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1 JOHDANTO 

 

Tämän opinnäytetyön tavoite on suunnitella pientalo omien toiveiden ja tilantarpeen mukaisesti. 

Työn tavoitteena on mallintaa talo ja tuottaa mallin pohjalta rakennusluvissa käytettävät rakennepii-

rustukset sekä määrät kustannuslaskennan pohjaksi. Suunnitelmien avulla selvitetään rakennuksen 

tilat, ulkomuoto, materiaalit ja kustannukset.   

 

Opinnäytetyössä ei oteta kantaa tontin asettamiin reunaehtoihin tai asemakaavamääräyksiin, sillä 

talolle ei ole valittu rakennuspaikkaa. Raportissa käsiteltävät aiheet ovat tarveselvitys, arkkitehti-

suunnittelu, rakenteet, toteutus ja kustannuslaskenta. Pääpaino tässä opinnäytetyössä oli kustan-

nuslaskennassa, jossa vertailtiin erilaisten rakennevaihtoehtojen vaikutuksia kustannuksiin.  

 

Talosta tehtiin kaksi erilaista mallia REVIT 2019 -ohjelmalla. Toisessa mallissa autotalli oli erillään 

talosta. Malli oli pohjana rakennepiirustuksille, jotka tehtiin AUTOCAD 2019 -ohjelmalla. Piirustukset 

ovat Kuopion pientalo-ohjeen mukaisia ja niitä voitaisi käyttää tarvittaessa rakennuslupaa haettaessa 

täydentämällä niihin rakennuspaikan tiedot. Mallin ja piirustusten pohjalta tehtiin kustannusarviot. 

Kustannusennuste tehtiin tilapohjaisen, rakennusosa-arvion ja urakoitsijan määrä- ja kustannuslas-

kelman pohjalta.  
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2 TARVESELVITYS 

 

2.1 Tarveselvitys 
 

Hankepäätöksen pohjaksi tehdään selvitys, jossa perustellaan hankkeen tarpeellisuus, kuvataan tar-

vittavat tilat, tutkitaan tilantarpeen tyydyttämisen vaihtoehdot ja arvostellaan eri ratkaisujen edulli-

suus. Asiakirjaa, jossa selvityksen tulokset esitetään, nimitetään tässä tarveselvitykseksi. Jos hank-

keeseen päätetään ryhtyä, tarveselvitys on valitun ratkaisun osalta ohjeena jatkotyöskentelylle ja 

siinä esitetyt hankkeen laajuutta, laatua, kustannuksia ja tarkempaa ajoitusta koskevat arviot mää-

rittelevät hankkeen puitteet. (RT 10-10387 Rakennushankkeen kulku) 

 

Tarveselvityksen tekeminen on käyttäjän tehtävä. Luotettavan tuloksen saamiseksi käyttäjän tulee 

varmistaa, että tarveselvityksen tuottamisessa on mukana riittävä asiantuntemus. Tarvittaessa käy-

tetään ulkopuolista asiantuntija-apua. (RT 10-10387 Rakennushankkeen kulku) 

 

Kustannusvaikutuksiin vaikuttaa suuresti tilojen määrä ja laatu. Rakentamisen kustannukset ovat 

huomattava osa tarveselvitystä ja se on otettava huomioon, vaikka lopullinen hinta on vaikea arvi-

oida. 

 

2.2 Rakennuksen vaatimukset 
 

Talolle asetetut vaatimukset ovat tehokas tilankäyttö ja kustannustehokkuus, joten talon tulisi olla 

ulkomuodoltaan ja tiloiltaan mahdollisimman yksinkertainen. Talossa tuulee olla kolme makuuhuo-

netta, kodinhoitohuone, sauna ja avara olohuone-keittiö. Näiden lisäksi rakennetaan tilava autotalli 

yhdelle autolle ja harrastuksille. Suunnitelmat tehtiin, sekä talon yhteydessä olevalle, että erilliselle 

autotallille. Autotallin paikka määräytyy tontin mukaan. Rakennuksessa kiinni oleva autotalli on edul-

lisempi rakentaa ja lämmityskulut ovat pienemmät. Autotalli toimii myös tarvittaessa näköesteenä. 

Päärakennusmateriaaliksi valittiin paikallarakennettu puurunko, sillä siinä voidaan käyttää mahdolli-

simman paljon omaa työpanosta. 
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3 RAKENNUSTA KOSKEVAT VAATIMUKSET 

 

3.1 Paloturvallisuus 
 

Rakennus ja autotalli kuuluvat paloluokkaan P3. P3-luokan rakennuksessa saa olla enintään kaksi 

kerrosta ja pinta-ala yksikerroksisena 2040 m2. Lisäksi korkeus saa olla enintään yhdeksän metriä. 

Paloluokkaan P3 kuuluvan rakennuksen kantaville rakenteille ei aseteta erityisvaatimuksia palonkes-

tävyyden suhteen. Riittävä turvallisuustaso saavutetaan rakennuksen kokoa ja henkilömääriä rajoit-

tamalla käyttötavasta riippuen. (Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta) 

 

Käyttötavaltaan tai palokuormaltaan oleellisesti toisistaan poikkeavat tilat on muodostettava eri palo-

osastoiksi, jos se on tarpeellista henkilöiden tai omaisuuden suojaamiseksi (käyttötapaosastointi). 

(Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta) Tämän vuoksi talon yhteydessä 

oleva autotalli tulee osastoida. Koska autotalli ja talo ovat molemmat P3-luokan rakennuksia, tulee 

osastoivien rakennusosien luokkavaatimuksen olla EI 30. Asunnon ja autotallin väliin voidaan raken-

taa EI 30-luokkainen osastoiva seinä ja REI 30-luokkainen ylä/välipohja. Tällöin sisäpinnat saavat 

olla puuta tai lastulevyä. 

 

 

3.2 Rakenteiden energiatehokkuus 
 

Rakennusten energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön tavoitteena on rakennusten energiatehok-

kuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen sekä rakennusten energiakulutuksen pienentä-

minen. Rakennuksissa kuluu noin 40 % Suomen energian kokonaiskulutuksesta. Säädöksillä ediste-

tään Suomen omia tavoitteita energiatehokkuuden parantamiseksi. Rakennuksen hyvä energiatehok-

kuus pienentää asumiskustannuksia ja hillitsee niiden nousua energian hinnan noustessa. Energiate-

hokkuuden parantaminen parantaa usein myös asumismukavuutta. (ym.fi) 

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus sen käyttötarkoituksen edellyttä-

mällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että energiaa ja luonnonvaroja kuluu säästeliäästi. 

Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimusten täyttyminen on osoitettava laskelmilla. Tämän lisäksi 

rakennuksessa käytettävien rakennustuotteiden ja taloteknisten järjestelmien sekä niiden säätö- ja 

mittausjärjestelmien on oltava sellaisia, että energiankulutus ja tehontarve rakennusta ja sen järjes-

telmiä käyttötarkoituksensa mukaisesti käytettäessä jää vähäiseksi ja että energiankulutusta voidaan 

seurata. (ym.fi) 
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Ympäristöministeriön asetus 1010/2017 koskee uuden rakennuksen suunnittelua ja rakentamista. 

Asetus koskee myös rakennuksen laajennusta ja kerrosalaan laskettavan tilan lisäämistä. Asetus 

koskee kerrosalaltaan alle 50 neliömetrin kokoisen rakennuksen laajennusta vain siltä osin kuin ra-

kennus laajennuksineen ylittää 50 neliömetriä. 

 

Laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku), jonka yksikkönä käytetään 

kWhE/(m2a), on energiamuotojen kertoimilla painotettu rakennuksen laskennallinen ostoenergian-

kulutus rakennuksen lämmitettyä nettoalaa kohden vuodessa. Rakennuksen käyttötarkoitusluokan 

mukaisesti laskettu E-luku ei saa ylittää kuvassa 1 olevan taulukon arvoja. 

 

 

KUVA 1. taulukko Ympäristöministeriön asetus 1010/2017 
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Tässä opinnäytetyössä ei voitu selvittää E-lukua puutteelisten sijaintitietojen takia. Energiatehokkuus 

otettiin huomioon suunnittelemalla rakenteiden lämmönläpäisykertoimet ympäristöministeriön ase-

tuksen 1010/2017 mukaisiksi. Lämpimän tai jäähdytettävän kylmän tilan rakennuksen vaipan läm-

pöhäviön vertailuarvo on laskettava käyttämällä rakennusosien lämmönläpäisykertoimina seuraavia 

vertailuarvoja: 

 

- seinä 0,17 W/(m2K) 

- massiivipuuseinä, jonka keskimääräinen paksuus on vähintään 180 mm 0,40 W/(m2K) 

- yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja 0,09 W/(m2K) 

- ryömintätilaan rajoittuva alapohja 0,17 W/(m2K) 

- maata vasten oleva rakennusosa 0,16 W/(m2K) 

- ikkuna, kattoikkuna, ovi, kattovalokupu, savunpoisto- ja uloskäyntiluukku 1,0 W/(m2K). 

 

Lämpimän, erityisen lämpimän tai jäähdytettävän kylmän tilan rakennusosien lämmönläpäisykertoi-

mina käytetään seuraavia vertailuarvoja:  

 

- seinä 0,17W/(m2K) 

- yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja 0,09 W/(m2K) 

- maanvarainen alapohja 0,16 W/(m2K) 

- ikkuna, kattoikkuna, ovi 1,0W/(m2K). 
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4 ARKKITEHTUURI 

 

4.1 Tilasuunnittelu 
 

Tilasuunnittelun tarkoitus on parantaa tilojen toimivuutta ja käytettävyyttä. Suunnittelu alkoi erilais-

ten tilojen yhteensovittamisella. Saunasta, pesuhuoneesta ja kodinhoitohuoneesta tehtiin yksi koko-

naisuus. Nämä ovat talon märkätiloja ja muodostavat käytössä toimivan kokonaisuuden. Saunaan 

mennessä on helppo laittaa vaatteet suoraan pyykkikoriin ja siitä pesukoneeseen. Kodinhoitohuone 

toimii samalla kuraeteisenä ja sen kautta pääsee ulos kuivaamaan vaatteita tai käymään ulkona sau-

nan yhteydessä. Tilojen yhteensovittamisella myös vähennettiin vesi- ja viemärityön määrää. Keitti-

östä ja olohuoneesta haluttiin yksi avara tila, josta on uloskäynti terassille, jota voidaan käyttää 

myös ruokailuun. Makuuhuoneet haluttiin sijoittaa erilleen toisistaan. Taloon tulee lisäksi yksi WC ja 

tekniikkahuone. Talolle tehtiin kaksi erilaista pohjaratkaisua. Toisessa autotalli on rakennettu talon 

yhteyteen ja toisessa se on erillinen rakennus. Talon yhteyteen rakennettavan autotallin etuja ovat 

edullisemmat rakennus- ja lämmityskustannukset. Erillinen autotalli on toimivampi ratkaisu, mikäli 

talon sijoittaminen tontille on ahdasta tai autotalli halutaan sijoittaa lähelle ajotietä.  

