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Yhä useampi vapaa-ajan asunto suunnitellaan ympärivuoden asuttavaksi, joten 
tämä tulee ottaa suunnittelussa huomioon. Rantarakentaminen poikkeaa kaava- 
ja yleiskaava-alueiden rakentamisesta. Vapaa-ajan asunnon suunnittelu ei poik-
kea pientalon suunnittelusta. 
  
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella vapaa-ajan asunto Pikkupapu-
luoman rannalle, jota koskee rantarakentamismääräykset. Työssä tutustuttiin 
vapaa-ajan asunnon talotekniikkaan ja kustannuslaskelmaan. 
  
Työ aloitettiin haastattelemalla tilaajat ja heidän toiveensa kirjattiin ylös. Tämän 
jälkeen perehdyttiin siihen, mitä kaikkea oli mahdollista toteuttaa rantarakenta-
misen kaava-alueella. Vierailu tontilla auttoi suunnittelemaan rakennuspaikan.  
 
Työssä tuli ilmi, että vapaa-ajan asunnon huolellinen suunnittelu on yhtä tär-
keää kuin pientalon suunnittelu. Perehtyminen rakennusfysiikkaan rakenteita 
valittaessa toi mielenkiintoa työhön. Vapaa-ajan asunnon on määrä valmistua 
kesällä 2019. 
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ABSTRACT  
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Author: Janne Raunio  
Title of thesis: Construction Planning of Summerhouse 
Supervisor: Martti Hekkanen 
Term and year when the thesis was submitted: Spring 2017  Pages: 39 + 19 
appendices 
 
 
Many of the summerhouses nowadays are planned to be habited around the 
year. This should be considered in planning. To build on a shore differs from 
building in a planning area. Planning a summerhouse does not differ from plan-
ning a house.  
 
The aim of this thesis was to plan a summerhouse ashore to Pikkupapuluoma. 
The house was built by taking into account all the regulations considering build-
ing on shore. This thesis presents the building services engineering of the sum-
merhouse and the cost estimate of materials used in the building.  
 
The work was started by interviewing the clients and their wishes considering 
the project were written down. After this, there was an orientation made about 
what was possible to carry out considering building on shore in the planning 
area. There was a visit made into the property and it helped with the planning in 
general.  
 
It appeared, that careful planning of summerhouse is just as important, as plan-
ning a small house. An interesting part of the project was getting familiar with 
constructive physics when choosing the materials. The summerhouse should be 
completed in summer 2019.  
 
 
 
Keywords: summerhouse, building on shore, construction planning 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella vapaa-ajan asunto tilaajien toiveilla. 

Työssä perehdytään rakennussuunnitteluun ja rakenteiden valintaan. Vapaa-

ajan asunto suunnitellaan ympäri vuoden käyttöön. 

Työn tilaajana on perhe, joka omistaa tontin Pikkupapuluoman rannalta sekä 

tontilla sijaitsevat muut rakennukset, kuten saunamökin. Työssä tehdään raken-

nuksen rakennussuunnittelu, pääpiirustukset ja kustannuslaskenta.  

Opinnäytetyössä laaditaan pääpiirustukset, kustannuslaskelma materiaaleille ja 

suunnitelmat talotekniikalle. Pääpiirustukset piirrettiin AutoCad 2015 – ohjel-

malla. Kustannuslaskelma laskettiin käyttäen RT-kustannuslaskelmaa. Kustan-

nuslaskelman jälkeen tehtiin päätös, että asuntoa aletaan rakentaa keväällä 

2018. 

1.1 Tausta 

Tästä aiheesta ei pitänyt tulla opinnäytetyöni aihe, vaan alkuperäinen aiheeni oli 

pientalon huolto-ohje, joka käsitellään myös osana tätä työtä. Päätyminen va-

paa-ajan asunnon suunnitteluaiheen valitsemiseksi tuli alkuvuodesta. Olin käsi-

tellyt aihetta jo tilaajaperheen kanssa ja suunnitellut rakennetta mielessäni sekä 

käynyt läpi kustannuksia. Tilaajaperheeltä tuli pyyntö alkaa laatia pääpiirustuk-

sia. Piirustuksia laatiessani aloin perehtymään enemmän rantarakentamiseen ja 

vapaa-ajan asunnon talotekniikkaan. Edellä mainittujen asioiden yhteenvetona 

päätin tehdä insinöörityöni vapaa-ajan asunnon rakennussuunnittelusta. 

1.2 Tavoitteet 

Vapaa-ajan asunnon tarveselvityksessä tarkastellaan vapaa-ajan asunnon tilaa-

jan toiveita. Vapaa-ajan asunnon koko määrittyy asioista, kuten onko asunto 

läpi vuoden käytössä. Kesällä asuttavalla asunnolla oleillaan monesti ulkona eri 

harrastusten parissa, joten tilantarve ei ole niin suuri, kuin talviasuttavalla. Tal-

vella oleillaan enemmän sisätiloissa, koska päivän valoisuus ei ole yhtä pitkä, 
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kuin kesällä. Tulee pohtia myös onko vapaa-ajan asunnolla käyttäjiä tulevaisuu-

dessa, esimerkiksi onko tilaajana perhe, jonka ajatuksena on säilyttää vapaa-

ajan asuntoa tuleville sukupolville (Nissinen, Koskenvesa & Penttilä 2000,14). 

Toteutustapoja on monia vapaa-ajan asunnon rakentamiseen ja rakennuttami-

seen. Yleisimmät näistä ovat hirsirakentaminen ja kappaletavararakentaminen. 

Hirsirakentamisessa yleisin tapa on tilata valmis talopaketti hirsitalotoimittajalta, 

mutta myös käsin salvettuja hirsirakennuksia tehdään tänäkin päivänä, vaikka 

teollinen hirsirakentaminen on kehittynyt paljon. Kappaletavararakentamisen 

vaihtoehto on tilata vapaa-ajan asunto talotehtaalta. Monien talovalmistajien 

mallistoihin on kehitetty kakkoskoti -mallisto. Paikan päällä rakentaminen pit-

kästä tavarasta on myös suosittu rakennustapa. (Nissinen ym. 2000, 20–21.) 

Vapaa-ajan asunnon hankesuunnittelussa käydään läpi hankkeen muodostavia 

asioita. Hankesuunnittelua tarkennetaan projektin edetessä ja sitä tarkistellaan 

tavoitteiden ja lähtötietojen välillä. Hankesuunnittelu pitää sisällään asioita, ku-

ten rakennushankkeen laajuus, laatu, rakennuspaikka, rakennustapa ja kustan-

nukset. Hyvä hankesuunnitelma tekee rakennusvaiheesta sujuvan eikä tuo kat-

koksia aikatauluun. (RT 10–11107 2013, 7.) 

Kaavoituksen tarkoitus rakentamisessa on säädellä alueiden rakentamistapaa. 

Kaavoitus tekee rakentamisesta selkeämpää. Monien kuntien ja kaupunkien In-

ternet-sivuilta löytyvät kaavoitusmääräykset ja -ohjeet. Yleiskaava tarkoittaa 

kunnan maankäytön ja toimintojen ohjaamista. Asemakaavalla tarkoitetaan yk-

sityiskohtaisia kaavoja. Rantakaava tarkoittaa rakentamista rannan viereen. 

Rantakaava on rajattu rannasta kuivalle maalle kunta- ja kaupunkikohtaisesti. 

Vapaa-ajan asunnon suunnittelussa ollaan monesti rantakaava-alueella, joten 

suurin merkittävä tekijä on asunnon sijoitus tontille. Rakennuksen koko ja käyt-

tötarkoitus määrää etäisyyden rannasta. (Nissinen ym. 2000,11.) 

