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Siilinjärven kunnantalo 

PERUSKORJAUKSEN 
HANKESUUNNITELMA 

TIIVISTELMÄ 

 
Hankesuunnitelman lähtökohtana oli selvittää Siilinjärven kuntakeskuksessa sijaitsevan nykyisen 
kunnantalon peruskorjauksen edellytykset. Kunnantalon uudempi osa on arkkitehtuurikilpailun tulos ja 
sen on suunnitellut kansalllisestikin merkittävä arkkitehti Arto Sipinen. Rakennuksesta piti teettää 
arkkitehtonisten arvojen selvittämiseksi myös liitteenä oleva rakennushistoriallinen selvitys. 
Rakennus koostuu vuonna 1963 valmistuneesta vanhasta kunnantalosta ja siihen liittyvästä 1983 
valmistuneesta uudemmasta osasta.  
Rakennuksesta esitetään purettavaksi vuonna 1963 valmistunut osa, koska sitä ei ole enää teknillisesti 
järkevää peruskorjata, ja uudempi osa peruskorjattaisiin tilallisesti kunnan nykyistä organisaatiota 
palvelevaksi.  
Rakennuksen kummassakin osiossa on sisäilmaongelmia. Kattavallakaan peruskorjauksella ei voida 
kuitenkaan taata, että sisäilmaongelmat saadaan kokonaan poistettua. 
Rakennukseen sijoittuvat kunnantalossa tällä hetkellä olevat palvelut sekä kunnanhallituksen sekä – 
valtuuston tilat ja -kokoushuoneet.  
Hankesuunnitelmassa on esitetty rakennuksen mitoittava henkilömäärä, toiminnalliset ja tekniset 
ratkaisut ja hankkeeseen liittyvät kustannusarviot. 
 
Hanke esitetään toteutettavaksi yhdessä vaiheessa, ja peruskorjauksen aloituksen tavoiteaikataulu on 
esitetty vuosiksi 2021–22. 
Kunnantalon nykyisten toimintojen väistötilat on suunniteltu. Kunnantalon sisäilmaongelmien vuoksi 
henkilöstö siirtyy väistötiloihin erillisen suunnitelman mukaan. 
 
Hankeryhmän lähtökohtana on ollut tutkia peruskorjauksen kustannukset ja korjattavuuden edellytykset 
nykyiseen rakennukseen. Selvityksen aikana tuli selkeästi esille hankkeen tekninen haastavuus ja 
peruskorjausasteen kasvaessa myös nykyisen kunnantalon korjauksen järkevyys.  
Hankeryhmä suositteleekin kappaleessa 5 eri vaihtoehtojen jatkoselvitystä. Näihin vaihtoehtoihin liittyy 
myös muiden kunnallisten toimintojen yhdistämismahdollisuudet ja tätä kautta 
kustannussäästömahdollisuudet.  
 
Hankesuunnitteluryhmän esitys eri vaihtoehtoisista lähestymistavoista on hankesuunnitelman kohdassa 5. 

1 TAUSTAA 
 

Tontilla on kunnantalon kiinteistö, joka koostuu kahdesta toisiinsa kiinni rakennetusta rakennuksesta. 
Vanhempi on valmistunut vuonna 1963 ja esitään sen rakennusteknisten puutteiden vuoksi purettavaksi. 
Peruskorjattava rakennuksen osa B on valmistunut kilpailuvoiton tuloksena vuonna 1983 ja sen on 
suunnitellut arkkitehti Arto Sipinen.  
Kohteeseen on tehty rakennushistoriallinen selvitys (raportti 14.2.2018, ks. erillinen liite) 
 
Yleiskaava 
Kunnantalon korttelia koskeva Siilinjärven Kirkonkylän yleiskaava 2035 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 
25.4.2016. Yleiskaava on voimassa niiltä osin, johon korkeammalle hallinto-oikeudelle tehty valitus ei 
kohdistu. Yleiskaavassa Siilinjärven kunnantalo on osoitettu merkinnällä r/7 kulttuuriarvoja sisältäväksi 
kohteeksi, jolla on paikallista merkitystä. 
 
Museoviraston päivittämä inventointi valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista ympäristöistä (RKY) on 
valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi kulttuuriympäristöjen osalta 
1.1.2010 alkaen. Siilinjärvellä ei ole valtakunnallisesti merkittäväksi luokiteltua 
kulttuuriympäristöaluetta tai yksittäistä kohdetta. 
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1.1 TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELYSTÄ 
 

Siilinjärven kunta vastaa hankkeen kokonaissuunnittelusta ja toteutuksesta. Hankesuunnitelman 
kokoamisesta vastaa suunnitteluryhmä johon kuuluu käyttäjän edustajien lisäksi Sillman 
Arkkitehtitoimisto Oy, Suomen Controlteam Oy ja Sweco Asiantuntijapalvelut Oy. 

 

Hankesuunnitteluryhmä on kokoontunut työnsä aikana tarvittaessa, minkä lisäksi eri osapuolet ovat 
pitäneet erillispalavereja pienemmillä kokoonpanoilla tarpeen mukaan. 

 

Kokoontumisien aikana on kuultu eri ryhmien edustajia. 
 

 

1.2 HANKKEEN OSAPUOLTEN YHTEYSTIEDOT 
 

Siilinjärven kunta  

Tekniset palvelut 
PL 5 71801 Siilinjärvi 

 

 
Toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu, +358 44 740 1510 

jukka.kellokumpu@siilinjarvi.fi 
 
Kunnan muu edustus kokouksissa  Annaelina Isola 
  Timo Tikkanen 
 Jukka Simola 
 Jukka Laukkanen 
 Timo Hyötyläinen 
 Anne Lankinen 
 Jussi Piekiäinen 
 

Hanketyöryhmä 
 
Sillman Arkkitehtitoimisto Oy Mikael Sillman, +358 50 522 4406 
  Mikael.Sillman@sillman.com 
 Jonas Sillman, +358 50 596 3224 
  Jonas.Sillman@sillman.com 
 Ilkka Mankinen, +358 50 330 8630 
 Ilkka.Mankinen@sillman.com  
 
Suomen Controlteam Oy Tea  Tikkanen, +358 40 678 4200 
 Tea.Tikkanen@suomenct.fi  
 
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Jari Rissanen, +358 50 359 0972 
 Jari.Rissanen@sweco.fi  

