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The first purpose of this bachelor thesis is to study and report, what a hot work space is, 

how to build a hot work place and what the requirements regarding it are. In this study 

some existing and in use hot work places are presented and also a solution how to con-

struct a new one is found.  

 

The second purpose of this thesis is to find out how to make use of the existing building 

stock. In this context the use of a cold warehouse is converted to a semi-heated hot work 

place. The requirements of a semi-heated space are clarified. In addition, it is displayed 

how participants of the project planning can do independent research about the types 

and layers of the structure and thus can estimate the costs beforehand.
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, kuinka yksityishenkilöt voivat rakennuttaa 

tulityötilaksi kelpaavia rakennuksia. Tulityötiloista on ollut erittäin vaikea löytää tietoa, 

jonka takia tämä työ on pyydetty tehtäväksi. 

 

Usein verstastilat eivät ole rakennuslain tarkoittamia lämpimiä tiloja, eikä niitä ole jär-

kevää rakentaa myöskään lämpimiksi, joten puolilämpimän tilan vaatimukset selvite-

tään tähän työhön. 
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2 OLEMASSA OLEVA RAKENNUS JA TAVOITE 

 

 

2.1 Rakennuksen tiedot  

 

Opinnäytetyön tekeminen alkoi tutustumalla olemassa olevaan varastokatokseen (kuva 

1) Ikaalisten Vähäröyhiössä. Ulkorakennuksen on suunnitellut insinöörioppilas Kai 

Nieminen vuonna 1986 ja rakennukselle on myönnetty rakennuslupa 23.03.1993 (liite 

1). Rakennusluvan mukainen kerrosala piharakennuksella on 82 m² sekä käyttötarkoi-

tuksena talousrakennus (Rakennuslupa). 

 

 

KUVA 1. Valokuva muutostyön kohteena olevasta rakennuksesta. 
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2.2 Olemassa olevan rakennuksen kartoitus 

 

Rakennus mallinnettiin ArchiCAD ohjelmalla kolmiulotteiseksi, jotta rakenteiden 

muokkaaminen sekä rakennuksen ilmeen tarkastelu onnistuisi läpi projektin (kuva 2). 

ArchiCAD-ohjelman tuottama 3D-malli on myös hyvä pohja myöhempiä muutoksia 

ajatellen. 

 

 

KUVA 2. Lähtötilanteen pohjakuva ArchiCAD-ohjelmalla tuotettuna. 

 

ArchiCAD-ohjelmasta AutoCAD-yhteensopiviksi viedyt tiedostot ovat muokattavissa 

myös käyttäjän toimesta ilmaisella DraftSight-ohjelmalla. Tämän työn tekemisessä on 

käytetty DraftSight-ohjelmaa (myöhempänä DS). 
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2.3 Työn päämäärä 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, kuinka olemassa olevaa varastokatosta voitai-

siin hyödyntää verstastilana, jossa voisi tehdä myös tulitöitä kuten, käyttää kulma-

hiomakonetta. 

 

Verstasrakennukseen tehdään myös taukotila sekä kuivakäymälä, jotta käyttömukavuus 

kasvaa. Koko rakennusta muokataan siten, että rakennus täyttää puolilämpimän tilan 

vaatimukset. 

 

Puuliiteri on tarkoitus jakaa kahteen osioon kevyellä väliseinällä, joihin tehdään työtila 

sekä kuivakäymälä. Kalustokatoksen osaan tulee varsinainen tulityötila ja verstas. Va-

rastotila pysyy varastotilana jonne asennetaan hyllyjä sekä kaappeja. Aitta muutetaan 

taukotilaksi, joka kalustetaan kuten työmaatilojen taukotilat: pöytiä, tuoleja, sohva sekä 

jääkaappi. 
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3 TULITYÖTILA 

 

 

3.1 Mikä on tulityötila 

 

Tulityöpaikkoja on kahden laisia, tilapäisiä sekä vakituisia. 