Tässä työssä laaditaan esimerkkikohteelle pääpiirustukset, kustannusarvio ja 

huoltokirja. 
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1.3 Tutkimusmenetelmä 

Työssä tutkitaan rakennusmateriaaleja vapaa-ajan asuntoon. Vapaa-ajan asun-

non rakenteita tutkitaan RT-korteista ja valmistajien sivuilta. Rakenteiden omi-

naisuuksia tutkitaan rakennusfyysikan avulla. Rakenteita valittaessa tulee ottaa 

huomioon rakennuspaikka ja materiaalien logistiikka. Materiaalien kustannuksiin 

kiinnitetään huomiota, mutta rakenteiden toimivuus vapaa-ajan asunnossa me-

nee kustannusten edelle. Näiden yhteenvetona saadaan tieto, mitä rakennetta 

ja rakennustapaa tullaan käyttämään vapaa-ajan asunnossa. 
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2 RAKENNUKSEN SUUNNITTELU  

Rakennushanke käynnistyy tilaajan tarpeesta. Voi olla tarpeen rakentaa piha-

sauna tai kerrostalo. Tilaaja harvoin pystyy toimimaan yksin koko rakennus-

suunnittelun ajan tai rakentamaan rakennuksen yksin. Ensin tulee selvittää ti-

laajan tarpeet pääsuunnittelijan kanssa, minkä jälkeen edetään suunnitteluvai-

heeseen. Suunnitteluvaiheessa tulee jokaiselle työlajille oma suunnittelija, ja 

pääsuunnittelijan tehtävä on sovittaa yhteen kaikkien työlajien suunnitelmat. 

Suunnitelmilla haetaan rakennuslupa viranomaistaholta. Hyväksytyistä suunni-

telmista piirretään mitoituskuvat, jotka kilpailutetaan. Sen jälkeen solmitaan so-

pimukset urakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien kanssa. Rakentaminen toteute-

taan piirustusten ja lupien pohjalta. (RT 10-11107, 2013,1.) 

2.1 Rakennushankkeen vaiheet 

Jokaisen rakennuksen taustalla ovat rakennushankkeen vaiheet. Kaikissa ra-

kennuksissa se ei ole yhtä laaja, ja osassa rakennusprojekteissa sen olemassa-

oloa ei tiedetä, mutta kun asiaa tarkastellaan jälkeenpäin, niin sellainen löytyy. 

RT -kortissa RT 10–11224 käydään läpi talonrakennushankkeen vaiheet. Kuva 

1. rakennushankkeen kaaviokuva. Työn suunnittelu etenee rakennushankkeen 

vaiheiden mukaan sovellettuna vapaa-ajan asunnon tarpeiden ja toteutustapo-

jen mukaan. 

 

Kuva 1. 
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2.2 Tarveselvitys 

Tarveselvityksessä tarkastellaan tilaajien tarve, joka tarkoittaa hankinnan tar-

peellisuutta, tarkastellaan tilaajan tarvitsemat tilat, jonka jälkeen valitaan raken-

teet ja tutkitaan rakenteiden vaatimuksia. Tarveselvitys johtaa hankesuunnitel-

maan. (RT 10-11107, 2013, 4.) 

2.3 Hankesuunnitelma 

Hankesuunnittelussa laaditaan hankkeelle tavoitteet. Keskeisimmät tavoitteet 

ovat laatu, kustannus ja ylläpitotavoitteet. Hankesuunnittelussa tehdään tarvitta-

vat tarpeelliset selvitykset ja tutkitaan toteutusmuotoja, joiden pohjalta laaditaan 

hankkeen kannattavuuden selvittäminen. Hankesuunnittelusta rakentuu hanke-

suunnitelma. (RT 10-11107, 2013, 5.) 

2.4 Rakennussuunnittelu 

Rakennussuunnittelussa suunnittelija on merkittävässä osassa tilaajan toivei-

den toteuttamiseksi, tilaajalla ei välttämättä ole tiedossa se, mitä tontille saa ra-

kentaa ja mille paikalle. Rakentaminen voidaan toteuttaa joko yleiskaavan alu-

eella vaikuttavilla määräyksillä tai rakennus voidaan rakentaa alueelle, jossa tu-

lee noudattaa rantarakentamismääräyksiä. (RT 93-10923, 2008.) Pääpiirustuk-

set tulee tehdä siinä laajuudessa, että niistä selviää kaikki oleellinen rakennus-

valvontavirastoon. Pääpiirustukset sisältävät asema-, pohja-, julkisivu- ja leik-

kauspiirustukset. Pääpiirustuksissa tulee ilmetä rakennuksessa käytettävät ma-

teriaalit, värit ja rakenne. Rakennusvalvonta pyytää tarvittaessa lisäselvityksen 

piirustuksista. Pääpiirustukset liitetään rakennuslupahakemukseen. (RT 15-

10781,2002.) 

 

2.5 Rantarakentamista koskevat viranomaismääräykset 

Rantarakentamisen määräykset sisältyvät maankäyttö- ja rakennuslain ranta-

alueita sitoviin määräyksiin. Rakennuksen kokoon vaikuttaa etäisyys rannasta. 

Rakennuksen tulee sopia ympäristöönsä ja vesialueen sekä ympäristön koske-
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mattomuus tulee säilyä rakentamisessa. Rakennustapaohjeissa on käsitelty ul-

konäköön liittyvät asiat. Yleisimmät asiat rakennustapaohjeissa ovat katon kal-

tevuudet ja mallit, rakennusmateriaalit ja julkisivujen värit.  

 

MRL 128 § mukainen maisematyölupa on haettava ennen toimenpiteeseen ryh-

tymistä kaavassa rajatulla rantavyöhykkeellä sekä kaavassa rajatuilla valtakun-

nallisesti tai maakunnallisesti arvokkailla maisemakohde-, luontokohde- ja pe-

rinnemaisemakohdealueilla. 

 

Vapaa-ajan asunnot sijaitsevat monesti alueella, jossa ei ole kunnallistekniik-

kaa. Siksi jätevesien käsittely suunnitellaan aina veden käytön mukaan. Ympäri 

vuoden käytössä olevissa vapaa-ajan asunnoissa tulee käyttää oikein suunnitel-

tua ja toteutettua maapuhdistamoa. Vähäisellä käytöllä olevassa vapaa-ajan 

asunnossa, johon vesi tulee kantamalla, voidaan käyttää yksinkertaista maa-

puhdistamoa. Yksivesijärjestelmän vedet menevät maapuhdistamon kautta 

maahan, jossa ne imeytyvät maaperään. Kaksivesijärjestelmässä wc-vedet me-

nevät umpisäiliöön, talousvedet ja harmaat jätevedet menevät maapuhdista-

moon.( Nissinen ym. 2000,36.) Jos kiinteistössä ei ole ollenkaan viemäriä, 

nämä vähäiset pesuvedet voidaan kaataa suoraan maahan. 

(Ympäristönsuojelulaki 527/2014. ) 

2.6 Paloturvallisuus 

Paloturvallisuuteen tulee kiinnittää aina rakennussuunnittelussa huomiota. Va-

paa-ajan asunnon ja pientalon paloturvallisuusmääräykset eivät poikkea toisis-

taan. Rakennuksen tulee olla turvallinen kaiken ikäisille ihmisille. Näihin asioihin 

liittyviä määräyksiä on käsitelty Suomen rakentamiskokoelman asetuksessa F2. 

