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Opinnäytetyössä käsitellään rakentamiseen vaadittavia lupia ja niiden hakemista. Työssä on kerrottu myös lampolan suunnittelua koskevista määräyksistä ja ohjeista sekä tilojen mitoitukseen
asetetuista vaatimuksista.
Työn pohjaksi määriteltiin tilaajan kanssa millainen ja minkä kokoinen lampola rakennettaisiin.
Lampolasta laadittiin pääpiirustukset AutoCAD Architecture 2013- ohjelmalla, joilla tilaaja voi hakea rakennuslupaa. Pääpiirustukset sisälsivät asemapiirroksen, pohjapiirroksen, julkisivupiirrokset ja leikkauspiirroksen. Työssä myös laadittiin tilaajalle kustannusarvio maa- ja metsätalousministeriön laatiman kustannusarvio ja rakennusselostuspohjan mukaan.
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The target of this thesis was to design a sheep barn required by the commissioner Simo Viljamaa, whose farm is located in Sievi, Northern Ostrobothnia.
The thesis deals with building permits and instructions how to apply for them. In addition, directives concerning the design and dimensioning of a sheep barn were studied.
At the beginning, the commissioner defined what size the sheep barn should be, as well as how it
was to be built. The necessary set of plans were drawn up using the AutoCAD Architecture 2013
for applying the building permit. They included the site layout, floor plan, façade plans and sectional plan. The thesis work also includes the cost estimate for the commissioner according to the
cost estimate and building specifications of the Finnish Ministry of Agriculture and Forestry.
The thesis outcome includes the blueprints for applying the building permit and the cost estimate
of the actual construction.
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1 JOHDANTO

Tässä opinnäytetyössä käsitellään lampolan suunnittelua ja rakentamiseen liittyviä asioita. Opinnäytetyössä kerrotaan lampolan rakennuslupapiirustusten piirtämisestä ja suunnittelusta sekä kustannusarvion laskemisesta. Opinnäytetyön
tavoitteena on tehdä tilaajalle rakennusluvan hakemiseen tarvittavat piirustukset
sekä laskea lampolan kustannusarvio.
Työn aiheen sain vanhemmiltani, joilla on suunnitelmissa rakentaa uusi toimivampi ja käyttäjäystävällisempi lampola. Lampola rakennetaan tilalle, joka sijaitsee Sievin kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla. Tilalla on tuotannossa vanhasta sikalasta rakennettu lampola. Lampolan ongelmana ovat matalat sisätilat ja talvella kosteus.
Uudessa tuotantorakennuksessa tavoitteena olisi saada työtehtäviä koneellistettua ja saada käyttäjä- ja eläinystävällisemmät tilat. Uusi lampola olisi myös eläimille viihtyisämpi ja toimivampi. Uudessa lampolassa on kuivikepohja, ja rehunjako tehdään seosrehuvaunulla.
Työssä käydään läpi lampolan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä.
Lampolan suunnittelussa täytyy ottaa huomioon tarvittavat vaatimukset sekä
eläinten ja hoitajien hyvinvointi. Lampolan suunnittelussa on huomioitava kustannusten pysyminen pieninä.
Opinnäytetyö tehdään käyttämällä Autodesk AutoCAD 2013 -ohjelmistoa piirustusten laadintaan. Kustannuslaskelmat tehdään maa- ja metsätalousministeriön
laatimaan kustannusarvio- ja rakennusselostuspohjaan.
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2 RAKENNUSSUUNNITTELU

Rakennushankkeen suunnittelu alkaa kohteen käyttötarkoituksen ja rakennushankkeeseen ryhtyvän tarpeiden ja toiveiden selvittämisellä. Suunnittelussa täytyy ottaa huomioon yleiset rakentamisen vaatimukset. Niitä ovat rakenteiden lujuus ja vakaus, paloturvallisuus, hygienia, terveys ja ympäristö, käyttöturvallisuus, meluntorjunta sekä energia- ja lämmöneristyksen perusvaatimukset. Rakennus suunnitellaan ominaisuuksiltaan kestäväksi ja ympäristöön sopivaksi.[1.]
Rakennuksen suunnittelu on usean eri suunnittelijan yhteistyötä. Näitä ovat rakennus-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijat. Pääsuunnittelija koordinoi yleensä
hankkeen suunnittelua. Kaikkien suunnittelijoiden on oltava kelpoisia kuhunkin
suunnittelutehtävään. Hankkeen kustannukset ratkaistaan pääosin jo suunnitteluvaiheessa, joten suunnittelun laatuun kannattaa kiinnittää huomiota.[1.]
Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee rakentamisen yleiset edellytykset ja vaatimukset sekä lupamenettelyn ja viranomaisvalvonnan. Rakentamista koskevat
tarkemmat säännökset ja ohjeet on koottu Suomen rakentamismääräyskokoelmaan. Rakentamismääräyskokoelman määräykset koskevat pääasiassa uudisrakentamista. Määräysten soveltaminen rakentamisessa on joustavaksi tarkoitettu, rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet huomioon ottaen.[2.]
Maankäyttö ja rakennuslain 17. luvun mukaan rakentamista koskevia suunnitelmia ovat rakennussuunnitelma sekä erityissuunnitelmat. Rakennussuunnitelma
sisältää rakennuksesta pääpiirustukset, joihin kuuluvat asemapiirros sekä pohja-,
leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Erityissuunnitelmissa esitetään muut tarpeelliset
piirustukset, laskelmat ja selvitykset. Suunnitelmat on laadittava siten, että ne
täyttävät rakentamista koskevat säännökset, määräykset ja hyvän rakennustavan vaatimukset.[5.]
Tuotantorakennuksen suunnitteluun sisältyy toiminnallinen, taloudellinen ja tekninen suunnittelu. Tekninen suunnittelu voidaan aloittaa, kun riittävät taustatiedot
vaihtoehtoineen ja rajoituksineen ovat selvillä. Suunnittelu aloitetaan hankesuunnittelulla, josta edetään rakennussuunnitteluun ja edelleen tekniseen suun-
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nitteluun. Suunnittelua tehdään koko rakentamisen valmistelun ja rakentamisen
ajan.[3, s. 9]
Suunniteltaessa maatalousrakennuksia korostuu suunnittelijan kokemus ja ammattitaito. Kokenut suunnittelija hahmottaa jo alkuvaiheessa tarvittavat tilat ja niiden järjestyksen siten, että suuria muutoksia ei välttämättä tarvitse tehdä.[3, s.
10.]

2.1 Suunnittelijan pätevyydet

Rakennussuunnitelman ja erityissuunnitelman laatijalla täytyy olla tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai sitä vastaava tutkinto sekä riittävä
kokemus alan tehtävistä. Pääsuunnittelijalla tai rakennuksen suunnittelun kokonaisuudesta vastaavalla henkilöllä täytyy olla hyvät ammatilliset edellytykset vastata suunnittelun kokonaisuudesta. Suunnittelijat vastaavat siitä, että suunnitelma täyttää sille asetetut vaatimukset. Jokaisessa rakennushankkeessa tulee olla
nimettynä pääsuunnittelija, joka vastaa suunnittelun kokonaisuudesta.[4.]
Maankäyttö ja rakennuslain 17 luku 120 b § mukaan rakentamisen suunnittelussa rakennussuunnitelmasta vastaa rakennussuunnittelija. Rakennussuunnittelijalla on oltava käytössään suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot ja hänen on huolehdittava, että rakennussuunnitelma täyttää rakentamista koskevien säännösten
ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Hänen on tehtävä rakennussuunnitelmaan rakennustyön aikaiset muutokset sekä laadittava rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje rakennussuunnitelman osalta.[5.]