 

1.3 KOHTEEN PERUSTIEDOT 
 

Kiinteistön nimi Siilinjärven kunnantalo  
A-osa, vanha osa rakennettu vuonna 1963  

 B-osa, uudempi osa valmistunut v. 1983 
Kaupunginosa Keskuskortteli 
Kortteli 1133 
Tontti 3 
Tontin pinta-ala 7045 m2  
Rakennusoikeudet 5400 k-m2 
Käytetyt rakennusoikeudet A-osa 1275 m2, B-osa 4835 m2 = yhteensä 6110 m2 
Kerrosluku kaavassa ½ 3 
Kiinteistön osoite Kasurilantie 1, Siilinjärvi 
Rakennustunnus 101099183Y (vanha), 1009844596 (laajennus) 
Rakennuksen käyttö virastokäyttö 
Säilytettävät osat Laajennusosa 1983 

mailto:jukka.kellokumpu@siilinjarvi.fi
mailto:Mikael.Sillman@sillman.com
mailto:Jonas.Sillman@sillman.com
mailto:Ilkka.Mankinen@sillman.com
mailto:Tea.Tikkanen@suomenct.fi
mailto:Jari.Rissanen@sweco.fi
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2 LÄHTÖTILANNE – RAKENNUSPAIKKA 

 

2.1 SIJAINTI, HALLINTA JA ALUEELLINEN KEHITTYMINEN 
 
Ks. Siilinjärven kunnantalon rakennushistoriaselvitys, FM Teija Ahola, Selvitystyö Ahola, Mikkeli. Raportti 
14.2.2018 (Liite) 

 

2.2 NYKYINEN RAKENNUSKANTA TONTILLA 

 
Tontilla olevat rakennukset nykyisellään: 
 

A Kunnantalon ensimmäinen rakennusvaihe, valmistunut v. 1963, kerrosala 1185 
k-m2, bruttoala 1275 br-m2. Peruskorjattu vuonna 1983. 

B Laajennusosa, joka liittyy vanhaan rakennukseen, valmistunut vuonna 1983, 
kerrosala 4230 k-m2, bruttoala 4835 br-m2. 

  
A ja B osat ovat paikallarakennettuja julkisivuiltaan pääsääntöisesti puhtaaksimuurattuja rakennuksia. 
 

 

2.3 TUTKIMUKSET 
 

 
Rakennuksista on laadittu rakennustekninen kuntotutkimus Insinööritoimisto Savon Controlteam Oy:n ja 
Insinööritoimisto Risto Happonen Oy:n toimesta. Kuntotutkimukset 21.11.2013.  
Tässä hankesuunnitelmassa on mukana DI Jari Rissanen, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy, joka täydentää 
kuntoarviota tämän hankesuunnitelman tavoitteen mukaiseksi. 
 
Hankkeeseen tehdään haitta-ainekartoitus ja radonmittaukset. 
 
Rakennusta on laserkeilattu syksyllä 2017 ulkopuolelta sekä osittain sisäpuolen osalta.  Mittauksen 
tarkoitus on varmistaa olemassa olevan rakennuksen mittatarkkuus. Mittauksissa todettiin arkistoituihin 
suunnitelmiin verrattuna huomattavia mittavirheitä. Mikäli rakennus peruskorjataan, on syytä tehdä 
tarvittavia lisämittauksia rakennukseen myös purkuvaiheen aikana, jolloin varmistutaan lähtötilanteen 
oikeellisuus laajemmin.  
 
 

2.3.1 RAKENNUKSEN SISÄILMATILANNE 
 

Kunnantalolla on tehty viimeksi oirekysely 2.4.2017. Oirekyselyn perusteella sisäilmatilanne kunnantalolla 
on huono, sillä jopa 40-50 %:lla henkilökunnasta on sisäilmaan liittyviä oireita. Oireita esiintyy joka 
puolella taloa ja kerroksesta riippumatta. Työterveyshuollossa käy työntekijöitä tasaisesti sisäilmatilanteen 
vuoksi. 
 
Aluehallintovirasto on tehnyt kunnantalolla työsuojelutarkastuksen, ja antanut kehotuksen 
sisäilmatilanteen ratkaisemiseksi (2.11.2017).  
Akuutin sisäilmatilanteen vuoksi kunta on esittänyt aluehalintovirastolle väistötilojen ottamisesta käyttöön 
syksyllä 2018, sillä kaikkia sisäilmariskejä ei saada hallintaan ilman peruskorjaustason toimenpiteitä.  
 
Suurimmat sisäilmaan liittyvät ongelmat ovat kuntotutkimuksen perusteella: 
- Ilmanvaihdon puutteellisuus (ilmamäärät). 
- Lämpötilan nousu kesäisin. 
- Teolliset mineraalivillakuidut ilmanvaihdossa ja osin sisätiloissa. 
- Ulkoseinän mikrobivauriot, ja epätiiviyskohdat. 
- Maanvastaisiin rakenteisiin liittyvät kosteusongelmat ja -vauriot. Putkikanaalit rakenteissa. 
- Välipohjan VOC-ongelmat. Vanhalla osalla lisäksi mineraalivillahalkaisu välipohjassa. 
- Yksittäiset kattovuodot. 
- Mahdolliset kosteusvaurioista kontaminoituneet materiaalit sekä pölylähteet mm. alakatot. 
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2.3.2 RAKENNETEKNINEN KORJATTAVUUSSELVITYS 

 

Korjattavuusselvitys perustuu pääosin rakennukseen tehtyyn kuntotutkimukseen 2013. 
Tutkimuksien yhteydessä rakenteita on avattu, ja rakenteista on otettu materiaalinäytteitä kunnon 
selvittämiseksi. Korjattavuuteen vaikuttaa myös kohteessa koetut sisäilmaongelmat ja niiden 
laajuus. Rakennuksen vanhin osa on rakennettu 1963, ja laajennusosa 1981. Laajennusosaa ei 
ole peruskorjattu. 
 
Vanha rakennusosa: 
Vanhassa 60-luvun rakenusosassa on yleisesti sisäilmaongelmia ja riskirakenteita sekä 
vanhettunutta LVIS-tekniikkaa. Lähtökohtaisesti vanha rakennusosa on purkukuntoinen, eikä 
korjaaminen riskirakenteiden takia ole sisäilmariskien ja kustannuksien takia enää järkevää.  
 
