtymistä rakennus oli ollut käyttämättömänä ja 

kylmillään noin vuoden ajan, mikä oli aiheuttanut vauriota rakenteille ja 

laitteille. Esimerkiksi vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän radiaattorit ja 

putkistot olivat halkeilleet. Rikkoutuneista lämmityslaitteista johtuneista 

vesivuodoista oli syntynyt jonkin verran veden aiheuttamia kosteusvaurioita 

pintamateriaaleihin. Rakenteiden vauriot johtuivat pääosin väärin 

rakennetuista märkätiloista tai puutteellisista vedenpoistojärjestelmistä. 

 

Huminaan oli vuosien varrella tehty joitakin rakenteellisia muutoksia. 

Merkittävimpiä jälkeenpäin tehtyjä muutoksia rakennuksessa oli sauna-, 

märkä- ja wc-tilat, joita oli rakennettu ja siirrelty vuosien varrella. Näissä 

tiloissa oli vakavia kosteusvaurioita puutteellisten kosteuseristeiden johdosta, 

kuten kuviosta 2 ilmenee. Märkätilojen muutosten lisäksi sisäänkäyntien 

paikkoja ja rakenteiden pintoja oli uusittu. Rakennuksessa on alun perin ollut 

myös kattoikkunat, jotka on poistettu kattoremontin yhteydessä. Kattoikkunat 

olivat aiheuttaneet jonkin verran kosteusvaurioita yläpohjarakenteisiin, jotka 

korjataan tämän remontin yhteydessä. 

 

 

KUVIO 2. Saunan katto paneelien purkamisen jälkeen 
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Rakennuksen kuntoa kartoitettiin tarkastelemalla ja purkamalla rakenteita.  

Rakennus oli kokenut kovia puutteellisten vedenpoistojärjestelmien ja 

salaojitusten johdosta, mikä puolestaan oli aiheuttanut mm. veden johtumista 

kellariin. Rakennusvalvonnasta ja Huminan entisiltä omistajilta yritettiin saada 

vanhoja rakennuspiirustuksia ja –kuvia helpottamaan rakenteiden tutkimista ja 

projektin alkua. Muutama kuva saatiin, mutta ne olivat hyvin vaatimattomia, 

puutteellisia ja ilman mittakaavaa. Joten kaikki rakennuspiirustukset tehtiin 

mittausten ja valokuvien perusteella. 

1.2 Tavoitteet ja toteutus 

Opinnäytetyö käsittelee Huminan uusien tilojen suunnittelua. Lisäksi selvitän 

käyttötarkoituksen muutoksesta johtuvien rakennuslupahakemusten yhteyteen 

liitettävien selvitysten laatimista. Aiheesta erityisen tekee rakennuksen 

monivaiheinen historia ja tätä taustaa vasten onkin mielenkiintoista pohtia 

korjaustoimien vaikutusta rakennuksen tulevaisuuteen.  

 

Humina-projektin tavoitteena on peruskorjauksen jälkeen ottaa uudelleen 

käyttöön 1930-luvulla rakennettu, valkoiseksi rapattu kaksikerroksinen tiilitalo. 

Ennen ravintolana ja hotellina toiminut Humina saa projektin myötä uuden 

ilmeen, kun se muutetaan vastaamaan uutta käyttötarkoitustaan vuokratiloina 

liike- ja asuinkäyttöön. Tehtäväni projektissa oli vastata rakennuksen 

suunnitelmien toteutuksesta niin, että ne vastaavat tulevien tilojen ja 

asiakkaiden tarpeita.  

 

Opinnäytetyön tehtävänä oli suunnitella Huminan tilat vastaamaan uusia 

käyttötarkoituksia ja laatia suunnitelmat rakennuslupaa varten. Suunnitelmien  

lisäksi analysoin rakennuspiirustusten ja -lupaan liittyvien selvitysten tekoa 

hankkeessa. Rakennuspiirustukset toteutettiin AutoCAD-

suunnitteluohjelmalla. 

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi vuonna 2010 perustettu Humicom Oy. 

Yhtiön päätoimialana on kiinteistöjen vuokraus ja hallinta. Yhtiö on saanut 
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nimensä ensimmäisen hankkeensa, Humina-nimisen kiinteistön, mukaan. 

Tällä hetkellä Humicom Oy työllistää noin kymmenen rakennusalan 

ammattilaista Humina-projektin tiimoilta. Huminan peruskorjaus valmistuu 

syksyllä 2011. 

2 PERUSKORJAUSTOIMENPITEET 

2.1 Peruskorjaus käsitteenä 

Rakennuksen peruskorjauksella tarkoitetaan suurta erillistä hanketta, missä 

uusitaan ja korjataan kiinteistön rakenteita, laitteita, rakennusosia, kalusteita ja 

varusteita. Ajan kuluessa rakennukset kärsivät kulutuksesta, joka aiheutuu 

rakennuksen käytöstä ja ympäristön vaikutuksista. Jotta rakennuksille 

saataisiin pidempi käyttöikä, niitä tulee korjata ja ylläpitää huoltamalla niitä 

säännöllisesti. (Peruskorjauksen ja perusparantamisen käsitteet 2009.) 

 

Tavallisesti rakennusten suunniteltu käyttöikä on 50 tai 100 vuotta, mikä 

tarkoittaa, että kantavien ja kalliiden rakennusosien on suunniteltu toimivan 

kyseisen ajan. Jos rakennuksen suunniteltu käyttöikä on esimerkiksi 50 

vuotta, tulisi sen tekniset laitteet ja toissijaiset rakenteet, kuten pintamateriaalit  

uusia viimeistään puolessa välissä suunnitellusta käyttöiästä eli 25 vuoden 

jälkeen.  

 

Rakennusten peruskorjaus tulisi tehdä aina ennen suunnitellun käyttöiän 

saavuttamista. Näin rakenteet eivät ehdi vaurioitumaan ja aiheuttamaan 

suuria korjaustoimenpiteitä. Yleensä korjaukset aloitetaan kuitenkin liian 

myöhään eli vasta, kun havaitaan jokin vaurio. Tyypillinen esimerkki on 

kosteusvaurio, joka johtuu järjestelmien teknisestä vanhentumisesta 

aiheutuneesta putkivuodosta. 
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2.2 Purkutyöt 

Korjaustoimien ja huollon laiminlyöntien johdosta Humina oli päässyt 

rapistumaan huonoon kuntoon. Huonon kunnon seurauksena hankkeen 

alkuvaiheessa suoritettiin suuret purkutyöt kuntokartoituksen jälkeen tehdyn 

purkusuunnitelman mukaisesti. 

 

Uusien tilojen rakentamisen edellytyksenä oli vaurioituneiden rakenteiden ja 

osien poistaminen huolellisesti. Purkutöiden edetessä havaittiin usein 

vaurioiden edenneen syvemmälle rakenteeseen kuin oli ajateltu, mikä aiheutti 

lisätoimenpiteitä niin purkutöiden kuin uuden rakentamisenkin osalta. 

Purkaminen painottui pintojen, kevyiden seinien, kosteusvaurioista 

kärsineiden rakenteiden ja rikkoutuneiden laitteiden poistoon. Toimenpiteiden 

tarkoituksena oli kaivaa rakennuksen vanha runko ja rakenteet esiin sekä 

korjata ja tukea vaurioituneet rakennusosat. Siten varmistettiin myös, ettei 

rakenteisiin jää virheitä, kuten laho- ja homevaurioita, jotka voisivat 

tulevaisuudessa aiheuttaa ongelmia rakennukselle. 

