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____________________________________________________________________ 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella tilaajan tarpeita ja toiveita vastaava 

usean auton autotalli, piirtää rakennuksesta pääpiirustukset ja laskea kustannusarvio. 

 

Ensimmäiseksi selvitin lähtötiedot, jotka määrittelivät suunnittelutyön pääpiirteet. 

Näitä tietoja olivat tilaajan toiveet, asemakaava sekä Suomen rakennusmääräysko-

koelma ja muut kirjalliset ohjeet. Kävin myös rakennuspaikalla saadakseni yleisvai-

kutelman koko alueesta ja sen arkkitehtuurista. 

 

Lähtötietojen selvittämisen jälkeen piirsin useita luonnoksia käsin. Esittelin luonnok-

set tilaajalle ja he valitsivat niistä parhaan. Työn edetessä tein alkuperäiseen luon-

nokseen muutamia muutoksia. 

 

Ennen lopullisten pääpiirustusten piirtämistä selvitin rakennusta koskevat palomää-

räykset. Määritin rakennukselle paloluokan ja suojatason. 

 

Lopuksi piirsin rakennuslupahakemukseen tarvittavat pääpiirustukset Autocad-

ohjelmalla. Näiden kuvien pohjalta sain laskettua rakennukselle kustannusarvion. 

Luovutin opinnäytetyöni tilaajalle, joka voisi nyt hakea rakennuslupaa halutessaan. 
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The aim of this thesis was to design a client´s needs and wishes fulfilling multiple car 

garage, draw the main plans of the building and calculate the quotation. 

 

First, I found out the basic data that dictated the outline of the design. That data in-

cludes the customer’s wishes, town planning as well as Finnish building regulations 

and other written guidelines. I also went to the construction site to get a general im-

pression of the whole area and its architecture. 

 

After finding out the basic data I drew number of sketches by hand. I presented these 

sketches to the subscriber, and they chose the best of them. As the work progressed, I 

made few changes to the original draft. Before drawing the final main plans I figured 

out the buildings fire regulations. I defined building`s fire class and the level of secu-

rity. 

 

Then, I drew the necessary main drawings for construction license application with 

Autocad software. I got these drawings on the basis of calculated cost of building. 

Finally, I delivered my thesis to my subscriber, which now could to apply for plan-

ning permission. 
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön on tilannut Laitilan Puhelin Osk. Opinnäytetyön tavoitteena oli 

suunnitella tilaajan tarpeita vastaava usean auton autotalli. Rakennus koostuu kuu-

desta tallipaikasta, kymmenestä katospaikasta sekä yhdestä pesutallista. Opinnäyte-

työhön sisältyy rakennusluvan hakemiseen tarvittavat pääpiirustukset, sekä kustan-

nusarvio rakennuksesta. 

 

Tilaajalla on tarve uudelle autotallille, koska vanha rakennus on liian pieni ja huono-

kuntoinen. Halkeilleet perustukset, huono yleiskunto sekä tilan toimimattomuus ovat 

johtaneet vanhan rakennuksen purkamispäätökseen. 

 

Opinnäytetyöni etenee loogisessa järjestyksessä alkupalaveristä valmiiseen pääpii-

rustus-kuvasarjaan ja kustannusarvioraporttiin. Esitän työssäni kirjallisuuteen perus-

tuvia ohjeita ja määräyksiä, jotka ohjaavat suunnittelutyötäni ja varmistavat hyvän 

lopputuloksen. Työvaiheiden aikana kerron tekemäni ratkaisut perusteluineen.    

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Työn tilaaja 

Pitkän historiansa aikana Laitilan Puhelin Osk on kokenut monenlaisia uudistuksia. 

Laitteiden kehitys ja asiakasmäärien kasvu on luonut uudistumispaineita koko osuus-

kunnan olemassa olon ajan.  

 

28.3.1909 Laitilaan perustettiin oma telefooniosuuskunta. (Vehmas 2009, 21.) En-

simmäinen pääkeskus sijoitettiin vuokratiloihin, kauppias Kustaa Mäkisen rakennuk-

seen. (Vehmas 2009, 29.) 
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1946 osuuskunta hanki tontin omaa toimitaloa varten. Ensimmäinen rakennus tontille 

tehtiin 50-luvun alussa, joka oli lautarakenteinen varasto. Oma toimitalo sai vielä 

odottaa. (Vehmas 2009, 67 - 69.) 

 

Alan yhtenä kehityksen merkkipaaluna pidetään puhelinliikenteen automatisointia. 

Laitilan Puhelin osuuskunta alkoi automatisoida puhelinliikennettään 1956. Uudis-

tuksen läpivientiin kului noin kymmenen vuotta. Pitkään pohdittu, oman talon raken-

taminen sai myös lisä pontta uudesta tekniikasta ja niinpä 1959 valmistui Mikaelin-

kadulle osuuskunnan ensimmäinen toimitalo. (Vehmas 2009, 67 - 69.) 