Asetuksessa käydään läpi mitä kaikkea rakennussuunnittelussa täytyy huomi-

oida. (F2. 2001, 3.) Rakenteiden ja rakennusmateriaalien tulee täyttää palomää-

räysvaatimukset. Vapaa-ajan asunnot kuuluvat paloluokkaan P3, jossa on alhai-

sin paloturvallisuusvaatimus. Vapaa-ajan asuntojen paloturvallisuusmääräykset 

ovat Suomen rakentamismääräyskokoelmasta E1. P3-luokan keskeisimmät 

määräykset koskevat rakennuksen sijaintia tontilla ja pintamateriaalien pinta-

luokkavaatimuksia. (E1. 2011, 2,10,21,26.) 
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2.7 Energiaselvitys vapaa-ajan rakennuksessa 

Suomen rakentamismääräyksissä asetus D3 kohdassa on vaatimukset raken-

nuksille, joihin energiatodistukset tulee laatia. Energiatodistuksen laadintaan 

vaaditaan pätevyys. (D3. 2012, 3.) 

Pätevyyden edellytys on tekniikan alan korkeakoulututkinto ja energiatodistus-

kokeen hyväksytty suoritus. (Motiva 2017.) 

Vapaa-ajan asuntoa ei ole suunniteltu pysyvään asumiskäyttöön, joten tässä 

työssä ei laskettu energiatodistusta.  

2.8 Huoltokirja vapaa-ajan rakennuksessa 

Maankäyttö ja rakennuslaki määräävät rakennukseen tehtäväksi käyttö- ja 

huolto-ohjeen. Ohje tulisi tehdä uudisrakennukseen ja peruskorjattavaan koh-

teeseen, jota voidaan verrata laajuudeltaan rakennuksen rakentamiseen. Kor-

jaus- ja muutostyön ollessa vain tietylle rakennusosalle olisi suotavaa tässä yh-

teydessä tehdä käyttö- ja huolto-ohje koko rakennukselle. Käyttö- ja huolto-ohje 

tulee esittää rakennuksen loppukatselmuksessa. (A4.2000, 1.2.1, 3) 

Käyttö- ja huolto-ohjetta ei tarvitse laatia tilapäiselle rakennukselle, loma- ja vir-

kistyskäyttöön tulevalle rakennukselle eikä tuotanto- ja varastorakennuksille, 

joissa ei työskennellä pysyvästi. (A4.2000, 1.2.1,3) 

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen sisällössä tulee olla rakennuksen ja ra-

kennusosien hoidon ja huollon ohjeet, jotka räätälöidään rakennuskohtaisesti 

erikseen jokaiseen rakennukseen. Tärkeille rakennusosille, jotka turmeltuvat 

nopeammin kuin muut rakennusosat tulee laatia käyttöikätavoitteet, huoltokus-

tannukset ja tehtävät. (A4.2000,2.1,4) 
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3 VAPAA-AJAN ASUNNON SUUNNITTELU 

Vapaa-ajan asunnon suunnittelu on asiakaslähtöistä, kuten pientalon suunnitte-

lukin. Suuria poikkeavaisuuksia suunnittelussa ei ole, vaan rakennus pyritään 

suunnittelemaan pitkälti tulevan asukkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Nyky-

ään suunnitellaan jo vapaa-ajan asunnoista varustetasoltaan pientalon veroisia 

ja tällöin rakennus vastaa hankkeeltaan pientaloa. Rakennuksen käyttötarkoitus 

määrää myös varustetason. Monet vapaa-ajan asunnoista menee vuokrakäyt-

töön esimerkiksi hiihtokeskuksien lähelle ja ne varustellaan pientalon veroisesti. 

Vapaa-ajan asunnot, jotka tulevat omaan käyttöön ja eivät välttämättä sijaitse 

viemäri- tai sähköverkon lähettyvillä, voidaan varustaa esimerkiksi aurinkosäh-

köllä, jolla saa tavanomaiset kodinkoneet toimimaan. Suunnittelussa tulee tie-

dostaa erilaisten rakenteiden ja rakennusosien käyttöikä sekä korjaustarpeet. 

Molempia rakennuksia suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota rakennuksen 

elinkaareen, joka tarkoittaa suunnitteluvaiheessa eri rakennusosien käyttöikää 

ja huollon tarvetta. (Nissinen ym.2000;RT 93-10923, 2008) 

 

 

3.1 Kohteen perustiedot 

 

Vapaa-ajan asunto suunnitellaan Kuusamoon Kiitämäjärvenkylään Pikkupapu-

luoman rannalle kuva 2. Tontin pinta-ala on 10 000m2. Rakennusoikeutta ton-

tilla on 300m2 ja rakennusoikeutta on käyttämättä 200 m2 
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KUVA 2. Rakennuspaikka  

Uusi rakennus sijoittuu keskimmäisen ja oikeanpuoleisen rakennuksen väliin 65 

metriä rantaviivasta.  

Pikkupapuluoma sijaitsee rauhallisella paikalla, jonka äärellä on vain muutama 

mökki.  Alue ei ole pohjavesialuetta. Alueella on havupuuvaltainen sekametsä. 

(Kuva 2.) Vapaa-ajan asunnon paikka on tontin korkeimmalla kohdalla, mikä 

auttaa maaperän kosteudenhallinnan ja sadevesien poisjohtamisen rakennuk-

sen viereltä. Vapaa-ajan asunnon terassi suunnataan etelän suuntaan, jolloin 

ilta-aurinko paistaa terassille. Tontilla jo olevat rakennukset jäävät nykyisille pai-

koilleen ja jatkavat käyttötarkoituksiaan.  

3.2 Tarveselvitys ja hankeohjelma 

Tilaajat olivat käyneet projektin alussa Kuusamon rakennusvalvonnassa tiedus-

telemassa rakennuspaikan lainvoimaisuutta. Rakennusvalvonta oli suhtautunut 

myönteisesti tilaajien suunnittelemaan paikkaan ja näin voitiin aloittaa projektin 

suunnittelu. 

Tilaajien tarpeet ja toiveet kirjattiin aluksi paperille ja mietittiin, onko kaikki tar-

peellista. Esteettömyys ja avarat tilat olivat kaikkien mieleen. Pohjan suunnitte-



 

 16 

lussa ja rakennuksen sijoituksessa meni eniten aikaa suunnitteluun, mutta lop-

putulos oli kaikkia osapuolia tyydyttävä, vaikka asuntoa käyttävät erikokoiset ja 

eri-ikäiset perheet. Kirjatut toiveet ovat seuraavat: 

 Olohuoneesta ja keittiöstä haluttiin yhtenäistä tilaa, tämä mahdollistaa 

myös seurustelun vieraiden kanssa samalla, kun ruokaa valmistetaan. 

Tästä yhtenäisestä tilasta tulisi näkymä järvelle päin. Keittiöön haluttiin 

saareke laskutilaa varten ja puuhella ruuan valmistusta varten. Olohuo-

neeseen haluttiin levitettävä vuodesohva ja takka lämmönlähteeksi. Yh-

tenäiseen tilaan haluttiin myös iso ruokailuryhmä. 

 Haluttiin kaksi tilavaa makuuhuonetta, joihin toivottiin parisängyt ja vaate-

kaapit.   

 Sisä-wc oli vanhempien tilaajien toiveissa ja tämä toteutetaan kuiva-

käymälällä. Huoneessa tulisi olla kaapisto ja pöytätaso. Tontilla on ole-

massa jo ulko-wc, mutta sen käyttö ei ole mieluista talvella. 