 

Tilojen sommittelu alkoi luonnostelemalla ne REVIT 2019 -ohjelmalla. Kun tilat oltiin mallinnettu oh-

jelmaan, oli niiden kokoa ja sijaintia helppo muuttaa. Taloon ei tehty erillisiä luonnoksia, vaan loppu-

tulos saatiin tutkimalla huonekokoja, sijoittamalla malliin huonekaluja ja oman kokemuksen pohjalta. 

Talolle tehtiin kaksi erilaista pohjaratkaisua. Talon huonealaksi tuli 115,5 m2 ja autotallin alaksi 30 

m2.  

 

Ensimmäisessä pohjaratkaisussa (kuva 2) autotalli on erillinen rakennus. Pääovesta astutaan sisään 

tuulikaappiin, johon on varattu tilaa ulkovaatteiden säilytykseen. Eteisestä on pääsy kodinhoitohuo-

neeseen, jonka yhteydessä on pesuhuone sekä sauna. Sauna ja pesuhuone on sijoitettu ulkosei-

nälle, jotta tiloihin saataisiin sijoitettua ikkunat. Kodinhoitohuoneeseen on varattu tilaa pyykinpesuun 

ja kaappitilaa säilytykseen. Kodinhoitohuoneesta on käynti terassille. Eteisestä on pääsy myös en-

simmäiseen makuuhuoneeseen sekä WC:hen. Talon keskellä on tilava olohuone-keittiö, jossa on ik-

kunat kahdella seinällä. Tähän tilaan suunniteltiin myös vino sisäkatto suoran katon korvaajaksi. 

Vino sisäkatto tuo isoon tilaan avaruutta. Keittiö muodostuu kulmauksesta, joka on heti eteisen yh-

teydessä. Keittiön kalustukseen kuuluu keittiösaareke, jolla saadaan lisää säilytys- ja työskentyelyti-

laa. Ruokapöydälle on varattu reilu tila ikkunoiden vierestä. Olohuoneesta on uloskäynti terassille ja 

sitä voidaan käyttää kesällä myös ruokailutilana. Talon päätyyn on sijoitettu makuuhuoneet ja näi-

den välissä on yhteinen vaatehuone.  
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 KUVA 2. Pientalon pohjapiirustus (Huttunen 2019) 
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 KUVA 3. Autotallin pohjapiirustus (Huttunen 2019) 

 

Autotallista haluttiin riittävän iso, jotta siellä sopii auton lisäksi säilyttämään myös moottoripyörää ja 

harrastuksessa tarvittavia työkaluja. Kuvassa 3 on erillisen autotallin pohjapiirustus. Talon yhteyteen 

rakennettava autotalli (kuva 4) muuttaa hieman tilojen käytettävyyttä. Kodinhoitohuone toimii tässä 

tapauksessa nyt toisena, mutta harvemmin käytettävänä pääsisäänkäyntinä. Kodinhoitohuoneessa 

on riittävästi tilaa säilyttää ulkovaatteita ja jalkineita. Autotallissa on ovi terassille, jotta sitä kautta 

pääsee kuivamaan pyykkejä ja ulos saunan yhteydessä.  

 



         
         14 (76) 

 

 

KUVA 4. Pientalon pohjapiirustus (Huttunen 2019) 
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4.2 Ulkomuoto ja julkisivut 
 

Talon ulkomuodossa yhdistyvät perinteinen hirsi, yksinkertainen muotoilu ja moderni pulpettikatto. 

Suunnittelussa otettiin huomioon toimivuus ja tehokkuus. Muodoltaan yksinkertainen talo kuluttaa 

vähemmän energiaa kuin monimuotoisempi. Ylimääräiset muodot, esimerkiksi erkkerit, lisäävät ulko-

vaipan pinta-alaa ja näin nostavat lämmityksen tarvetta. Lisäksi yksinkertainen talo on helpompi ra-

kentaa ja rakennusmateriaaleja kuluu vähemmän.  Toimivuuden kannalta suunnittelussa otettiin 

huomioon riittävät rakenteet sade- ja sulamisvesien aiheuttamia ongelmia varten. Sokkeli nousee 

500 mm maanpinnan yläpuolelle, jotta sade- ja sulamisvedet eivät pääsisi kastelemaan varsinaista 

julkisivumateriaalia. Räystäät ovat 600 mm pitkät ja suojaavat julkisivuja sateelta. Hirsi on valittu 

ulkoverhousmateriaaliksi sen ulkonäön ja työstettävyyden takia. Kustannusvertailussa selvitettiin 

myös lautaverhouksen vaikutus ulkoverhouksen kustannuksiin. Kattomateriaalina on vähäeleinen 

peltikate. Peltikate valittiin materiaaliksi sen helpon asennuksen ja ulkonäön takia. Kattokaltevuus on 

1:7, joka sopii talon ulkonäköön ja on peltikatteen valmistajan suositusten rajoissa.  