2.3 Muutostyöt 

2.3.1 Huminassa tehtävät muutokset 

Peruskorjauksessa tehtävät muutokset koskevat pääosin rakennuksen tilojen 

ja niiden rakenteiden päivittämistä. Huminan vanhat tilat puretaan kantavia 

rakenteita lukuun ottamatta. Kaikki lämmitys-, viemäri-, ilmanvaihto - ja 

sähkölaitteet uusitaan. Tilat tulevat vastaamaan nykyisiä määräyksiä ja 

vaatimuksia. Toiseen kerrokseen johtavat pyöröportaat kokoontumistilan 

aulasta puretaan ja uusi porrashuone rakennetaan entisen ravintolan 

työntekijöiden sosiaalitilaan. Kuviossa 3 on esitetty  ensimmäisen kerroksen 

pohjakuva, josta selviää porrashuoneen sijainti. 
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KUVIO 3. Ensimmäisen kerroksen pohjakuva 

 

Peruskorjauksen yhteydessä otetaan käyttöön kellariin johtavat haudatut 

sisäänkäynnit. Kuviossa 4 on esitetty toinen uudelleen käyttöönotettavista 

haudatuista sisäänkäynneistä. Parturi-kampaamon ja kosmetologin toimitilojen 

sisäänkäynti toteutetaan ottamalla käyttöön yksi vanhoista sisäänkäynneistä. 

Purkutöitä tehdessä huomattiin, että joitakin kantavien seinärakenteiden osia 

oli poistettu. Nämä toimet olivat aiheuttaneet paikoin rakenteiden painumista. 

Remontin yhteydessä kantavat seinärakenteet korjataan ja vahvistetaan 

tarvittavilta osin. 
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KUVIO 4. Esiin kaivettu kellarin sisäänkäynti 

2.3.2 Salaoja- ja sadevesijärjestelmä sekä viemäröinti 

Salaoja- ja sadevesijärjestelmillä tarkoitetaan tonttialueen kuivatukseen 

tarkoitettuja vedenpoistamisputkistoja. Veden hallittu poistaminen 

rakennuksen lähiympäristöstä on edellytys terveelle rakennukselle ja sen 

käyttäjille. Oikein toteutetulla salaoja- ja sadevesijärjestelmällä estetään 

rakennuksen rakenteiden kosteus-, home- ja routavaurioiden synty. Toimivat 

vedenhallintajärjestelmät estävät myös veden lammikoitumisen piha-alueilla ja  

nousemiseen kellariin. 

 

Huminan vanhojen salaojien toimivuudesta ei ollut varmuutta eikä niitä tietojen 

mukaan ollut uusittu rakennuksen historian aikana. Kuten aikaisemmin 

todettiin, oli veden nousu aiheuttanut vaurioita kellarissa. Tästä syystä 

päätettiin ensitöiksi rakentaa uusi salaoja- ja sadevesijärjestelmä. Yrityksen 

vankan maanrakennusalan kokemuksen johdosta järjestelmät suunniteltiin  

toteutuksen yhteydessä. Työn edetessä todettiin vanhojen salaojien heikon 

toiminnan, kun kaivuun edetessä kaivantoon virtasi vettä talon alta ja 
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ympäriltä, kuten kuviosta 5 ilmenee. Veden poistamiseen työnaikana käytettiin 

väliaikaista pumppauskalustoa. Kattovesien ja pihan valumavesien poistoon 

rakennettiin asianmukaiset kuivatusjärjestelmät. Salaoja- ja 

sadevesijärjestelmän rakentamisen yhteydessä uusittiin myös viemäröinti ja 

vesijohto sekä tehtiin varaus mahdolliselle kaukolämpöön liittymiselle. 

 

 

KUVIO 5. Huminan perustusten vieruskaivanto 
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2.3.3 Ilmanvaihto 

Ilmanvaihdolla tarkoitetaan huoneilman laadun ylläpitämistä ja ilman laadun 

parantamista ilmaa vaihtamalla. Ilmanvaihto rakennuksessa voidaan toteuttaa 

kolmella tavalla. Yksi vaihtoehto on painovoimainen ilmanvaihto, jossa ilma 

vaihtuu ulko- ja sisäilman lämpötilojen aiheuttamien paine-erojen ja tuulen 

vaikutuksesta. Lämmennyt, käytetty ilma poistuu katolle johdettujen 

poistoilmakanavien kautta ja korvausilma virtaa tilalle rakennukseen seiniin 

asennettujen raitisilmaventtiilien kautta. Koneellisella ilmanvaihdolla likainen 

ilma voidaan poistaa koneellisesti ja korvausilma toteuttaa samalla tavalla kuin 

painovoimaisessakin. On mahdollista järjestää myös tuloilma koneellisesti, 

jolloin ilmanvaihtokone varustetaan energiaa säästävällä 

lämmöntalteenottolaitteistolla. Ilmastoinnista puhuttaessa ilmaa käsitellään 

esimerkiksi kostuttamalla tai viilentämällä. (Terveellisen rakennuksen 

ilmanvaihto n.d.  4 – 6.) 

 

Ennestään Huminassa oli käytössä vanhoille rakennuksille tavanomainen 

painovoimainen ilmanvaihto. Aluksi ajatuksena olikin, että uusien tilojen 

ilmanvaihto voisi toimia samalla menetelmällä.  Tarkempien pohdintojen ja 

viranomaisten toiveiden johdosta päädyttiin kuitenkin toteuttamaan 

nykyaikaisen koneellisen poisto- ja tuloilmanvaihdon lämmöntalteenotolla. 

Toimenpide aiheuttaa lisäkustannuksia, mutta koneellisesti ilmanvaihdolla 

saavutetaan puhdas ja terveellinen sisäilmasto. Ilmanvaihtolaitteiston 

suunnittelee alan ammattilainen.  

2.3.4 Lämmitysjärjestelmä 

Ennen peruskorjausta rakennuksen lämmitys oli toteutettu öljypolttoisella 

kattilalla ja vesikiertoisella patterilämmityksellä. Korjauksen yhteydessä 

lämmitysjärjestelmä uusitaan nykyaikaiseen, ekologisempaan ja 

taloudellisempaan vaihtoehtoon. 

 

Tutkimme vaihtoehtoja lämmitysjärjestelmien toteutukselle ja päädyimme 

vertailemaan maa- ja kaukolämpöä. Maalämpö olisi hieman vaativampi ja 
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selvästi kalliimpi järjestelmä toteuttaa, mutta sillä saavuttaisi suuremman 

ekologisen ja taloudellisen kannattavuuden käytön aikana. Kaukolämmöllä 

saavuttaisi kohtuulliset lämmöntuottokustannukset ja rakennuskustannukset 

olisivat selvästi edullisemmat. Lopputulemana lämmitys päädyttiin 

toteuttamaan vesikiertoisena patterilämmityksenä ja lämmönlähteeksi valittiin 

kaukolämpö. Maalämpö päätettiin hylätä, koska rakennuksen suurehkon koon 

vuoksi maalämpöpumpun tai -pumppujen hankintahinta nousisi kohtuuttoman 

suureksi. 