 Ulkopuolelle toivottiin iso terassi ja lasitus, mutta näillä näkymin lasitus 

toteutuu myöhemmin. Lasitettu terassi jatkaisi terassin käyttöä syksyllä ja 

aikaistaisi käyttöä keväällä. Terassiin toivottiin kulkuluiskaa, joka mahdol-

listaa pienten lasten ja iäkkäiden ihmisten helpon kulkemisen rakennuk-

seen. 

 Rakennus toivottiin sijoitettavan tontille niin, että ilta-aurinko paistaa te-

rassille. 

 Rakennukseen suunniteltiin sauna- ja pesutilat, vaikka tontilla on jo ran-

tasauna, mutta sen käyttö ei ole mieluista talvella. Pesutilojen viereen tu-

lee tilava pukuhuone, josta on kulku suoraan terassille, mikä mahdollis-

taa veden kannon saunaan. 

 Rakennuksen sisäänkäynnin yhteyteen haluttiin tuulikaappi, joka estää 

talvella ovea aukaistaessa kylmän ilman tulon suoraan muihin tiloihin. 

 

 

 

 



 

 17 

Tilaohjelma 

Tilaajien haastattelun jälkeen laadittiin tilaohjelma. Tilaohjelma auttaa rakennuk-

sen suunnittelussa ja kustannuslaskelman laadintaa. 

Tilaohjelma 

Tila Huo-
neala 
m2 

 Pinnoit-
teet 

Lattia 

 

Seinä 

 

Katto 

Keittiö 15 – 20  Lauta Paneeli Paneeli 

Ruokailutila 10 – 15  Lauta Paneeli Paneeli 

Olohuone 20 – 25  Lauta Paneeli Paneeli 

Makuuhuone 

1. 

10 – 13  Lauta Paneeli Paneeli 

Makuuhuone 

2. 

10 – 13  Lauta Paneeli Paneeli 

Tuulikaappi 5  Lauta Paneeli Paneeli 

Pukuhuone 5  Laatta Paneeli Paneeli 

Sauna- ja pe-

sutila 

5 – 10  Laatta Laatta ja 

paneeli 

Paneeli 

Wc 5  Lauta Paneeli Paneeli 
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Tilaohjelman pohjalta laadittu pohjapiirustus, kuva 3.  

  

Kuva 3. 

Rakennuksen huoneistoalaksi tuli 93m2 ja bruttoalaksi 108,5m2 

3.3 Tekniset ratkaisut 

Vapaa-ajan asunnon jätevesien käsittely tehdään maapuhdistamolla. Puhdista-

moa ei ole valittu, vaan puhdistamo tarkentuu LVI-kuvissa. 

Maapuhdistamon toimintaperiaate on, että rakennuksen jätevedet kulkevat vie-

märin kautta saostuskaivokäsittelyn jälkeen maahan ja maan biologiset, ja ke-

mialliset prosessit puhdistavat jäteveden.( Kuva 4. ) 
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KUVA 4. Periaatekuva kaksivesijärjestelmän maapuhdistamosta. 

3.4 Rakennusfysikaaliset tarkastelut 

Suunnittelijoilta edellytetään rakennusfysiikan laajaa tietämystä, koska raken-

nusosia on paljon valittavana ja määräykset kiristyvät koko ajan. Rakennusfy-

siikan tunteminen ja sen tiedostaminen suunnittelun alussa auttavat saavutta-

maan oikein toimivan ja määräysten mukaisen rakennuksen. Kosteuden hallin-

taan tulee kiinnittää huomiota rakennusvaiheessa ja rakennuksen käytössä. Ih-

misten asumistottumuksilla on myös rakennusvaiheen jälkeen suuri vaikutus ra-

kennuksen toimivuuteen. Kosteuden- ja lämmöneristämiseen tulee kiinnittää 

eniten huomiota, sillä niiden osuus yhdessä voi aiheuttaa homehtumista, laho-

vauriota, materiaalien hajoamista ja turpoamista, sekä haihtuvien yhdisteiden 

vapautumista sisäilmaan. (Björkholtz 2002,8-9.) 

Lämpö 

Lämpö mielletään yleensä rakennuksissa siten, kuinka lämmin sisäilman lämpö 

on ja lämmön mittarina toimii energiankulutus, jota jokainen rakennuksen omis-

taja seuraa. Lämpö voi siirtyä kolmella eri tavalla; johtumisella, säteilyllä ja kon-

vektiolla. (Björkholtz 2002,12.) 
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Johtuminen 

Johtuminen on lämmön siirtymistä, lämpö pyrkii tasoittumaan rakennusmateri-

aalin sisällä lämpimästä kylmään päin. Siirtymistä tapahtuu kiinteissä aineissa 

ja nesteissä. (Björkholtz 2002,12.) 

Säteily 

Säteily on energian siirtymistä aaltoliikkeessä materiaalin läpi. Säteilylämmön 

aaltopituus vaihtelee lyhyen ja pitkän aaltopituuden välillä. Auringon säteilyn 

aaltopituus on lyhytaaltoista ja läpäisee hyvin esimerkiksi ikkunalasin, mutta si-

sältä pyrkivä pitkä aaltopituus ei läpäise ikkunanlasia yhtä hyvin. (Björkholtz 

2002,12.) 

Konvektio 

Konvektio on lämmönvirtausta kaasun tai nesteen mukana. Konvektiota on pa-

kotettua ja luonnollista konvektiota. Pakotettu konvektio on esimerkiksi tuulen 

tai koneellisen ilmanvaihdon voimasta liikkuvaa virtausta. Luonnollista konvek-

tiota esiintyy harvoin, mikä tarkoittaa lämpötilojen tiheyseroa esimerkiksi ulko-

seinän eristetilassa, jossa kylmä pyrkii lämpimään päin ja lämmetessään nou-

see ylöspäin, kunnes johtuu kylmään päin ja tiheys laskee ja painuu taas alas-

päin eristeessä. Luonnollisen konvektion kiertosuunta on eri kesä- ja talviai-

kaan. (Björkholtz 2002,13.) 

Kosteus 

Kosteus on sitoutumatonta vettä ja sitä esiintyy kahdessa muodossa. Kaasu-

maisessa muodossa, joka on vesihöyryä ja nestemäisessä tai kiinteässä muo-

dossa, esimerkiksi jäätyneenä ( Siikanen 2014, 65). 

Kapillaarivirtaus 

Kapillaarivirtaus on nesteen siirtymistä huokoisessa materiaalissa. Kapillaarivir-

tausta esiintyy myös maaperässä ja maaperä pyrkii nostamaan kapillaarikos-
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teutta pohjavesipinnan yläpuolelle. Yleisin kapillaarivirtaus rakennuksissa miel-

letään perustuksiin, joissa maaperästä nouseva kosteus pyrkii siirtymään antu-

raan tai perusmuuriin.( Siikanen 2014, 68).  

Kastepiste 

Kastepiste tarkoittaa tilannetta, jossa ilmassa oleva vesihöyry kondensoituu ve-

deksi (Siikanen 2014, 70). 

Kondensoituminen 

Kondensoituminen on vesihöyryn tiivistymistä vedeksi. Sitä esiintyy rakennuk-

sissa rakenteen pinnassa tai rakenteen sisällä, ilman suhteellisen kosteuden ol-

lessa 100 %. Rakenteissa vesihöyry tiivistyy ympäröivää ilmaa kylmemmälle, 

kovalle pinnalle, kun vesihöyryn kastepiste ylittyy. Rakenteet tulee suunnitella 

riittävän vesihöyrytiiviiksi lämpimältä puolelta, että kondensoitumiselta välty-

tään.( Siikanen 2014,72.) 