 

1971 Laitilan Puhelin osuuskunta osti Harjula 4:16-nimisen tilan, mutta jo kymme-

nen vuoden kuluttua osuuskunnassa törmättiin tuttuun ongelmaan. Helpotusta tilan-

tarpeeseen saatiin tällä kertaa vasta 1989, jolloin vanhan puhelintalon lisäkerros ja 

laajennusosa valmistuivat. Telekulmaksi nimetty rakennus on palvellut nyt laitilalai-

sia 24 vuotta. (Vehmas 2009, 110 - 113.) 

 

Kuten historia on osoittanut, osuuskunnan kehittyessä tilantarve kasvaa. Vuonna 

2013 on aika uudistaa autotalli vastaamaan nykypäivän tarpeita. Tästä tarpeesta syn-

tyi mielenkiintoinen ja opiskelujani tukeva opinnäytetyön aihe. 

2.2 Rakennuspaikka 

Aloituskokouksen jälkeen ryhdyin selvittämään tietoja, jotka antaisivat suuntaviivat 

suunnittelutyölleni. Ensimmäiseksi tein katselmuksen rakennuspaikalle. 

 

Suunniteltava rakennus rakennetaan Laitilan Puhelin Osk:n omistamalle tontille, joka 

sijaitsee nykyisen toimitalon vieressä. Rakennuspaikka esitetään kuvassa 1. Kyseisel-

lä tontilla on tällä hetkellä kaksi rakennusta. Rakennukset ovat asuin- ja liikeraken-

nus, sekä vanha autotalli. Asuin- ja liikerakennus edustaa vanhaa puutalorakentamis-

ta ja kaavan mukaan se tulisi säilyttää. Tämä ei ole ongelma, koska rakennuksen kun-

to on tyydyttävä ja se soveltuu mainiosti ympäristöönsä. Autotalli on päätetty purkaa, 

koska rakennus on pahoin vaurioitunut eikä täytä käyttäjän nykyisiä tarpeita. Kuvas-

sa 2 on tontin nykyiset rakennukset. 
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Kuva 1. Suunniteltavan autotallin rakennuspaikka, Mikaelinkatu 1. 

 

 
Kuva 2. Vasemmalla vanha autotalli ja oikealla asuin- ja liikerakennus. 

2.3 Pätevyys 

Seuraavaksi selvitin rakennusvalvojan mielipiteen pätevyydestäni piirtää tarvittavat 

lupakuvat, koska suunnittelijalta vaaditaan seuraavaa pätevyyttä. 

 

”Rakennussuunnitelman ja erityissuunnitelman laatijalla tulee olla asianomaiseen 

suunnittelutehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto taikka aikaisempi 
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rakennusalan ammatillisen korkea-asteen tai sitä vastaava tutkinto sekä riittävä ko-

kemus kyseisen suunnittelualan tehtävistä.” (Suomen RakMK A2 2002,4.) 

 

”Vaativuudeltaan vähäisenä pidettävässä suunnittelutehtävässä voi toimia myös hen-

kilö, jolla ei ole edellä tarkoitettua tutkintoa, mutta jolla voidaan katsoa olevan ra-

kennuskohteen tai suunnittelu tehtävän laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä 

osaaminen” (Suomen RakMK A2 2002,4.) 

 

Rakennusvalvoja totesi minun olevan pätevä piirtämään lupakuvat. Päätökseen vai-

kuttivat pitkälle edennyt opiskeluni sekä ohjaavan opettajan osuus projektissa. 

2.4 Kaavamääräykset   

Kaavat jaetaan kahteen ryhmään. Kaavoista maakuntakaava, yleiskaava ja kuntien 

yhteinen yleiskaava ovat yleispiirteisiä kaavoja. Nämä kaavat on suunniteltu anta-

maan lähtökohdat kuntakohtaisille detaljikaavoille, joita kutsutaan asemakaavaksi. 

(Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 89) 

 

Asemakaavan tarkoitus on ohjata rakentamista ja maankäyttöä, suojata kaupunki- ja 

maisemakuvaa sekä vahvistaa olemassa olevaa rakennuskantaa. Asemakaava ottaa 

huomioon paikalliset tarpeet yksityiskohtaisesti ja pyrkii estämään epäkohtien syn-

tymistä. (Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 305)   

 

Kyseistä tonttia koskevat asemakaavamääräykset sain Laitilan rakennusvalvonnasta. 