Laajennusosa: 
80-luvulla rakennetun rakennuksen kantava runko on teräsbetonirakenteinen pilari-palkki-
laattarunkoinen. Kantava runko mahdollistaa tilamuutoksia. Istuntosalin siirtäminen vanhasta 
rakennusosasta nykyisen ruokalan alueelle on teknisesti mahdollista.   
Rakennus on maanvaraisesti perustettu. Perustusrakenteisiin liittyy kosteusteknisiä ongelmia, 
sillä maaperänkosteus pääsee kulkeutumaan kantavia betonirakenteita pitkin ylöspäin. Alapohjiin 
liittyy kosteusteknisiä riskejä. Alapohjia on uusittava laajalti, jos tiloista on tarkoitus tehdä 
käyttötiloja. Rakennuksen salaojat on uusittava ja maanvastaiset seinät patolevytettävä ja 
vesieristettävä. Samalla uusitaan pihan sadevesien poisto ja pintojen muotoilut. 
Ulkoseinät ovat tiili-villa-tiili ulkoseiniä. Julkisivutiiimuurauksen takana ei ole tuuletusrakoa, ja 
viistosade pääsee näin kastelemaan ulkoseinän lämmöneristeitä. Eristeissä on todettu paikallisia 
kosteusvaurioita ympäri rakennusta. Ulkoseinän julkisivumuuraus ja lämmöneristeet on uusittava 
koko rakennuksesta. Ikkunat ja ulko-ovet on uusittava samassa yhteydessä. Sisäseinän muuraus 
voidaan tietyiltä osin ja korjaustoimenpiteillä jättää paikoilleen. 
Vesikatto on tasakattoinen bitumikermikatto. Katteen uusiminen tulee ajankohtaiseksi, jos 
rakennus peruskorjataan. Yläpohjaan liittyy myös tiiviyden sekä lämmöneristyksen suhteen 
korjaustoimenpiteitä. Kattoterassien rakenne on uusittava kokonaan. 
Välipohjat ovat massiivisia teräsbetonilaattoja. Lattiamateriaaleina on käytetty pääosin tiililaattaa 
ja muovimattopäällystettä. Muovimattopäällysteissä on todettu aikaisemmin VOC-emissioita, joita 
on todennäköisesti imeytynyt paikoin betoniin. Ongelman poistamiseksi joudutaan tekemään 
välipohjien yläpinnan jyrsintä ja lämmityskäsittely. 
Alakatot on uusittava LVIS-tekniikan uusimisen myötä. 
Väliseiniä voidaan jättää paikoilleen joiltain osin, mutta tilamuutoksien ja muiden korjauksien takia 
väliseiniä joudutaan purkamaan laajalti. 

 

Korjauksiin liittyviä riskejä: 
- Maanvastaiset rakenteet. Kaikkea maaperään liittyvää kosteusrasitusta ei pystytä 

poistamaan. 
- Välipohjan VOC-emissiot; voidaanko luotettavasti poistaa kaikilta osin? Valvonta 

näytepalojen avulla kallista ja hankalaa. 
- Muut mahdolliset kontaminoituneet materiaalit. Jääkö materiaaleihin missä määrin 

epäpuhtauksia? 
 
Muita huomioita: 
- Sisäilmaoireilevien suuri määrä. Rakennuksessa mahdollisesti tietyille epäpuhtauksille 

herkistyneet; saadaanko kaikkia haittoja varmuudella poistetuksi? 
- Riskirakenteiden ja sisäilmaoireilun laajuuden perusteella, kevyiden korjaustapojen 

onnistuminen on epätodennäköistä. Ongelmien poistaminen vaatii raskaita 
korjaustoimenpiteitä, joka johtaa korjausasteen ja kustannuksien nousuun.  

- Arvioidulla korjauskustannuksilla rakennuksen korjaaminen julkiseksi rakennukseksi on 
kallista, kun huomioidaan edellä mainitut riskitekijät.  

 

2.4 TONTIN OMINAISUUDET JA RAKENNETTAVUUS 

 
Rakennuspaikka on rakennettu.  
Suunnitteluaikana tehdään tarvittavat maapohjatutkimukset. 
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2.5 KAAVOITUSTILANNE 
 
Kunnantalon korttelia koskeva Siilinjärven Kirkonkylän yleiskaava 2035 on hyväksytty 
kunnanvaltuustossa 25.4.2016. Yleiskaava on voimassa niiltä osin, johon korkeammalle hallinto-
oikeudelle tehty valitus ei kohdistu. 
Rakennusvalvonnan kanssa käytyjen neuvottelujen mukaan rakennusvalvonta hyväksyy 
peruskorjaus- ja laajennushankkeen vanhan kaavan määräysten mukaan sekä kaavaa voidaan 
myös tarvittaessa muokata. Esimerkiksi liikenne tontille sekä paikoitus toimivat huonosti. 
 

 

2.6 KADUT, KUNNALLISTEKNIIKKA JA RASITTEET 

 
Rakennus on liitetty paikalliseen vesi- ja viemäriverkostoon, sähköverkkoon sekä 
kaukolämpöverkkoon. 
 

 

2.7 LIIKENNE JA PAIKOITUS 

 
Rakentamispaikka sijaitsee liikekeskuksen katuverkossa ja on liikenteellisesti edullisesti 
sijoittunut lähelle päätieverkkoa. Liikennemäärät eivät ratkaisevasti muutu nykyisestä. Alueelle 
suuntautuu henkilökunnan liikennöintiä, huolto- ja jakeluliikennettä sekä vähäisessä määrin 
yleisöliikennettä. 
Liikennevirrat painottuvat virka-aikaan. 
 
Tontin sisäinen liikennöinti säilyy pääsääntöisesti nykyisellään, tonttiliittymä on Toritiellä, jonka 
puolelle on jo olemassa olevassa tilanteessa rakennettu tontille henkilökunnan pysäköintitilat. 
Asiakkaiden lähipaikoitusta on myös Kasurilantien puolella olevalla pysäköintialueella. 
 
Kevyen liikenteen liittymien suhteen on tontin kokonaisratkaisu sovitettava tonttia ympäröivään 
kunnan kevyen liikenteen verkkoon. 
 