 

 

3.1.1 Vakituinen tulityöpaikka 

 

Vakituisella tulityöpaikalla on tehtävä tulityöt aina kun se on olosuhteiden valossa mah-

dollista (Finanssialan keskusliitto 2013, tulityöt suojeluohje 2014). Vakituisella tulityö-

paikalla on tiettyjä edellytyksiä, jotka paikan/alueen on täytettävä: 

 tulityöpaikan rakenteiden on oltava palamattomia tai suojaverhottuja, jos rakenteet ovat 

palavia 

 tulityöpaikan rakenteiden ja suojausten on oltava niin tiiviitä, että tulitöissä syntyvät 

kipinät ja roiskeet eivät pääse kulkeutumaan työtilan ulkopuolelle tai tunkeutumaan 

rakenteiden sisälle 

 tulityöpaikalla on oltava vähintään kaksi 43A 183BC -teholuokan käsisammutinta, joista 

toisen käsisammuttimen voi korvata pikapalopostilla tai kahdella 27A 144BC - 

teholuokan käsisammuttimella 

 tulityöpaikalla ei saa olla työhön kuulumatonta palavaa materiaalia 

 tulityöpaikalla ei saa käsitellä tai säilyttää palavia nesteitä, eikä tulityöpaikka saa olla 

yhteydessä sellaiseen tilaan, jossa voi olla palavia kaasuja 

 vakituisella tulityöpaikalla on noudatettava tilapäiselle tulityöpaikalle annettuja 

vaatimuksia, jos tulityön kohde oleellisesti lisää palovaaraa. 

(Finanssialan keskusliitto 2013, Tulityöt suojeluohje 2014). 

 

Vakituisella tulityöpaikalla tehtävissä tulitöissä ei vaadita tulityölupaa, eikä tulityön tekijältä 

tulityökorttia (Finanssialan keskusliitto 2013, Tulityöt suojeluohje 2014).  
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3.1.2 Tilapäinen tulityöpaikka 

 

Tilapäiselle tulityöpaikalle on säädetty tiettyjä vaatimuksia poiketen vakituisen tulityö-

paikan vaatimuksista. 

 

 Tilapäisellä tulityöpaikalla tulityön tekijältä vaaditaan aina tulityökortti 

 Tilapäiselle tulityöpaikalle vaaditaan aina tulityölupa (määräaikainen) 

 Tulityö on korvattava palovaarattomalla menetelmällä, mikäli voidaan epäillä, et-

tä tulityön tekeminen ei ole turvallista. 

(Finanssialan keskusliitto 2013, Tulityöt suojeluohje 2014). 

 

 

3.2 Olemassa olevien tulityötilojen esittely 

 

Työhön liittyen etsittiin olemassa olevia tulityötiloja, joissa vierailtiin sekä kuvattiin, 

kuinka nämä ovat toteutettu.  

 

 

3.2.1 Tredu, Kivimiehenkadun toimipiste, Nokia 

 

Nokialla Kivimiehenkadun toimipisteessä Tredun ammattikoulun tulityötilan (kuva 3) 

käyttö on erittäin vähäistä, vierailun aikaan (20.04.2015) tila oli varastokäytössä, sillä 

tilassa ei ole opetusta. 

 

Toimipisteessä tulityötilan tulityöpisteet (kuva 4) on varastokäytöstä huolimatta pidetty 

siisteinä ja toimintakuntoisina. Tilaan varastoidut tavarat on varastoitu kuormalavoille, 

jotta tarpeen tullen ovat helposti siirrettävissä poissa tilasta. 
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KUVA 3. Tredun Kivimiehenkadun toimipisteen tulityötilan pohjapiirustus. 

 

 

KUVA 4. Tredun Kivimiehenkadun toimipisteen tulityötilan tulityöpisteitä.  
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3.2.2 Tredu, Hepolamminkadun toimipiste, Tampere 

 

Tampereella Hepolamminkadun toimipisteessä ammattikoululaiset opiskelevat levysep-

pähitsareiksi tähän tarkoitukseen suunnitellussa tilassa (kuva 5). Heillä tila on täysipäi-

väisessä käytössä. 