Tonttia koskevat määräykset on esitetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1. kaavamerkinnät. (Laihonen henkilökohtainen tiedonanto 19.8.2013)  

 

2.4.1  Rakennuksen suurin sallittu koko  

Kaava sisältää kaksi ehtoa, joista pienemmän neliömäärän antava ehto on toteutetta-

va. Määräävä ehto on tontin rakentamisoikeus 950 m
2
 tai 20 % rakennusalasta on 

käytettävissä rakentamiseen. Tontilla olevaa vanhaa autotallirakennusta ei tarvitse 

ottaa huomioon laskuissa, koska se tullaan purkamaan heti uuden autotallirakennuk-

sen valmistuttua.  

 

Ehto 1, rakentamisoikeudesta vähennetään kaikki olemassa olevat rakennukset. 

Asuin- ja liikerakennuksen kokonaisneliömäärä on 374 m
2
. 950 m

2
-374 m

2 
= 576 m

2
. 

 

Merkintä Selite

sr-2
Kulttuurihistoriallisesti ja/tai kaupunkikuvallisesti merkittävä

rakennus, joka tulisi säilyttää. Rakennusta koskevat

muutostoimenpiteet tulee tehdä rakennuksen ominaispiirteet säilyttäen, 

käyttäen perinteisiä rakennusteknisiä ratkaisuja ja materiaaleja. sr-2

merkintä koskee tontilla olevaa asuin- ja liikerakennusta.

II Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan

suurimman sallitun kerrosluvun.

Musta katkoviiva 

950 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

20 %

Luku osoittaa kuinka suuren osan alueesta tai rakennusalasta saa

käyttää rakentamiseen.

Sininen katkoviiva

AL/s

Asuin-, liike-, toimistorakennusten kortteli, jolla ympäristö tulee 

säilyttää.

Osoittaa rakennusalan. Nuoli kiinni katkoviivassa osoittaa 

rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Pohjavesialue – Rakentamista ja muita ympäristö toimenpiteitä 

saattavat rajoittaa vesilain 1 luvun 18 § pohjaveden muuttamiskielto 

ja ympäristösuojelulain 1 luvun 8 § pohjaveden pilaamiskielto. Ennen 

vallitsevia olosuhteita muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä on 

vesisuojeluviranomaisille varattava mahdollisuus lausunnon 

antamiseen. Polttoainesäiliöt ja muut pohjaveden laadulle vaaralliset 

säiliöt on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai maanpäälle 

nestetiiviiseen katettuun suoja-altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla 

suurempi kuin varastoitavan polttonesteen suurin määrä. Teollisuuden 

lastaus ja purkualueet sekä ajoneuvoliikenteeseen ja pysäköintiin 

käytettävät alueet on päällystettävä ja valumavedet johdettava 

pohjavesialueen ulkopuolelle.
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Ehto 2, rakennusalan koko on 2500 m
2
. Rakennusalasta lasketaan 20 %. 

0,2*2500m
2
=500m

2
. 500 m

2 
vähennetään jo olemassa olevan asuin- ja liikerakennuk-

sen alimman maanpinnalla olevan kerroksen pinta-ala. 500m
2
-150m

2
=350m

2
. 

 

Rakennusalaan perustuva ehto antoi pienemmän neliömäärän, joten uuden rakennuk-

sen suurin sallittu pinta-ala on 350m
2
. 

2.5 rakennukseen vaikuttavat mitat 

Autotalli on suunniteltava riittävän isoksi, jotta sen käyttäminen olisi mielekästä ja 

vaivatonta. Autotallin ja autokatoksen minimi mittoja on esitetty kuvassa 3.   

Kuva 3. minimimitat autotallia suunniteltaessa. (RT 98-10988 2010, 2.) 

 

Autotallin ajoaukon korkeuden määrittää ajoneuvojen koko, mutta vähimmäismittana 

pidetään 2,5 m. (RT 98-10988 2010, 2.) Ajoaukon korkeutta määrittäessä on otettava 

huomioon mahdollinen asfaltti päällysteen ja/tai lumen aiheuttama maanpinnan nou-

su. Korotukseen varataan 0,2-0,3 m. (RT 98-10914 2008, 2.) 

 

Autojen mitat vaihtelevat mallien mukaan, joten suunnittelussa on käytettävä yleisiä 

auton mittoja. Henkilöauton yleiset mitat on esitetty kuvassa 2. ja pakettiautojen 

yleiset mitat kuvassa 3. Osuuskunnan omistaman Kuorma-auton mitat ovat 

2,5x2.8x6,7 (leveys x korkeus x pituus). 
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Kuva 2. Henkilöautojen yleiset mitat. (RT 98-10914 2008, 3.) 

 

 

Kuva 3. Pakettiautojen yleiset mitat. (RT 98-10914 2008, 3.) 