3 SUUNNITTELUPROSESSI 

3.1 Suunnittelun määritelmä 

Rakennussuunnittelu jaetaan kolmeen pääkategoriaan: rakennesuunnittelu, 

arkkitehtisuunnittelu ja talotekninen suunnittelu. Tässä opinnäytetyössä 

perehdyttiin pääasiassa tilasuunnitteluun eli arkkitehtisuunnitteluun. 

Rakennesuunnittelun tarkoituksena on luoda rakennukselle toimiva 

rakennejärjestelmä arkkitehtisuunnitelmien pohjalta. Rakennesuunnitteluun 

tässä työssä paneuduttiin rakenteiden kosteus- ja ääniteknisen suunnittelun 

osalta luvussa 3.4 Rakenneratkaisut. Talotekniikan suunnittelu on rajattu 

aihealueen ulkopuolelle. 

 

Huminan suunnittelussa haasteellisinta oli vanhan rakennuksen rakenteiden 

päivittäminen vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia ja asuntojen huoneiden 

järkevä asettelu olemassa olevien kantavien rakenteiden ehdoin. Huminan 

tilojen suunnittelussa pyritään mahdollisuuksien mukaan säilyttämään 

rakennuksen ajan henki ja tyyli.  
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3.2 Viranomaistoiminta 

3.2.1 Määräykset ja ohjeet 

Hyvän rakennustavan ja valvonnan toteuttamisen lähtökohtana toimivat 

määräykset ja ohjeet. Vaikutusvaltaisimmat määräyksistä on maankäyttö- ja  

rakennuslaki sekä maankäyttö- ja rakennusasetus. Laki  ja asetus säätelevät 

rakentamista siten, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä 

edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää 

kehitystä. Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella ympäristöministeriö 

julkaisee Suomen rakentamismääräyskokoelmaa, joka sisältää lain asettamia 

määräyksiä ja ohjeita rakennusten rakenteiden tekniselle suunnittelulle ja 

toteutukselle. (Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvallisuus 

korjausrakentamisessa 2003, 18; L 5.2.1999/132.)  

 

Lisäksi suunnittelun apuna toimivia tärkeitä tekijöitä ovat mm. Suomen 

rakennusinsinöörienliitto RILin ja Rakennustiedon julkaisut. RIL on Suomen 

rakentamiseen liittyvien ohjeiden ja suositusten laatija yhteistyössä alan 

toimijoiden kanssa. RIL tekee myös tutkimustyötä yhteistyössä VTT:n, 

Suomen Akatemian, Tekesin ja teknisten yliopistojen kanssa. (RILin-sivusto 

n.d.) Rakennustietosäätiö toimii yhtälailla rakennusalan tutkimus- ja 

kehitysyksikkönä sekä julkaisijana. Rakennustietosäätiö on mm. laajan RT-

kortiston ja nykyaikaisemman RT-netin julkaisija ja ylläpitäjä. 

 

Määräysten ja ohjeiden noudattamista valvovat kunnan 

rakennusvalvontaviranomaiset. Määräysten ja ohjeiden valvonnan lisäksi 

rakennusvalvontaviranomaisten tehtäviä ovat mm. lupa-asioiden käsittely ja 

rakentamisen suunnittelun sekä toteutuksen valvonta. Viranomaisten tarkoitus 

on edistää maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteita. 

Rakennusvalvontavirastosta saa myös tarvittaessa ohjeistusta 

rakennushankkeessa ilmenneisiin ongelmiin. (L 5.2.1999/132.) Huminan 

haastavan korjausrakennusprojektin takia oli tarpeen konsultoida 

rakennusvalvontaviranomaisia mm. rakennuslupakuviin liittyvien 
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tarkennuksien johdosta. Erityisen tarkkana viranomaiset olivat turvallisuuteen 

liittyvissä kysymyksissä. 

3.2.2 Museovirasto 

Museovirasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto, joka vaalii 

Suomen aineellista kulttuuriperintöä: tallentaa, tutkii ja jakaa tietoa. 

Museovirasto on kulttuuri- ja tutkimuslaitos sekä suojeluviranomainen. Virasto 

vastaa muinaisjäännösten, rakennusperinnön, kulttuurihistoriallisesti 

arvokkaan ympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta yhdessä muiden 

viranomaisten ja muun museolaitoksen kanssa. (Museovirasto-sivusto, 2010.) 

 

Koska kyseessä on vanha Lievestuoreen kylälle kulttuuriarvoa tuova 

rakennus, niin museoviranomainen on ilmaissut halunsa osallistua projektiin. 

Tässä kohteessa museoviranomaisen toiveena oli, että julkisivut pyrittäisiin 

säilyttämään ennallaan. Museovirasto ehdotuksesta ratapihanpuoleiset 

ensimmäisen kerroksen ikkunat entisöidään sen sijaan, että vaihdettaisiin 

uusiin. Museovirastolta voi hakea avustuksia kulttuurihistoriallisesti 

merkittävien rakennuksien entisöinnin synnyttämiin kustannuksiin. 

(Museovirasto-sivusto 2010.) Vielä ei tiedetä, saadaanko museovirastolta 

avustuksia kohteeseen vai ei.  

3.3 Tilojen suunnittelu 

3.3.1 Asuinhuoneistot 

Asuntosuunnittelun määräykset on osoitettu RakMk:n osassa G1, joka on 

asuinhuoneistojen suunnittelun perusta. G1:ssä määritellään mm. 

asuinkäyttöön tarkoitetun rakennuksen perusvaatimukset, kuten asunnon ja 

yksittäisen huoneen pienin sallittu koko, korkeus ja ikkuna pinta-ala. ( RakMk 

G1 2005, 5 - 6.) 
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Alustavien suunnitelmien perusteella Huminan toiseen kerrokseen oli tarkoitus 

rakentaa vain kaksi tai kolme asuinhuoneistoa ja lisäksi motellityyppistä 

majoitustilaa. Ajatus oli, että entisiin hotellin tiloihin ei olisi tarvinnut tehdä 

suuriakaan muutoksia niiden käyttöönottoa varten. Rakennusvalvonnan 

vaatimusten mukaan kaikkien tilojen tulikin täyttää suuren 

peruskorjaushankkeen jälkeen nykyisiä vaatimuksia. Tämän vuoksi katsottiin 

järkevämmäksi rakentaa enemmän asuntoja, koska majoitushuoneille ei olisi 

ollut tarpeeksi tilausta kattamaan syntyviä rakennuskustannuksia. 

 

Suunnittelun tavoitteena oli toteuttaa mahdollisuuksien mukaan nykyaikaisia 

noin 40 m²:n kaksioita. Huoneistojen suunnittelu aloitettiin rajaamalla 

huoneistojen tilat tarpeen mukaan. Huoneistojen rajaukset tuli toteuttaa 

huomioiden kantavat rakenteet, jotka asettivatkin suuret linjat huoneistojen 

koolle ja muodolle. Ajatus oli rakentaa asuntoihin myös saunat, mutta 

tilanahtauden vuoksi ne päätettiin jättää rakentamatta. Pienehköjen tilojen 

ahtauden tunteen poistamiseksi tilat on suunniteltu valoisiksi ja avariksi, mikä 

on myös nykytrendien mukaista suunnittelua. 