2.2 Suunnittelijan vaatimukset

Suunnittelutehtävien vaativuusluokkia ovat vaativa, tavanomainen ja vähäinen
suunnittelutehtävä. Suunnittelutehtävät jaetaan vaativuusluokkiin erilaisten vaatimusten perusteella. Niitä ovat rakennuksen arkkitehtonisten, toiminnallisten ja
teknisten vaatimusten, rakennuksen käyttötarkoituksen, terveellisyyden ja energiatehokkuuteen liittyvien ja rakennusfysikaalisten ominaisuuksien, rakennuksen
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koon, rakennussuojelun, kuormitusten ja palokuormien, suunnittelu-, laskenta ja
mitoitusmenetelmien, kantavien rakenteiden vaativuuden ja ympäristön ja rakennuspaikan aiheuttamat vaatimukset.[5.]
Suunnittelijan on oltava soveltuva kyseisen rakennuksen suunnitteluun vaatimusten mukaan. Rakennusvalvontaviranomainen arvioi ja päättää suunnittelijan kelpoisuuden kyseiseen tehtävään.[5.]
Rakennushankkeeseen ryhtyvän täytyy ilmoittaa rakennuslupahakemuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle kirjallisesti pääsuunnittelija ja rakennussuunnittelija. Ilmoituksessa on oltava osoitettu suunnittelijan suostumus tehtävään ja tarvittavat tiedot suunnittelijan koulutuksesta ja kokemuksesta. Suunnittelijan ilmoittamiseen tarkoitettu lomake on työssä liitteenä. (liite 4)[5.]
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3 LAMPOLA

Lampola on lampaita varten rakennettu rakennus. Lampolatyyppejä on kolmenlaisia: kylmälampola, lämminlampola ja ritiläpohja- tai rakolattialampola. Suomen
ilmastossa lampaat tarvitsevat talvisuojan eli lampola on välttämätön. Lampola
voi olla eristetty tai eristämätön, kunhan se tarjoaa riittävän suojan.[6, s. 5.]
Lampolan yleisenä vaatimuksena pitopaikan on oltava riittävän tilava, suojaava,
valoisa, puhdas ja turvallinen. Lampolassa on otettava huomioon eläimen luontaiset tarpeet mahdollisimman hyvin. Eläinsuojelullisiin asioihin tulisi kiinnittää
huomiota jo lampolan suunnitteluvaiheessa. Lampolan tulee tarjota eläimille riittävä suoja kylmyyttä, lämpöä ja kosteutta vastaan. Lampaiden on voitava seistä
ja levätä luonnollisessa asennossa ja päästävä liikkumaan vapaasti. Lampolassa
on oltava tilaa riittävästi, jotta kaikki mahtuvat makuulle yhtä aikaa.[6, s. 5.]

3.1 Eristämätön lampola

Eristämättömässä lampolassa lämpötila on sama tai joitain asteita korkeampi
kuin ulkolämpötila. Rakennuksessa seinät toimivat lähinnä tuulensuojina. Lämmönlähteenä lampolassa toimii lantapatteri, joka tyhjennetään kerran tai kaksi
vuodessa. Eristämättömässä lampolassa eläimet ovat keskimäärin terveempiä
kuin eristetyssä. Eristämättömässä lampolassa sisäilman laatu on parempi ja ilman kosteus on alhaisempi.[7, s. 1.]
Ikkunoita lampolassa tulisi olla riittävästi ja osa ikkunoista tulisi olla avattavia.
Nykyään käytetään ikkunoissa valoa läpäisevää muovia lasin tilalla. Ikkunapintaalaa tulisi olla 1/30 suhteessa lattiapinta-alaan.[7, s. 6.]
Eristämättömän lampolan rakentaessa etuna on rakennuskustannusten pienuus.
Eristämättömässä lampolassa ilmanvaihdon toteuttaminen tehokkaasti voidaan
tehdä seinään ja kattoon tehtävillä aukoilla. Eristämätön lampola on kylmä paikka hoitajalle talvella, mutta lampaille kylmyydestä ei ole haittaa. Karitsoinnin
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ajankohtaan joudutaan asettamaan rajoituksia eristämättömässä lampolassa,
ellei lisälämmitystä voida järjestää karitsoille syntymän jälkeen.[8, s, 12–13 .]

3.2 Olosuhteet

Lampolassa on oltava riittävä ilmanvaihto, jolla huolehditaan haitallisten kaasujen, pölyn ja kosteuden hallinnasta. Ilmanvaihto voi olla koneellinen tai painovoimainen. Lampolan lämpötila on pystyttävä pitämään eläimille sopivana. Lampolan olosuhteet tulee olla eläimen terveyttä ja hyvinvointia edistävät. Tilassa on
oltava riittävä valaistus eläinten hoitamiseen ja tarkastamiseen.[9.]
Pitopaikan lattia ja seinät on oltava rakenteiltaan ja materiaaleiltaan eläimille sopivat. Lattia on voitava helposti pitää kuivana ja huolehdittava nestemäisten eritteiden poistumisesta. Pitopaikka on pidettävä puhtaana, ja laitteiden ja varusteiden kunnosta on huolehdittava. Pitopaikka ja lampaiden terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat laitteet on tarkastettava vähintään kerran päivässä.[9.]
Lampaiden pitoon ja hoitoon tarkoitetut laitteet ja välineet on asennettava ja rakennettava siten, että ne ovat eläimille turvallisia. Juomapaikkojen ja ruokintavälineiden on oltava sellaisia, että ne ovat kaikkien lampaiden ulottuvilla.[9.]
Eläinsuojasta ulkotarhaan tai laitumelle johtavat kulkureitit on oltava lampaille
turvallisia. Lampolan aidat on oltava lampaille turvalliset ja sopivasta materiaalista.[9.]

3.3 Painovoimainen ilmanvaihto

Painovoimaisessa ilmanvaihtojärjestelmässä tulo- ja poistoilma aukkojen koot
ilmoitetaan neliömetreinä. Painovoimainen ilmanvaihto perustuu ulko- ja sisäilman tiheyksien eroon sekä tulo- ja poistoaukkojen korkeuseron aiheuttamaan
paine-eroon. Kesällä ilmanvaihtoa voidaan tehostaa avaamalla ovia tai ikkunoita.
Avattavat ikkunat tulisi merkitä pohjapiirrokseen. Eristämättömässä eläintilassa
poistoilma voidaan poistaa tilasta katossa olevan tuuletusraon tai aukkojen kaut-
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ta. Aukon tulee olla helposti säädettävissä tarpeen mukaan. Tulo- ja poistoilma
aukkojen pinta-alan täytyy olla vähintään yhtä suuri. [10.]
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4 LAMPOLAN SUUNNITTELU

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 532/2013 koskee tuettavaa rakentamista
lammas- ja vuohitalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista. Tätä asetusta sovelletaan muiden rakentamista koskevien säädösten
ja lakien mukaan rakentamisessa ja suunnittelussa.[10.]
Tuotantorakennusta suunniteltaessa mihin tahansa tuotantosuuntaan joudutaan
pohtimaan, mikä ja millainen olisi paras tuotantorakennus. Suunnittelussa tärkeimmän mielipiteen määrittelee käyttäjä, joka siellä työskentelee joka päivä.
Yleisesti tuotantorakennuksessa on tiettyjä ominaisuuksia kuten taloudellisuus,
toimivuus, turvallisuus, viihtyvyys ja ympäristön huomioiminen. [8.]
Uutta tuotantorakennusta suunniteltaessa lähtökohtana on tuotantomäärän kasvu ja lisätilan tarve. Suunnittelussa tulisi huomioida myös lisätuotannon määrä ja
rakennuksen laajennettavuus. Eläinten määrän kasvaessa tulisi ottaa huomioon
myös muut tilat kuten rehuvarastot. Tilojen yhteen sopivuus ja toimivuus tulisi
huomioida rakennuksen sijoituksessa ja tiloissa.[3, s. 14.]

4.1 Määritelmiä

Seuraavassa esitellään aiheen kannalta keskeisiä ja työssä esiintyviä määritelmiä.
-

Karitsa on alle kuuden kuukauden ikäinen lammas.

