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Tämä opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Seinäjoen Lemminkäinen Talo Oy:n 
kanssa. Opinnäytetyön tavoitteena on kertoa liiketilan muutoksesta hammaslääkä-
ritiloiksi. Liiketilaan tehdään tilat viidelle hammaslääkärille.  

Työssä käydään läpi hammaslääkäritilojen tärkeimpiä seikkoja suunnitteluun liitty-
en. Tiloja joihin paneudutaan enemmän, ovat röntgenhuone ja hoitohuoneet.  Li-
säksi tutkitaan röntgenhuoneesta syntyvää säteilyä. Työssä esitellään projektin 
aloitus ja lopetus tilanteet. Työssä on otettu huomioon myös työturvallisuus. Osa-
na työtä on tehty aikataulu ja huoltokirja kohteeseen.  

Tuloksena oli kohteen luovutus ajallaan rakennustarkastajan hyväksymänä. 
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The thesis was made in co-operation with Lemminkäinen Talo Ltd in Seinäjoki. 
The aim of the thesis was to describe the change of a business room into a dental 
center. There would be treatment rooms built for five dentists. 

The most important issues in planning the dental centre were gone through in the 
thesis. The rooms focused on the most were the radiography room and the treat-
ment rooms. In addition to them, the radiation from the radiography room was in-
spected. The beginning and finishing positions of the project were introduced. 
Safety at work was also taken into consideration in the thesis. There is a timetable 
and maintenance manual for the renovation object attached. 

The result was the delivery of the object on time, approved by the building inspec-
tor. 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Ilmaääneneristysluku Rw(dB)  

Kahden huoneen tai muun tilan välistä ilmaääneneristä-

vyyttä kuvaava luku, joka saadaan vertaamalla taajuus-

kaistoittain mitattua ilmaääneneristävyyttä standardoituun 

vertailukäyrään. 

KKTT-laite Röntgenlaite, jolla kuvataan hammasluustoa 3D-

muodossa. 

Primäärisäteily Säteilyä varsinaisessa säteilykeilassa. 

Röntgenlaite Röntgenkuvaukseen käytettävä laite, jolla voidaan kuvata 

esimerkiksi ihmisen luustoa. 

Taustasäteilyannos Tarkoittaa luonnon taustasäteilyä, joka on avaruudesta 

peräisin olevaa säteilyä. Se aiheuttaa meille noin vajaan 

millisievertin suuruisen annoksen eli noin neljäsosan vuo-

tuisesta säteilyannoksestamme.   

Säteilyannos Kuvaa säteilyn haitallisia vaikutuksia ihmiseen. Säteilyan-

noksen yksikkö on sievert (Sv). Yleensä käytetään mil-

lisievertiä (mSv).   

Yleisaikataulu Kuvaa hankkeen suunniteltua aikataulua. 
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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö pohjautuu Seinäjoen keskustassa tehtyyn liiketilaan, joka muu-

tettiin hammaslääkäriksi. Työn tavoitteena on kertoa hammaslääkäritilojen suunnit-

telusta ja työn toteutukseen liittyvistä seikoista. Työssä kerrottavan kohteen on 

toteuttanut Seinäjoen Lemminkäinen Talo Oy. Yritykseltä on saatu aineistoa koh-

teeseen liittyen.   

Työn tavoitteena on tutkia tilojen suunnittelua perusteellisemmin, kuten röntgen-

huonetta sekä hoitohuoneita. Työstä pystyy myös seurata, kuinka projekti muuttui 

aloitustilanteesta valmistumispäivään. Työssä käydään läpi työturvallisuutta, joka 

on tärkeä osa rakennustyömaalla. Osana työn kokonaisuutta kohteeseen on tehty 

aikataulu ja huoltokirja.  

Tärkeimpiä lähteitä työssä on RT-kortistot ja säteilyturvakeskus. 

 

 

.  