 

 

KUVA 5. Tredun hepolamminkadun toimipisteen erään tulityötilan pohjapiirustus. 
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Kovasta käytöstä huolimatta tilat ovat edelleen hyvässä kunnossa (kuvat 6 ja 7). Tilan 

selkeys näkyy siisteytenä sekä käytön yksinkertaisuutena. Tilassa näkyy hyvin kuinka 

järjestelmällisyys ja siisteys edesauttavat tilan siisteyttä. Tulityötilassa siisteyden merki-

tys paloturvallisuudessa korostuu entisestään. 

 

 

KUVA 6. Tredun Hepolamminkadun toimipisteen tulityötilan tulityöpisteitä. 

 

 

KUVA 7. Tredun Hepolamminkadun toimipisteen tulityötilan tulityöpisteitä. 
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3.3 Tulityötilan toteutus Kujansuussa 

 

Työn kohteena olevaan verstastilaan tulityötila ei vaadi rakenteilta erityisiä vaatimuksia. 

Tilaan tuodaan säädöksien mukaiset kaksi kappaletta 43A 183BC -teholuokan käsisammu-

tinta (Finanssialan keskusliitto 2013, Tulityöt suojeluohje 2014), joiden telineet kiinnitetään 

seinään helposti saatavaan paikkaan. 

 

Tila on pidettävä siistinä, jottei palonarka pöly pääse kerääntymään paikkoihin. Tilassa ei 

myöskään saa varastoida hitsauskaasuja tai muutakaan palavaa materiaalia. 

 

Verstaan ja varaston sekä työtilan väliin tulevat väliovet ovat palo-ovia. Asennus valmistajan 

ohjeiden mukaisesti. Ilmanvaihtoon asennetaan tarkoituksen mukaiset palopellit (LVI-

suunnittelija). 
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4 PUOLILÄMMIN RAKENNUS 

 

 

Puolilämpimällä tilalla tarkoitetaan tilaa, jossa ei oleskella normaalissa vaatetuksessa 

jatkuvasti. Tilassa pidetään lämpötilana + 5 °C - + 17 °C, ellei tilan käyttö nosta lämpö-

tilaa. (RakMK D3, 5). 

 

4.1 U-arvo - vaatimukset 

 

Lämmönläpäisykertoimella U (W/(m²K) tarkoitetaan sen lämpövirran tiheyttä, joka ra-

kennusosan läpäisee, lämpöeron ollessa yksikön (Kelvin) suuruinen rakennusosan eri-

puolilla. (RakMK D3, 5). 

 

U-arvoa, eli rakennuksen lämmönläpäisykerrointa, laskettaessa ohjearvot löytyvät Ra-

kentamismääräyskokoelman osasta D3 (kuva 8). 

 

 

KUVA 8. U-arvovaatimukset puolilämpimälle tilalle (RakMK D3, 13) 

 

Laskenta tehdään RakMK C4:n kaavalla 

     

jossa RT
 
= rakennusosan kokonaislämmönvastus ympäristöstä ympäristoon (RakMK 

C4, 5). 
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Rakennusosan kokonaislämmönvastus kertoo rakennuksen osien lämmöneristyskyvystä. 

Laskennassa käytettävät kaavat löytyvät myöskin rakennusmääräyskokoelman osasta 

C4. RT on rakennusosan rakennekerrosten yhteenlaskettu lämmönvastus. Rakenneker-

rosten lämmönvastuksen laskenta suoritetaan kaavalla 

         

jossa dn on rakennekerroksen paksuus metreinä ja 

λn on rakennekerroksen lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo. RT-arvoon lisätään myös 

sisä- ja ulkopinnan pintavastukset Rsi ja Rse (RakMK C4, 5). 

 

4.2 E-luku - vaatimukset 

 

E-luku lasketaan rakennukselle aina, oli kyseessä saneeraus- tai uudisrakennuskohde. E-

luku kertoo rakennuksen kokonaisenergiankulutuksen (RakMK D3, 8). 

 

Tässä työssä kohteena olevalle talousrakennukselle E-luku - vaatimusta ei ole, mutta 

ohjeenmukaisesti tämä tarvitsee laskea. 