 

 

 

KUVA 5. Talon REVIT -malli 
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5 RAKENTEET 

 

5.1 Rakennetyypit 

 

Talolle tehtiin Kuopion pientalo-ohjeessa esitetyt rakenne- ja julkisivupiirustukset niiltä osin kuin se 

oli mahdollista. Pientalo-ohjeen mukaan rakennuslupaan vaaditaan asemapiirustus, pohjapiirustus, 

leikkauspiirustukset, julkisivupiirustukset, ulkoseinäleikkaus ja märkätilaleikkaus. Lisäksi tarvittaessa 

esitetään savu- ja tulisijapiirustukset ja vesikattopiirustus. Piirustukset tulee laatia Suomen rakenta-

mismääräyskokoelman osan A2 mukaisesti. Kaikkia tietoja ei kuviin voitu lisätä puutteellisten raken-

nuspaikkatietojen takia. Rakennepiirustukset tehtiin eri rakennetyypeille ja yksityiskohtaisemmat ra-

kennepiirustukset tehtiin katoksesta sekä autotallin ja talon välisestä liitoksesta. Julkisivupiirustukset 

on esitetty liitteessä 1, pohjapiirustukset liitteessä 2 ja rakennepiirustukset liitteessä 3. 

 

5.1.1 Perustukset ja alapohja 

 

Perustusten tehtävä on siirtää rakennuksen kuorma maapohjan kantavaksi. Perustustapoja on useita 

ja niiden valintaan vaikuttavat maaston muoto, pohjaolosuhteet, piha-alueiden korkeustasojen va-

linta, mahdollinen kellari sekä perustusten yläpuoliset rakenteet. Maanvaraisten anturoiden leveys 

mitoitetaan yläpuolisten kuormien ja perustamistason alapuolella olevan maan kantokyvyn mukaan. 

Perusmuurin anturan leveyden on oltava vähintään 300 mm ja pilarianturoiden koon vähintään 400 

mm x 400 mm. (RT 81-10486, 1) Perustustyypiksi valittiin anturaperustus ja muurattu perusmuuri. 

Perustamistapa täytyi olettaa, koska tontti ei ole selvillä. Antura on paikalla valettu ja sen korkeus on 

200 mm ja leveys 600 mm. Perusmuuri tehdään 200 mm paksuista kevytsoraharkoista muuraamalla. 

Perusmuurin sisäpuoli eristetään 100 mm paksulla XPS-levyllä. Perusmuurin ulkopuolelle tulee perus-

muurilevy, jonka tehtävä on estää veden pääsy perusmuuriin. 
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  KUVA 6. periaatekuva harkkoperusmuuri ja maanvarainen betonilaatta-alapohja (RT 81-10854, 4) 

 

Perusmuurin ja alapohjan liitos tehdään kuvan 6 esittämällä tavalla. Talon maanvarainen alapohja 

on 100 mm paksu teräsbetonilaatta. Alapohjan eristeenä on kaksi 100 mm EPS-levyä, joilla saavute-

taan maata vasten oleva rakennusosa lämmönläpäisykertoimen vertailuarvo 0,16 W/(m2K). Alapoh-

jan täyteaineena on sepeli ja hiekka. Nämä materiaalit toimivat kapillaarikatkona ja estävät perus-

tusten ja alapohjan kastumisen. Radonin torjuntaa varten laatan ja perusmuurin väli tiivistetään ra-

donkatkolla ja laatan alle sijoitetaan radonputkisto, joka on helppo ottaa käyttöön, jos mittaukset 

niin vaativat. 

 

Rakennuksen vierustäytteenä käytetään karkeaa sepeliä, jotta vesi ei pääse etenemään siinä kapil-

laarisesti. Lisäksi maanpinta rakennuksen vieressä on kalteva, jotta vesi ei kertyisi rakennuksen vie-

reen. Anturan alapuolelle sijoitetaan salaojaputket, joiden välillä on tarkastuskaivot. 

 

5.1.2 Ulkoseinät 

 

Ulko- ja väliseinien runko tehdään määrämittaan katkaistusta, mitallistetusta ja kulmapyöristetystä 

puutavarasta. Runkotolpissa käytetään vähintään lujuusluokan C18 puutavaraa. Vaaka rakenteissa 

kannattajina käytetään yleensä mitallistettua vähintään C24 lujuuslajiteltua puutavaraa. Runko jäy-

kistetään tarkoitukseen soveltuvilla rakennuslevyillä. (RT 82-10820) 
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Runko tehdään määrämittaisesta 198x48 mm puutavarasta k600-jaolla. Sisäpuolelle tulee lisäksi 48 

mm lisäkoolaus. lisäkoolaus asennetaan runkotolppien päälle pystysuuntaisesti. Näin eritepaksuu-

deksi saadaan 250 mm. Tällä saavutetaan ulkoseinän lämmönläpäisykertoimen vertailuarvo 0,17 

W/(m2K). Seinän sisäpintaan tulee 13 mm paksu kipsilevy. Kipsilevyn takana on höyrynsulku, jonka 

tehtävä on estää kosteuden tunkeutumisen seinien rakenteisiin ja tiivistymisen sinne.  