 

Pienten asuntojen suunnittelu on yleensä haastavampaa kuin isojen 

asuntojen, koska pienistä neliömääristä ei riitä hukattavaksi. (Kaipiainen 

2005.) Asuntojen suunnittelun lähtökohtana olikin hyödyntää mahdollisimman 

tehokkaasti pienten asuntojen neliöt. Tavoitteena oli hyvä tila ja tekninen 

suunnittelu kohtuukustannuksin niin, että tilat palvelisivat käyttäjiään 

mahdollisimman hyvin. Esimerkiksi iv-koneet integroidaan keittiön kalusteisiin 

liesituulettimien yhteyteen tilansäästämiseksi. Kuviosta 6 ilmenee 

asuinhuoneistojen suunnittelun lopputulos.  
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KUVIO 6. Toisen kerroksen pohjapiirustus 

 

Huoneistot on suunniteltu nykymääräysten mukaisesti siten, että ne soveltuvat 

myös liikuntarajoitteisen käyttöön, joskin toiseen kerrokseen pääsy 

pyörätuolilla hissin puutteen vuoksi on ilman apujoukkoja mahdotonta. 

 

Pyrkimys säilyttää rakennuksen ajan henki ja tyyli, näkyy asuntojen 

toteutuksessa pehmeissä ja hillityissä väri- ja materiaalivalinnoissa. Lisäksi 

vanhan ajan henkeä luovat punaiset tiilipinnat sekä kaluste- ja 

peitelistavalinnat. Kalustesuunnittelijan näkemys asunnon kaksi 

keittiökalusteista näkyy kuviossa 7. 



18 
 

 

 

KUVIO 7. Keittiön kalustekuva 

3.3.2 Kokoontumistilat 

Kokoontumis- ja juhlatilan suunnittelun perustana on asiakaspaikkamäärä. 

Asiakkaiden määrän mukaan suunnitellaan wc-tilat, poistumistiet ja 

ilmanvaihto. Laukaan kunnan terveysviranomaisen mukaan 50 – 100-

paikkainen juhlatila vaatii miehille yhden wc-istuimen ja urea-altaan tai 

vaihtoehtoisesti kaksi wc-istuinta ja naisille kaksi wc-istuinta. Lisäksi on oltava 

yksi wc-istuin liikuntarajoitteisille. Huminan kokoontumistila rakennetaan 

entisen ravintolan tilaan ja se on suunniteltu 50 - 100 henkilölle. Vanhoja 

poistumisteitä joudutaan leventämään nykymääräysten mukaisiksi. Wc-tilat ja 

oviaukkojen leveydet näkyvät kuviossa 3 ja liitteestä 1, ensimmäisen 

kerroksen pohjakuva 

 

Kokoontumistila on suunniteltu muuntojoustavaksi käytettäväksi eri 

tarkoituksiin, kuten juhla- ja kokoustiloina. Muunneltavuuden vuoksi tilan 

jakamiseen käytetään tarvittaessa keveitä siirreltäviä sermejä. Tilat 

varustetaan tarkoituksen mukaisilla audio- ja videolaitteilla. 
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3.3.3 Porrashuone 

Portaiden ja porrashuoneiden suunnittelua koskevat määräykset ja ohjeet on 

esitetty RakMk:n osassa F1 ja F2. Lisäksi suunnittelun apuna voidaan käyttää 

RT-korttien antamia ohjeita portaiden valmistuksesta ja suunnittelusta. 

 

Uusien portaiden suunnittelu Huminaan oli ajankohtaista vanhojen portaiden 

huonon kunnon ja kierreportaiden epäkäytännöllisyyden vuoksi. Lisäksi 

haluttiin lisätä asukkaiden mukavuutta siirtämällä asuinhuoneistojen 

sisäänkäynti sisäpihan puolelle. Porrashuoneen siirtämisen myötä saadaan 

myös kokoontumis- ja juhlatilalle kokonaisempi ja arvolleen sopivampi aula.  

 

Alustavissa rakennuslupakuvissa ei ollut portaiden osalta tarkkoja tietoja, mikä 

aiheutti rakennusvalvonnan pyynnön lisäselvityksestä koskien portaiden 

toimivuutta ja turvallisuutta. Rakennusvalvontaviranomaisen huolenaiheena oli 

s-muotoisten portaiden vaikea kuljettavuus ja sairaankuljetuspaarien 

kuljetukseen vaadittavien vaatimusten täyttäminen. Sairaankuljettamisen 

vaikeutta porrashuoneessa lisää poikkeuksellisen kokoinen normaalia hieman 

kapeampi oviaukko. Oviaukkoa ei viranomaisten mukaan tarvitse suurentaa, 

mikäli sairaankuljetus paareilla onnistuu. 

 

Portaat suunnitteli aluksi niitä valmistavalla pienyrityksellä, mutta siellä 

suunnitteluohjelmalla ei kyetty s-portaiden hankalasta muodosta johtuen 

tekemään tilaan soveltuvia portaita määräysten mukaisesti. Näin ollen 

portaiden suunnittelu lankesi minulle. 

 

Haasteellista portaiden suunnittelussa oli porrashuoneen pieni tila ja 

kokemattomuuteni portaiden suunnittelijana. Kuitenkin asiaan paneuduttuani 

ja rakennusmääräyskokoelmassa olevien määräysten pohjalta sain 

luonnosteltua soveltuvia vaihtoehtoja. Portaiden suunnitelma on esitetty 

liitteessä 2, portaiden mittapiirros. 
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3.3.4 Parturi-kampaamo ja kosmetologin toimitilat 

Parturi-kampaamon ja kosmetologin tilojen suunnitteluun erityisvaatimuksia 

asettaa terveysviranomainen, tässä tapauksessa kunnan terveystarkastaja. 

Koska hygienia on kauneusalalla ehdottoman tärkeää, niin yleisesti  koskevia 

vaatimuksia on mm. terveydelle haitallisten aineiden säilytystilan 

tuulettuvuuden varmistaminen. Käytännössä iv-laitteiden asennuksen 

yhteydessä lisätään ylimääräinen poistokanava. 

 

Terveystarkastajan vaatimusten mukaan kosmetologin tiloihin tulee asentaa 

kaksi erillistä pesupistettä: kaatoallas ns. likaiselle vedelle eli käytännössä 

jalkojen pesuvedelle ja toinen allas käsienpesua varten. Parturi-kampaamon 

erityisvaatimuksiin kuuluu, että tiloihin asennettava erilliset käsien- ja 

hiustenpesualtaat.  Lisäksi tilat tulee varustaa yhteisellä siivouskomerolla. 

3.4 Rakenneratkaisut 

3.4.1 Johdanto 

Rakennuksen teknisen toimivuuden kannalta on olennaista, että korjauksen 

yhteydessä tehtävät rakennemuutokset ja -korjaukset sopivat juuri kyseisille 

rakenteille tai rakennukselle. Onnistuneessa rakenneratkaisussa on pohdittu 

eri vaihtoehtojen soveltuvuutta rakenteen parantamiselle ja ottaa huomioon 

siihen liittyvät mahdolliset riskit ja niiden välttäminen. Tarkan ja 

yksityiskohtaisen pohdinnan tuloksena päädytään tilanteeseen optimaalisesti 

soveltuvaan ratkaisuun.  