-

Uuhi on synnyttänyt naaraspuolinen lammas.

-

Pässi on sukukypsä urospuolinen lammas.

-

Lampola on rakennus, jossa lampaita pidetään tuotantoa varten.

-

Eläintila on tila, joka muodostuu lampaiden karsina- tai muusta eläimen
oleskelualueesta mukaan lukien ruokintapöydät, hoito- ja lantakäytävät.
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-

Karitsakamari on karitsoille tarkoitettu oleskelu ja ruokinta-aitaus.

-

Yksittäiskarsina on yhden lampaan karsina.

-

Ryhmäkarsina on usean lampaan karsina.

-

Karitsoimiskarsina on karitsoiden synnyttämiseen tarkoitettu tila.

-

Ulkoilutarha on lampaiden vapaaseen liikkumiseen aidattu ulkoilualue,
mutta ei kuitenkaan laidunalue.

-

Kuivikepohja-aitaus on karsina, jossa on kuivikelattia.[11.]

4.2 Lampolan yleisiä vaatimuksia

Lammastalousrakennuksen rakentamisessa ja suunnittelussa tulee noudattaa
Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksiä, lampaiden pidolle eläinsuojelulainsäädännössä asetettuja vaatimuksia, maatalouden ja maaseutuelinkeinojen tukilainsäädännön ehtoja sekä ympäristönsuojeluvaatimuksia.[11.]
Eläintilan rakenteiden ja laitteiden sekä materiaalien on oltava sellaisia, että ne
eivät vaaranna eläinten terveyttä. Käytettävät pintakäsittelyaineet täytyy olla sellaisia, että ne eivät vaaranna eläimen terveyttä tai aiheuta myrkytysvaaraa.[11.]
Karsinoiden ja eläinten muilta oleskelualueilta nestemäisten eritteiden tulee poistua asianmukaisesti tai imeydyttävä kuivikkeisiin. Lampailla on oltava käytettävissä kuivikepohja-alue, johon eläimet mahtuvat yhtä aikaa makuulle.[11.]
Lampaat tulee pitää ryhmissä tai vähintään pareittain lukuun ottamatta pässejä.
Yksittäiskarsinassa voidaan pitää erityishoidon tai sairauden takia. Yksittäiskarsinan on oltava kooltaan vähintään 1,5 neliömetriä ja eläimen on mahduttava esteettä kääntymään ympäri. Lammasta saa pitää kytkettynä ainoastaan lypsyn tai
sairauden hoidon ajan. Ryhmäkarsinoiden mitoitusvaatimukset on esitetty taulukossa 1.[11.]
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Taulukko 1. Ryhmäkarsinoiden mitoitus.
Paino/ eläin, kg

Kuivikepohja m2/eläin

Tiine uuhi, pässi

75

1,7

Tiine uuhi, pässi

55

1,3

Muu lammas

75

1,4

Muu lammas

55

1,0

Karitsa

yli 30

1,0

Karitsa

15–30

0,5

Karitsa

alle 15

0,25

Karitsoimiskarsina

2,25

Uuden lampolan sisäkorkeuden täytyy olla vähintään 2,7 metriä. Karsinat ja aitaukset voivat olla siirrettäviä. Uuhi karitsoineen tarvitsee kuivikepohja-aitauksen,
jonka pinta-ala on vähintään 2,0 neliömetriä, josta 1,4 neliömetriä tulee olla makuualuetta. Karitsakamarissa yhtä karitsaa kohden täytyy olla 0,2 neliömetriä.
Eläintilojen käytettävissä olevaksi pinta-alaksi lasketaan tila, jossa eläimet pääsevät vapaasti liikkumaan. Karsinan tilavuus mitataan rakenteiden sisäpinnasta.[11.]
Synnyttävät uuhet on pystyttävä lampolassa sijoittamaan erilliseen tilaan. Karitsoimiskarsinassa ja karitsojen pitopaikassa tulee olla kiinteä tai maapohjainen
lattia, jossa on mahdollista käyttää kuivikkeita. Siellä ei saa olla rakolattiaa.[11.]
Lampaiden ruokinta- ja juottopaikkojen sekä laitteiden täytyy olla kiinteästi asennettuja ja oltava kaikkien eläinten ulottuvilla eivätkä saa aiheuttaa eläimille vaaraa. Puhdas ja sula juomavesi tulee olla aina eläinten saatavilla. Ruokinta- ja
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juomalaitteet on oltava rakennettu ja sijoitettu siten, että vesi ja rehu pysyvät
puhtaana. Laitteet on pystyttävä desinfioimaan ja puhdistamaan helposti. Vesiastia tai juomanippa on oltava jokaista alkavaa 20 lampaan ryhmää kohti. Ruokintapaikkojen mitoitusvaatimukset on esitetty taulukossa 2.[11.]

Taulukko 2. Ruokintalaitteiden reunan pituuden vähimmäisvaatimukset
Säännöllinen rehunjako

Jatkuva rehunsaanti

Lammas ja ka- 350 mm suoralle ruokinta- 170 mm suoralle ruokintahäritsa yli 15 kg

häkille ja 200 mm ympyrän kille; 100 mm ympyränmuomuotoiselle ruokintahäkille, toiselle ruokintahäkille, säde
säde > 600 mm

Tiine uuhi, pässi

> 600 mm

450 mm suoralle ruokinta- 225 mm suoralle ruokintahähäkille; 225 mm ympyrän- kille, 110 mm ympyränmuomuotoiselle ruokintahäkille, toiselle ruokintahäkille, säde
säde > 600 mm

> 600 mm

Eläinten sairastiloja täytyy olla vähintään 5 prosenttia lampaiden yhteen lasketusta tilantarpeesta. Sairaskarsinan tulee olla kiinteäpohjainen ja vähintään 1,4
neliömetrin suuruinen. Sairaskarsinasta on oltava näköyhteys muihin eläimiin
sekä esteetön kulkuväylä ulko-ovelle.[11.]
Ilmanvaihto on mitoitettava lammasta kohden taulukon 3 mukaan. Haitallisten
kaasujen ja epäpuhtauksien määrät eivät saa ylittää sallittuja arvoja kuin satunnaisesti. Suhteellinen kosteus ei saa olla yli 80 % lämpötilan noustessa yli 10 asteen. Eläintilan ilmanvaihto on varmistettava myös laitteiden toimintahäiriön aikana.[11.]
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Taulukko 3. Ilmanvaihdon mitoitus[11.]
Paino
[kg]

Lämmönluovutus
[W/eläin]

Kosteuden
luovutus
[g/h ja eläin]

Ilmanvaihdon
vähimmäismäärä [m3/h ja eläin]

Ilmanvaihdon
enimmäismäärä
[m3/h ja eläin]