 

Eristeen ulkopuolelle tulee 13 mm paksu tuulensuojalevy. Tuulensuojalevyt suojaavat rakennusai-

kana eristeitä sekä runkorakenteita myös kosteudelta. Ulkoseinärakenteen tulee olla tuulitiivis. Sei-

närakenteen ollessa riittävän tiivis, tuulenpaine ei pääse heikentämään seinärakenteen sisällä seinän 

lämmöneristyskykyä. Samalla lämpöhäviöt pysyvät pieninä. (rakentaja.fi) Tuulensuojalevyn ja ulko-

verhouksen väliin tulee 22 mm leveä tuuletusrako, jonka tehtävä on kuivattaa rakenteet, mikäli ne 

pääsevät kastumaan. Ulkopinnalle tulee ulkoverhous. Ulkoseinän periaate on esitetty kuvassa 7. 

 

 

 

 

 

          KUVA 7. ulkoseinän rakenne (rakentaja.fi b) 
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5.1.3 Väliseinät 

 

Rakennuksen kaikki väliseinät ovat ei-kantavia poikkeuksena autotallin ja talon välinen seinä, jossa 

on samanlainen runko kuin ulkoseinässä. Väliseinän runkomateriaalina käytetään 44x66 mm ko-

koista viilupuuta. Viilupuuta käytetään sen pienen elämisen vuoksi. Runkotolppajako on k600. Laa-

toitettavissa seinissä, mikäli niissä ei käytetä erikoiskovaa EK-Gyproc -levyä, on jakoa tihennettävä 

300 tai 400 mm:iin (Rakentaja.fi). Väliseinien ääneneristeenä käytetään mineraalivillaa. Seinän ulko-

pinta määräytyy tilan mukaan. Väliseinän periaate on esitetty kuvassa 8. 

 

 

 

 KUVA 8. Väliseinän rakenne (Rakentaja.fi c)  

 

5.1.4 Yläpohja 

 

Yläpohjarakenne mitoitetaan aina tapauskohtaisesti. Kantavana rakenteena käytetään tavallisesti 

puuristikoita tai puupalkkeja. Yläpohja voidaan eristää joko vaakasuoraan tai vesikaton suuntaisena 

tai muuten kaltevaksi. Ratkaisutavasta riippumatta on tärkeää huolehtia yläpohjarakenteen riittä-

västä tuuletuksesta. Kaltevissa yläpohjissa tulee lämmöneristekerroksen ja vesikaton aluskatteen 

väliin jättää tuuletusväli, jonka korkeus on vähintään 100 mm. Räystään kohdalle asennetaan tuu-

lenohjain, joka estää tuulen liikuttamasta puhallusvillaa. (RT 82-10820, 7) 
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Yläpohjan kantavana rakenteena talossa on tehdasvalmisteiset kattoristikot 900 mm jaolla. Yläpoh-

jan lämmöneristeenä on 150 mm mineraalivillalevy ja 350 mm puhallusvillaa. Pohjalla käytetään mi-

neraalivillaa puhallusvillan painuman takia. Puhallusvillan painuma voi aiheuttaa yläpohjaan läm-

pövuotoja. Sisäpuolelle tulee höyrynsulkumuovi, jonka tehtävä on estää kosteuden tunkeutuminen 

rakenteisiin ja sinne tiivistyminen. Höyrynsulun pinnalle tulee koolausrimat sähköjohtoja varten. Ka-

ton sisäpintaan tulee kipsilevy. Yläpohjan periaate on esitetty kuvassa 9. 

 

KUVA 9. yläpohjan rakenne (Rakentaja.fi a) 
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5.1.5 Vesikate 

 

Vesikatteen materiaaliksi valittiin peltikate. Peltikatto on käytetyin vesikatetyyppi Suomessa. Peltikat-

tojen yleistymiseen ovat vaikuttaneet keskeisesti mm. peltikaton suhteellisen edullinen hankintahinta 

ja markkinoilla olevat valmiit peltikatto -tuotepaketit. Yleensä kuumasinkitystä teräspellistä valmis-

tettava peltikatto on kestävä ja melko helposti asennettava. (kattoremontti.org) Vesikatteen alle 

asennetaan ruodelaudat valmistaja ohjeen mukaisesti. Ruoteiden alla on tuuletusrimat. Tuuletusri-

mat asennetaan yläpaarteiden suuntaisesti k900-jaolla. Tuuletusrimojen alle asennetaan aluskate, 

jonka tehtävänä on estää esimerkiksi veden, tuulen, pölyn sekä muun irtoroskan pääsy kattoraken-

teisiin. Aluskatteiden käytön yleistyminen, sekä markkinoilla olevien tuotteiden laadun kehittyminen 

ovat korostaneet aluskatteen merkitystä osana toimivaa yläpohjarakennetta. Nykyään aluskate kuu-

luukin lähes poikkeuksetta sekä uudiskohteiden että saneerattavien kohteiden kattoremontteihin 

(kattoremontti.org). 