Kaikkien liikenneratkaisujen tulee tukea liikenneturvallisuutta. 
 
Paikoituksen osalta nykyisissä asemakaavamääräyksissä ei ole vaatimuksia mitoituksen suhteen 
ja nykyiset ratkaisut säilyvät pääsääntöisesti. 
 
 

2.8 RAKENNUSPAIKAN VAIKUTUKSET LUPAMENETTELYYN JA AIKATAULUUN 
 
Rakennushanke toteutetaan nykyisten tontin kaavamääräysten mukaan ja on voimassa olevan 
asemakaavan käyttötarkoituksen mukainen. 
 
Rakennuspaikalla ei ole vaikutusta aikatauluun. 
Kaavassa tonttiin ei ole tulossa muutoksia. 
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3 SUUNNITTELUTAVOITTEET 

 

3.1 YLEISTÄ SUUNNITTELUSTA 

 
Suunnittelussa ja rakennustyössä noudatetaan rakennuslaissa, -asetuksessa ja 
rakentamismääräyskokoelmissa säädettyjä periaatteita. Tämän lisäksi noudatetaan Siilinjärven 
kunnan rakennusvalvonta-, terveys- ja pelastusviranomaisen antamia kohdekohtaisia 
määräyksiä. 
 
Suunnittelutyö tulee tehdä mallintamalla ja tarpeen mukaan simuloimalla. Tällä voidaan 
etukäteen selvittää eri vaihtoehtoisten ratkaisujen odotettavissa olevia käyttökustannuksia mm. 
energiansäästöissä. 
 
Suunnittelutehtävien vaativuusluokitus (YM1/601/2015) 

 
Suunnitteluala Vaativuusluokitus 

ARK-rakennussuunnittelu Poikkeuksellisen vaativa 

RAK-rakennesuunnittelu Poikkeuksellisen vaativa 

LVIA-suunnittelu Vaativa 

SÄH-sähkösuunnittelu Vaativa kohde 

GEO-suunnittelu Perusvaatimus 
 

 

3.2 KUNNAN TOIMINNALLISET TAVOITTEET NYKYISELLÄ TONTILLA 

 
Rakennushistoriallisen selvityksen mukaan kunnantalon paikka on vakiintunut pitkän ajan 
kuluessa. Ks. selvityksen kohta 3 (Liite). 
 
Tässä hankesuunnitelmassa selvitetään nykyisen rakennuksen teknisen peruskorjauksen 
kannattavuus suhteessa kunnan toimintojen säilyttämiseen nykyisessä rakennuksessa. 
Säilytettävä rakennus on merkittävä nykyarkkitehtoninen kohde kunnassa ja ilmentää hienosti 
aikakautensa arkkitehtuuria. 
Peruskorjausaste on hankkeessa muodostumassa erittäin korkeaksi jolloin toimintojen sijoituksen 
eri vaihtoehdot joudutaan puntaroimaan. 
 
Nykyinen kunnantalokokonaisuus on selkeästi liian suuri nykyisille toiminnoille. Kunnantalossa 
tulee jatkossa työskentelemään noin 60 – 100 henkilöä, joille tilamitoitukseksi riittäisi 
nykymitoituksen mukaan noin 2500-3000 k-m2. Kunnantalon nykyinen pinta-ala on yli 5000 k-
m2. 
 
Nykyisellä henkilömitoituksella kunnantaloa siis joudutaan osittain joko purkamaan tai 
peruskorjaamaan tiloja myös muuhun käyttötarkoitukseen.  
Tehtyjen selvitysten mukaan kumpikin vaihtoehto on erittäin kallis toteuttaa. 

 
Hankesuunnitelmassa esitetään, että 

- Päärakennuksen A olemassa oleva vanhempi osa puretaan.  
- Laajennusosa B peruskorjataan vastaamaan tilallisesti vastaamaan nykyisiä kunnan 

tarpeita. Peruskorjaus edellyttää raskaita rakennustoimenpiteitä rakennuksen rungossa 
jotta todetut vauriot saadaan korjattua. 

 
Peruskorjaustoimenpiteet Laajennusosassa B ovat pääpiirteissään seuraavat: 
 
Rakennustekniset osat 

- vesikate uusitaan alusrakenteineen nykyisen mallin mukaan 
- julkisivun tiilipinnat ja lämmöneristeet rakenteineen uusitaan 
- kaikki ikkunat ja ulko-ovet uusitaan 
- kaikki lattiapinnat uusitaan 
- kosteusvauriot kellarikerroksessa korjataan 
- hankesuunnitelmaluonnosten mukaisessa laajuudessa tehdään tilamuutokset 
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LVISA – tekniset laitejärjestelmät 
- lämpövesiputkisto ja lämpöpatterit uusitaan 
- viemäriverkosto uusitaan 
- vesijohtoverkosto ja vesikalusteet uusitaan 
- ilmanvaihtokanavisto, -koneet ja -laitteet uusitaan 
- rakennetaan lämmön talteenotto 
- valaistus uusitaan 
- sähkö- ja atk – verkot uusitaan 
- rakennusautomaatio uusitaan 

 
Huonetilamuutokset 

- vanhoja väliseiniä puretaan ja uusia rakennetaan liitepiirustusten osoittamassa 
laajuudessa 

- 3.kerroksen keittiö ja ruokasalitilat puretaan ja tilalle rakennetaan kunnanvaltuuston ja –
hallituksen uudet tilat. 
 

 
 

 

3.3 ARKKITEHTONISET TAVOITTEET 
 

Peruskorjauksen arkkitehtoniseen laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Laajennusosa B  on 
merkittävä kuntakuvallinen kohde ja peruskorjaustoimenpiteet edellyttävät korkeaa 
arkkitehtonista laatua. 
 
Tilaaja edellyttää, että rakennushanke kokonaisuutena edustaa myös tekniikaltaan tervettä ja 
turvallista rakennusta, joka täyttää kaupunkikuvassa annetun keskeisen julkisen rakennuksen 
tehtävän. 

 
 

Kohde on arkkitehtuuriltaan erityisvaatimustasoa, poikkeuksellisen vaativa ja 
arkkitehtisuunnittelijalta edellytetään  YM1/601/2015 mukaista kokemusta vastaavista vaativista 
suunnittelutöistä. 
 