Lammas

väh.
60

150

80

15

100

Lammas

alle
60

50

20

10

80

Karitsa

väh.
30

20

10

10

70

Karitsa

alle
30

10

10

5

40

4.3 Lampolan suunnittelussa huomioitavaa

Lampolaa rakennettaessa on hyvä miettiä myös, millainen työympäristö se on
siellä työtä tekeville. Lampolassa ei saa olla vaarallisia paikkoja lampaille eikä
hoitajille. Hyvässä työympäristössä työskentely on helppoa ja siellä jaksaa paremmin tehdä töitä.[8.]
Valaistuksen on oltava riittävä, koska lampolassa tehdään monenlaisia työtehtäviä. Erilaiset työt vaativat erilaisen valaistustarpeen, joten olisi hyvä pystyä säätämään valaistusta työtehtävän mukaan.[8.]
Lampolassa käytettävät kuivikkeet kuten heinä ja olki aiheuttavat ilmaan pölyä.
Pöly voi pilata ilmanlaatua, ja kuivikkeista lähtevä homepöly on vahingollista
eläimille ja hoitajille. Siksi lampolan ilmanvaihdosta on huolehdittava riittävästi.[8.]
Lampolan sisälämpötila kannattaa miettiä sekä eläimen että hoitajan kannalta.
Lammas viihtyy ja pärjää kylmässä, mutta hoitaja joutuu pukeutumaan lämpi-
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mästi. Kylmässä lampolassa olisi hyvä huolehtia, että se on kuiva ja vedoton.
Kylmässä lampolassa vesi pääsee jäätymään, joten on hyvä käyttää lämmitettäviä uimurikuppeja. Lampolassa olisi hyvä olla lämmitetty valvomo, joka lisää
työntekijän viihtyvyyttä.[8.]
Lampaiden ruokintaa kannattaa miettiä tarkasti, sillä erilaisilla järjestelmillä voidaan vähentää käsityötä ja helpottaa työtehtäviä. Ruokintaan kuluu päivässä eniten aikaa, joten pienikin helpotus lisää aikaa muihin työtehtäviin.[8.]
Lampolan suunnitteluvaiheessa kannattaa tehdä tilavierailuja toisiin lammastiloihin ja tuotantoon. Niistä voi saada hyviä neuvoja ja ratkaisuja omaan lampolaan.
Lampoloissa kannattaa kiinnittää huomiota materiaalien kestävyyteen ja tilojen
toimivuuteen. Työnteon ja eläinten hyvinvoinnin kannalta kannattaa kiinnittää
huomiota ilmanlaatuun, valaistukseen ja muihin viihtyvyyteen vaikuttaviin tekijöihin.[8.]
Suunnittelussa tulisi ottaa huomioon tilan entinen konekanta lannanpoistoa ja
ruokintaa mietittäessä. Tilan koneiden järkevä hyödyntäminen ruokinnassa ja
lannanpoistossa on edullista ja järkevää.[8.]
Uutta lampolaa suunniteltaessa täytyy ottaa huomioon monia asioita. Eniten
huomiota täytyy kiinnittää eläinten tilantarpeeseen, mitoitukseen, ilmanvaihtoon
ja eläinten hyvinvointiin. Uuden lampolan suunnittelussa korostuu tilojen toimivuus. Lampolan sijainti täytyy miettiä sopivaksi ympäristöön, laidunalueisiin ja
asuinrakennukseen nähden. Sijoituksessa täytyy huomioida alueelle tulevat rehusuojat ja koneiden käyttö.[12, s.16.]
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5 RAKENNUSLUPAPIIRUSTUKSET

Rakennuslupapiirustukset eli pääpiirustukset on laadittava riittävän selvinä ja
tarkkoina, jotta niistä käy ilmi, onko rakennustoimenpide säännösten ja määräysten mukainen. Rakennuspiirustusten laatijalla tulee olla tehtävän vaatimusten
mukainen riittävä koulutus ja pätevyys.[13.]
Rakennuslupapiirustukset sisältävät asemapiirroksen mittakaavassa1:200 tai
1:500, pohjapiirrokset mittakaavassa 1:50 tai 1:100, leikkauspiirrokset mittakaavassa 1:50 ja julkisivupiirustukset mittakaavassa 1:100 tai 1:50. Rakennuslupapiirustusten vaatimukset selviävät kunkin kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.[14.]

5.1 Pääpiirustukset ja rakennuslupa

Pääpiirustukset liitetään kirjallisesti rakennuslupahakemukseen. Rakennuslupahakemus on liitteenä (liite 1). Pääpiirustusten laadinta on rakennussuunnittelijan
tehtävänä ja vastuulla. Rakennussuunnittelija nimikirjoituksellaan varmentaa
pääpiirustukset oikeiksi. Pääpiirustukset hyväksytään rakentamisessa noudatettaviksi rakennusluvan myöntämisen yhteydessä.[15, s. 2.]
Pääpiirustukset pitää laatia siinä laajuudessa ja vaatimuksin, että lupakäsittely
niiden pohjalta on mahdollista. Rakentamisen vaikutus naapurin asemaan tulee
havaita pääpiirustuksista. Hyväksytyt pääpiirustukset ovat edellytys rakennuksen
muulle suunnittelulle ja rakentamiseen tarvittavien työpiirustusten laadinnalle.
Pääpiirustukset ja niihin liittyvät hankekohtaiset suunnitelmat ja selvitykset toimitetaan kuntakohtaisten ohjeiden mukaan rakennusvalvontaviranomaiselle.[15, s.
3.]
Kohteen kaikki pääpiirustukset tulisi laatia samankokoisille piirustuslehdille. Piirustuslehtikokoina käytetään A4-koon kokonaiskerrannaisia. Piirustusten taitto
tulee tehdä siten, että nimiö jää näkyviin kansilehden oikeaan alalaitaan.[15, s.
3.]
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5.2 Pääpiirustusten sisältö

Kansilehdelle laaditaan nimiö, jossa esitetään tiedot rakennuskohteesta, suunnittelijasta ja suunnittelijan tutkinnosta sekä piirustusten sisältö ja tunnistetiedot.
Tietojen yhteydessä esitetään suunnittelijan yhteystiedot sekä allekirjoitus ja nimenselvennys. Nimiösivulla täytyy olla varattu tila muutossarakkeelle sekä rakennusvalvontaviranomaisen merkinnöille.[15, s. 6.]
Asemapiirroksessa osoitetaan rakentamisen suunnittelun olevan kaavan tai
muun maankäyttösuunnitelman ja rakennusjärjestyksen mukaista sekä täyttää
rakennuspaikan käyttöön asetetut vaatimukset. Asemapiirroksesta tulee esittää
tilanne ennen ja jälkeen rakentamisen sekä rakentamisen vaikutus naapurien
asemaan.[15, s. 7.]
Pohja- ja leikkauspiirroksissa tulee osoittaa asiat vaaditulla tarkkuudella siten,
että rakentaminen täyttää kaikilta osiltaan säännösten ja hyvän rakennustavan
vaatimukset. Pohjapiirrokset laaditaan rakennuksen jokaisesta kerroksesta ja
vesikatosta, jos katon rakenteet ja varusteet eivät ilmene julkisivupiirroksista.
Pystysuuntaiset rakenteet ja rakennusosat esitetään leikattuina ja vaakasuuntaiset projektioina. Pohjapiirroksissa esitetään leikkauspiirrosten kohdat ja kuvaussuunnat.[15.]
Leikkauspiirrokset laaditaan niiden esittämiseksi tarpeellisista kohdista kaikista
rakennuksen rakenteista ja ominaisuuksista. Leikkaustasoja laaditaan rakennuksen kerros- ja muista tasoista sekä korkeussuhteiden kuvaamiseksi riittävästi ja
tarkoituksenmukaisilta kohdilta. Leikkauspiirrokset tehdään rakennuksesta asian
esittelyn kannalta olennaisilta kohdilta.[15, s. 7.]
Julkisivupiirroksissa osoitetaan, että suunniteltu rakentaminen täyttää vaatimukset, ja sopusuhtaisuus ja arkkitehtuurisuus sopivat ympäristöön ja maisemaan.
Piirrokset tehdään rakennuksen kaikilta sivuilta. Jo rakennetussa ympäristössä
esitetään rakennuksen liittyminen viereisiin rakennuksiin riittävän laajasti. Piirrokset tehdään kohtisuorina projektioina ja piirrokseen merkitään ilmansuunta,
johon julkisivu näkyy. Julkisivujen materiaalit ja värit ilmaistaan tekstein ja tarvittaessa mallein.[15, s. 7.]
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6 RAKENTAMISEN LUVAT