 

E-luku lasketaan tässä tapauksessa kertomalla ostoenergian määrä eregriakohtaisella 

kertoimella sekä jakamalla lämmitettävällä alalla. 

  
                       

                   
 

Lämmitys kohteessa tapahtuu polttoöljykäyttöisellä puhaltimella, joten fpolttoaina=1,0. 

(RakMK D3) 

 

E-lukulaskentaa suorittavat pätevöityneet energiatodistuksen laatijat, joilta energiatodis-

tus tulee tilata rakennuslupaa varten. 
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4.3 U-arvon laskenta 

 

4.3.1 Lähtötiedot 

 

U-arvon laskennassa lähtötietoja ovat käytettävät materiaalit, rakennekerrosten paksuus 

sekä rakenteiden pintavastukset. Rakennekerrosten paksuus määräytyy U-arvo - vaati-

muksen perusteella. Käytettävät materiaalit on valittava tarkoitukseen sopiviksi, mm. 

tähän työhön valitaan eristeeksi kivivilla (Paroc WAS 25t), joka on paloturvallisempi 

kuin mineraalivilla. Myös pinnoitteiden valinta on tärkeää, paperinen tapetti on erittäin 

syttymisherkkä, kun taas maaleja saa käyttötarkoitukseen sopivina. Rakenteiden pinta-

vastukset löytyvät rakennusmääräyskokoelman osasta C4 sivulta 16 taulukosta (kuva 9). 

 

 

KUVA 9. Rakenteiden pintavastukset U-arvolaskennassa (RakMK C4, 16). 
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4.3.2 Seinän U-arvon laskenta 

 

Rakennuksen ulkoseinien lisäeristys suoritetaan Paroc-kivivillalla, joka on heikommin 

palava materiaali lasivillaan verrattuna. Seinien sisäpinnat verhotaan Knauf Normaali 

kipsilevyllä (KN 13) Alla laskettuna U-arvo ulkoseinälle ilman lisäkoolausta (US1) se-

kä 48mm lisäkoolauksella (US2) ulkopuolelle. 

 

                         
       

       
     

    

    
     

         
   

 
     

   

 
      

       

     
 
  

      
       

    
 
  

             

                   

     
 

    
 

     
 

             
 

                  

 

Rakenteen U-arvoksi ilman lisäeritystä tulee hieman liian suuri, vertailuarvona käyte-

tään ylläolevan taulukon mukaista arvoa 0.26 W/(m²K). 
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Lisätään rakenteeseen 48mm lisäkoolaus sekä -eristys ulkopuolelle rakennusta. 

 

                         
       

       
     

    

    
      

           

           

     
            

            
     

         
   

 
     

   

 
      

       

     
 
  

      
       

    
 
  

  

     
       

            
      

       

           
             

                   

     
 

    
 

     
 

             
 

                  

 

Tällaisella lisäeristyksellä ja pienellä työllä rakennuksen seinät saadaan vastaamaan 

vaadittavaa taulukon mukaista arvoa. 
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4.3.3 Yläpohjan U-arvon laskenta 

 

Yläpohjaan valitaan eristeeksi sama Parocin kivivillalevy kuin seiniinkin. Kattotuolien 

alapaarteen (100mm) laitetaan 2 villalevyä, ja tämän päälle lisäeristeeksi Parocin puhal-

lettavaa kivivillaa (Paroc BLT 6). Katon sisäpinta verhotaan Knaufin KN 13 kipsilevyl-

lä. Alla esitetty laskelma yläpohjan U-arvosta eristystyön jälkeen. 

 

                        
       

       
     

    

    
 

              

              
     

        
   

 
     

   

 
      

       

     
 
  

      
       

    
 
  

  

       

            
             

                  

    
 

   
 

    
 

             
 

                 

 

Tällä rakennetyypillä yläpohjan U-arvo vaatimus täyttyy (vrt. vaatimus 0,14 W/(m²K) ). 
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4.3.4 Alapohjan U-arvon laskenta 

 

Alapohjan muutostyö on usein projektissa hankalin sekä kallein toteutettava. Tässä koh-

teessa alapohjassa ei ole ollenkaan eristettä, joten lattia on avattava, maata kaivettava 

pois, tehtävä uusi kapillaarikatkokerros seulotusta sepelistä sekä eristettävä ja uudelleen 

valettava betoninen pintalaatta eristekerroksen päälle. Eristeeksi valitaan Finnfoam FL-

200 50mm. Eristepaksuudeksi valitaan 150mm ja päälle valetaan 80mm betonilaatta 

C25/30 betonista. 