8 

  

2 KOHTEEN TIEDOT 

Liiketila sijaitsee Seinäjoen keskustassa osoitteessa Keskuskatu 9, OP-pankin 

kiinteistössä, katutasossa, liikehuoneistossa 3. Liiketilassa toimi ennen viestinnän 

yritys. Liike on kooltaan n. 300 m2.  

Kohteeseen tulee hoitohuoneet viidelle hammaslääkärille, röntgenhuone, vä-

linehuoltotila, sosiaalitilat sekä varasto. Liikekiinteistössä tehdyt muutokset eivät 

ulottuneet wc ja varastotiloihin. Kiinteistöön rakennettiin olemassa olevien sani-

teettitilojen lisäksi liikuntarajoitteisille inva-wc. Inva-wc:n rakentamisessa hyödyn-

nettiin olemassa olevia vesi- ja viemäripisteitä. Kaikki vanhat sisäpinnat, joita ei 

purettu, yli maalattiin tai laatoitettiin. 

 

 

Kuvio 1. Liiketila ennen 
 (Lemminkäinen Talo Oy. 2014). 
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3 SUUNNITTELU 

3.1 Hoitohuoneiden mitoitus 

Hoitohuoneet tulee mitoittaa niin, että potilas pystyy liikkumaan pyörätuolilla tai 

muiden apuvälineiden avulla. Hoitoa suoritettaessa on huomioitava näkösuoja ja 

potilassalaisuuden säilyttäminen. Hoidon aikaista suojaa saadaan esimerkiksi ovi-

verhoilla tai sälekaihtimilla. Hoidon aikana on huomioitava vapaa liikkuminen ja 

työskentely hoitotuolin ympärillä. Hoitotapahtumassa voi olla mukana useita henki-

löitä. Myös hoitotoimenpiteisiin liittyvät kalusteet ja varusteet sekä kirjalliset työt on 

otettava huomioon suunnitteluvaiheessa. Valaistus on hyvin merkittävä osa hoitoa. 

Se suositellaan kiinnitettäväksi oikealle kohdalle kattoon hoitotuolin yläpuolelle. 

(RT 96-10594 1996, 8.) 

 

 

Kuvio 2. Hoitohuone 
 (RT 96-10594 1996, 8). 

3.2 Röntgenhuone ja röntgenlaite 

Röntgenhuoneessa kuvataan potilaiden hammasluustoa. Röntgenkuvaukset teh-

tiin kartiokeilatietokonetomografialaitteella. Laitteita toimenpiteeseen on monia, 
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mutta kyseisessä kohteessa käytettiin seuraavaa laitetta. Huoneessa tutkimus 

tehdään kartiokeilatietokonetomografialaitteilla (KKTT-laite). Laitetta käytetään 

hampaiston 3D-kuvantamiseen. Laitteita on Suomessa vielä melko vähän. Tutki-

muksen tarkkuudesta ja laajuudesta riippuen kuvauksesta aiheutunut säteilyannos 

on 0,01–0,65 mSv. Annos vastaa minimissään noin vuorokauden taustasäteilyan-

nosta. Yleensä käytetty yksikkö on millisievertiä (mSv), joka kuvaa säteilyannosta. 

(STUK.) 

Säteilyltä tärkein suojattava osa ihmisellä on kilpirauhanen. Yleensä röntgenkuva-

uksissa käytettävä suoja on lyijykauluri. Tutkimuksesta riippuen voidaan käyttää 

myös lyijyhartiasuojainta. Röntgenhuoneen säteilysuojaustarpeeseen vaikuttavat 

mm. 

– röntgenlaitteen käyttömäärä 

– laitteen säteilytuotto 

– säteilykeilan koko 

– kuvaussuunnat 

– röntgenlaitteen sijainti huoneessa 

– ympäröivien tilojen käyttötarkoitukset. (STUK.) 

Röntgenhuoneen suunnittelussa ja materiaalien hankinnoissa on otettava huomi-

oon huoneesta syntyvä säteily. Kyseisessä kohteessa röntgenhuonetta ympäröivät 

nelinkertaiset kipsilevyseinät ja lyijyovi. Oven viereen seinälle asennettiin 200 x 

250 mm2 kokoinen lyijylasi, jonka läpi pystytään tarkkailemaan potilasta kuvauksen 

aikana. Tehdyt rakenteet täyttävät säteilymääräykset.  