Maankäyttö- ja rakennuslain 21§ mukaisesti kunnassa rakentamisen valvontaa
ja luvanvaraisuutta valvoo rakennusvalvontaviranomainen. Rakennusvalvontaviranomaiseksi on hallintosäännössä määrätty ympäristölautakunta, joka toimii
ympäristö- ja rakennusasioiden valvontaviranomaisena. Osa ympäristölautakunnalle kuuluvista päätöksistä on hallintosäännöllä siirretty rakennustarkastajan
päätettäväksi.[16.]
Sievin kunnassa ympäristölautakunta käsittelee pääsääntöisesti yli 600 k-m2 rivija asuinkerrostalon, teollisuus- ja julkisten rakennusten luvat, ja muut rakennustarkastaja. Lupapäätökset käsitellään tarpeen mukaan, ja luvan käsittely kestää
yleensä yhdestä neljään viikkoa. Luvan käsittelyaika riippuu lupahakemusten
määrästä ja käsittelyssä olevien hakemusten valmiudesta. Puutteelliset hakemukset palautetaan tarvittaessa hakijalle täydennettäväksi.[16.]
Rakennuslupa on haettava aina uudisrakennuksen, lisärakennuksen, rakennuksen tai sen osan uudelleen rakentamiseen, rakenteiden muuttamiseen tai käyttötarkoituksen muuttamiseen. Rakennuslupahakemuksia on oltava kaksi kappaletta. Myönnetty rakennuslupa on voimassa kolme vuotta ja rakentaminen aloitettava sinä aikana sekä rakennus saatava valmiiksi viiden vuoden kuluessa. Lisäaikaa rakentamiseen voi saada anomuksella enintään kaksi vuotta.[17, s. 99–100.]

6.1 Lupavaatimukset

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakentamisen suunnittelu
ja toteutus tehdään rakentamista koskevien määräysten, säännösten ja myönnetyn luvan mukaisesti. Kaikkeen uudisrakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai
vähintään toimenpidelupa. Luvan myöntää paikallinen rakennusvalvontaviranomainen.[18.]
Rakentamisen suunnitteluvaiheessa valitaan kohteeseen suunnittelijat. Luonnosvaiheessa kannattaa käydä läpi erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa oma ra-
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kennusprojekti. Pääpiirustusten valmistuttua voidaan hakea rakennuslupaa kohteeseen. Rakennusprojektissa viranomaislupien saaminen on vaativa vaihe, johon tulee suhtautua vakavasti. Asiantuntijan apu voi olla suureksi hyödyksi rakennuslupavaiheessa. Luvansaantimahdollisuudet on hyvä selvittää rakennushankkeen alkuvaiheessa, jotta koko hanke ei kaadu heti alkuvaiheessa.[18.]
Viranomaisluvilla mahdollistetaan varsinainen rakentaminen, joten siihen on suhtauduttava vakavasti. Rakennusvirastosta tai internetistä on saatavissa luettelo
tarvittavista asiakirjoista rakennuslupavaiheessa. Ohjeet ovat yleispätevät joka
kunnassa lukuun ottamatta kuntakohtaisia yksityiskohtia. Rakennuslupien hakemisella ja myöntämisellä varmistetaan projektin onnistuminen ja eteneminen
määräysten mukaan.[18.]

6.2 Rakennusluvan esiselvitykset

Ennen tontin ostamista tai rakennuspaikan valintaa kannattaa ottaa yhteys rakennusvalvontaviranomaiseen, jotta saadaan selville mahdolliset rajoittavat määräykset ja säännöt. Viranomaisluvat on selvitettävä ja haettava oikea-aikaisesti
hankkeen toteutumisen kannalta. Kaiken tulee olla selvillä jo hankesuunnitteluvaiheessa.[18.]
Hyvän rakennussuunnittelun pohjaksi on selvitettävä ja haettava kaikki tarpeellinen tieto. Viranomaisten kanssa käytävät neuvottelut olisi hyvä käydä jo suunnittelun luonnosvaiheessa. Tällä kaikella voidaan nopeuttaa lupamenettelyä ja koko
hanketta. Mikäli hanke tarvitsee poikkeusluvan, on sitä haettava jo ennen varsinaista suunnitteluvaihetta. Luvan saanti voidaan varmistaa yhteydenotolla rakennusvalvontaviranomaisiin ennen tontin lopullista hankintapäätöstä.[18.]
Lupaprosessi alkaa rakennuslupahakemuksen jättämisellä, kun pääpiirustukset
on saatu valmiiksi. Rakennusprojektin käynnistämisessä tulee huolehtia kaikkien
asiakirjojen täyttämisestä ja toimittamisesta, jotta projekti ei viivästyisi niiden takia. Lupahakemusasiakirjojen laatiminen kannattaa antaa pääsuunnittelijan tehtäväksi, jotta mahdolliset puutteet saadaan pääsuunnittelijan tietoon. Lupahakemuksen käsittely viivästyy aina puutteiden ilmaantuessa. Kaikkien osapuolten
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yhteistyöllä saadaan varmistettua rakennushankkeen sujuva ja laadukas läpivienti.[18.]
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tulee naapureille tiedottaa rakennuslupahakemuksen vireille tulosta. Luvanhakijan kannattaa itse hoitaa naapurien kuuleminen. Luvanhakija vastaa kuulemisprosessin oikein suorittamisesta, jotta
naapureilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Naapureita ovat viereisten ja
vastapäisten kiinteistöjen omistajat sekä haltijat. Rakennushankkeesta on tiedotettava myös rakennuspaikalla. Naapurien kuulemisesta tehtävä selvitys on työssä liitteenä. (liite 3)[18.]
Rakennusvalvonta varmistaa rakentamisen säännösten ja määräysten mukaisuuden. Suunnitteluvaiheessa rakentamista valvotaan ennakkolupajärjestelmällä
ja rakennussuunnitelmien tarkastamisella. Valvonta kohdistetaan keskeisiin turvallisuus- ja terveellisyysnäkökohtiin sekä yleiseen suunnittelun ja rakentamisen
laatuun. Viranomaiset ohjaavat ja valvovat hanketta rakennusluvan ehtojen mukaisesti.[18.]

6.3 Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristölle pilaantumisen vaaraa aiheuttava
toiminta vaatii ympäristöluvan. Ympäristöluvalla annetaan määräyksiä toiminnan
laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Lain tarkoituksena on ehkäistä
ympäristön pilaantumista, vähentää päästöjä sekä torjua ympäristövahinkoja.[19.]
Ympäristölupahakemus tehdään ympäristönsuojelulaissa tai asetuksessa määrätylle viranomaiselle, joka tiedottaa hakemuksesta kuulutuksella. Viranomainen
antaa lausunnon hakemuksesta. Hankkeen asianosaiset ja vaikutusalueen
asukkaat voivat ilmaista asiasta mielipiteensä ja tehdä muistutuksia. Lupaviranomainen tekee asiasta päätöksen kuultuaan hakijaa lausunnoista ja muistutuksista. Valituksen lupapäätöksestä voi tehdä Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hakija joutuu maksamaan lupakäsittelystä
ympäristölupamaksun.[20.]
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Valtioneuvoston ympäristönsuojeluasetuksen mukaan yli 160 uuhelle rakennettavan eläinsuojan ympäristölupa-asian käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Eläinsuoja ei tarvitse ympäristölupaa, jos se on tarkoitettu alle 250
uuhelle tai vuohelle.[21.]
Ympäristölupahakemus, joka on tämän työn liitteenä, tulee toimittaa kirjallisesti
lupaviranomaiselle (liite 5). Hakemuksen mukana on toimitettava lupaharkinnan
mukainen selvitys toiminnasta, vaikutuksista, asianosaisista ja muista asiaa koskevista seikoista. Mikäli hakemus koskee ympäristövaikutusten arviointia vaativaa toimintaa, on hakemukseen liitettävä arviointiselostus ja viranomaisen lausunto ennen päätöksentekoa. Hakemuksen laatijalla on oltava riittävä pätevyys
ja asiantuntemus.[21.]
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7 RAKENNETTAVA LAMPOLA