 

        
       

       
 

       

       
 

        
   

 
 

      

     
 
  

 
      

   
 
  

 

                  

    
 

   
 

    
 

             
 

                 

 

 

Alapohja on maata vasten rajoittuva rakennusosa, U-arvoraja 0,24 W/(m²K). Tällaisella 

rakenteella alapohja saadaan myöskin vastaamaan määräyksiä sekä kestämään käytössä. 
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4.3.5 Ikkunoiden ja ovien U-arvon laskenta 

 

Ikkunoiden ja ovien U-arvon laskentaan löytyy ohjeet myös Rakennusmääräyskokoel-

man osiosta C4 (Kuva 10). 

 

KUVA 10. Oven ja ikkunan U-arvon laskenta (RakMK C4, 23). 

 

Verstastilan olemassa olevia ovia parannetaan lisäämällä 50mm polyuretaanilevyä me-

tallikehihoiden sisään, tiivistetään uretaanilla sekä peitetään ovi peltilevyllä ulkonä-

kösyistä. Kuvassa 11 on esitetty oven rakenne. 
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KUVA 11. Oven piirustus, tuotettu DraftSight-ohjelmalla. 

 

Valoaukkoa ovessa ei ole, joten Ag ja Ug ovat arvoltaan 0. Muuten laskenta menee edel-

lisen sivun kaavan mukaisesti. Alla esitetään verstastilan parioven U-arvo laskettuna. 

 

100mm x 100mm puutavarasta valmistettujen oven karmien projektioala on 

 

                                  

 

Ovilehden projektiopinta-ala 
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Karmin U-arvo 

 

       
      

      
     

       
   

 
 

     

    
 
  

             

                

   
 

   
 

   
 

            
 

                

 

Ovilehden U-arvo 

 

            
       

       
     

      

      
     

       
   

 
      

      

     
 
  

      
      

  
 
  

             

                 

   
 

   
 

   
 

             
 

                

 

Oven U-arvo 

 

   
             

     
 

   
             

 
   

            
 

   
             

 

                

 

Verstaan oven U-arvo alittaa vaaditun 1,4 W/(m²K). 
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5 YHTEENVETO 

 

 

Piharakennukselle voidaan työssä esitetyin rakennemuutoksin hakea toimenpide- tai 

rakennuslupaa. Kunnan rakennustarkastaja päättää, kumman luvan piiriin työ kuuluu. 

Kuvassa 12 esitetty uusi pohjapiirustus rakennukselle. 

 

 

KUVA 12. Pohjapiirustus uudistetusta ulkorakennuksesta (ArchiCAD). 

 

Tulityötilan vaikutus toimenpidelupaan tarvitsee myös selvittää rakennusvalvonnasta. 

Rakentamismääräyskokoelmassa ei ole tulityötiloista erillisiä määräyksiä, joten lähtö-

kohtaisesti tämä ei tuota muutoksia rakenteisiin. 

 

Liitteenä työssä olevien rakennuspiirustusten lisäksi rakennus- ja toimenpidelupa tarvit-

see asemapiirustuksen. Asemapiirustuksen pohjana olevan kartan voi tilata maksua vas-

taan kunnan rakennusviranomaiselta. 