Hygroskooppinen kosteus 

Hygroskooppinen kosteus on aineen kosteutta, joka on tasapainossa ympäris-

tön kosteuden kanssa. Hygroskooppinen aine sitoo itseensä kosteutta ilmasta 

ja luovuttaa kosteutta ilmaan, kun on saavuttanut kosteuspitoisuuden ympäröi-

vän kosteuden kanssa. Hygroskooppisuus on erisuuruinen erilaisilla materiaa-

leilla.( Siikanen 2014, 77.) 

Hengittävä rakenne 

Rakenne on hengittävä silloin, kun diffuusiolla siirtynyt vesihöyry sitoutuu hygro-

skooppiseen rakenteeseen ja rakenne vapauttaa vesihöyryä ympäristöön. Hen-

gittävään rakenteeseen voi siirtyä myös kaasuja. (Siikanen 2014, 80.) 

 

Vapaa-ajan asunto rakennetaan rankarakenteella, koska mahdollisuus oman 

puutavaran käyttöön on mahdollinen. Tämä myös pienentää hiilijalanjälkeä, 
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koska tukit voidaan sahata suoraan tontilla rakennusmateriaaliksi ja tällöin puu-

tavaran kuljetus jää minimiin. Puulla on myös hyvä toteuttaa hengittävä ra-

kenne, koska puun hygroskooppisuus on suuri, mikä on edellytys hengittävälle 

rakenteelle. Hengittävässä rakenteessa kaikkien rakennusmateriaalien tulee si-

toa ja luovuttaa kosteutta. Rakennuksen eristeenä käytetään Ekovillan eristeitä, 

jotka on valmistettu kierrätetystä sanomalehtipaperista ja hajuttomista palones-

toaineista. 

Ekovillan palonkesto-ominaisuudet ovat hyvät, eriste ei sula korkeassa lämpöti-

lassa, vaan käyttäytyy kuten massiivipuu, joka hiiltyy palon sattuessa. Ekovilla 

eristeet myös luovuttavat kosteutta palon sattuessa. Ekovillalla voidaan toteut-

taa paloluokka P3, joka on rivi- ja pientalojen paloluokka. 

Rakennuksia rasittavat ilmasto, kylmyys, kuumuus, auringonpaiste, usva, sade 

lumi ja ympäristön rasitukset. Näkymättömät rasitukset ovat kuitenkin kaikkein 

pahimpia rakenteita rasittavia ja sellaisia ovat gravitaatio sekä staattiset ja dy-

naamiset rasitukset. Rakennus täytyy suunnitella siten, että rakennus pystyy 

mahdollisimman hyvin kestämään luonnon niihin kohdistamat rasitukset. (Siika-

nen 2008,129) 

Rakennusosat, rakenteet ja materiaalit tulee miettiä tarkoin rakennuksen fysi-

kaalisen toiminnan suhteen, koska rakennus on välillä kylmillään ja voi tulla ti-

lanteita jolloin ulkoilma on sisäilmaa lämpimämpi. Tämä tarkoittaa, että rakentei-

siin voi tiivistyä kosteutta. Tämä ajankohta yleensä ajoittuu keväälle, jolloin au-

rinko lämmittää ulkoilman nopeammin kuin sisäilman. Tärkeää on löytää niin 

kutsuttu hengittävä rakenne, jotta kosteus ei pääse tiivistymään rakennusosiin. 

 

3.4.1 Perustukset 

Perustukset tehdään rakennukseen teräsbetonianturalla ja muurattavalla RUH-

200 -perusmuuriharkolla. Harkkoperusmuuri tulee ainoaksi vaihtoehdoksi, 

koska rakennuspaikalle vievä tie ei kestä betoniauton painoa. Mahdollinen rasit-

tava tekijä on kapillaarinen kosteus. 
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Antura 

– teräsbetoniantura (500 x 200) mm 
 
Perusmuuri 
 
– perusmuuri (800 x 200) mm + lämmöneristys EPS 100 mm 
 

3.4.2 Alapohja 

Alapohjan ratkaisuna käytetään Ekovillan rakenneoppaan mukaan koolattua lat-

tiarakennetta. Lattia on myös miellyttävämpi jalalle, koska lämmöneriste on heti 

lattialaudan alla. Märkätilojen alapohjana käytetään tuplalaattaa, jotta lattioiden 

pinnat saadaan samalle korkeudelle. Mahdollisia rasittavia tekijöitä on sisä- ja 

ulkopuolella. Sisäpuolella vesi, jota käsitellään märkätiloissa voi päästä raken-

teeseen pintojen epätiiveyskohdista, kuten laattojen tai silikonien saumoista. Ul-

kopäin rasittava tekijä voi olla kapillaarinen kosteus. 

Kuivat tilat 

– lattialauta HLL 28x95 mm, mänty, päätypontattu 
– puupalkisto 48 x 198 mm, lämmöneristys 200 mm 
– laudoitus 22 x 100 mm k600 
– bitumikaista laudoituksen alle 
– maanvarainen teräsbetonilaatta 80 mm 
– EPS lämmöneriste 150 mm 
– suodatinkangas 
– kapillaarikatko 300 mm  
– perusmaa  
 
Märkätilat 
 
– lattialaatoitus + kiinnityslaasti 
– vedeneriste Ardex 8+9 
– kallistusvalu 
– EPS lämmöneriste 150 mm 
– maanvarainen teräsbetonilaatta 80 mm 
– EPS lämmöneriste 150 mm 
– suodatinkangas 
– kapillaarikatko 300 mm  
– perusmaa  
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3.4.3 Runko 

Runkona käytetään rankarakennetta 200 + 50. Mahdollisia rasittavia tekijöitä 
ovat epätiiveydet ilmansulkupaperissa ja läpivienneissä. Kosteus siirtyy hallitse-
mattomasti rakenteeseen. Puutteellisesti toteutettu julkisivu voi päästää sadeve-
siä rakenteeseen. 
 
– hirsipaneeli 19 x 169 mm STH OM mänty 
– ilmansulkupaperi 
– vaakakoolaus 48 x 48 mm + puukuituvilla 50 mm 
– runkopuutavara 48 x 198 mm + puukuituvilla 100 mm, 2 kerrosta 
– puukuitu tuulensuojalevy 25 mm  
– koolausrimat 2 x 22 x 50 mm 
– UTV - paneeli 2 x 120 mm 
 

3.4.4 Yläpohja 

Yläpohjarakenne on Ekovillan rakenneoppaasta, jossa käytetään puhallusvillaa 

ja ilmansulkupaperia. Kattoristikot tilataan Kuusamosta kattoristikkotehtaalta. 

Yläpohjaa mahdolliset rasittavat tekijät ovat samantyyliset, kuin seinässä. Kate-

materiaalin ollessa puutteellinen tai rikki vesi pääsee suoraan eristetilaan. 