Tässä työssä suunniteltiin lampola noin 240 uuhelle. Kokonaispinta-ala on 815
m2, josta täytepohjan ala on noin 560 m2 ja ruokintapöytä 200 m2. Lampolaan
suunniteltiin 14,2 neliömetrin lämmin valvomo, josta voidaan tarkkailla ikkunoiden kautta eläimiä tuotantotilassa. Valvomon yhteydessä on 10 neliömetrin lämmin tekninen tila, johon tulee vesimittarit, sähkökeskukset ja muu talotekniikka.
Lampolaan rakennettavat kiinteät aidat ja karsinat tehdään puutavarasta ja siirrettävät aidat ovat metallisia. Lampolassa rehunjako tehdään seosrehuvaunulla
ja lampailla on saatavilla rehua jatkuvasti.
Suunnitelmissa oleva lampola rakennetaan puurunkoisena ja eristämättömänä.
Lampolan ilmanvaihto on painovoimainen, mikä toteutetaan seinien alaosassa ja
räystään alla olevilla aukoilla sekä katonharjalle tulevilla säädettävillä tuuletusaukoilla.
Lampolan sosiaali- ja toimistotilat lämpöeristetään mineraalivillalla ja niiden osalle tehdään styroksilla lämpöeristetty maanvarainen betonilaatta. Kattorakenne
toteutetaan naulalevyristikoilla, jonka pystyy toteuttamaan tässä kohteessa ilman
keskituentaa. Ulkoseinäverhouksena käytetään poimulevypeltiä. Ulkoverhouksen
pelti on pitkäikäinen ja huoltovapaa. Vesikatto tehdään profiilipellillä. Antura- ja
perusmuuri tehdään paikalla valuna valuharkoilla. Lattiat ja ruokintapöytä valetaan betonista.
Suunnitelmissa olevan lampolan rakenteista laadittiin rakennekuvat, joista selviää tarkemmin rakennusosien rakenteet. Rakennekuvat laadittiin ulkoseinien, vesikaton ja yläpohjan, alapohjan ja perusmuurien osalta kylmistä ja lämpimistä rakenteista. Rakennepiirustukset ovat työssä liitteenä (liite 7).

7.1 Tilojen mitoitus

Suunnitelmissa oleva lampola mitoitettiin työssä esitettyjen vaatimusten mukaan.
Lattia pinta-alat laskettiin uuhien määrän mukaan. Uuhi tai pässi vaatii tilaa 1,7
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m2/eläin. Kuivikepohja-alaa uuhille on 412 m2 ja tämä jaettuna 1,7 m2:llä tilaan
mahtuu 242 uuhta. Karitsoille lampolassa on kuivikepohja-alaa 150 m2:ä ja karitsan tilantarve on 1,0 m2. Tiloihin mahtuu 150 karitsaa. Ruokintapöytä on 200 m2
Lampolan sisätilan korkeus on ruokintapöydän kohdalla 4,2 metriä ja karsinoiden
osalla 4,8 metriä. Lampolasta suunniteltiin korkea sisätilaltaan, jotta koneilla
työskentely sisätiloissa olisi helpompaa ja tilavampaa. Lampolan tilavuus on 200
m2*4,2 m + 562 m2*4,8 m= 3538 m3.
Lampolan ikkunoina toimii kaksikerroksinen ontelorakenteinen pleksi ulkoseinissä. Ikkunapinta-alaa lampolaan tulee noin 100 neliömetriä, joka täyttää vaaditun
ikkunapinta-ala määrän.
Lampaiden ruokintapöydän mitoitus tehdään jatkuvan rehunsaannin mukaan, joten ruokintalaitteen reunan pituus uuhelle on 225 mm ja karitsalle 170 mm suoralla ruokintapöydälle. Tarvittaessa karsinoihin voidaan sijoittaa pyöreitä paalihäkkejä ruokintaa varten. Pyöreän ruokintalaitteen reunanpituus eläintä kohti täytyy olla uuhella 110 mm ja karitsalla 100 mm.

7.2 Rakennuslupahakemus

Lampolan rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa. Rakennuslupa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennuslupahakemus on saatavissa jokaisen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta tai kunnan internetsivuilta.
Hakija voi kieltää henkilötietojen luovuttamisen lain nojalla. Rakennuslupahakemuksen ensimmäiseen kohtaan täytetään rakennuspaikan tiedot, joista selviää,
mihin rakennusta ollaan rakentamassa. Hakemuksen toiseen kohtaan tulee hakijan tai rakennuspaikan haltijan yhteystiedot. Rakennushanke- ja toimenpidetiedoissa kerrotaan, millainen hanke on kyseessä sekä eritellään rakennukset ja
niiden koot.
Hakemuksessa ilmoitetaan pääsuunnittelijan yhteystiedot ja allekirjoituksella hän
sitoutuu toimimaan hankkeessa pääsuunnittelijana. Vastaavana työnjohtajana
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sekä KVV/IV työnjohtajana toimivilta henkilöiltä täytyy olla hakemuksessa allekirjoitukset sekä yhteystiedot, joilla he sitoutuvat toimimaan hankkeessa.
Hakemuksessa kerrotaan kunnallisiin verkostoihin liittymisestä sekä miten jätevedet käsitellään ja minne ne johdetaan. Mikäli rakennukseen tulee oma puhdistamo jätevesille, ilmoitetaan hakemuksessa puhdistamon tyyppi sekä jätevesien
purkupaikka.
Liitteet kohdassa ilmoitetaan hakemukseen liitettävät todistukset ja liitteet. Lisätiedoissa kerrotaan mahdollisista poikkeuksista ja lisätiedoista. Hankkeesta lisätietojen antajan yhteystiedot lisätään hakemukseen. Hakija tai hänen valtuuttamansa henkilö varmentaa hakemuksen tiedot allekirjoituksellaan oikeiksi. Lupamaksun suorittajan yhteystiedot ilmoitetaan hakemuksessa, ellei suorittaja ole
hakija itse.
Asian vireille tulosta hakija tiedottaa rakennuspaikalla ja ilmoittaa hakemuksessa
viranomaiselle päivämäärän ilmoituksen jätöstä. Uudisrakennuspaikalle mahdollisesti tuleva osoitenumero tilataan hakemuksen yhteydessä.
Tietoja rakennuksesta -kohdassa kerrotaan rakennuksen kantavien rakenteiden
materiaalit, julkisivumateriaali, lämmitystapa, polttoaine tai lämmönlähde sekä
rakennuksen varusteet. Asuinhuoneiston tiedot sekä niiden varusteet mikäli niitä
tulee.
Lupahakemuksen johdosta on kuultava naapureita, minkä suorittaa pääasiassa
hakija itse. Jos naapureiden kuulemisen suorittaa viranomainen, niin siitä peritään luvanhakijalta maksu. Hakemuksen lopussa on hakemuksen täyttämiseen
ohjeet. Tarvittaessa hakemusta koskeviin kysymyksiin vastaa rakennustarkastaja, toimistosihteeri, palomestari ja ympäristösihteeri.