 

Luvanhakuprosessin alkaessa on hyvä olla heti yhteydessä oman kunnan rakennusvi-

ranomaiseen, jolta saa tiedon tarvittavista liitteistä hakemukseen sekä ohjeet hakemuk-

sen täyttämiseen. Hakemus tulee täyttää huolellisesti, sekä liittää kaikki tarpeelliset liit-

teet hakemukseen ennen lupahakemuksen jättämistä käsiteltäväksi. Tämä nopeuttaa 

hakemuksen käsittelyä. 
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6 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyön tekeminen valitsemastani aiheesta oli erittäin mielenkiintoista ja haasta-

vaa. Tulityötiloista tiedon etsiminen näytti aluksi mahdottomalta, kunnes tietoa alkoi 

löytymään palotarkastajan avustamana. 

 

U-arvon laskeminen osoittautui myös haasteelliseksi, sillä piti löytää materiaalit jotka 

kestävät lämpöä palamatta ja samalla ajatella myös taloudellista näkökulmaa työn to-

teuttamisessa. Myös työn tilaajalta tuli pyyntöjä sekä ehdotuksia työn aikana, jotka täy-

tyi ottaa huomioon työtä tehtäessä. 

 

Muutostyöt toteutetaan suurimmilta osin hartiapankki-rakentamisena, eli rakennuttaja 

tekee muutostyöt itse. Tämä asetti suunnittelulle omat haasteensa, sillä monimutkaisten 

rakenteiden valitseminen olisi poistanut tätä mahdollisuutta.  
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LÄHTEET 

Ympäristöministeriö. Suomen rakentamismääräyskokoelma C4 

http://www.finlex.fi/data/normit/1931-C4s.pdf 

 

Ympäristöministeriö. Suomen rakentamismääräyskokoelma D3 

http://www.finlex.fi/data/normit/37188-D3-2012_Suomi.pdf 

 

Ympäristöministeriö. Suomen rakentamismääräyskokoelma E1 

http://www.finlex.fi/data/normit/37126-E1_2011-fi.pdf 

 

Finanssialan keskusliitto 2013. Tulityöt suojeluohje. 

http://www.fkl.fi/materiaalipankki/ohjeet/Dokumentit/Tulityot_suojeluohje_2014.pdf 

 

Paroc WAS 25t jäykkä kivivillalevy. 

http://www.paroc.fi/ratkaisut-tuotteet/tuotteet/pages/seinaeristeet/paroc-was-25t 
 

Knauf Normaali kipsilevy KN 13. 

http://www.knauf.fi/tuotteet/knauf-rakennuslevyt/kipsilevyt/knauf-normaali-kipsilevy-

kn-13 

 

Finnfoam-lämmöneristyslevyjen tekniset tiedot. 

http://www.finnfoam.fi/files/3814/0981/4420/Finnfoam_tekniset_tiedot_1.9.2014.png 

 

SPU AL -eristelevy 

http://www.spu.fi/tuotteet/tuote/spu-al/ 
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Liite 1. Rakennuslupa 

Liite 2. Pohjapiirustus, Lupakuva 

Liite 3. Leikkauspiirustus, Lupakuva 

Liite 4. Julkisivupiirustukset, Lupakuva 

Liite 5. Rakennuksen 3D-malli 

Liite 6. Havainnekuva Rakennuksesta 
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GSEducationalVersion

ARK Nokso-Koivisto Ikaalinen.pln

002

Pohjapiirustus 1:100

Luolakatu 1 A 11 33710 Tampere

Kujansuu 2:3

Käyttötarkoituksen muutos
Vähäröyhiöntie 11
39430 Ikaalinen

Jussi Kyllijoki, RI opiskelija

045 128 6331

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

Juokseva nro

Mittakaava

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero MuutosPiirustuksen tunnus

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys TiedostoSuunnitteluala

Vähäröyhiö

Käyttötarkoutuksen muutos Lupakuvat

Työtila

WC

Verstastila Varasto Taukotila

P
uu

liit
er

i

K
al

us
to

ka
to

s

A
itt

a

VS
Eristetään ja levytetään
-Knauf KN 13 normaali kipsilevy
-Höyrynsulkumuovi 0,2mm limitetään ja teipataan
- Runko 98x48 K600 + Paroc WAS 25t kivivilla
-Höyrynsulkumuovi 0,2mm limitetään ja teipataan
-Knauf KN 13 normaali kipsilevy