 

Huminan suunnittelun suurimmat tekniset haasteet aiheutuivat 

asuinhuoneistojen märkätilojen, lisälämmöneristämisen ja 

höyrynsulkurakenteiden toteuttamisesta sekä tekniikan sijoittamisesta palo- ja 

ääniteknisesti optimaalisesti. Rakennuksen puuvälipohja loi suunnittelulle ja 

toteutukselle erityisen haasteelliset olosuhteet. Tämän vuoksi pesutilat 

toteutetaan asianmukaisilla kosteus- ja vedeneriste rakenteilla sekä 

varustetaan suihkukopeilla. Ratkaisuissa on huomioitu kokeneiden alan 
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ihmisten kokemuksia, RT-korttien ja muiden tahojen antamia suosituksia ja 

ohjeita. 

 

3.4.2 Lisälämmöneristys 

Peruskorjaushankkeen aikana asiaan kuuluu pohtia 

energiansäästötoimenpiteiden, kuten lisälämmöneristämisen toteuttamisen 

mahdollisuuksia. Yleisesti lisälämmöneristämisen toteuttamisen vaihtoehtoina 

ovat rakennuksen sisäpuoleiset pinnat, kuten katto eli yläpohja ja ulkoseinien 

sisäpinnat, tai ulkopuoleiset pinnat ullakko ja ulkoseinät. Lähtökohtaisesti 

ajateltiin lisäeristämistä sisäpintoihin vaivattoman toteutuksen vuoksi.  

 

Koska kyseessä on massiivinen tiilirakenne, niin sisäpuoleinen lisäeristäminen 

todennäköisesti johtaisi julkisivun rapautumiseen jo muutaman vuoden 

kuluessa. Yläpohjan sisäpuoleinen lisäeristäminen tarkoittaisi sitä, että vanha 

purueristerakenne joutuisi kylmempiin toimintaolosuhteisiin kuin ennen, mikä 

saattaisi aiheuttaa rakenteelle kosteusongelmia. Tällaisten hallitsemattomien 

riskien toteuttaminen olisi edesvastuutonta. Ulkopuoleinen lisälämmöneristys 

soveltuisi käytettäväksi Huminassa. Koska rakennuksen ulkopintoihin ei olla 

kuitenkaan tekemässä korjausta tämän remontin yhteydessä, niin myöskään 

lisäeristämistä ei toteuteta tällä erää. Lisäeristämisen kannalta tyydytään 

vaihtamaan vanhat vuotavat ikkunat ja ovet nykyaikaisiin hyvin lämpöä 

eristäviin malleihin. 

 

Lisäeristämistä kannattaa aina suuren korjauksen yhteydessä harkita. Täytyy 

kuitenkin pitää mielessä, että eriste väärässä paikassa tuhoaa koko 

rakennuksen. Lisälämmöneristämisessä tulee aina myös ottaa huomioon 

käytettävien materiaalien ominaisuudet ja sopivuus käytettävään kohteeseen. 

Eristeet ja ulkoseinärakenteet tulee rakentaa siten, että rakenne on tiivein 

rakennuksen sisäpuolella ja harvenee ulospäin mentäessä. Tämä merkitsee, 

että jos korjattava rakenne on vanha esim. puupohjaisella eristyksellä, niin 

sisäpuoleinen lisälämmöneristäminen voidaan käytännössä toteuttaa 

ainoastaan käyttäen puru- tai selluvillapohjaisia tuotteita. Rakennuksen 
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ulkopuoleista lisälämmöneristämistä sen sijaan voi lähes poikkeuksetta 

rakentaa tuotteella kuin tuotteella ilman riskejä, kunhan lisättävät 

eristekerrospaksuudet ovat järkeviä. 

3.4.3 Höyrynsulku- ja ilmansulkurakenteet 

Höyrynsulku 

Höyrynsulun tehtävänä on estää vesihöyryn siirtyminen rakenteeseen. 

Yleensä kosteaa ilmaa virtaa vähemmän kosteutta sisältävän ilman suuntaan 

eli lämpimästä tilasta kylmään tilaan. Ilma sisältää aina jonkin verran 

vesihöyryä, jolloin kosteuden siirtymistä ei voi välttää. Mitä lämpimämpää ilma 

on, sitä suuremman määrän vesihöyryä se voi sisältää. Höyrynsulku 

toteutetaan pääsääntöisesti rakenteen sisäpinnan tuntumaan sijoitetulla 

höyrynsulkumuovilla. (Korpivaara 2004, 12.) 

Ilmansulku 

Ilmasulun tehtävänä on estää ilmavirtojen kulku rakenteen läpi. Ilmasulku on 

yleensä ohut paperimainen kerros, mikä sijoitetaan höyrynsulun tapaan lähelle 

rakenteen sisäpintaa. Edellä mainittu höyrynsulkumuovi toimii myös 

ilmansulkuna. Ilmansulku ei estä vesihöyryn tunkeutumista rakenteisiin kuten 

höyrynsulku. 

 

Höyrynsulkurakenteiden lisäämistä harkittiin ja niiden aiheuttamia vaikutuksia 

tarkasteltiin ja todettiin, ettei höyrynsulkumuovia kannata asentaa, koska 

rakennusteknisesti Huminan ulkoilmaan rajoittuvat rakenteet ovat 

ennestäänkin toimivia. Höyrynsulkumuovin sijaan yläpohjan ilmansulkupaperi 

uusittiin. 

 

Massiivinen tiilirakenne ei tarvitse erillistä höyrynsulkurakennetta, koska sillä 

on hyvä vesihöyrynvastus itsessään. Yläpohjan ilmansulkupaperin 

vaihtaminen uudisrakentamisessa yleisesti käytettyyn höyrynsulkumuoviin 

saattaisi tässä tapauksessa aiheuttaa kosteusvaurioita ennen kaikkea 
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vaikeasti tiivistettävillä reuna- ja nurkka-alueilla, koska yhtenäistä seinien ja 

yläpohjan välistä höyrynsulkua ei olla seinärakenteen takia toteuttamassa. 

Yläpohjan eristeenä olevan purun vuoksi muovin käyttö höyrynsulkuna on 

vähintäänkin arveluttavaa. Toimivuuden varmistamiseksi purueriste vaatii 

ilmanläpäisyä ja siitä aiheutuvaa heikkoa tuuletusta. 

 

Huminan höyrynsulutonta yläpohjarakennetta voidaan kutsua ns. 

hengittäväksi rakenteeksi. Hengittävällä rakenteella tarkoitetaan rakenteen 

kykyä sitoa ja luovuttaa ympäristöstä vesihöyryä diffuusiolla. Vesihöyry voi 

sitoutua rakenteeseen ja vapautua siitä helposti ympäristöön, kun ilman 

suhteellinen kosteus muuttuu. Tällainen rakenne voi sitoa tai läpäistä muitakin 

kaasuja, kuten hiilidioksidia. (Hengittävä puukuiturakenne 2002, 9-10) 

 

Hengittävän rakenteen käytöllä on sekä hyödyllisiä että haitallisia vaikutuksia. 