Röntgenhuone tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että säteilylähteestä ympäröiviin 

tiloihin aiheutuvan säteilyaltistuksen on jäätävä niin pieneksi kuin toimenpitein on 

mahdollista. Efektiivinen annos ei saa ylittää seuraavia annosrajoituksia: 

– 6 mSv vuodessa tarkkailualueella  

– 0,3 mSv vuodessa luokittelemattomalla alueella. 

Terveyshuollon röntgentoiminnassa on suojusten lyijyvastaavuus arvot merkittävä 

näkyville ovissa ja ikkunoissa. (STUK ohje ST 1.10. 2011.)  
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Taulukko 1.Rakennusmateriaaleja ja niiden lyijyvastaavuuksia 
(STUK 2011, 22). 

 

Röntgenlaitteiden käyttötilojen suojukset säteilyn estämiseksi tulee toteuttaa ja 

suunnitella siten, ettei tilojen ulkopuolisia tiloja tarvitse luokitella tarkkailualueiksi. 

Useimpien terveydenhuollon röntgenlaitteiden käyttötilojen suojuksia ei ole tar-

peen laskennallisesti määrittää. Useimmiten suojukseksi riittää primäärisäteilyn 

suunnassa 3 mm lyijyä tai 300 mm betonia. Suunnissa, joihin kohdistuu vuo-

tosäteilyä ja sironnutta säteilyä, suojukseksi riittää 2 mm lyijyä tai 200 mm betonia. 

Betoni tai lyijysuojus tulee yltää vähintään kahden metrin korkeuteen. Edellä mai-

nittujen suojien yläpuolella riittää 1 mm lyijyä tai 100 mm betonia, mikäli suurem-
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mat paksuuden eivät ole tarpeen yläkerroksessa sijaitsevien tilojen suojaamiseksi. 

(RT STUK-21544 2011, 5.) 

3.3 Äänieristäminen sisätiloissa 

Äänieristämisellä pystytään estämään äänen kulkeutuminen sisätiloista ulos tai 

toisinpäin. Äänieristys eri tilojen välillä muodostuu tilojen välisenrakenteen, tiloja 

ympäröivien rakenteiden sekä talotekniikka-asennusten yhteisvaikutuksena. Ää-

nieristämiseen vaikuttavat rakenteet, talotekniset järjestelmät sekä mahdolliset 

rakenteiden raot ja läpiviennit. Rakennusten käyttötarkoituksesta riippuen määritel-

lään ääntä eristäviä ovivaatimuksia. Äänieristysvaatimukset ovissa on otettava 

huomioon hankittaessa ovia, jotta kyseiset vaatimukset täyttyvät. Ovien äänieris-

tävyys ilmoitetaan desibeli-yksiköissä, kuten 25, 30, 35, 40 tai 45 dB. Näiden ovi-

tyyppien laboratoriossa mitattu ilmaäänieristysluku Rw on vastaavasti 30, 37, 42, 

48 ja 52 dB. (SisäRYL 2013, 229–231.) 

Ääneneristystyöt tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.  Työt ajoitetaan 

sellaiseen ajankohtaan, että muut työt eivät estä tai häiritse kohtuuttomasti eristys-

työn kunnollista toteuttamista. Rakennustöiden tekijät ja LVIS-laitteiden asentajat 

järjestävät työt siten, että aukot voidaan tiivistää ja sulkea tarkoituksenmukaisella 

tavalla. Äänieristysrakenteiden tiiviys varmistetaan usein elastisella tiivistysmateri-

aalilla. Jotta tiivistys saadaan toimimaan elastisella materiaalilla, rakojen on oltava 

riittävän suuria, tavallisesti 5…10 mm. (SisäRYL 2013, 229–231.) 