 

5.2. Toteutus 

 

Rakennustapaselostus laaditaan luonnossuunnitteluvaiheessa hankesuunnitelman pohjalta. Se on 

hankekohtainen tekninen asiakirja ja sen tulee olla riippumaton urakkamuodosta. Rakennustapa-

selostuksessa esitetään hankkeen keskeiset rakennusosaratkaisut ja niiden laatutaso kohteen tilaa-

jan ja vaihtoehtojen vertailun edellyttämällä tarkkuudella tuotteita määrittelemättä. Määrittely on 

toteavaa ilman työohjeita. Rakennustapaselostusta pidetään ajan tasalla luonnossuunnittelun edisty-

essä. (RT 15-10863, 1) Rakennustapaselosteen voi tehdä Talo 2000 hankenimikkeistöä, kuten tässä 

opinnäytetyössä on tehty. Rakennustapaseloste on liitteenä työn lopussa (liite 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
         22 (76) 

6 KUSTANNUSLASKENTA 

 

6.1     Lähtökohdat 

 

Kustannuslaskenta suoritettiin kolmella erilaisella menetelmällä. Nämä tavat olivat tilapohjainen kus-

tannuslaskenta, rakennusosa-arvio ja yksityiskohtaisempi urakoitsijan määrä- ja kustannuslaskenta. 

Kustannukset olivat tärkeässä osassa talon suunnittelua. Suunnitteluvaiheessa kustannuksiin pyrittiin 

vaikuttamaan suunnittelemalla tilat yksinkertaisiksi ja materiaalit pyrittiin valitsemaan siten, että 

oman työn osuus lisääntyisi. Lisäksi opinnäytetyössä laskettiin kustannukset kolmelle erilaiselle vaih-

toehtoiselle rakenteelle. Vaihtoehtoiset rakenteet olivat erillinen autotalli, ulkoseinän lautaverhous ja 

osittain vino sisäkatto.  

 

 

6.1.1 Tilapohjainen kustannusarvio 

 

Tilapohjainen kustannusarvio perustuu eri tilojen neliöhintoihin. Neliöhintaan vaikuttavat tilan koko 

sekä haluttu laatutaso. Kustannusarvio tehtiin Haahtela-kehitys Oy:n kustannustieto -ohjelmalla. Oh-

jelmaan syötettiin eri tilat, niiden koko sekä laatutaso. Laatutasona tiloilla oli normaali laatu. Ohjel-

man tarjoama arvonlisäveron sisältävä hinta oli 350 000 euroa ja arvonlisäveroton hinta 282 200 

euroa. Tämä hinta ei sisällä tonttia. Hinta on hyvin korkea verrattuna määrä- ja kustannuslaskennan 

hintaan. Hintaero johtuu todennäköisesti siitä, että ohjelmalla on tarkoitus laskea suurempien raken-

nushankkeiden kustannuksia, eikä se sovellu pientalon kustannusarviointiin. Tilapohjainen kustan-

nusarvio on liitteenä työn lopussa (liite 5). 

 

 

6.1.2 Rakennusosa-arvio 

 

Rakennusosa-arvio voidaan tehdä, kun rakenteet ovat selvillä. Rakennusosa-arviossa lasketaan eri 

rakenteiden määrät ja näiden pohjalta lasketaan rakennuksen hinta. Tässä työssä käytettiin hinnoit-

telussa rakennusosien kustannuksia 2016 -kirjaa. Kirjasta löytyi rakennusosien hinta töineen yksik-

köä kohti. Kaikkia rakenteita eri kirjasta löytynyt, kuten hirsiverhoiltua ulkoseinää. Hintaa täytyi täl-

löin korjata lisäämällä hirren materiaalikustannus neliöhintaan. Rakennusosa-arviossa hinnoiteltiin 

samat asiat kuin määrä- ja kustannuslaskennassa. Molemmissa hinnoiteltiin rakennusosat, talotek-

niikka ja kalusteet. Rakennusosa-arvion arvonlisäveroton hinta on 164 078,24 euroa ja arvonlisäve-

ron sisältävä hinta 203 457,02 euroa. Rakennusosa-arvio on liitteenä työn lopusta (liite 6). 

 

 

6.1.3 Urakoitsijan määrä- ja kustannuslaskenta 
 

Urakoitsijan määrä- ja kustannuslaskenta on tarkka tapa laskea kustannuksia. Määrälaskennan pe-

rustana tässä työssä käytettiin Talo 80 -litterointia. Tämän litterointijärjestelmän tarkoitus on yhte-

näistää yksiköt, mittaustavat ja laittaa rakennusosat oikean nimikkeen alle.  
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Määrälaskennan pohjana oli talon REVIT -malli ja AUTOCAD:lla tuotetut rakennepiirustukset. Las-

kenta suoritettiin Excel -pohjaan. Laskenta alkoi lisäämällä nimikkeet ja työtehtävät Talo 80 -litte-

rointiohjeen mukaisesti. Seuraavaksi mallin ja kuvien pohjalta laskettiin määrät eri materiaaleille. 

Osan määristä sai suoraan otettua REVIT -mallista ja osa piti itse laskea tai arvioida. Esimerkiksi 

runkotolppien määrä laskettiin jakamalla ulkoseinän piiri runkotolppajaolla eli 0,6:lla metrillä. Materi-

aaleille löytyi myös alan kirjallisuudesta hukkaprosentit eri materiaaleille, joita piti arvioida kohtee-

seen sopiviksi. Materiaalille kirjattiin hukkaprosentti ja se lisäsi materiaalin lopullista hintaa.  