– hirsipaneeli 19 x 169 mm STH OM mänty 
– koolaus 48 x 48 mm 
– ilmansulkupaperi 
– kattoristikot k900 mm puukuitu puhallusvilla 500 mm tuulenohjain 
– aluskate 
– tuuletusrimat, 22*50 
– ruoteet, 32*100 
– vesikate palahuopa bitumikermi 
 

3.4.5 Väliseinät 

Väliseiniä tulee kolmentyyppisiä. Kuivissa tiloissa käytetään rankarakenne k600 

väliseinää paneloituna ja pinnoitettua tiiliseinää. Märkätiloissa käytetään sei-

nissä harkkoa, jotka vesieristetään 2-komponentti eristeellä, koska rakennus on 

välillä kylmillään, ja 2-komponentti vedeneriste on kutistumaton ja voidaan käyt-

tää myös ulkona. Vedeneriste on Ardex 8+9, jota voidaan käyttää myös sau-

nassa erillisen työohjeen mukaan. (Ardex 2017.) Väliseinien kosteusrasitukset 

tulevat pääsääntöisesti märkätilojen seiniin. Mahdolliset epätiiveydet ovat laatta- 

ja silikonisaumauksissa. 
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Kuivat tilat 
 
– hirsipaneeli 19 x 169 mm STH OM mänty 
– runko kertopuu 39 x 66 mm, 50 mm puukuituvilla  
– hirsipaneeli 19 x 169 mm STH OM mänty 
 
– seinämaalaus, maali 2 kertaa, kuiva tila 
– seinätasoite, tasoite 3 kertaa 
– tiili NKH 130 mm 
– seinätasoite, tasoite 3 kertaa 
– seinämaalaus, maali 2 kertaa, kuiva tila 
 
Märkätilat 
 
– ilmaväli runkojen välissä 
– väliseinäharkko 
– märkätila seinätasoite 
– 2-komponentti vedeneriste  
– kiinnityslaasti 
– laatoitus + saumaus + silikonit 
 

3.5 Talotekniset järjestelmät 

Nykyään rakennettavat vapaa-ajan asunnot varustetaan talotekniikalla. Talotek-

niikan laajuus vaihtelee käyttöasteesta riippuen ja siitä mihin käyttöön vapaa-

ajan asunnot tulevat. Vapaa-ajan asunnot, jotka sijaitsevat hiihtokeskuksien lä-

heisyydessä varustetaan, kuten pientalot sekä vapaa-ajan asunnot, jotka tulevat 

omaan satunnaiseen käyttöön eivät välttämättä vaadi yhtä laajaa talotekniikkaa. 

Nykyään on markkinoilla monenlaisia lämmitys-, vesi-, ilmastointi- ja sähkörat-

kaisuja. (Nissinen ym.2000, 34–35.) 

 

3.5.1 Lämmitys 

Vapaa-ajan asunnon lämmitys voidaan toteuttaa monella eri tapaa. Suorasäh-

kölämmitys on yleisin lämmitysmuoto uusissa vapaa-ajan asunnoissa, mutta 

edellyttää sähköverkkoon liittymistä. Lämmönlähteenä voidaan käyttää kauko-

lämpöä, jos kaukolämpölinja menee rakennuspaikan vierestä, muutoin linjan ve-

täminen kauempaa on kallista ja kustannus ei ole hyötysuhteeltaan kannatta-
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vaa. Maalämpö on myös mahdollinen lämmitysmuoto, mutta maalämmön pe-

rustamiskustannukset ovat arvokkaat, jos vapaa-ajan asunnon käyttöaste on 

pieni. Takkalämmitys on perinteinen lämmitysmuoto. Sitä käytetään vapaa-ajan 

asunnoissa, jotka sijaitsevat sähköverkon ulkopuolella. (Nissinen ym.2000, 35) 

 

Vapaa-ajan asunnon lämmönlähteeksi tulee puulämmitteinen varaava takka 

TLU2000/93 kuva 5. ja liesi LL1250 kuva 6. Varaavan takan tehtävänä on luo-

vuttaa lämpöä pitkään, kun taas liesi luovuttaa lämpöä nopeasti. Jos vapaa-ajan 

asunto on ollut kylmillään, voidaan liedellä tuottaa nopeasti lämpöä samalla, 

kun varaava takka alkaa luovuttaa lämpöä. Vapaa-ajan asunnon hormiksi tulee 

muurattu tiilihormi, joka varaa lämpöä paremmin kuin valmishormit kuva 7. ja 8. 

 

Kuva 5. 

Lämpötekniikka: 

Hyötysuhde    86 % 
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Maksimipuumäärä   16,2 kg 

Energiamäärä   60,5 kWh 

Lämmitettävä ala   40 – 100 m2 

          
 

 

Kuva 6. 

 

Lämpötekniikka 

Hyötysuhde    64,5 % 

Maksimipuumäärä    

Energiamäärä   5,5 kWh 

Lämmitettävä ala   40 – 70 m2 
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Kuva 7. 
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Kuva 8. 

 

3.5.2 Vesi 

Vesi voidaan tuoda vapaa-ajan asuntoon vesijohtoa pitkin, vesi voidaan myös 

pumpata järvestä tai kaivosta. Vapaa-ajan asuntoihin, joihin vesi tulee vesijoh-

don kautta, tulee jätevesi johtaa jätevesikaivoon tai kunnalliseen jätevesiviemä-

riin. Vapaa-ajan asunnot, joihin vesi tuodaan kantamalla, riittää jäteveden oh-

jaus imeytyskenttään tai erilliseen astiaan.( Nissinen ym.2000, 35) 

 

Tähän vapaa-ajan asuntoon ei tule vesijohtoa, vaan vesi tuodaan aina asun-

nolle tullessa. Saunalle asennetaan mökkisuihku kuva 9. Suihku toimii pump-

paamalla vettä kuumavesipadasta ja kylmävesiastiasta. Suihkulla pystyy säätä-

mään suihkuavan vedenlämmön. 
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Kuva 9. 

3.5.3 Ilmanvaihto 

Vapaa-ajan asuntoon voidaan asentaa koneellinen ilmanvaihto, mutta koneelli-

nen ilmanvaihto edellyttää sähköä. Ilmanvaihto voidaan toteuttaa painovoimai-

sella ilmanvaihdolla, ja sitä voidaan tehostaa kanavapuhaltimilla.( Nissinen 

ym.2000, 35) 

 

Vapaa-ajan asunnon ilmanvaihdoksi tulee painovoimainen ilmanvaihto, joka toi-

mii korkeus- ja lämpötilaeroilla sekä tuulen aiheuttamilla paine-eroilla. Painovoi-
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maisen ilmanvaihdon oikea toiminta edellyttää jokaiseen huoneeseen asennet-

tavan poisto- tai korvausilmaventtiilin. Poistoilmaventtiilit tulee sijoittaa epäpuh-

taisiin tiloihin, jotka yleensä ovat keittiö- ja märkätilat. Tuloilmaventtiilit sijoite-

taan oleskelutiloihin, kuten olo- ja makuuhuoneisiin (D2. 2003 3,14) 

3.5.4 Sähkö 

Nykyisin rakennettavat vapaa-ajan asunnot sähköistetään, joko liittymällä säh-

köverkkoon tai oman sähkötuotantolaitoksen kautta, joka on yleensä aurin-

kosähköä tai tuulisähköä. 

Vapaa-ajan asunnon sähkön tuotto toteutetaan aurinkosähköjärjestelmällä, joka 

sopii hyvin rakennuspaikoille, joille ei tule sähköverkkoa. Aurinkosähköllä voi-

daan toteuttaa käyttömukavuuksia vapaa-ajan asunnolle, kuten jääkaappi, kah-

vinkeitin, valaistus ja matkapuhelimien lataus. Monella valmistajalla on jo järjes-

telmiä markkinoilla, ja tämä tuo kilpailutilanteen valmistajien kesken. Järjes-

telmä koostuu paneeleista, jotka keräävät energiaa auringonsäteistä ja lataavat 

akkuja sekä lataussäätimestä, joka huolehtii akusta, ettei sitä ladata liikaa tai 

ettei akkujen varaustilaa pureta liikaa. Järjestelmä tuottaa 12V tasavirtaa, jolla 

saadaan parempi hyötysuhde kohteisiin, joissa kulutus on suurta, invertterillä 

voidaan muuttaa tasavirta vaihtovirraksi 230V, jolla voidaan käyttää esimerkiksi 

televisiota. Työssä käytettiin intokustannuksen Internet-sivuilla olevaa mökkilas-

kuria, jolla saadaan tilaajien tarvitsema sähkö määriteltyä. Laskurissa käytettiin 

yleisiä koneiden ja laitteiden kulutuslukemia kuva 10. 
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Kuva 10. 