Rakennus suunnitellaan kestämään aikaa sekä teknisesti että toiminnallisesti. 
Tilat suunnitellaan siten, että kulkureitit ovat lyhyitä ja selkeitä, eikä risteävää liikennettä synny; 
näin luodaan rauhallinen ja hallittava, vaikkakin monitahoinen tilakokonaisuus. Kaikkien tilojen 
tulee samalla olla niin yleispäteviä, että niiden käyttö on joustavaa ja toiminnan organisointi ja 
tavat voivat ajan kuluessa muuttua. 
Hyvät tilat houkuttelevat aktiivisuuteen sekä tarjoavat käyttäjille myös mahdollisuuden muokata 
ympäristöä. 
Ulkopuolisen käytön tilat tulee suunnitella siten, että ne ovat tarvittaessa osastoitu 
toiminnallisesti. Ääntä tuottavat ja hiljaisuutta tarvitsevat tilat sijoitetaan erilleen ja 
tarkoituksenmukaisesti. 
 
Hankeryhmän erikseen esilletuoma haaste: 
Pohdittavaksi  jää pystytäänkö säilyttämään ylipäänsä rakennukselle ominaisia ja olevia 
arkkitehtonisia arvoja korjausasteen noustessa näin korkeaksi.  

 
 

 

3.4 ELINKAARI- JA ENERGIATEHOKKUUSTAVOITTEET 
 

Hanke suunnitellaan uusimpien rakentamista ohjaavien määräysten ja ohjeitten mukaisesti siten, 
että toteutettava rakennus täyttää kiinteistön omistajan määrittelemän käyttöikävaatimuksen. 
Kiinteistön ylläpitoa varten laaditaan suunnittelun ja toteutuksen aikana rakennuksen ylläpito-
ohjeet (= hoito-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet) sisällöltään ja esitystavaltaan yhdenmukaisiksi.  
 
Korjaushankkeen käyttöikätavoite on 30 vuotta. Lähtökohtaisesti käyttöikä kokonaan uusittaville 
rakenteille on 50v.  
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Uudisakennushanke suunnitellaan kestävän kehityksen periaattein ympäristö- ja 
elinkaarinäkökohdat huomioon ottaen. Rakennuksen tavoitekäyttöikä on rungon ja sokkelien 
osalta >100 vuotta, julkisivujen ja piharakenteiden osalta >50 vuotta. LVI-laitteiden 
elinkaaritavoite on 25 vuotta ja rakennusautomaatiolaitteiden 15 vuotta. Tavoitteena on 
elinkaariedullinen ja energiatehokas rakennus. 
 
Tekniset käyttöikätavoitteet perustuvat ohjekorttiin: KH 90- 00403/LVI 01-10424. 
 
 
 
Energiatehokkuus 
Uudisrakennuksessa pyritään energiatehokkaisiin ratkaisuihin: hyvät rakenteet, pieni ilmanvuoto 
ja tehokkaat ja vähäkulutuksiset LVIAS -järjestelmät. 
 
Korjaus ja uudisrakentamis vaihtoehdoissa käytetään samanlaisia U-arvoja (voimassa olevien 
määräyksien mukaisia) ja ilmanvuotolukuna ( n50 ) < 1. 
 
Energiatehokkuus ja energiankulutustaso saadaan molemmissa korjausvaihtoehdoissa 
vastaavanlaisiksi. Uudis- ja peruskorjausvaihtoehdoissa ei laskelmissa tule eroja 
energiankulutuksissa, eikä ilmanvuodoissa.  
 
Kokonaisenergiatarkastelun osalla tavoitteeksi asetetaan hyvät U – arvot, hyvät LTO –
järjestelmät, pieni IV-koneiden SFP, energiaa säästävä valaistus. 

 

Ylläpidettävyys ja huollettavuus 
Kiinteistö suunnitellaan helposti huollettavaksi ja ylläpidettäväksi. Materiaalit valitaan siten, että 
uusimistarve on normaalia kunnossapitoa. Tavoitteena on terveellinen ja puhdas sisäilma. Tähän 
pyritään sekä teknisten järjestelmien että materiaalivalintojen keinoin. Suunnittelussa ja 
toteutuksessa kiinnitetään huomiota hyvään sisäilmastoon ja terveisiin rakenteisiin. 
 
 

3.5 TEKNISET TAVOITTEET 

 
 
Rakennuksen rakennustekninen vaatimustaso on esitetty koostetusti seuraavassa taulukossa: 

 

 Luokitus Huomautukset 

Paloluokka P1  

Puhtausluokka P1 rakennustyöt 

Sisäilmastoluokitus S2 RT07-10946 

Sisämateriaalien luokitus M1  

Akustinen luokitus B SFS 5907 

Lämpö- ja kosteustekninen suunnitteluluokka RF2  
Rakenteiden lämmönläpäisykertoimet (W/m²K)   

•ulkoseinä <0,17  
•yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja <0,09  
•alapohja (maanvarainen) <0,16  
•ikkunat <0,8  
•ovet <0,8  

VSS-luokitus S1 jaettu 

E-luku <121kWh/m² D3/2012 mukainen vaatimus 

Rakennuksen energialuokitus A  
Ilmanvuotoluokitus <1  

 

Sisäilmatavoitteet 
Koska kohteessa on runsaasti sisäilmaan liittyvää oireilua, on suunnittelussa, korjauksissa ja 
ylläpidossa kiinnitettävä huomiota sisäilmaongelmien luotettavaan ratkaisuun siten, että rakennus 
on terveellinen ja turvallinen koko käyttöikänsä ajan. Lähtökohtaisesti kaikki sisäilmaa haittaavat 
tekijät on poistettava luotettavalla tavalla. 
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Kuivaketju10  
Kuivaketju10 on rakennusprosessin kosteudenhallinnan toimintamalli, jolla vähennetään 
kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Kosteusriskien hallinta perustuu 
ketjuun, jossa riskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa ja torjunnan onnistuminen 
todennetaan luotettavalla tavalla. Toimintamalli sisältää Kuivaketju10-riskilistan ja -
todentamisohjeen, joissa on esitetty kymmenen keskeisintä kosteusriskiä. Näiden kosteusriskien 
hallinnalla vältetään yli 80 prosenttia kosteusvaurioiden seurannaiskustannuksista. 
Suunnittelutyön aikana arkkitehti-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijat tarkentavat Kuivaketju10-
riskilistan ja -todentamisohjeen kyseisen hankkeen erityispiirteisiin, millä varmistetaan 
kosteusriskien kokonaisvaltainen hallitseminen 

 

Yleistä taloteknisistäjärjestelmistä 
Kuntotutkimuksen yhteydessä on todettu rakennuksen taloteknistenjärjestelmien olevan yleisesti 
heikossa/välttävässä kunnossa, ja elinkaarensa päässä. 
 