 

Seuraavaksi nimikkeille lisättiin työmenekki. Työmenekki tarkoittaa kuinka paljon aikaa silloiseen työ-

suoritukseen kuluu aikaa yksikköä kohti. Laskennassa käytettiin kokonaisaikaa eli T4-aikaa. Koko-

naisaika eli työnvaiheaika sisältää kaikki työhön käytetyt tunnit, myös tunnin mittaiset ja pidemmät 

työskentelyn keskeytykset. Kokonaisaikaa käytetään kustannusten arvioimiseen ja yleisaikataulujen 

laadintaan. Kokonaisajat saadaan kertomalla työvuoroajat TL3-kertoimella. Työvaiheen lisäajat ovat 

vähintään tunnin pituisia työn keskeytyksiä, pieniä erillisiä työvaiheita tai koneiden ja laitteiden rik-

koutumisia tai huoltoja, odotusaikoja, säähaittoja, tapaturmia tms. TL3-kerroin vaihtelee 1,10…1,30 

työlajista riippuen. (Rakennustöiden menekit 2015) Työssä käytettiin lisäaikakerrointa 1,2. Työme-

nekkejä löytyi Rakennusteollisuus ry:n kirjallisuudesta ja myös työkokemuksen avulla pystyi arvioi-

maan osan työmenekeistä. 

 

Kokonaiskestoksi työmaalle saatiin tulokseksi 963 tuntia tehokasta työaikaa. Jos oletetaan työryh-

män kooksi kolme henkilöä, on työmaan kokonaiskesto 963h/7,5h/21,5d/3=1,99kk, jossa 7,5 on 

tehollinen työaika päivässä, 21,5 on työpäivien määrä kuukaudessa ja 3 työryhmän koko. Työnjoh-

don kustannus on laskettu siten, että oletetaan yhdellä työnjohtajalla olevan kymmenen alaista, jo-

ten työnjohdon määrä työmaalla on 3/10*2kk=0,6kk. 

 

Kustannukset materiaaleille löytyi pääasiassa rautakauppojen nettisivuilta. Lähes kaikki tuotteet löy-

tyivät yhden kaupan valikoimista ja tämä osoittautui edullisimmaksi vaihtoehdoksi. Alihankintojen 

hinnoittelussa käytettiin urakoitsijoiden hinnastoja. Talotekniikka hinnoiteltiin rakennusosien kustan-

nuksia 2016 -kirjan hintojen pohjalta. Työntekijöiden hinnaksi oletettiin ammattimiehen 20€/tun-

nissa. Lisäksi työntekijöiden sosiaalikulut ovat otettu huomioon. 

 

Talon arvonlisäverottomaksi hinnaksi muodostui 160 641,25 euroa ja arvonlisäverot sisältäväksi hin-

naksi 199 195,15 euroa. Tämä hinta ei sisällä tonttia. Tämä on ulkopuolisen urakoitsijan hinta, joka 

sisältää 7 % katteen. Määrä- ja kustannuslaskenta on liitteenä työn lopusta (liite 7). 
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6.2 Vaihtoehtoisten rakenteiden kustannus 
 

Työssä selvitettiin lisäksi erillisen autotallin, eri ulkoverhousmateriaalin ja osittain vinon sisäkaton 

vaikutus hintaan. Laskenta alkoi tutkimalla piirustuksia ja selvittämällä, kuinka materiaalien määrät 

muuttuvat. Erillinen autotalli esimerkiksi lisää perustusten määrää, mutta erillistä tallia ei tarvitse 

osastoida. 

 

 

6.2.1 Erillisen autotallin lisäkustannukset 

 

Autotallissa perustusten, ulkoseinän ja vesikatteen määrä kasvoi. Seinän rakenne muuttui autotallin 

ja talon välisessä seinässä. Lisäksi salaojaputkien ja -kaivojen määrä kasvoi. Autotallista voitiin pois-

taa toinen kipsilevykerros yhdeltä seinältä ja katosta, sillä osastoinnille ei ole tarvetta erillisessä au-

totallissa. Kustannuksissa otettiin huomioon myös kodinhoito- ja tekniikkahuoneen ovien laadun 

muutos. Erillinen autotalli lisää rakennuskustannuksia 3 975,52 euroa. Tämä hinta sisältää arvonli-

säveron ja työntekijöiden sosiaalikulut. Vaihtoehtoisten rakenteiden kustannuslaskelmat löytyvät 

työn lopusta (liite 8). 

 

 KUVA 10. Autotallin ja talon väliseinä 
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Kuvassa 10 on esitetty talon ja autotallin välinen seinä. Väliseinän rakenne muuttuu erillisessä auto-

tallissa. Seinärakenteeseen lisätään höyrynsulku, tuulensuojalevy, tuuletusrako ja hirsiverhous. Ulko-

puolinen kipsilevy jää pois. Väliseinän rakenne on esitetty kuvassa 11 ja ulkoseinän rakenne kuvassa 

12. 

KUVA 11. Autotallin väliseinä (Huttunen 2019) 

 

 

 

KUVA 12. Ulkoseinä (Huttunen 2019) 
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  KUVA 13. Erillisen autotallin lisäkustannusten muodostuminen (Huttunen 2019) 

  

Ympyrädiagrammi (kuva 13) kuvaa, kuinka lisätyö jakautuu eri rakennusosien kesken. Rakennusosa 

sisältää materiaalin ja työn hinnan. Yläpohjan lisäkustannus on pieni, koska siitä on voitu vähentää 

toinen kipsilevykerros, sillä osastoinnille ei ole tarvetta erillisessä tallissa. 