Liiketilassa äänieristettiin kaikki väliseinät. Näin varmistetaan että hoitohuoneista 

syntyvät äänet eivät häiritse huoneen ulkopuolella odottavia eikä odotustilan äänet 

häiritse hoitohuoneita. Kohteen hoitohuoneiden ovet ovat ääntä eristäviä äänieris-

tävyysluokaltaan 30 dB.     
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4 TYÖVAIHEET 

4.1 Töiden aloitus 

Purkutyöt aloitettiin 11.6.2014. Huomioon otettavia asioita tässä työvaiheessa oli-

vat naapuriliikkeet, jotka työskentelivät koko hankkeen ajan normaalisti, sekä työs-

tä syntyvät melu ja pölyhaitat. Työt alkoivat ympäristön suojaamisella purkutyön ja 

purkujätteiden aiheuttamalta likaantumiselta ja rikkoutumiselta. Ilmastointiputket ja 

läpiviennit tuli suojata niin, ettei pöly päässyt viereisiin liiketiloihin tai kadulle. Pää-

oven kulku suljettiin muovilla ja huolellisesti teippaamalla. Samalla ulkopuolisten 

pääsy työmaalle estettiin. Kulku työmaalle tapahtui takaoven kautta. Purkutyöt 

aloitettiin kevyiden väliseinien purkamisella, minkä jälkeen vanhat muovimatot 

poistettiin lattioista. Wc-tilojen kaakelit irrotettiin. Purkujätteet lajiteltiin roskalavoil-

le. 

4.2 Aloituskokous 

Aloituskokous pidetään ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä. Läsnä kokouk-

sessa tulee olla ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, raken-

nuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. Kokouksen perusteella raken-

nusviranomainen harkitsee, tarvitseeko kohteesta erillisiä selvityksiä toimenpiteistä 

rakentamisen laadunvarmistamiseksi. Kokouksen tuloksena on kirjallinen sitoumus 

niistä toimenpiteistä ja selvityksistä, joilla rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää 

huolehtimisvelvollisuutensa. (Aloituskokouslainsäädäntöä 2009.) 

Aloituskokous pidettiin 19.6.2014. Kokous aloitettiin läsnäolijoista, minkä jälkeen 

käytiin suunnitelmat läpi. Rakennuslupa myönnettiin 12.6.2014. Purkutyölupa oli 

kunnossa 11.6, jolloin työt saatiin alkuun mahdollisimman nopeasti. Kokouksessa 

käytiin läpi vastuunjako sekä sovittiin luovutusajankohta.      
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4.3 Yleisaikataulu 

Yleisaikataulun tarkoituksena on kuvata koko hankkeen suunniteltu työnkulku. Ai-

kataulu on lähtötietona työvoima-, hankinta- ja kalustosuunnitelmille. Päätoteuttaja 

laatii hankkeelle alustavan yleisaikataulun ennen rakentamispäätöstä tai urakka-

tarjouksen antamista. Aikataulusuunnitelma käydään läpi sopimusneuvotteluissa 

ja tarvittaessa tarkennetaan ja muokataan.  

Töiden alettua työmaalle on hyvä laatia tarkennettu yleisaikataulu, jota työmaalla 

kutsutaan työaikatauluksi. Lähtötietoina aikataulun suunnittelulle ovat 

– alustava yleisaikataulu 

– suunnitelmat, esimerkiksi piirustukset ja työselostukset 

– sopimusasiakirjat, erityisesti kiinteät päivämäärät 

– määrälaskelma ja kustannusarvio 

– työvoiman käytön periaatteet ja aliurakkana tehtävät työt 

– yrityskohtaiset jälkilaskentatiedot ja Ratu-kortistot 

– käytettävissä olevat resurssit ja resurssirajoitukset 

– lomapäivät ja vapaapäivät. (Ratu KI-6023 2012, 27.) 

Kohteen aikataulun näet liitteessä 1. 