7.3 Ympäristölupahakemus

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristölle pilaantumisen vaaraa aiheuttava
toiminta vaatii ympäristöluvan. Ympäristönsuojeluasetuksen mukaan suunnitelmissa olevan lampolan ympäristölupa-asian käsittelee kunnan ympäristöviran-
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omainen, koska uuhien määrä on yli 160. Asetuksen mukaan suunnitelmissa
olevan lampolan uuhien määrä on alle 250, joten lampolaan ei tarvitse hakea
ympäristölupaa. Jos kunnan ympäristöviranomainen vaatii tilalle ympäristöluvan,
niin sitä täytyy hakea ELY- keskuksesta.
Ympäristölupahakemuksen saa ympäristöministeriön nettisivuilta. Ympäristölupahakemuksen ensimmäisessä kohdassa kerrotaan toiminta, jolle lupaa haetaan. Hakemuksen toisessa kohdassa ilmoitetaan luvan hakijan yhteystiedot ja
kolmannessa kohdassa ilmoitetaan eläinsuojan yhteystiedot. Neljänteen kohtaan
tulee tiedot kiinteistöistä, niiden omistajista ja haltijoista.
Hakemuksen kohdassa 5 kerrotaan yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tiivistelmä lupahakemuksen tiedoista. Kuudes kohta käsittää tilan nykyisen toiminnan
luvat, ilmoitukset ja lausunnot. Seitsemännessä kohdassa esitetään tiedot eläinsuojan toiminnasta ja tuotannosta. Lannan käsittelyä ja varastointia koskevat
asiat esitetään hakemuksen kohdassa 8. Eläinten laidunnusta ja jaloittelualueita
koskevat asiat kerrotaan lomakkeen kohdassa 9. Kohdassa 10 kerrotaan maitohuoneen ja eläinsuojan jätevesien käsittelystä.
Säilörehun varastointia koskevat asiat ilmoitetaan hakemuksen kohdassa 11.
Kohdassa 12 kerrotaan eläinten lannan, virtsan ja rehun puristenesteen levityksestä pellolle tai muusta käytöstä. Tilalla olevien polttoaine- ja öljysäiliöiden tiedot ilmoitetaan kohdassa 13. Tilalla käytettävien muiden aineiden ja kemikaalien
kulutusta sekä varastointia koskevat tiedot käsitellään kohdassa 14 sekä liitelomakkeella.
Hakemuksen kohdassa 15 kerrotaan tiedot toiminnan sijaintipaikasta, ympäristöolosuhteista, asutuksesta ja kaavoitustilanteesta. Arvio toiminnan päästöistä ja
vaikutuksista ympäristöön kerrotaan kohdassa 16. Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toiminta häiriötilanteessa käsitellään kohdassa 17.
Tilalla syntyvistä jätteistä, määristä ja niiden käsittelystä kerrotaan hakemuksen
kohdassa 18. Kohdassa 19 ilmoitetaan liitteellä arvio parhaan käyttökelpoisen
tekniikan soveltamisesta toiminnassa. Tiedot maatilan vedenhankinnasta ilmoitetaan hakemuksen kohdassa 20 liitteellä.
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Tilan toimintaan liittyvästä liikenteestä ja liikennejärjestelyistä ilmoitetaan tiedot
kohdassa 21. Direktiivilaitosta koskevat lisätiedot ilmoitetaan kohdassa 22. Hakemuksen kohdassa 23 ilmoitetaan hakemukseen liitettävät asiakirjat. Hakemuksen viimeiseen kohtaan 24 tulee hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys tietojen
oikeellisuuden varmistamiseksi.
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8 LUPAPIIRUSTUSTEN LAADINTA

Opinnäytetyön aloitin pääpiirustusten piirtämisellä. Tilaajan kanssa olimme miettineet alkuvaiheessa lampolan kokoa ja eläinmäärää, jonka pohjalta aloitin piirustusten laadinnan. Tilaajalla oli alustava suunnitelma lampolan rakennusratkaisusta. Lähtökohtana oli rakentaa eristämätön puurunkoinen lampola. Tilaajalla oli
ennakkotietoa samankaltaisista olemassa olevista lampoloista, joista otimme
mallia luonnosvaiheessa.
Tilaajan kanssa laatimieni alkutietojen pohjalta piirsin eläinkohtaisten vaatimusten mukaisesti mitoitetun lampolan. Työn aikana mietimme tilaajan kanssa erilaisia rakennusratkaisuvaihtoehtoja lampolan rakenteiden toteutukseen.
Työssä laadin tilaajalle rakennuslupapiirustukset eli pääpiirustukset rakennusluvan hakemista varten. Rakennuslupapiirrokset piirsin Kajaanin ammattikorkeakoulun Autocad Architecture 2013 -ohjelmalla. Piirustukset laadin kunnan rakennusvalvontaviranomaisen laatimien vaatimusten mukaan. Pääpiirustukset sisälsivät asemapiirroksen 1:200, pohjapiirroksen 1:100, julkisivupiirroksen 1:100 ja
leikkauspiirroksen 1:50. Jokaisesta piirustuksesta laadittiin oma piirustusarkki.
Piirustusten luonnokset ovat liitteenä (liite 6)

8.1 AutoCAD

AutoCAD Architecture 2013 -ohjelma on Autodeskin valmistama suunnittelu- ja
piirto-ohjelmisto. Ensimmäinen AutoCad-ohjelma on julkaistu vuonna 1982. Autodesk on yhdysvaltalainen yritys, joka valmistaa ohjelmia asiakkaille ympäri
maailman. Ohjelman tiedostomuoto on DWG. [22.]

8.2 Lupapiirustusten piirtäminen

Pääpiirustusten piirtämisen aloitin lampolan pohjakuvan piirtämisellä. Lampolan
pohja mitoitettiin uuhien vaatiman neliömäärän mukaan. Ensiksi piirsin ulkosei-
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nälinjat ja tämän jälkeen mietimme pohjaratkaisun tilaajan kanssa. Pohjakuvaan
mietimme ovien sijoituspaikat siten, että traktorilla työskentely olisi helppoa ja tilavaa. Pohjakuvassa on ilmoitettu rakennuksen päämitat ja neliömäärät. Pohjakuva laadittiin 1:100 mittakaavaan nimiöllä varustetulle piirustusarkille. Piirustuksista tein PDF-muotoiset tiedostot tulostusta varten.
Asemapiirrokseen piirsin maastokartan pohjalta rakennuspaikalla olevat muut
rakennukset ja tiestöt. Lampolan rakennuspaikan olimme miettineet tilaajan
kanssa maastossa etukäteen, jonka mukaan sijoitin rakennuksen asemapiirustukseen. Asemapiirros laadittiin 1:200 mittakaavaan piirustusarkille.
Julkisivupiirustukset piirsin rakennuksen jokaiselta sivulta. Julkisivupiirustukset
piirsin 1:100 mittakaavaan, joista tein kaksi piirustusarkkia. Sovitin pohjoisen- ja
etelänpuoleisen julkisivupiirroksen samalle piirustusarkille. Itään ja länteen päin
tulevat julkisivupiirrokset sijoitin omalle piirustusarkille.
Rakennuksen leikkauspiirroksen laadin 1:50 mittakaavaan omalle piirustusarkille.
Leikkauspiirustuksessa esitin rakennuksen korkotiedot sekä olennaiset rakennetiedot. Lampolan rakenteista laadin 1:20 mittakaavassa erikseen rakennekuvat.
Leikkauspiirustuksessa on esitetty tulo- ja poistotuuletusaukkojen paikat.
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9 KUSTANNUSARVIO

Kustannusarvio on rakennushankkeen arvioitujen kustannusten laskelma. Maataloudessa kustannusten erittely tehdään rahoituspäätöksen tekemisen mukaan.
Kustannusarvio laaditaan tuen myöntämiseen, jonka mukaan todetaan esitettyjen kustannusten olevan tukisäädöksien edellyttämällä tasolla. Kustannusarviota
tarvitsevat tuen maksajat varmistaakseen kustannusten olevan myöntöpäätöksen mukaiset.[23.]
Kustannusarvion laatijan täytyy olla rakennussuunnittelija tai rakentamistalouteen riittävästi perehtynyt asiantuntija. Rakentamisessa kustannukset eritellään
yleisesti käytettävän nimikkeistön mukaisesti. Kustannusarvio laaditaan rakennusalalla käytettävälle sähköiselle tai paperiselle lomakkeelle.[23.]
Kustannusarvio tehdään pääpiirustuksissa, erikoissuunnitelmissa ja rakennusselostuksessa olevien tietojen mukaan mahdollisimman tarkkaan vastaamaan todellisia kustannuksia tukea haettaessa. Rakennusosan kustannukset sisältävät
rakennusosien tarvike- ja työkustannukset.[23.]
Kustannusarviossa eritellään rakennukset, koneet ja laitteet, suunnittelukustannukset, liittymä- ja viranomaismaksut sekä yleiskustannukset. Suunnittelukustannukset eritellään suunnittelu- ja suunnittelijaluokittain. Kustannukset ilmoitetaan arvonlisäverottomina.[23.]