 

2.6 Tilaajan tarpeet ja toiveet 

Aloitin tarpeiden kartoituksen pohtimalla autopaikkojen määrää. Tilaajalla on käy-

tössään kuusi pakettiautoa ja yksi kuorma-auto. Pakettiautoille oli saatava omat talli-

paikat. Tilaaja ei pitänyt kuorma-auton sijoittamista uuteen talliin välttämättömyyte-

nä, koska sitä ei nykyäänkään säilytetty vanhassa autotallissa. Laitoksen työntekijöi-

den autoille haluttiin tarjota suojaa työpäivän ajaksi, tämä tarkoitti viittätoista katos-

paikkaa. Tallipaikat oli tarkoitus toteuttaa kylminä. Poikkeuksen tekee mahdollinen 

pesutalli, jossa autot voisi pestä talvellakin. Muille tiloille kuten esimerkiksi varas-

toille ei ollut tarvetta. 

 

Tarvittavan tilan määrittämisen jälkeen keskustelimme rakennuksen ulkonäöstä. Ra-

kennus olisi suunniteltava sopimaan ympäristöönsä. Tästä johtuen rakennus tulisi 

olemaan puurunkoinen, joka verhoillaan laudalla. Rakennukseen tulisi harjakatto ja 
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katon pintamateriaaliksi tiilikuvioitu pelti. Rakennuksen muotoon, ikkunoihin tai 

muihin yksityiskohtiin tilaaja ei halunnut ottaa kantaa projektin tässä vaiheessa. 

3 LUONNOKSET 

Lähtötietojen selvittämisen jälkeen aloin piirtämään rakennuksesta luonnoksia käsin. 

Ensin keskityin sopivan pohjaratkaisun löytämiseen. Luonnoksia syntyi useita, jotka 

täyttivät edellä mainitut tarpeet ja määräykset. Pohjien jälkeen oli vuorossa julkisivu-

jen sekä katto vaihtoehtojen hahmottelu. 

 

Luonnosten pohjalta pidimme tilaajan kanssa palaverin, jossa kävimme läpi luonnos-

teni plussat ja miinukset. Päädyimme yhteisymmärryksessä pitkään malliin, jossa 

pituutta pyritään rikkomaan porrastamalla seinä- ja kattolinjaa. 

 

Seuraavaksi tein muutoksia alkuperäiseen luonnokseen tilaajan toiveiden mukaan. 

Muutoksia olivat ikkunoiden lisäys rakennuksen takaosaan, pesutallin leventäminen 

ja yhden katospaikan lisäys. Värimaailma mukailisi tontilla olevaa asuin- ja liikera-

kennusta. Rakennuksen väri olisi keltaiset seinät, valkoiset pieli- sekä räystäslaudat 

ja katon tiilikuvioitu pelti tulisi olemaan tiilenpunainen. 

4 PALOMÄÄRÄYKSET 

Suunniteltaessa autotallia on syytä huomioida erityisesti paloturvallisuus, koska autot 

ja niiden polttoaineet muodostavat suuren palokuorman. 

 

Noudatettaessa Suomen rakennusmääräyskokoelman E1 paloluokkia ja lukuarvoja, 

rakennus tulee täyttämään paloturvallisuusvaatimukset. (Suomen RakMK E1 2011, 

4.) 
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Palomääräykset pyrkivät varmistamaan ihmisten turvallisuuden ja rajaamaan aineva-

hingot onnettomuuden sattuessa. Suunniteltaessa rakennusta paloturvalliseksi on 

huomioitava seuraavat asiat. 

 

Rakennus on suunniteltava siten että kantavat rakenteet kestävät palamista vähintään 

niille määrätyn minimi ajan. Rakenteellisin keinon on estettävä palon ja savun le-

viäminen rakennuksessa ja rakennuksesta. Paloturvallisuutta suunniteltaessa on var-

mistettava, että onnettomuuden sattuessa rakennuksesta on voitava pelastautua ja Pe-

lastus henkilöstön turvallinen ja nopea toiminta on mahdollistettava. (Suomen 

RakMK E1 2011, 4.) 

4.1 Paloluokka 

Yleisten ohjeiden huomioimisen ja tavoitteiden selviämisen jälkeen aloin määrittää 

autotallille paloluokkaa. Paloluokkien vaatimukset ovat seuraavat.  

 

Rakennuksille määritetään paloluokka, joka on P1, P2 tai P3. P1 luokan rakennuksen 

kantavat rakenteet kestävät palon alusta loppuun saakka sortumatta eikä sen pinta-

alaa tai henkilömäärää ole rajoitettu. P2 luokan rakennuksen kantavat rakenteet voi-

vat olla P1 luokkaa heikommat. Pintamateriaalit ja paloturvallisuutta lisäävät laitteet 

takaavat tarvittavan turvallisuustason. Lisäksi P2 luokan rakennuksissa pinta-alalle ja 

henkilömäärille on asetettu rajat. P3 luokan rakennukselle riittävä turvataso saadaan 

henkilömäärää ja pinta-alaa rajoittamalla käyttötavan mukaan. Kantavilla rakenteilla 

ei ole luokkavaatimuksia. (Suomen RakMK E1 2011, 4.) 