- Lämmityksen keskusosat, siirto-osat sekä pääteosat on esitetty uusittavaksi. 
- Vesi- ja viemärijärjestelmien keskusosat, siirto-osat sekä pääteosat on esitetty 

uusittavaksi. 
- Kokonaisuudessaan ilmanvaihto on vanhentunutta. Ilmanvaihdon peruskorjaus ja 

perusparantaminen tulisi tehdä, koska ilmanvaihtojärjestelmän ja niiden laitteiden 
käyttöikä on päättynyt ja nykyisillä laitteilla sekä järjestelmillä ei enää pystytä turvaamaan 
nykyajan vaatimukset täyttäviä sisäilmasto olosuhteita. Ilmanvaihto vaatii suuremmat 
ilmanvaihtokonehuoneet. 

- Rakennusautomaatiojärjestelmät on esitetty uusittavaksi peruskorjauksen yhteydessä. 
- Sähköjärjestelmät on esitetty uusittavaksi peruskorjauksen yhteydessä. 

 
Olevissa taloteknisissä järjestelmissä on vain vähäisessä määrin hyödynnettäviä osia 
peruskorjauksen yhteydessä. 
 
Yksityiskohtaiset järjestelmätarpeet ja tavoitteet ja tarpeet täydennetään jatkosuunnittelun 
yhteydessä. 

 
 

3.6 TOIMINNALLISET RATKAISUT (KÄYTTÄJÄT) 

 
 
Lähtökohtaisesti tilat voi sijoittaa nykyisen jaon mukaisesti kerroksiin. Nykyiset toiminnot ks. 3.7. 
voivat toimia huonetilaohjelman lähtökohtana. 
Sijainti eri toiminnoille voidaan peruskorjauksen jälkeen kuitenkin miettiä uudelleen. 
 
Kaikki muut toimijat paitsi SOTE ja tekninen osasto tulevat takaisin korjauksen jälkeen. 
Tavoitteena on, että kunnan palvelut saadaan saman katon alta. 

 
Erityisesti tässä kohteessa esille tulleita hankeryhmän huomioita ovat: 

- Tavoitteena on turvata järjestelmien toiminta poikkeusoloissa. 
- Rakennuksessa on kunnan atk-keskus ja päätearkisto.  
- Tuotiin esille varavoiman tarve. Tällä hetkellä kunnantalolla on yhteinen varavoima 

terveyskeskuksen kanssa. SOTE-uudistuksen myötä tähän voi tulla muutos. Varavoimalle 
tarvitaan tilaa noin 50 m2. 

- Rakennustarkastaja totesi, että on tehtävä toiminnallinen suunnitelma ja kartoitettava 
riskit.  

- On selvitettävä, onko rakennus peruskorjattavissa. Tämän jälkeen arvioidaan 
peruskorjauksen kustannukset ja verrataan uudisrakennuksen kustannuksiin. 

- tietohallintohenkilöstö tarvitsee katutasosta esteettömän kulun tiloihinsa 
- neuvottelutiloja ja monikäyttötilaa tarvitaan 
- hallinto-osastolla tarvitaan omat toimistohuoneet 
- kunnan päätearkisto sijaitsee kunnantalossa 
- toimijat tarvitsevat omat lähiarkistot 
- valtuustosalit tarvitaan 
- 3. sektorin kokoukset voidaan järjestää kokoustiloissa 
- sisäinen asiakaspalvelu tehostuu, jos toimijat ovat samassa rakennuksessa 
- tilat suunnitellaan asiakaspalvelu edellä 
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- kunnantalon tehtävä on muuttunut, asiakaspalvelu on siirtynyt nettiin. Kunnantalossa on 
liikaa odotusauloja tarpeeseen nähden. 

- Jotta 30-40 vuoden käyttöikään ja terveelliseen ja turvallinen lopputulokseen päästään, 
riskirakenteet on purettava pois. Tämä tarkoittaa mm. julkisivujen purkamista.  

- Sisäilman kannalta on tärkeää suunnitella oikeat pintamateriaalit eri käyttökohteisiin. 
 
 

3.7 HUONETILAOHJELMA 
 

Tilankäyttötavoite: 
 
Kunnantalossa pyritään mahdollisimman tehokkaaseen tilankäyttöön, mikä tarkoittaa 
käytännössä tilantarpeiden minimointia, korkeita käyttöasteita ja päällekkäisyyksien poistoa. 
 
Huonetilaohjelma: 
 
Huonetilaohjelma on hankesuunnitelman erillinen liite. Siinä on pyritty mahdollisimman 
tehokkaaseen tilankäyttöön ja sujuvaan sisäiseen, kunnan toimintaa tukevaan ratkaisuun. 
 
Lähtökohtana on myös, että tekninen toimi sijaitsee nykyisellä paikallaan Oppipojantiellä. 
 
Nykyisten toimintojen listaus toimii huonetilaohjelman runkona: 

 

Kellarikerros 
- pysäköintivalvonta 
- vapaa-aika 
- kansalaisopisto  
- atk-tiloja 
- päätearkisto  
- tauko- ja pukutilat 
- varasto 
- väestönsuoja 
- lämmönjakohuone 

 
1. kerros 

- varhaiskasvatus 
- henkilöstöhallinto 
- elinkeino 
- kunnanjohto 
- talous 
- atk 

 
2. kerros 

- rakennusvalvonta 
- ympäristösuojelu 
- kaavoitus 
- koulutoimi 
- maankäyttö 

 
3. kerros ja ullakko 

- nykyisiin keittiö- ja siivouksen tiloihin sekä terasille tulee kunnanvaltuuston- ja hallituksen 
kokoustilat  

- IV-konehuoneet ovat katolla ja ullakkotilassa. 
- Saunaosasto poistuu 
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3.8 KOHTEEN ERITYISTAVOITTEET JA -SUUNNITTELUT 

 
Rakennus kokonaisuutena tehdään kaikille käyttäjäryhmille soveltuvaksi. Arkkitehtisuunnittelun 
tulee sisältää myös esteettömyysselvitys rakennuslupaa varten. Esteettömyysselvityksellä 
tarkoitetaan pohjatasoilla tehtyä tutkielmaa siitä, miten liikuntarajoitteisten 
esteettömyysvaatimuksen on kohteessa huomioitu sekä ulko- että sisätiloissa. 
 