9.1 Kustannusarvion laadinta

Kustannusarvio laadittiin maa- ja metsätalousministeriön laatiman kustannusarvio- ja rakennusselostuslomakkeen pohjalle, joka on työssä liitteenä (liite 2). Lomake on virallisesti poistettu käytöstä, ja sitä ei ole pidetty ajan tasalla vuoden
2006 jälkeen hintojen osalta. Tarkistin pohjan osalta hintatiedot Haahtelan talonrakennuksen kustannustietokirjan mukaan. Käytin pohjaa tässä työssä kustannusarvion laadintaan, mikä oli hyvä työkalu opinnäytetyön tekemiseen.
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Määrälaskelmat ja mitoitukset tein piirtämieni pääpiirustusten pohjalta. Pinta-alat
ja massat mitoitin Autocad-ohjelmalla laatimistani piirustuksista. Rakennuttajan
kustannukset sain työn tilaajalta.

9.2 Kustannusarvio ja rakennusselostuspohja

Kustannusarvio ja rakennusselostuspohja on Excel-pohjalle laadittu laskentalomake, jossa on eritelty rakennusosat Talo-2000-nimikkeistön mukaan. Pohjassa
on hintatiedot ja nimikkeistöt valmiina, joten laskelman tekeminen oli helppoa.
Kustannusarvio ja rakennusselostuspohjassa on erikseen yhteenvetosivu, johon
tulee tilan ja hakijan tiedot sekä suunnittelijoiden tiedot. Lomakkeeseen täytetään
tiedot lomakkeen ohjeiden mukaan. Lomakkeen yhteydessä oli annettu ohjeet
lomakkeen käyttöön ja täyttämiseen.
Kustannusarvio ja rakennusselostus -pohjassa on rakennustilatosio, jossa on eritelty kaikki rakennusosat ja tilat sekä annettu niiden laskentayksiköt ja täsmennyksiä tilakohtaiseen yksikkökustannukseen. Rakennusosien nimikkeet on eritelty ja niiden hintatiedot löytyvät lomakkeen rakennusosasivulta.
Rakennusosalaskelmassa kerrotaan rakennusosa ja sen lyhyt selostus. Kohdat
on numeroitu ja otsikoitu rakennusosan mukaan. Lomakkeen jokaisessa kohdassa on sarakkeet, joissa näkyy rakennuksen tila, yksikkö, määrä, hinta euroa/yksikkö ja rakennusosan lopullinen kustannus.
Rakennuttajan kustannukset sisältävät hankkeen rahoituskulut, suunnittelun ja
neuvonnan sekä rakennuttamisen ja valvonnan kustannukset. Tontin maa ja
pohjarakennus -osassa on laskettu tontille tehtävät maanrakennustyöt. Rakennuksen maa ja pohjarakenteet -osio sisältää rakennusta koskevat maankaivu ja
pohjatyöt. Perustukset ja alapohjarakenteet sisältävät perustukset, alapohjarakenteet ja niihin liittyvät rakenteet.
Erityisrakenteisiin tulevat muut erityisrakenteet, joita tässä kohteessa ei ollut.
Runko- ja vesikattorakenteet sekä vesikate käsittää rakennuksen rungon, ulko-
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verhoukset, kattoristikot ja niihin liittyvät muut rakenteet. Runkoa täydentäviä rakenteita laskelmassa ovat ikkunat, ovet, väliseinät ja niihin liittyvät rakenteet.
Sisäpuoliset pintarakenteet on laskettu lampolan osalta rakennuksen runko- ja
vesikattorakenteet -osiossa. Kalusteet, varusteet ja laitteet käsittävät lampolan
valvomon kalustuksen sekä karsinoiden ja aitojen materiaalit.
Lämpö, vesi, ilmastointi ja sähkö -osio sisältää lampolan sähkötyöt ja lampolaan
tulevat vesipisteet ja juoma-altaat. Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset käsittää lampolan rakennusaikaiset kustannukset sekä työmaan käyttökustannukset.
Rakennuskustannukset on ilmoitettu kokonaisuudessa lomakkeen lopussa. Rakennuskustannukset on eritelty lopussa lämpimän ja kylmän tilan osalle.

9.3 Lampolan kustannusarvio

Työssä laskettiin tilaajalle lampolan kustannusarvio. Lampolan lopulliset kokonaiskustannukset olivat 178 905 € (alv 0). Kustannukset laskettiin arvonlisäverottomina. Kustannusarviossa on laskettu ainoastaan lampolasta kertyvät kustannukset. Suunnitteluun ei otettu mukaan erillistä lantalaa tai rehuvarastoa. Kustannusten pääjaottelu on esitetty taulukossa 4.
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Taulukko 4. Kustannusten pääjaottelu
Rakennuttajan kustannukset

10500 €

Tontin maa- ja pohjarakennus

9765 €

Rakennuksen maa- ja pohjarakenteet

8957 €

Perustukset, alapohjarakenteet ja erikoisrakenteet

34553 €

Runko- ja vesikattorakenteet ja vesikate

65709 €

Runkoa täydentävät rakenteet

20045 €

Kalusteet, varusteet ja laitteet

6938 €

Lämpö, vesi, ilmanvaihto ja sähkö
Työmaan yhteiskustannukset
Rakennuskustannukset yhteensä

16681 €
5757 €
178905 €
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10 YHTEENVETO

Opinnäytetyö tehtiin Simo Viljamaalle. Toimeksiantajan tila sijaitsee PohjoisPohjanmaalla Sievin kunnassa. Toimeksiantajalla oli suunnitelmissa rakentaa
uusi lampola. Työssä suunniteltiin tilaajalle uusi eristämätön lampola, josta laadittiin kustannusarvio ja piirrettiin pääpiirustukset. Työ tehtiin keväällä 2016 piirtämällä pääpiirustukset ja laskemalla kustannusarvio.
Työssä kävin läpi rakentamisen lainsäädäntöä ja asetuksia sekä rakentamiseen
liittyviä määräyksiä. Työssä käsiteltiin rakentamiseen tarvittavia lupia ja niiden
hakemista. Työssä kerrottiin rakennuslupa- ja ympäristölupahakemuksen täyttämisestä, jolla ohjeistetaan hakijaa lupahakemuksien täyttämisessä. Työssä on
kerrottu kustannusarvion laskemisesta maa- ja metsätalousministeriön laatiman
kustannusarvio ja rakennusselostuspohjan avulla.
Lopputuloksena tilaajalle saatiin lampolan rakennuslupapiirustukset rakennusluvan hakemiseen sekä kustannusarvio lampolan rakentamisesta..
Lampolan suunnitteleminen oli minulle täysin uutta ja siksi mielenkiintoista. Piirustusten piirtäminen oli hyvää harjoitusta AutoCAD:n käyttöön ja tulevaa työelämää varten. Pääpiirustusten piirtäminen oli haastavaa vähäisen AutoCADohjelman käyttökokemuksen vuoksi. Piirtäessä aikaa kului paljon ohjelman käytön opetteluun ja hallintaan. Ohjelman käyttö vaati perehtymistä ja ohjeiden lukemista. Suunnittelussa oppi käyttämään rakentamiseen saatavaa tietoa ja soveltamaan rakentamiseen annettuja määräyksiä ja ohjeita. Lampolan suunnittelussa täytyi huomioida monia erilaisia asioita ja asetettuja vaatimuksia.
Kustannusarvion laskeminen oli mielenkiintoista ja siinä oppi paljon kustannusarvion laskemisesta ja laatimisesta. Kustannusarvio ja rakennusselostuspohja oli
tosi hyvä työkalu kustannusarvion laskemiseen.
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