 

 

6.2.2 Ulkoverhouksen kustannusvertailu 

 

Ulkoverhousmateriaaleille laskettiin myös kustannusero. Hintaero laskettiin hirsi- ja lautaverhouksen 

välillä. Seinärakenne on molemmissa ulkoverhouksissa samanlainen, joten hintaeroon vaikuttaa ul-

koverhousmateriaalin hinta. Kuvissa 14 ja 15 on esitetty molempien seinien rakenne. Kustannusver-

tailussa otettiin huomioon hirsiverhouksen kaksinkertainen pintakäsittely ja pidemmän työajan ai-

heuttamat kulut. Hintaero näiden ulkoverhousratkaisujen välillä on 3 718,67 euroa. Tämä hinta sisäl-

tää arvonlisäveron ja työntekijöiden sosiaalikulut. 
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KUVA 14. Hirsiverhoiltu ulkoseinä (Huttunen 2019) 

 

 

 

 KUVA 15. Lautaverhoiltu ulkoseinä (Huttunen 2019) 
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 KUVA 16. Ulkoverhouksen kustannusvertailu (Huttunen 2019) 

 

 

6.2.3 Vinon sisäkatto lisäkustannukset 

 

Vino sisäkatto olohuoneessa ja keittiössä vaatii kaksi kattoristikkoa lisää ja lisäksi katon pinta-alan 

nousu lisää höyrynsulun, eristeen ja kipsilevyn määrää. Kuvassa 17 on esitetty vinon sisäkaton alue 

ja kuvassa 18 esitetään sen rakenne. Kustannuksista vähennetään suoran katon eriste- ja puhallus-

villan kustannus, sillä ne korvataan kokonaan erilaisella lämmöneristeellä. Hinnassa huomioidaan 

pidempi työaika. Lopullinen hintaero näiden ratkaisujen kesken on 2 625,35 euroa. Tämä hinta sisäl-

tää arvonlisäveron ja työntekijöiden sosiaalikustannukset. 

 

  KUVA 17. Vinon sisäkaton alue (Huttunen 2019) 
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  KUVA 18. Vinon sisäkaton rakenne (Huttunen 2019) 

 

 

 

 

  KUVA 19. Vinon sisäkaton lisäkustannusten muodostuminen (Huttunen 2019) 

 

Ympyrädiagrammi (kuva 19) kuvaa, kuinka lisätyö jakautuu eri rakennusosien kesken. Rakennusosa 

sisältää materiaalin ja työn hinnan. Suurin osa lisäkustannuksista muodostuu muuttuneesta läm-

möneriste ratkaisusta. 
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7 YHTEENVETO 

 

Opinnäytetyö oli hyvin monipuolinen ja haasteellinen. Työn aikana tuli kerrattua vanhoja oppeja ja 

niitä joutui myös opettelemaan uudestaan. Erityisesti REVIT -ohjelman käyttö tuotti aluksi hanka-

luuksia. Työ oli hyvin vapaata ja siinä sai vapaasti soveltaa koulussa opittuja asioita. Työ oli mielen-

kiintoista, koska kyseessä oli henkilökohtaisiin tarpeisiin suunniteltu rakennus.  

 

Tilojen ja rakennuksen ulkonäön suunnittelu oli varsin helppoa, sillä minulla oli selkeä kuva tilojen 

tarpeesta ja talon ulkomuodosta. REVIT -ohjelman käyttö tuotti aluksi hankaluuksia, koska sen 

käyttö ollaan opeteltu vain vähän. Rakennekuvien piirtäminen onnistui hyvin AUTOCAD:lla, mutta 

työ oli aikaa vievää. Rakenneratkaisuja piti hieman vielä muuttaa työn edetessä, mikä lisäsi piirtämi-

seen käytettyä aikaa. Lopputuloksena oli mielestäni hyvät piirustukset, joiden pohjalta oli hyvä las-

kea kustannukset. 

 

Kustannuslaskentaa ollaan käsitelty koulussa paljon ja se onnistui hyvin. Määrä- ja kustannuslasken-

nassa ongelmana oli nimikkeiden määrä. Taulukosta joutui tarkastamaan useasti, että kaikki kuvissa 

olevat materiaalit on otettu huomioon laskennassa. Määrä- ja kustannuslaskennan lopputulos oli hy-

vin lähellä rakennusosa-arvion tulosta. Tämä osoittaa, että laskenta on suoritettu oikein ja riittävän 

tarkasti. Ero näiden kustannusarvioiden välillä oli 4 261,87 euroa sisältäen arvonlisäveron. Tilapoh-

jainen kustannusarvio antoi huomattavasti suuremman hinnan, mikä saattaa johtua siitä, ettei käy-

tetty ohjelma sovellu hyvin pientalohankkeen kustannusten arviointiin. Kuvassa 20 esitetään eri me-

netelmillä toteutettujen kustannusarvioiden tulokset. 

 

 

KUVA 20. Kustannusarvioiden vertailu (Huttunen 2019) 
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Työssä selvitettiin vaihtoehtoisille rakenteille lisäkustannukset (kuva 21). Lisäkustannusten selvittä-

minen tehtiin, jotta rakennuksen hinta on helpompi arvioida, mikäli päädytään valitsemaan toisenlai-

nen rakennevaihtoehto. Erillinen autotalli ja vino sisäkatto nostavat rakennuksen hintaa, kun taas 

lautaverhous laskee sitä.  

 

KUVA 21. Vaihtoehtoisten rakenteiden lisäkustannus (Huttunen 2019) 
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