Rakennuksessa työskentelee tällä hetkellä noin 60 henkeä. Jos kaikkien toimijoiden henkilöstö 
palaisi rakennukseen, työtekijämäärä on noin 100 henkeä 
 

 

3.9 TYÖTURVALLISUUS 
 
Työturvallisuudessa noudatetaan Työturvallisuuslakia (738/2002), Valtioneuvoston asetusta 
205/2009 sekä RT-korttien (RT10-11011, RT10-10982) ohjeita. Työturvallisuuden huomioiminen 
tapahtuu pääsääntöisesti hanke- ja esisuunnitteluvaiheessa, suunnitteluvaiheessa, rakennustyön 
aikana sekä ylläpidon aikana. Suunnittelijoiden tulee huomioida työntekijöiden turvallisuus ja 
terveys kaikkien em. vaiheiden osalle. 
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4 KUSTANNUSARVIOT 

4.1 RAKENTAMISKUSTANNUKSET  

 
Rakentamisen kustannuksia laskettaessa on vertailun vuoksi tehty kaksi erillistä 
kustannusarviota, peruskorjauksen kustannusarvio entistävästi ja rakennuksen arvoja 
kunnioittaen (KA1)  sekä erikseen tilaohjelmatarpeen mukaisen uudisrakennuksen osalta (KA2). 
Tämä on tehty myös sen takia, että voidaan verrata peruskorjauksen ja uudisrakentamisen 
kustannuksia keskenään. 

 
 
 
KA1, PERUSKORJAUS (korjausaste 85%): 
 
Rakennusosa-arvio (alv 0 %) 
Pohjapiirustukset, (tarkemitattu 18.11.2009)  
Arkkitehdin luonnospiirustukset, A-versio 17.1.2018 
Kuntoarvio ja kuntotutkimukset 21.11.2013 
Hintataso 83,0 (5/2018) 
 
 
Hankeen kustannukset, peruskorjaus (4815 brm2): 
Rakennuttajan kustannukset:                   1 162 000 € 
Rakennustekniset työt                                  4 897 000 € 
LVIA-työt:         1 037 000 € 
Sähkötyöt:                  742 000 € 
Erillishankinnat:                     13 000 € 
RAKENNUSKUSTANNUKSET ALV. 0%                  7 851 000 € 
Hankevaraukset 9,0 %                                           777 000 € 
PERUSTAMISKUSTANNUKSET ALV 0 %                 8 627 000 €,    1 792 €/m2 
PERUSTAMISKUSTANNUKSET ALV 24 %                          10 698 000 € 
 
Laskentamuistio:     

- Ikkunat ja väliovet uusitaan. 
- Ulko-ovien uusiminen ja kulunvalvonta on huomioitu laskelmassa. 
- Väliseinät uusitaan osittain. 
- Välipohjan tasoitekerros poistetaan. 
- Alakatot puretaan ja uusitaan.  
- Kaikki sisäpinnat uusitaan, paitsi kerroksien käytävien tiililattiat 
- Julkisivun uusitaan kokonaan (tiilimuuraus ja eristeet puretaan). 
- Vesikaton signeli poistetaan, pintakermi ja räystäät uusitaan  
- Kellarikerroksen maanvaraiset lattiat puretaan, massat vaihdetaan (30 cm), uusi 

maanvarainen rakenne.  
- Sokkelin ja maanvastaisen seinän vesieristyksen korjaus on huomioitu laskelmassa. 
- Salaojien ja sepelin uusimien on huomioitu laskelmassa. 
- Talotekniikka kokonaan uusiksi. 
- Laskelmassa on huomioitu uudet vesikalusteet 
- Laskelmassa on huomioitu uudet iv-koneet ja -kanavat. Koneet varustetaan 

lämmöntalteenotolla. 
- Laskelmassa on huomioitu kiinteistöön uusi rakennusautomatiikka 
- Lämmitysjärjestelmään on huomioitu lämmönjakokeskuksen uusiminen, 

linjasäätöventtiilien uusiminen ja vesiverkostojen säätötoimenpiteet. Rakenteissa olevat 
verkostot uusitaan pinta-asenteiseksi. Patterit uusitaan. 

- Sähköjärjestelmien uusiminen kiinteistöön on huomioitu laskelmassa, valaisimiin tulee 
enegiansäästölamput. 

- Jäähdytys on huomioitu joihinkin erikoistiloihin, kuten atk-tiloihin. 
- Osaan toimistohuoneista on huomioitu seiniin äänieristysvaatimukset ja toinen väliovi on 

lisätty. 
- Tilamuutoksia huomioitu arkkitehdin luonnoksien pohjalta (A-versio). 
- Piha-alueelle on laskettu asfaltointia ja laatoitusaluetta, paikoitusalueelle lämmitystolppia. 
- Rakennuksen kunnallistekniikan liittymiin ei ole huomioitu muutoksia. 
- Väistötilojen kustannukset eivät ole arviossa mukana. 
- Laskelmassa on huomioitu sääsuoja. 
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KA1, PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMALIITTEET: 

 
 
 
 
 
 
 
 
ASEMAPIIRUSTUS 
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KA2,  UUDISRAKENNUS: 

 

Tavoitehinta-arvio (alv 0 %) 
Hintataso 83,0 (5/2018) 
 
Hankeen kustannukset, uudisrakennus (3032 brm2): 
Rakennuttajan kustannukset:         809 000 € 
Rakennustekniset työt                                  4 529 000 € 
LVIA-työt:              623 000 € 
Sähkötyöt:              602 000 € 
Erillishankinnat:                13 000 € 
RAKENNUSKUSTANNUKSET ALV. 0%                             6 621 000 € 
Hankevaraukset 5,3 %                                       372 000 € 
PERUSTAMISKUSTANNUKSET ALV 0 %                             6 993 000 €,    2306 €/m2 
PERUSTAMISKUSTANNUKSET ALV 24 %                             8 671 000 € 