Seuraavista väitteistäkin on esitetty paljon eriäviä mielipiteitä. Puuinfon 

tekemien selvitysten mukaan erinomainen asia on, että hengittävä rakenne 

auttaa pitämään huoneilman kosteuden vaihtelun tasaisempana kuin 

höyrynsululla suljettu rakenne. Tilassa, jossa huoneen kosteustasapaino 

pysyy suurimman osan ajasta optimialueella 28 % R.H –55 % R.H, on 

parempi hengittää, ilma ei kuivata limakalvoja eikä ilmaa tarvitse erikseen 

kosteuttaa. Hengittävä rakenne ei estä koneellisen ilmanvaihtolaitteiston 

käyttöä vaan täydentää sen toimivuutta. Heikkoutena hengittävälle rakenteelle 

voidaan mainita, että sen kautta rakenteen läpi haihtuu enemmän lämpöä kuin 

suljetussa rakenteessa. Rakenteesta riippuen hengittävästä rakenteesta 

saattaa huoneilmaan johtua myös epäterveellisiä päästöjä. (Mts. 11-17.) 

Päätelmänä voidaan todeta, että rakenne kuin rakenne voi olla hyvä tai 

huono. Täytyy vain osata käyttää oikeita rakenteita ja menetelmiä niille 

soveltuvissa paikoissa.  
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4 PALOTURVALLISUUS 

4.1 Paloturvallisuuden vaikutus projektiin 

Paloturvallisuus aiheuttaa paljon vaatimuksia suunnittelulle ja rakennuslupa-

asioille korjausrakennushankkeessa. Huminassa paloturvallisuus on 

toteutettava voimassa olevien määräysten ja vaatimusten mukaiseksi. 

Huminan vanhojen rakenteiden palonleviämistä estävien ns. osastoivien 

rakenteiden puutteellisuuden vuoksi vaaditaan paljon töitä vaatimusten 

toteutumiseksi. Lisäksi suunnittelussa tulee huomioida mm. poistumisteiden 

käyttö ja savunpoisto hätätilanteessa. 

 

Ennen suuriin rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä kiinteistössä pidettiin 

katselmus kunnan palotarkastajan kanssa. Katselmuksessa tarkasteltiin 

rakenteita, selvitettiin vaatimuksia, pohdittiin mahdollisia rakenneratkaisuja ja 

määritettiin kiinteistölle paloluokka P2. Paloluokan määräytymisen perusteet 

osoitetaan RakMk:n osassa E1. Paloluokkia on kolme P1, P2 ja P3. P1:ssä 

vaatimukset ovat tiukimmat ja P3:ssa heikoimmat. Paloluokituksella ilmaistaan 

rakennukselle asetetut perusvaatimukset paloturvallisuuden kannalta. (RakMk 

E1 2011, 10-12.) 

 

Katselmuksen jälkeen todettiin, että toisen kerroksen palo-osastointi olisi 

järkevintä toteuttaa huoneistokohtaisella osastoinnilla käyttäen kaksinkertaista 

kipsilevyrakennetta. ensimmäisen kerroksen palo-osastointi toteutetaan 

tiiliseinillä ja kipsilevyrakenteilla. Tällä tavoin palo-osastoinnin toteuttaminen 

on taloudellisesti sekä teknisesti katsoen järkevin ja yksinkertaisin tapa. 

Huminan rakenneleikkaukset ovat esitetty liitteissä 3 – 18. 

4.2 Savunpoisto 

Savunpoistolla tarkoitetaan savunpoistamista rakennuksen kustakin tilasta 

palotilanteessa. Savunpoistolle esitetään vaatimukset RakMk:n osassa E1, 

Rakennusten paloturvallisuus. 
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Palotilanteessa suljetussa tilassa savu ja kuumuus pyrkii nousemaan ylös. Jos 

savu ei poistu tilasta, niin savu täyttää tilan nopeasti. Savunpoiston 

järjestämisellä pyritään vähentämään savua ja lämpöä tilasta, jotta 

pelastautuminen, palon leviämisen estäminen ja sammuttaminen olisi 

helpompaa. Ensisijaisen tärkeää on savunpoiston järjestäminen 

poistumisreiteille. (Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvallisuus 

korjausrakentamisessa 2003, 137-138.) 

 

Käsittelen savunpoistoa osana työtäni, koska se aiheutti paljon suunnittelua ja 

selvittämistä. Savunpoistolle asetetut vaatimukset E1:n mukaan ovat 

seuraavat. Rakennukseen tulee suunnitella ja rakentaa riittävä mahdollisuus 

savunpoistoon. Osastoidusta uloskäytävästä tulee järjestää mahdollisuus 

savunpoistolle ja korvausilmalle. Kellarista savunpoisto tulee järjestää niin, 

ettei osastoituja uloskäytäviä tarvitse käyttää savunpoistoon. (RakMk E1 

2011, 35.) 

 

Savunpoisto ei tarvitse erillisiä toimenpiteitä, mikäli savunpoistoon on 

käytettävissä helposti avattava tai rikottava ikkuna tai ovi. Kaksikerroksisen 

P2-luokan rakennuksen toisen kerroksen poistumiskäytävässä on 

savunpoistoa varten järjestettävä vähintään 0,5 m² kokoinen, helposti avattava 

tai rikottava ikkuna tai luukku. (Mts. 35.) 

 

Huminassa savunpoistoon käytetään pääsääntöisesti helposti avattavia 

ikkunoita. Lisäksi paloviranomainen on asettanut lisävaatimukseksi 

automaattisen savunpoiston järjestämisen porrashuoneeseen, joka on osana 

asuntojen uloskäyntiä. Perusteluna on korkealla olevan ikkunan aukaisemisen 

vaikeus palotilanteessa. Kellarissa joudutaan yhteen ikkunattomaan tilaan 

tekemään savunpoistoa varten luukku, muissa kellarin tiloissa savunpoisto 

hoidetaan avattavilla ikkunoilla. 
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Paloturvallisuuteen liittyvistä tekijöistä pohjapiirustuksiin tulee merkitä ainakin 

seuraavat seikat: savunpoistoon käytettävät ikkunat ja aukot, 

alkusammutuskalusto, savunpoiston laukaisupaikat ja varatiet. Liitteistä 1, 19 

ja 20 ilmenevät Huminan savunpoistoaukot ja käytettävät varatiet. Koska 

kaikkia ikkunoita voidaan tarvittaessa käyttää savunpoistoon, ei niitä ole 

erikseen merkitty savunpoistoaukoiksi pohjapiirustuksiin. Rakennusten 

paloturvallisuuteen liittyvissä käytänteissä voi olla kuntakohtaisia eroja. 

4.3 Rakennuksesta poistuminen hätätilanteessa 

Korjausrakentamista suunniteltaessa poistumisreittien käytännöllisyys on iso 

osa henkilöturvallisuutta. Poistumisreitit on toteutettava niin, että rakennuksen 

jokaisesta palo-osastosta on ainakin kaksi erillistä poistumisreittiä. Yleisiä 

ongelmia korjauskohteiden poistumisteissä ovat uloskäytävien riittämätön 

määrä, ahtaus tai liian pitkä kulkureitti. Osassa korjausrakennuskohteista ei 

voida täyttää kaikkia vaatimuksia esimerkiksi arkkitehtonisista syistä. 

(Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvallisuus korjausrakentamisessa 

2003, 110-111.) Huminassa porrashuoneen ulko-ovessa on sallittu käyttää 

olemassa olevaa, hieman vaatimuksia kapeampaa aukkoleveyttä.  