 

Autotallin paloluokaksi tuli P3 seuraavin perustein. Autotalli sopii rajoituksiin, jotka 

on asetettu P3 paloluokalle. Rajoituksia ovat suurin sallittu kerrosluku 1, korkeus ei 

saa ylittää 9 metriä ja kerrosala saa olla enintään 2400 m
2
.  Raja-arvot on otettu tau-

lukosta 2. Taulukossa on korostettu kyseistä rakennusta koskevat arvot keltaisella. 
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Taulukko 2. Rakennuksen koko koskevat rajoitukset. (Suomen RakMK E1 2011, 5)  

 
 

4.2 Suojataso 

Paloluokan määrittämisen jälkeen siirryin pohtimaan rakennuksen suojatasoa. Suoja-

tasojen määritelmät ovat seuraavat. 

 

Autotallit jaetaan suojatasoihin 1, 2 ja 3. Suojatasot määrittävät sammutuskaluston 

tarpeen ja rajoittaa palo-osaston pinta-alaa. Suojataso yksi sisältää alkusammutuska-

luston. Suojataso kaksi sisältää alkusammutuskaluston lisäksi automaattisen paloil-

moittimen ja suojatasoon kolme lisätään automaattinen sammutuskalusto. (Suomen 

RakMK E4 2011, 2.) 

 

Tämän projektin vaatima suojataso on yksi, joka on suojatasoista vaatimattomin. Au-

totalli on varustettava alkusammutuskalustolla seuraavien määräysten mukaan. 

 

Kohteen alkusammutuskaluston vaatimukset ovat, että palon alkujen sammuttaminen 

on mahdollista käsisammuttimin tai paloposteilla. Käsisammuttimien pitää olla pak-

kasen kestäviä ja teholtaan vähintään 27A 144B teholuokkaa. Sammuttimia tarvitaan 

yksi kutakin alkavaa 300 m
2
 kohden. Alkusammutuskalusto on sijoitettava helppo-

kulkuiselle ja näkyvälle paikalle. Pysäköinti kaluston eteen on kielletty. Pysäköinti-

kielto ja kalusto on merkittävä hyväksytyin merkein. (Suomen RakMK E4 2011, 4.) 
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4.3 Osaston pinta-ala, rakennusten etäisyydet ja savunpoisto 

Edellä määritettyjen paloluokan ja suojatason perusteella, määritetään palo-osaston 

suurin sallittu pinta-ala. Taulukko 3 osoittaa, että kyseisen autosuojan suurin sallittu 

pinta-ala 1000m2.  

  

Taulukko 3. Autosuojan osastojen enimmäispinta-ala. (Suomen RakMK E4 2011, 2.)   

 

 

Suojaetäisyydet muihin rakennuksiin estää palonleviämistä ja näin ollen estää suu-

remman onnettomuuden syntymistä. Erillistä autosuojaa koskevat määräykset on 

määritetty seuraavasti. 

 

Erillisen autosuojan on oltava 8 metrin etäisyydellä toisesta rakennuksesta. Jos au-

tosuojan ja samalla tontilla olevan rakennuksen etäisyys alittaa 8 metriä, käsitellään 

ne paloteknisesti samana rakennuksena. Mikäli rajan alittava rakennus sijaitsee vie-

reisellä tontilla, on palonleviäminen estettävä rakenteellisin keinoin. (Suomen 

RakMK E4 2011, 3.) 

 

Savunpoistaminen palavasta rakennuksesta helpottaa pelastuslaitoksen toimintaa. 

Savunpoiston toteutus riippuu suojatasosta. Tämän kohteen kohdalla savunpoisto pi-

tää hoitaa seuraavien määräysten mukaan. 

 

Savunpoisto suojatasossa 1 hoidetaan korkeilla oviaukoilla ja rakennuksen yläosassa 

olevilla helposti avattavilla tai rikottavilla ikkunoilla. Ikkunat voi korvata savunpois-

toon tarkoitetuilla luukuilla. Savunpoistoon soveliaiden aukkojen pinta-ala tulee olla 

yhteensä 1 % Palo-osaston lattian pinta-alasta. (Suomen RakMK E4 2011, 2 - 3.) 

 

Suunniteltavassa kohteessa etäisyys muihin rakennuksiin ylittää 8 metriä. Suoja etäi-

syyden täytyttyä ei ole syytä ryhtyä erikoistoimiin. Savunpoisto aukkojen tarve on 
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0,01*332 m
2 

= 3,32 m
2
. Savunpoisto hoituu rakennuksen korkeista ovi aukoista, jo-

ten tarvetta savunpoisto ikkunoille tai luukuille ei ole. Rakennuksessa on savunpois-

toon soveltuvat ikkunat, mutta ne on lisätty ulkonäöllisistä syistä. 