 

 

 

Laskennallinen tilaohjelmaluettelo    m² tila   kpl  m² 
 

- A Toimistohuone     9,5    65,0  618  
- A Toimistohuone     16,0  13,0  208 
- A Tekninen tila      20,0  2,0  40  
- A Varastohuone     15,0  1,0  15  
- A Asiakaspalvelutila     14,0  1,0  14  
- A Neuvottelutila      40,0  1,0  40  
- A Neuvottelutila      30,0  2,0  60  
- A Lähiarkisto      24,0  4,0  96  
- A Päätearkisto      100,0  1,0  100  
- A S1‐ suoja      94,0  1,0  94  
- A Hallitus/kokoushuone     50,0  2,0  100  
- A Ruokasali      75,0  1,0  75  
- A Valmistuskeittiö     68,0  1,0  68  
- A Kopiointitila      20,0  4,0  80  
- A Luokkatila      60,0  2,0  120  
- A Pesuhuone /M/N     10,0  2,0  20  
- A Pukuhuone /M/N     25,0  2,0  50  
- A Wc‐ huone      5,0  15,0  75  
- A Wc‐ huone, inva     5,0  2,0  10  
- A Siivouskeskus     10,0  2,0  20  
- A IV‐ konehuone     100,0  1,0  100  
- A Lämmönjakokeskus     20,0  1,0  20  
- A SPK       15,0  1,0  15  
- A Porrashuone      40,0  2,0  80  
- A Käytävät      200,0  1,0  200  
- A Tuulikaappi      5,0  2,0  10  
- A Aula       50,0  1,0  50  
- A Aula       20,0  1,0  20  
- A Valtuustosali      120,0  1,0  120  
- A ATK‐ jakamotila     50,0  2,0  100  
- A Taukokeittiö      15,0  2,0  30  

 
Yhteensä        139 kpl  2 648 m2  
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5 HANKESUUNNITTELURYHMÄN ESITYS 
 

 
 

Hankesuunnitteluryhmä esittää hankesuunnitelman lopputulemana seuraavia 
vaihtoehtoratkaisuja: 
 

VE1:  RAKENNUS PERUSKORJATAAN NYKYISEEN RAKENNUKSEEN 
 
Rakennus A puretaan ja kunnan toiminnan tarvitsemat tilat peruskorjataan rakennukseen B. 
 
Saavutettavat edut: 
Rakennus on monumentaalirakennus jolla on paikallista kulttuurihistoriallista arvoa. Lisäksi 
rakennuksella on kansallisesti korkea arkkitehtoninen arvo.  
Rakennuksen laajuus riittää hyvin kunnan tarvitsemiin tulevaisuuden toimintoihin. Tarkastalun 
mukaan rakennukseen voisi hyvin sijoittaa muitakin kunnan tai muita toimintoja. 
 
Riskit ja haitat: 
Tutkimusten mukaan tuli esille erittäin raskaan peruskorjauksen onnistumisvarmuus ajatellen 
rakennuksen tulevaa elinkaarta. Rakennus on teknillisesti erittäin huonossa kunnossa ja näkee 
selvästi, että rakennukseen tehdyt alkuperäiset rakenteelliset ratkaisut ovat teknillisen 
käyttöikänsä päässä. 
Suuren korjausasteen vuoksi (n. 85%) suurin osa nykyisen rakennuksen arkkitehtonisista 
alkuperäisarvoista menetetään. 
Mikäli peruskorjaukseen päädytään, ei voida mitenkään varmistua täydellisen riskivapaasta 
lopputuloksesta. 
Huomioitavaa on myös, että tyhjilläänkin olevan rakennuksen ylläpito on kallista ja olemassa 
olevan rakennuksen kunto ehtii huonontua odottaessa vain lisää 
 
 
Aikatauluraami peruskorjaukselle: 
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VE2: UUDET TILAT, NYKYINEN PAIKKA 
 
Uudisrakennus toteutetaan tämän hankesuunnitelman liitteen mukaisella tilaohjelmalla. 
 
Saavutettavat edut: 
Kulttuurihistoriallisessa selvityksessä ilmenee, että nykyisellä paikalla on pitkään ollut kunnan 
hallinnollisia palveluja ja – tiloja.  
Ratkaisun etuna on uusi tarkoituksen mukainen, rakenteiltaan terve ja työympäristönä turvallinen 
rakennus jolla on pitkä elinkaari. 
 
Riskit ja haitat: 
Vaihtoehto edellyttää nykyisen toimitalon täydellistä purkamista. 
 
 

VE3: UUDET TILAT, UUSI PAIKKA 
 
Uudisrakennus toteutetaan tämän hankesuunnitelman liitteen mukaisella tilaohjelmalla. Lisäksi 
voidaan hakea hyötyjä eri toimintojen yhdistämisellä. 
 
Saavutettavat edut: 
Ratkaisun etuna on uusi tarkoituksen mukainen, rakenteiltaan terve ja työympäristönä turvallinen 
rakennus jolla on pitkä elinkaari. 
Kunnalle avautuu mahdollisuus kehittää kiinteistömassan hallittuun kokonaiskehittämiseen. 
Ratkaisu mahdollistaa nykyisen kunnantalon vuokraamisen tai myynnin ulkopuoliselle toimijalle 
joka peruskorjaa rakennuksen omiin käyttötarkoituksiinsa. 
 
 

VE4: TOIMINTOJEN SIJOITTUMINEN OLEMASSAOLEVIIN TILOIHIN 

HAJAUTETTUNA 
 
Onko kunnassa olemassa olevia tiloja joihin kunnan toiminnot voidaan jatkossa sijoittaa? 
 
Saavutettavat edut: 
Taloudellinen ratkaisu jossa kunnan toiminnot hajautetaan tarkoituksenmukaisissa 
kokonaisuuksissa kunnasta löytyviin vapaisiin tiloihin. 
 
Riskit ja haitat: 
Perinteinen hallintorakennuksen rooli kunnassa häviää. 
Ratkaisussa ei päästä välttämättä parhaaseen mahdolliseen toiminnalliseen lopputulokseen. 

 