 

Huminan poistumistiet on suunniteltu vastaamaan RakMk:n osassa E1 

esitettyjä vaatimuksia, joiden mukaan rakennuksessa tulee olla tarpeeksi 

helppokulkuisia ja väljiä uloskäytäviä, jotta poistuminen palo- tai 

hätätilanteessa on turvallista. (RakMk E1 2011, 27.) 

 

RakMk:n osan E1 perusteella poistumisteille on asetettu vaatimuksia mm. 

niiden lukumäärälle, leveydelle, korkeudelle ja pituudelle tilanteen mukaan. 

(RakMk E1 2011, 27-31.) Huminassa poistumisteille tehtäviä muutoksia 

paloturvallisuuden saavuttamiseksi ensimmäisen kerroksen osalta on 

kokoontumistilan sisäänkäyntien leventäminen. Toisen kerroksen asunnoista 

tulee järjestää varapoistumistiet helposti avattavien ikkunoiden kautta ja 

ikkunoiden yhteyteen tulee asentaa palotikkaat. 
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4.4 Palotekninen selvitys 

Koska kiinteistössä on sekä liike- että asuintiloja, niin vaaditaan erillinen 

palotekninen selvitys. Se tehdään lomakkeella, joka on yleensä saatavissa 

kunnan rakennusvalvonnasta tai internetsivuilta. Tässä projektissa käytettiin 

liitteen 21 mukaista paloturvallisuuden perustietolomaketta. Paloteknisessä 

selvityksessä tarkennetaan rakennuksen eri tiloihin liittyviä paloteknisiä 

tekijöitä, jotka eivät ennalta mainitun paloluokan perusteella selviä. Paikallinen 

rakennusvalvontaviranomainen voi harkintansa mukaan asettaa 

lisävaatimuksia rakennukselle, mikäli näkee sen tarpeelliseksi 

paloturvallisuuden saavuttamiseksi. (RakMk E1 2011, 35.)  Huminassa 

tällaiseksi lisävaatimukseksi asetettiin automaattinen savunpoistolaitteisto 

porrashuoneeseen sekä pikapaloposti ensimmäiseen kerrokseen.  

5 TULOKSET 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa huonokuntoisen Huminan 

peruskorjaukseen ja käyttötarkoituksen muutokseen vaadittavat 

rakennuslupapiirustukset ja -selvitykset. Työn tuloksena syntyivät liitteissä 1 - 

27 olevat selvitykset ja AutoCAD-ohjelmalla piirretyt suunnitelmat 

rakennuslupaa varten.  Rakennuslupa hankkeelle on myönnetty, joten työn 

tavoite on saavutettu. 

6.0 POHDINTA 

6.1 Tulosten yhteenvetoa ja pohdintaa  

Suomen rakennuskanta on yleisesti melko vanhaa, minkä vuoksi 

korjausrakentamisen osuus koko rakentamisessa kasvaa jatkuvasti. 

Korjausrakentamisen ajankohtaisuuden vuoksi haastava peruskorjauskohteen 

suunnittelu opinnäytetyönä antaa hyvät lähtökohdat tulevaisuuteen. 
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Vanhan kiinteistön saneeraus opinnäytetyönä oli mielenkiintoinen  ja vaativa. 

Suunnittelijana minun tuli tasapainoilla eri toimijoiden vaatimusten ja 

rakennusmääräysten välillä. Työn tilaajalla oli omat toiveensa ja 

rakennusviranomaisilla oma näkemyksensä ja ohjeensa. Lisäksi oli 

huomioitava suunnitelmien toimivuus käytännössä ja vanhan rakennuksen 

asettamat vaatimukset, kuten kantavien rakenteiden sijainti. Kiireisen 

aikataulun vuoksi Huminan rakennustöitä tehtiin suunnitelmien teon ohessa, 

mikä aiheutti turhautumista ja työn tehottomuutta työmaalla. Tästä oppineena 

tulevat projektit suunnitellaan tarkemmin ennen toteutuksen aloittamista. Näin 

ollen työaika lyhenee ja rakentaminen on tehokkaampaa sekä 

taloudellisempaa. Vanha sanonta, jonka mukaan hyvin suunniteltu on puoliksi 

tehty, pitänee siis paikkansa. 

 

Merkittävänä korjausrakentamisen suunnittelun tekijänä koen ongelmat, jotka 

havaitaan vasta rakentamisen yhteydessä. Huminassa Esimerkki tällaisesta  

oli mm. uusien viemäreiden rakentaminen vanhaan välipohjaan. Nämä tekijät 

aiheuttavat yleensä muutoksia suunnitelmiin ja sitä kautta hidastavat työmaata 

ja lisäävät kustannuksia. 

 

Opinnäytetyössä suurimman osan tehdystä työstä aiheutti toisen kerroksen 

asuntosuunnittelu. Suunnittelijana minun tuli ratkaista huoneiden sijoittaminen 

olemassa oleviin tiloihin ja huomioida huoneiden käyttötarkoituksen mukaiset 

tilantarpeet, kuten keittiökalusteiden tilantarve.  Ensimmäisen kerroksen osalta 

tilat pysyivät suurelta osin alkuperäisen kaltaisina, minkä vuoksi niiden tilojen 

suunnittelu oli helpompaa. Joskin ensimmäisen kerroksen erikoisemmat 

toimitilat työllistivät erilaisten selvitysten vuoksi. Työn tuloksena pieniin tiloihin 

saatiin suunniteltua käytännölliset asunnot, hyvä kokoontumistila ja tarvittavat 

tilat parturikampaamolle sekä kosmetologille. Odotan näkeväni suunnitelmien 

toteutuksen tuloksen tilojen valmistuttua syksyllä 2011. 

 

Opinnäytetyössä käsitellään Huminan peruskorjauksen ja käyttötarkoituksen 

muutoksen suunnittelua. Koska työssä keskityttiin vain yhteen projektiin, 

teoriaosaan on valittu Huminaan liittyen keskeiset lähteet. Jos tarkoituksena 
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olisi ollut tehdä yleinen rakennussuunnittelun työkalu, olisi tarkempi ja 

laajempi lähteiden käsittely ollut aiheellista. Tästä teoksesta voi olla hyötyä 

samankaltaisen kohteen suunnittelussa, koska se tarjoaa tietoa ja ratkaisuja 

ongelmiin, joita tällaisessa projektissa  saattaa kohdata. Täytyy kuitenkin 

muistaa, että saneerauskohteet ovat erilaisia ja niissä on omat haasteensa ja 

ongelmansa. 

 

Suunnitelmia piirtäessä AutoCAD-ohjelman käyttämisen tiedot ja taidot 

syventyivät. Hankalaksi koen kyseistä ohjelmaa käytettäessä asetusten 

määrittämisen ja ongelmalliseksi sen, etten tarpeen tullen saanut opastusta 

ohjelman käytössä. Tämä hidasti työni tekoa, mutta opetti samalla itsenäistä 

tiedon hakua ja ratkaisukykyä. Työ osoitti, että vanhan rakennuksen 

peruskorjauksen suunnittelu on haastavaa ja siinä pitää ottaa huomioon 

monia tekijöitä ja niiden yhteisvaikutuksia. Työ vahvisti käsitystäni siitä, kuinka 

tärkeää kiinteistöjen huolto ja kunnossapito on. Suunnitelmien tekemisen 

lisäksi sain kokemusta rakennuslupakäytänteistä. 