Taukotilassa kipsilevy korvataan vaakapaneloinnilla

VS

VS VS VS

US

US
Lisäeristetään ja levytetään
-Knauf KN13 normaali kipsilevy
-Höyrynsulkumuovi 0,2mm limitetään ja teipataan
-Runko 48x98 K600 + Paroc WAS 25t kivivilla
-Lisäkoolaus 48x48 K600 + Paroc WAS 25t kivivilla
-Tuulensuojalevy
-Vaakarimoitus
-Pystylaudoitus siten että ilman kierto varmistuu
U-arvo = 0,19 W/(m²K)

Taukotilassa kipsilevy korvataan vaakapaneloinnilla

A

A

Pohjapiirustus 1:100
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003

Leikkaus 1:50

Luolakatu 1 A 11 33710 Tampere

Kujansuu 2:3

Käyttötarkoituksen muutos
Vähäröyhiöntie 11
39430 Ikaalinen

Jussi Kyllijoki, RI opiskelija

045 128 6331

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

Juokseva nro

Mittakaava

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero MuutosPiirustuksen tunnus

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys TiedostoSuunnitteluala

Vähäröyhiö

Käyttötarkoutuksen muutos Lupakuvat

2 
78

3

±0,000

+4,356

+3,249

YP
Lisäeristetään ja levytetään
-Peltikate
-Ruoteet
-Kattokannattimet
-150mm Paroc BLT 6 puhalluskivivilla
-100mm Paroc WAS 25t kivivilla
-Höyrynsulkumuovi 0,2mm limitetään ja teipataan
-Knauf KN 13 normaali kipsilevy
U-arvo = 0,14 W/(m²K)

US
Lisäeristetään ja levytetään
-Knauf KN13 normaali kipsilevy
-Höyrynsulkumuovi 0,2mm limitetään ja teipataan
-Runko 48x98 K600 + Paroc WAS 25t kivivilla
-Lisäkoolaus 48x48 K600 + Paroc WAS 25t kivivilla
-Tuulensuojalevy
-Vaakarimoitus
-Pystylaudoitus siten että ilman kierto varmistuu
U-arvo = 0,19 W/(m²K)

AP
Vanha puretaan, uudelleen rakennetaan
-Teräsbetonilaatta 80mm C25/30
-Finnfoam FL-200 50mm Puolipontti 150mm
-Kapillaarikatkona Seulottu sepeli #8-32
U-arvo = 0,23 W/(m²K)

YP

US

AP

Leikkaus A - A
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Julkisivut 1:100

Luolakatu 1 A 11 33710 Tampere

Kujansuu 2:3

Käyttötarkoituksen muutos
Vähäröyhiöntie 11
39430 Ikaalinen

Jussi Kyllijoki, RI opiskelija

045 128 6331

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

Juokseva nro

Mittakaava

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero MuutosPiirustuksen tunnus

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys TiedostoSuunnitteluala

Vähäröyhiö

Käyttötarkoutuksen muutos Lupakuvat

Julkisivu pohjoiseen Julkisivu länteen

Julkisivu etelään Julkisivu itään
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005

3D-malli 1:133,02

Luolakatu 1 A 11 33710 Tampere

Kujansuu 2:3

Käyttötarkoituksen muutos
Vähäröyhiöntie 11
39430 Ikaalinen

Jussi Kyllijoki, RI opiskelija

045 128 6331

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

Juokseva nro

Mittakaava

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero MuutosPiirustuksen tunnus

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys TiedostoSuunnitteluala

Vähäröyhiö

Käyttötarkoutuksen muutos Lupakuvat
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3D-Havainnekuva 1:100

Luolakatu 1 A 11 33710 Tampere

Kujansuu 2:3

Käyttötarkoituksen muutos
Vähäröyhiöntie 11
39430 Ikaalinen

Jussi Kyllijoki, RI opiskelija

045 128 6331

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

Juokseva nro

Mittakaava

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero MuutosPiirustuksen tunnus

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys TiedostoSuunnitteluala

Vähäröyhiö

Käyttötarkoutuksen muutos Lupakuvat
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