5 RAKENNUSLUPAKUVIEN TUOTTAMINEN 

5.1 Pääpiirustukset 

“Pääpiirustuksiin, jotka liitetään kirjallisesti haettavaan rakennuslupahakemukseen, 

kuuluvat asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset” (RT 15-10824 

2004, 2.) 

 

Pääpiirustukset tulee tehdä selkeästi sekä yleisesti käytössä olevan hyvän piirustusta-

van mukaan. Mittakaavaa valittaessa on otettava huomioon kuvattavan kohteen koko. 

Kuvan on vastattava tarkasti merkittyä mittakaavaa. Piirustuksiin saa lisätä tarvitta-

essa tarkentavaa tekstiä. Tarkentavaa tekstiä käytetään esimerkiksi materiaalien ja 

värien kuvaamiseen. Pääpiirustukset sisältävät myös aina nimiön. Nimiöön kirjataan 

tiedot rakennuksesta, suunnittelijasta, piirustuksesta ja piirustuksen tunnistetiedot. 

Lisäksi nimiössä tulee olla suunnittelijan yhteystiedot, allekirjoitus ja nimen selven-

nys. (Suomen RakMK A2 2002, 12.) 

 

Seuraavat alaotsikot sisältävät ohjeita ja määräyksiä, joita olen noudattanut piirtäes-

säni rakennusta koskevat pääpiirustuskuvat. Valmiit piirustukset ovat tämän opinnäy-

tetyön liitteinä.  

5.1.1 Asemapiirros 

Ensimmäisenä kuvana kuvasarjassa on asemapiirros (Liite 1), johon on merkitty uu-

disrakennus. Tontilla jo olevat asuin- ja liikerakennus ja vanha autotalli on merkitty 

kuvaa tulevien toimenpiteiden mukaan, noudattaen seuraavia ohjeita. 
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Asemakaavapiirros sisältää kansilehden, tekstiosan ja asemapiirroksen. Kansilehti 

sisältää nimiön ja muutossarakkeen. Tekstiosassa on kaavamerkinnät ja määräykset, 

piirustus merkinnät selityksineen sekä selvitykset ja laskelmat. Asemapiirroksi teh-

dään tarvittaessa kaksi joista selviää tilanne ennen ja jälkeen rakentamisen. Valmis 

piirustus taitellaan A-4 kokoon joka edellyttää käyttämään piirustuslehtinä A-4 koon 

kokkonaiskerrannaisia. (RT 15-10784 2002, 4.) 

 

Asemapiirroksesta on käytävä ilmi, ettei suunniteltu rakentaminen ole ristiriidassa 

kaavan, maankäyttösuunnitelman tai rakennusjärjestyksen kanssa. Rakennuksen on 

sovittava ympäristöönsä sekä täyttää sille asetetut vaatimukset. Asemapiirroksessa on 

esitettävä riittävässä laajuudessa myös naapurien mahdollisesti muuttuva asema, kui-

tenkin ympäristöä on kuvattava vähintään 10 m etäisyydeltä tontin rajoista. Mittasuh-

teeksi ohjeistetaan valitsemaan 1:200, mikäli rakennus ei ole erittäin suuri. Kuva 

asemoidaan piirustus lehdelle siten että pohjoinen ilmansuunta on ylhäällä. (Suomen 

RakMK A2 2002, 12-13.) 

 

Uusi rakennus merkitään asemapiirrokseen ulkoseinien ulkopinnan mukaan, tarvitta-

essa piirretään kuvaan myös räystäslinjat. Tontilla säilytettävät rakennukset kuvataan 

suurentamalla rakennuksen ala- ja oikea ääriviiva. Poistettavan rakennuksen piirre-

tään käyttäen pisteviivaa. (RT 15-10784 2002, 5.)  

5.1.2 Pohja- ja leikkauspiirros 

Kuvasarjassa toisena kuvana on pohjapiirustus (Liite 2). Pohjapiirroksen jälkeen on 

kuvasarjaan liitetty loogisesti leikkauskuvat, jotta piirustusten lukeminen olisi vaiva-

tonta. Leikkauskuvia on tässä työssä kolme. Kuva kohdat ovat merkitty asianmukai-

sesti pohjakuvaan ja ne kuvaavat Autotallin- (Liite 3), Pesutallin- (Liite 4) ja Katok-

sen (Liite 5) rakenteita. Seinärakenteet Autotallin ja pesutallin osalta olen kuvannut 

vielä tarkempana detalji kuvina (Liite 6). Kuvat olen piirtänyt noudattaen seuraavia 

ohjeita.   