6.2 Tulevaisuus 

Ennen Huminan uusien tilojen käyttöönottoa on muodostettava tonttirasite 

kiinteistön parkkipaikoista, joista osa sijoitetaan tilanahtauden vuoksi 

naapuritontille. Tonttiin muodostettava rasite tarkoittaa jonkun muun kuin 

omistajan oikeutta käyttää tontin aluetta niin, että se rajoittaa tontin omistajan 

valtaa käyttää tonttia. Tonttirasite perustetaan omistajan hakemuksesta 

rasitetoimituksessa tai tontin lohkomistoimituksen yhteydessä. (Tonttiopas n.d. 

19.) Rasitteen muodostaminen tässä yhteydessä on helppoa, koska 

naapuritontin omistaa Humicom Oy, muussa tapauksessa se vaatisi tontin 

omistajan luvan ja mahdollisesti korvausvaateita. 

 

Huminan ulkoisen ilmeen kohentamiseksi seuraava suuri korjauksen kohde 

voisi olla julkisivun rappauksen uusiminen. Julkisivuremontin yhteydessä 

voitaisiin myös toteuttaa aiemmin työssä mainittu lisälämmöneristäminen. 

Suuria kellaritiloja on tulevaisuudessa ajateltu käytettävän mm. saunatiloina. 

Matalan huonekorkeuden vuoksi kellarikerroksen käyttäminen sellaisenaan on 
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hankalaa. Huonekorkeuden korottamiseksi ainoa vaihtoehto olisi lattian 

alentaminen, mikä puolestaan olisi työläs toteuttaa ja vaatisi suurehkot 

taloudelliset sijoitukset. 

 

Humina-kiinteistön kunnon säilyttämiseksi ja tulevaisuuden turvaamiseksi 

luodaan pitkäntähtäimen suunnitelma, jonka perusteella laaditaan 

kunnossapitosuunnitelma. Se sisältää hinta-arviot ja ajankohdat suositeltavien 

huolto- ja korjaustoimenpiteiden suorittamisesta. Kiinteistön elinkaari saadaan 

pitkäikäiseksi ajantasaisella kunnossapitosuunnitelmalla. 

Kunnossapitosuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti kiinteistössä pidettävin 

kuntokatselmuksin. Kunnossapitosuunnitelma käsittää myös huoltokirjan, mikä 

pitää sisällään mm. tavoitteita, tehtäviä ja ohjeita rakennuksen käytölle, 

huollolle ja kunnossapidolle. (RakMk A4 2000, 4.) 
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Rakennuksen nimi 
      

Rakennuksen osoite 
      

Rakennuspaikka 
      

 Rakennuksen paloluokka 
 P1     P2    P3       

 Korkeus 
      m 

Kerrosala 
      m2 

 Maanpäällisiä kerroksia 
      kerrosta 

Maanalaisia kerroksia 
      kerrosta 

 Rakennuksen pääkäyttötapa 
      

 Pääkäyttötavan mukainen palokuorma 
 alle 600 MJ/m2   600-1200 MJ/m2    yli 1200 MJ/m2 

Palo-osaston maksimikoko 
      m2 

Kantavat  
rakenteet 

Yleensä 
      

Kellarissa 
      

Yläpohjan olennaiset rakenteet 
       Liitteenä selvitys yläpohjan 

olennaisista rakenteista 

Osastoivat 
rakenteet 

Yleensä 
      

Kellarissa 
      

Osiin jakavat osat 
      

Ullakon osastointi 
      

Ullakon jako osiin 
      

Pääpiirustuksissa esitetty:   Osastoivien ja kantavien rakenteiden paloluokat  
 Pintakerrosluokat (sisäpuoliset, ulkopuoliset sekä katteet)                                                      
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Rakennuksen suojaustaso 
 Alkusammutuskalusto 
 Palovaroittimet          Palovaroitinjärjestelmä 
 Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä 
 Automaattinen sammutuslaitteisto 
 Automaattinen savunpoisto 

Muut 
 Rakennus varustetaan turva- ja merkkivalaistuksella 
 Sammutusreitti kellariin (E1 11.2.3) 
 Palokunnan kuivanousut (E1 11.5.2) 
 Esitetty varateiden toteuttaminen ja palokunnan  

      pelastamismahdollisuuksien toteutuminen. (E1 10.3) 
 Erillinen pelastustiesuunnitelma 
 Opastaulu 
       
       

Savunpoisto 
 Erillinen savunpoistosuunnitelma 
 Porraskäytävien savunpoiston laukaisu katutasolta 
 Väestösuojan savunpoisto 
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käyttötapa henkilömäärä 
yhteensä 

palo-osaston 
maksimikoko 

palokuorma kulkureitin 
maksimipituus 

HUOM 

asunnot                               
majoitustilat                               
hoitolaitokset                               
kokoontumis- ja liiketilat                               
työpaikkatilat                          Vuokrauskaavio  
tuotanto- ja varastotilat                          PVL 1  PVL 2 
pysäköintitilat                               
ullakot                               
kellarit                               
Pääpiirustuksissa     
esitetty   

 Poistumisalueet henkilömäärineen, uloskäytävät leveyksineen sekä kulkureittien pituudet  
 Palokuormat, tilojen käyttötavat ja muista poikkeavat palovaarallisuusluokat palo-osastoittain  
 Kattokuva, johon merkitty ullakon osastointi, pääsy ullakolle ja vesikatolle, katon turvavarusteet jne.          
 Osastoivien ovien ja ikkunoiden pinta-alat ja paloluokat   
 Palo-osastojen rajat ja pinta-alat sekä osastoivien rakenteiden paloluokat  
 Savuosastojen rajat 
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Rakennuksen etäisyys 1.       2.       3.       4.       
Saman tontin rakennuksista  0 - 4 m  4 - 8 m  0 - 4 m  4 - 8 m  0 - 4 m  4 - 8 m  0 - 4 m  4 - 8 m 
Viereisen tontin rakennuksista  0 - 4 m  4 - 8 m  0 - 4 m  4 - 8 m  0 - 4 m  4 - 8 m  0 - 4 m  4 - 8 m 
Tontin rajasta  0 - 2 m  2 - 4 m  0 - 2 m  2 - 4 m  0 - 2 m  2 - 4 m  0 - 2 m  2 - 4 m 
Rakennuslupa-asiakirjoissa esitettävä ne rakenteelliset keinot, joilla palon leviäminen estetään yllämainittujen etäisyyksien toteutuessa. 
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Lisätietoja 
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A 
F 

 
Lii

tte
et 

Turvallisuusselvitys 
Perustelut poikkeuksista säädöksistä tai ohjeista 
Vuokrauskaavio 
Savunpoistosuunnitelma 
Pelastustiesuunnitelma 

Rakennesuunnitelma palo-osastoinnista 
Palotekninen suunnitelma 
Lukitussuunnitelma 
Poistumistiekaavio 
      

OS
A 

G 
 

Paloturvallisuussuunnittelun vaativuus 
 

 AA      A  
 

 B         C      

Paikka 

                                                                  

Päivämäärä 

     .      .       
Suunnittelijan allekirjoitus                                      Nimen selvennös 
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