4.4 Loppukatselmus 

Loppukatselmus suoritetaan, kun rakennuskohde on kokonaan valmis, pihat mu-

kaan lukien. Tässä kohteessa katselmukseen kuului vain liiketila ilman piha-

alueita. Katselmukseen osallistuvat rakennustarkastaja, vastaava mestari ja työn-

johtaja. Tarkastuksessa kierretään kohde läpi ja tarkastaja tutki, että kaikki on teh-

ty suunnitelmien ja määräysten mukaisesti. Tarkastetaan, että rakennusluvassa 

eritellyt asiat ovat myös kunnossa. Mikäli rakennustarkastaja on todennut, että 

kohde on suunnitelmien ja määräysten mukainen, kohde voidaan ottaa käyttöön. 

Loppukatselmuksen yhteydessä luovutetaan tilaajalle kohteen huoltokirja. 

Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on lop-
pukatselmuksessa käyttöön hyväksytty. Muuhun lakiin perustuvat ja 
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rakennuksen käyttöturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat tarkastuk-
set on suoritettava tätä aikaisemmin. (L 4.2.2000/153.)  

 

 

 

Kuvio 3. Kohde valmis 
 (Lemminkäinen Talo Oy. 2014). 

4.5 Työturvallisuus 

Työturvallisuus on otettava huomioon siten, että jokaisella työmaalle työskentele-

mään tulevalla henkilöllä on oltava kuvallinen henkilökortti, josta käy ilmi myös ve-

ronumero. Työmaan vastaava mestari perehdyttää työntekijän työhön, työkohtee-

seen sekä työmaan olosuhteisiin. Perehdytyslomake on liitteenä 2. Tarkistetaan, 

että henkilöllä on kaikki tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet ja varusteet, Lem-
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minkäinen Talo Oy:n määräämät suojavarusteet löytyy liitteestä 3. Työskentelyn 

henkilö on valmis aloittamaan, kun tarpeellinen suojavarustus ja luvat ovat kun-

nossa. 

Työturvallisuudesta säädetään valtioneuvoston asetuksessa raken-
nustyön turvallisuudesta (A 629/1994). 
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5 HUOLTOKIRJA 

Huoltokirja on kiinteistökohtainen asiakirjakokonaisuus, joka sisältää yleisten pe-

rustietojen lisäksi hoitoon, huoltoon, kunnossapitoon ja korjauksiin sekä rakennus-

osien ja laitteiden käyttöön liittyviä tietoja. Huoltokirjan avulla ylläpidetään ja halli-

taan kiinteistönpidossa tarvittavia tietoja, kuten perustiedot kiinteistöstä, huollot, 

korjaukset, energian ja veden vuosikulutukset. Sillä pystytään vaikuttamaan kiin-

teistön elinkaareen. Huoltokirja luovutetaan kiinteistönomistajalle loppukatselmuk-

sen yhteydessä. (RT 18-10713 1999.) 

Katso kohteen huoltokirja liitteestä 4. 
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6 POHDINTA 

Töiden aloituspäivästä 11.6.2014 lähtien työt lähtivät käyntiin vauhdilla. Kaikki työ-

vaiheet ja hankinnat tuli sopia etukäteen, että tavarat ja työntekijät olivat oikeaan 

aikaan työmaalla. Näin ollen työt etenivät aikataulussa. Tiukasta aikataulusta huo-

limatta, sovituista päivämääristä pystyttiin pitämään kiinni. Kohde saatiin hyväksy-

tysti luovutettua määrättynä päivänä 18.8.2014. 

Opinnäytetyössä kerrottiin yksinkertaisuudessaan kohteeseen kuuluvasta työtur-

vallisuudesta. Työturvallisuus sääntöjä noudattamalla vältyttiin loukkaantumisilta. 

Työssä paneuduttiin hammaslääkäritilojen suunnitteluun siten, että kaikilla asiak-

kailla olisi mahdollisuus samoihin toimenpiteisiin, sekä asiakkaiden suojaamiseen 

röntgen säteilyltä.  

Isona osana opinnäytetyökokonaisuutta on kohteeseen tehty huoltokirja. 
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