 

Pohja- ja leikkaus piirustukset ohjeistetaan piirtämään samaan mittakaavaan. Mikäli 

kohde ei ole erittäin pieni tai erittäin suuri, on tarkoituksen mukainen mittakaava 
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1:100. Näiden piirustusten tarkoitus on osoittaa, että rakennus täyttää kokonaisuudes-

saan sille asetetut säännökset ja noudattaa hyvää rakennus tapaa. (Suomen RakMK 

A2 2002, 13.) 

 

Pohjapiirros piirretään rakennuksen kaikista tasoista sekä vesikatosta mikäli jul-

kisivukuvat eivät anna riittävää tarkkuutta katon muodosta tai siellä olevista laitteista 

ja kulkuteistä. Piirroksessa esitetään pohja projektiona ja pystyrakenteet leikattuna. 

Kuvaan tulee piirtää rakenteet aukkoineen, kiinteät kalusteet ja varusteet sekä vesi-

pisteet ja lattiakaivot. Piirrokseen on myös merkittävä rakennuksen päämitat, ovien 

aukeamissuunta, palo-osastojen rajat ja paloluokat sekä kaikki rakennukselle oleelli-

set mitat. (Suomen RakMK A2 2002, 13.) 

 

Leikkauskuvien paikat ja kuvasuunta merkitään pohjapiirrokseen nuolin. Leikkaus-

kuvia on piirrettävä kaikista rakennuksen tärkeistä kohdista, jotta voidaan osoittaa 

rakenteet ja ominaisuudet tarkoituksen mukaisiksi. Kaikki oleelliset leikkaus kohdat 

tulee valita ja piirtää rakennuksen pituus- ja poikittaissuunnassa. Pystyrakenteet ku-

vataan projektiona ja vaakarakenteet leikattuina. Leikkauskuvassa esitetään samat 

tiedot kuin pohjapiirroksessa. (Suomen RakMK A2 2002, 13 - 14.) 

5.1.3 Julkisivupiirros  

Neljästä ilmansuunnasta kuvatut julkisivupiirustukset päättävät rakennuslupahake-

mukseen liitettävän kuvasarjan. Rakennus on kuvattu seuraavista ilmansuunnista itä 

(Liite 7), pohjoinen (Liite 8), länsi (Liite 9) ja etelä (Liite 10). Seuraavat ohjeet ohja-

sivat minua kyseisten kuvien piirtämisessä. 

 

Julkisivukuvien tarkoitus on osoittaa rakennuksen kauneus ja sopusuhtaisuus. Ra-

kennusta arvioidaan yksilönä sekä verrataan ympärillä olevaan rakennuskantaan. Jul-

kisivukuvaan on merkittävä korkeusasemat ja katonkaltevuus lukuina. (RT 15-10824 

2004, 7.)  

 

Julkisivupiirrokset tulee piirtää rakennuksen jokaiselta sivulta ja merkitä piirrokseen 

ilmansuunta, mistä kyseinen julkisivu näkyy. Rakennuksen materiaalit ja värit tuo-
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daan esille kirjoittamalla. Materiaaleja voi myös mallintaa julkisivukuvaan tarpeen 

mukaan. Tasoerojen havainnollistamiseksi on syytä käyttää läpikuultavaa varjostusta. 

(Suomen RakMK A2 2002, 14.) 

6 KUSTANNUSARVIO  

Kustannusarvio on laskettu käyttäen Rakennustöiden menekit 2010 -kirjaa. Tämän 

kirjan avulla sain määritettyä materiaalimenekin hukkaprosentteineen sekä tiedot 

työhön kuluvasta ajasta. Materiaalien hinnat olen selvittänyt paikallisilta yrittäjiltä 

sekä internetistä lokakuussa 2013. Kaikki kustannukset on laskettu ALV 0 hinnoin. 

Kustannusarvio keskittyy itse rakennuksen hintaan, joten se ei sisällä maanrakennus-, 

maisemointi- eikä viranomaiskustannuksia. 

 

Kustannusarviosta käy ilmi koko rakennuksen materiaali- ja työkustannukset. Tilaa-

jan toiveesta autotallien ja autokatoksen kustannukset on laskettu erikseen. Edellä 

mainitut kustannukset on jaoteltu edelleen pienempiin osakokonaisuuksiin. Osako-

konaisuudet perustuvat rakennuksen osiin joita ovat tässä työssä Perustukset, lattia, 

runko ja vesikatto. Kustannusten eritellään, jotta tilaaja pystyy vertailemaan tehdas-

valmisteisten ja paikalla rakennetun rakennuksen hintoja. Autotallien ja katoksen 

erittelyn pohjalta voidaan myös tarvittaessa tehdä päätös, jossa rakennus rakennetaan 

kahdessa osassa.  