 

3.6 Kustannusarvio 

Kustannuslaskelma on rahassa mitattu käyttö tai kulutus. Sillä arvioidaan pro-

jektin tai hankkeen hankintahintaa. Kustannuslaskelmia on erityyppejä ja tässä 

työssä laadittiin rakennuksen rakenteiden hankintakustannukset. Yksityiskohtai-

set laskelmat liitteinä 
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3.6.1 RT-kustannuslaskenta 

 

Työssä käytettiin RT-kustannusohjelmaa, joka antaa tämän hetken hinnan ra-

kennusosille ja -töille. Ohjelma on maksullinen ja vaatii rekisteröinnin ja lisens-

sin. Työssä käytettiin Oulun ammattikorkeakoulun lisenssiä. Ohjelma antaa tä-

män hetken hinnan rakennusosille ja -töille. Laskelmassa ei laskettu työn 

osuutta, muuten kuin maarakennustöissä. Rakennus on tarkoitus rakentaa 

omalla työvoimalla. Kustannuslaskelma oli kysymysmerkki tilaajille ja se ratkaisi 

sen aloitetaanko rakentaminen. Laskelma tehtiin ainoastaan perustuksille, run-

golle, katolle ja LVI- tarvikkeille. Laskelmaa täydennetään aina rakentamisen 

edetessä, kun materiaalien hinta on kilpailutettu. Laskelmassa on käytetty tä-

män hetken kustannustasoa, joka todennäköisesti nousee hivenen rakentami-

sen aloitukseen mennessä. 

Laskelmassa ei ole mukana: 

– mökkisuihkua 

– kuivakäymälää 

– aurinkopaneelijärjestelmää 

 

 

Kuva 11. 

Kuvassa 11 on kustannusarvion yhteenveto ja täydellinen kustannusarvio on liit-

teenä. 
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Suurimmat kustannuserät muodostuvat seuraavista osista: 

– yläpohja   13 384 € 

– ulkoseinä     9 467 € 

– alapohja    7 471 € 

– perustus    6 633 € 

Edellä mainittu laskelma sisältää 407 työtuntia. 

3.7 Käyttö- ja huolto-ohje 

Maankäyttö ja rakennuslaki määräävät rakennukseen tehtäväksi käyttö- ja 

huolto-ohjeen. Ohje tulisi tehdä uudisrakennukseen ja peruskorjattavaan koh-

teeseen, jota voidaan verrata laajuudeltaan rakennuksen rakentamiseen. Kor-

jaus- ja muutostyön ollessa vain tietylle rakennusosalle, olisi suotavaa tässä yh-

teydessä tehdä käyttö- ja huolto-ohje koko rakennukselle. Käyttö- ja huolto-ohje 

tulee esittää rakennuksen loppukatselmuksessa ( A4 2000, 1.2.1, 3) 

Käyttö- ja huolto-ohjetta ei tarvitse laatia tilapäiselle rakennukselle, loma- ja vir-

kistyskäyttöön tulevalle rakennukselle, eikä tuotanto- ja varastorakennuksille, 

joissa ei työskennellä pysyvästi. (A4 2000, 1.2.1,3) 

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen sisällössä tulee olla rakennuksen ja ra-

kennusosien hoidon  ja huollon ohjeet, jotka räätälöidään rakennuskohtaisesti 

erikseen jokaiseen rakennukseen. Tärkeille rakennusosille, jotka turmeltuvat 

nopeammin kuin muut rakennusosat, tulee laatia käyttöikätavoitteet, huoltokus-

tannukset ja tehtävät.( A4 2000, 2.1,4) 

Käyttö- ja huolto-ohjeen huolellinen täyttäminen ja seuranta ovat hyviä tapoja 

pitää huolta rakennuksesta. Rakennus pysyy viihtyisänä ja terveellisenä asua. 

Opinnäytetyön vapaa-ajan asunto ei tule pysyvään asumiskäyttöön, mutta 

työssä laadittiin käyttö- ja huolto-ohje rakennukseen, koska rakennuksen tarkoi-

tus on pysyä perheen omistuksessa ja kestää tulevien sukupolvien ajanvietto-

paikkana. 
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Vapaa-ajan asunnon tärkeimmät huoltokohdat: 

– Jätevesijärjestelmän toimittaja luovuttaa käyttö- ja huolto-ohjeen järjestel-

män luovutuksen yhteydessä ja näistä käy ilmi järjestelmän huolto. Ylei-

simpinä asioina pidetään säiliöiden tiiveyden tarkkailua kahdesti vuo-

dessa, säiliöiden täyttymisen tarkastus, jos asunnolla oleillaan pitempi 

aika isommalla ryhmällä ja tarvittaessa lietekertymien puhdistus. 

– Aurinkosähköjärjestelmän paneelit tulee pitää puhtaina, lika heikentää 

paneelin tuottoa. Paneelit kannattaa pestä kahdesti vuodessa, keväällä 

ja syksyllä. Paneeleiden päällä kävely vaurioittaa paneelin. Talvella pa-

neelit tulee puhdistaa lumesta, vaikka pehmeällä harjalla. 

– Vapaa-ajan asunnon selviytymistä talvella ei kannata pitää itsestään sel-

vyytenä. Jos asunnolla käydään talvenkin aikana, niin toimenpiteitä on 

vähemmän. Yleisempiin toimenpiteisiin kuuluu vesiastioiden tyhjennys, 

tuhkat poistetaan tulisijoista, sähkölaitteet irrotetaan pistorasioista, piippu 

peitetään (jos piipun päällä ei ole piipunhattua), katolle kertyneen lumen 

määrän seuranta ja tarvittaessa poisto, mutta varotaan kattopinnoitetta.  

 

Vapaa-ajan asunnon keväthuolto 

– asunnon tuuletus ja siivous 

– palohälyttimien toiminnan testaus 

– vesikatteen ja läpivientien tarkastus 

– märkätilojen pintojen eheyden tarkistus 

– kaivojen ja hajulukkojen toiminta 

– sadevesiviemäreiden ja kaivojen tarkistus 

– sadevesikourujen tarkistus ja tarvittaessa puhdistus 

– takan ulkoinen tarkastus, onko rakenteiden eläminen talvella tehnyt hal-

keamia takkaan 

– ympäristön tarkkailu, onko asunnon vieressä kaatuvia puita ja tarvitta-

essa näiden kaataminen. 
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Vapaa-ajan asunnon syyshuolto 

– asunnon siivous 

– palosammuttimien toiminnan testaus ja tarvittaessa huolto 

– vesikatteen ja läpivientien tarkastus 

– kaivojen ja hajulukkojen toiminta 

– sadevesiviemäreiden ja kaivojen tarkistus 

– sadevesikourujen puhdistus 

– laituri nostetaan rannalle 

– ulkovarusteet nostetaan sisälle 

– sähköt katkaistaan pääkytkimestä  

– kaikkien rakennusten ovet lukitaan. 

 

Asiasta on kirjallisuutta, kuten Mökin rakentaminen, Nissinen, Koskenvesa, 

Penttilä ja Omakotitalon huoltokirja, Hekkanen ja Santalo. 