 

Rakennuksen kokonaishinnaksi tuli noin 94 300 euroa, josta materiaalikustannuksiin 

on varattu 70 900 euroa ja työn osuuteen 23 400 euroa. Jaettaessa rakennus talli ja 

katos kokonaisuuksiin kustannukset olivat 64 800 euro ja 29 500 euroa. Autotallin 

osuus on noin 2/3 osaa koko rakennuksen kustannuksista. 

 

Rakentamiseen kuluva aika on 719 tuntia. Tunnit jaettuna kolmelle työntekijälle, 8 

tunnin työpäiviin rakennusurakka kestää 30 työpäivää.  Tarkemmat tiedot kustannus-

arviosta ovat tämän opinnäytetyön liitteenä (Liite 11). 
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Huomioitavaa tarkasteltaessa kustannusarviota on, että kirvesmiehen palkaksi olen 

määrittänyt 30 e/h ALV 0 sekä se ettei kustannusarvio ota kantaa urakoitsijan tavoit-

telemaan katteeseen. Mikäli urakoitsija tavoittelee esimerkiksi 5 prosentin voittoa, 

nousee kustannukset noin 4700 euroa. Näin ollen loppusummaksi saadaan 99 000 

euroa.  

 

 

7 OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTI JA PÄÄTTÄMINEN 

Projektimme onnistui mielestäni hyvin. Asettamamme tavoitteet ja viranomaisten 

määräykset täyttyivät. 

 

Rakennus sopii ympäristöönsä, noudattaen samaa rakennustyyliä koko korttelin 

kanssa. Värimaailman valinta jo tontilla olevista rakennuksista oli luontevaa ja näin 

ollen uusi rakennus sulautuu rakennus paikkaansa. 

 

Rakennuksen kokonaispinta-ala ulkoseinien pinnasta mitattuna on 361,3 m
2
. Ylitystä 

kaavamääräyksen antamaan ylärajaan tuli 11,3 m
2
. Ylitys oli kuitenkin niin pieni, 

että rakennusvalvonta hyväksyi ylimääräiset neliöt.  

 

Tilantarve saatiin tyydytettyä. Kaikille osuuskunnan autoille on nyt suunniteltu oma 

tallipaikka mukaan lukien kuorma-auto, jota voi säilyttää pesutallissa. Alkuperäisissä 

toiveissa oli 15 katospaikkaa työntekijöiden autoille. Tätä toivetta ei pystynyt toteut-

tamaan kaavamääräysten puitteissa. Työpäivän aikana tallit ovat kuitenkin tyhjät, 

joten niitä voidaan käyttää silloin työntekijöiden autojen säilyttämiseen. Näin ollen 

on työntekijöillä käytössä 16 säältä suojattua autopaikkaa. 

 

Rakennuslupakuvat on piirretty virallisten ohjeiden mukaan. Tilaajalla on nyt valmi-

us hakea rakennuslupaa tarvittaessa. 
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Laskettu kustannusarvio antaa mahdollisuuden sisällyttää rakennushanke tulevaan 

budjettiin. Tarvittaessa rakennus voidaan rakentaa kahdessa osassa. Rakennushank-

keen lykkääminen johtaa sen kallistumiseen, koska rakennustarvikkeiden hinta nou-

see vuosittain noin viidellä prosentilla.   

 

Päätän opinnäytetyöni luovuttamalla piirtämäni kuvat ja opinnäytetyön raportin tilaa-

jalle. Kuvat sekä kustannusarvio luovutetaan paperilla sekä sähköisessä muodossa, 

jotta projektin jatkaminen käy vaivattomasti. Mahdolliset muutokset ja tarkennukset 

on näin helppo päivittää kuviin ja kustannusarvioon.  

 

Tilaaja tekee parhaaksi katsomansa jatkotoimenpiteet tekemieni dokumenttien poh-

jalta. Päätökset sisältävät muun muassa rakennustavan, rakennusjärjestyksen sekä 

aikataulutuksen. 
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3.Laudoituksen suunnan vaihtava koristerima

(valkoinen)

4.Räystäs- ja pielilaudat (valkoinen)

1.

2.

3.

4.

K.osa / Kylä Kortteli / Tila Tontti/Rn:o

Pappila Harjula 4:16

Viranomaisten arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide

Uudisrakennus

Piirustuslaji Juoks. n:o

Pääpiirustus

Rakennuskohteen nimi

Laitilan Puhelin OSK.

Autotalli

Mikaelinkatu 1, Laitila

Piirustuksen sisältö Mittakaava

Julkisivu 4, Etelä 1:50

Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus

Tomi Saisaari

Suunnitteluala, työn N:o ja piirustuksen N:o
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