Top 10 -lista omistajille 

1. PEREHDY RAKENNUKSEEN  

– vapaa-ajan asunnon laitteisiin perehtyminen lisää käyttöturvallisuutta ja 

osaat opastaa vieraita oikeaan käyttöön. 

– rakennuksen materiaalien toimivuus käytössä 

2. HUOLEHDI SISÄILMAN LAADUSTA 

– ilmanvaihtoventtiilien puhdistus 

– säännöllinen tuuletus 

– seuraa tulisijan syttymistä savuhaitan välttämiseksi 

3. LÄMMITÄ OIKEIN 

– tulisijoilla on eroja ja toiminta tarkoitus on eri 

– perehdytä vieraasi myös käyttämään tulisijoja oikein 

4. TUNNE SÄHKÖJÄRJESTELMÄ  

– aurinkosähköjärjestelmä toimii eri tavalla, kuin sähköverkon järjes-

telmä, kaikki laitteet eivät toimi aurinkosähköjärjestelmässä. 
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5. MÄRKÄTILOJEN OIKEA KÄYTTÖ  

– perehdytä vieraasi mökkisuihkun oikeaan käyttöön  

– kiukaan ja vesipatojen oikea käyttötapa 

– huolehdi ilmanvaihdosta ja kuivauksesta 

6. ENSIAPU JA PALOTURVALLISUUS  

– pidä ensiapupakkaus selkeällä paikalla ja sisältö täynnä 

– huolehdi sammuttimien ja hälyttimien riittävästä sijoittelusta  

Mainitut toimet ovat tärkeitä, koska pelastuslaitos sijaitsee kymmenien ki-

lometrien päässä. 

7. TERVEELLÄ RAKENNUKSELLA ON KUIVAT JALAT  

– huolehdi sade- ja sulamisvesien suuntaus pois rakennuksesta 

8. PIDÄ PIHA SIISTINÄ 

– pihakalusteet ja varusteet pidetään niillä varatuilla paikoilla 

9. TURVALLISUUS 

– älä poistu asunnolta, jos takassa on tuli takassa tai sähkölaitteet päällä 

– pidä kulkutiet ja käsijohteet kunnossa 

10. LUKITSE OVET 

– muista lukita kaikkien rakennusten ovet lähtiessäsi asunnolta pois 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Opinnäytetyössä suunniteltiin läpi vuoden käytettävä vapaa-ajan asunto Kuusa-

moon Pikkupapuluoman rannalle.  

4.1 Tarveselvitys ja hankesuunnitelma 

Työ aloitettiin tarveselvityksellä tilaajien kanssa. Osa tilaajien toiveista jouduttiin 

rajaamaan pois rakennusteknisistä syistä tai siitä syystä, että ratkaisu ei ollut 

kaikkien mieleen. Tarveselvityksen tekeminen ennen piirustusten tekemistä oli 

ehdottomasti oikea tapa aloittaa suunnittelu. Jos suunnittelutyö olisi aloitettu pii-

rustuksien piirtämisellä, olisi pohjaratkaisua jouduttu muokkaamaan monta ker-

taa. Suunnittelun ollessa käynnissä tilaajat halusivat sauna- ja pesutilat lisättä-

vän pohjaan, mutta he olivat miettineet tilojen sijoittelun etukäteen niin, että 

suunnittelun kannalta muutos ei vienyt paljoa aikaa. Tarveselvityksellä saatiin 

tilaajille heidän toivomansa tilat.  

 

Hankesuunnitelmassa tutkittiin Kuusamon kaupungin rakennusmääräyksiä ja 

rakennussuunnitteluun liittyviä RT-kortteja. Tilaajat olivat tiedustelleet etukäteen 

Kuusamon rakennusvalvonnasta hankkeen lainvoimaisuutta ja rakennusvalvon-

nan mielestä hankkeelle ei ollut rajoittavia tekijöitä. Rakennuksen toteutustapa 

ja -materiaali oli minun selvitettävä ja perusteltava tilaajille. Tutkin eri rakennus-

materiaaleja ja niiden rakennusfysikaalisia ominaisuuksia ja päädyin hengittä-

vään rakenteeseen. Perustelin valintaa tilaajille rakenteen hyvällä hengittävyy-

dellä eri kosteusolosuhteissa. 

 

Lähtötietoihin, tarveselvitykseen ja hankesuunnitelmaan meni opinnäytetyön 

laatimisajasta noin kuukausi.  

 

4.2 Rakennussuunnittelu 

Rakennussuunnittelussa noudatin Suiningin rantakaavamääräyksiä. Vapaa-ajan 

asunnon rakennussuunnittelu sujui mielestäni esteittä, koska olin tehnyt tarvitta-

vat selvitykset ennen piirustusten laatimista. Rakennusta suunniteltaessa täytyi 
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ottaa huomioon lämmitysmuoto ja jätevesi. Edellä mainittuihin asioihin perehty-

misen jälkeen voitiin miettiä toteutettavissa olevat talotekniset ratkaisut. 

Kustannuslaskennan tekeminen valmiilla ohjelmalla oli nopeaa, koska rakenteet 

ja määrät oli nopea laskea kuvista. Kustannuslaskentaohjelmalla vertasin ra-

kenneosien hintojen eroja. Rakennuksen sijainti ja käyttötarkoitus rajasi raken-

teita. Pääpiirustusten tekemiseen ja kustannuslaskelmaan kului noin kolme viik-

koa. 

4.3 Pohdinta 

Työ oli mielenkiintoinen. Suunnittelijan työssä täytyy perehtyä valitsemaansa 

ratkaisuun hyvin, koska täytyy perustella tilaajalle miksi suosittelee tiettyä ratkai-

sua. Työ onnistui mielestäni hyvin, sillä tilaajat ovat päättäneet aloittaa rakenta-

misen keväällä 2018. Kustannuslaskentaohjelma jätti muutamia kysymyksiä it-

selleni, koska ohjelma oli minulle uusi. Käytän paljon työssäni Talo 80 -nimik-

keistöön perustuvaa ohjelmaa, joten ohjelman käyttö oli selkeää. Kustannuslas-

kelmaa laatiessani tarkastin rakennusosien hintoja ROK-kirjasta, joka käsittelee 

rakennusosien kustannuksia. Kirja oli vuodelta 2011, jolloin kustannustaso on 

ollut alempana kuin tällä hetkellä, mutta tilastokeskuksen sivuilta saadaan ker-

roin, joka vastaa nykytilannetta. Laskin rakennuksen kustannuksen vielä ROK-

kirjan pohjalta, koska suunnittelijalla täytyy olla luotettavat selvitykset hank-

keesta. Koulutusta en ole saanut tässä työssä käyttämääni ohjelmaan. Olisin 

voinut verrata laskentaohjelmien eroja, mutta se ei mielestäni kuulu tämän työn 

sisältöön. Rakennusfysiikka on mielenkiintoista ja sen osaaminen kuuluu suun-

nittelutyöhön. Tämän työn aikana selvitin itselleni muutamia epäselvyyksiä mää-

ritteistä, vaikka ne eivät olleet keskeisiä työn kannalta. Kunhan rakentaminen al-

kaa, niin jatketaan kyseisen vapaa-ajan asunnon suunnittelua materiaalien 

osalta tilaajien ohjauksessa. Mielenkiinnolla odotan aurinkojärjestelmän toimi-

vuutta, saadaanko sillä vapaa-ajan asunnon perusmukavuudet toimimaan.  
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LIITTEET 

Kustannusarvio 
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