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TIIVISTELMÄ 

Tässä suunnitteluohjeessa on esitetty tielaitoksen talonrakennushank-
keiden eri vaiheet lähtien perustamis- ja esisuunnitelman laadinnasta 
päätyen varsinaiseen rakennussuunnitteluun. 

Ohje käsittelee rakennushankkeessa tarvittavia lupia sekä esittelee 
lyhyesti tärkeimmät rakentamista ohjaavat määräykset ja ohjeet. 
Tiehalljtuksessa kootuista suhteellisista tilakustannuksista esitetään 
esimerkkitapauksia. Erityisesti ohjeella on pyritty antamaan tietoja 
toistuvien tilojen mitoituksesta, varustuksesta sekä kalustuksesta. 

Tämä suunnitteluohje on suunnattu tielaitoksen piirissä niille, jotka 
joutuvat tekemisiin talonrakennushankkeiden kanssa. Ohjeessa ei 
ole annettu ehdottomia määräyksiä tai mittoja, vaan on pyritty välit-
tämään se suunnittelutieto ja käyttökokemus, mikä on saatu aiemmista 
hankkeista. 



ALKUSANAT 

Suunnitteluohjeen tarkoituksena on auttaa tielaitoksen talonrakennus-
kohteiden hanke- ja varsinaista rakennussuunnittelua. Ohje on kirjoi-
tettu ajatellen uusien tilojen suunnittelua, mutta soveltuvin osin se 
on tarkoitettu käytettäväksi suunniteltaessa olemassa olevien rakennus-
ten muutos- ja laajennustöitä. Suurin osa tielaitoksen toteuttamista 
talonrakennushankkeista on tienpitotukikohtahankkeita ja ohje on 
tarkoitettu lähinnä niiden alustavaan suunnitteluun. 

Ohjeessa kuvataan aluksi talonrakennushankkeen valmistelua eli raken-
nussuunnittelua edeltävien suunnitelmien ja päätösten tarvetta. Tämän 
jälkeen käsitellään rakennussuunnitteluun vaikuttavia tekijöitä alkaen 
rakennuspaikan valinnasta sekä siihen vaikuttavista tekijöistä jatkaen 
normaalissa tiemestaripiirin tukikohdassa tarvittavista tiloista, niiden 
mitoituksesta sekä teknisistä vaatimuksista. Ohjeessa on myös esitetty 
kaaviokuvin ohjeellisia tilamitoituksia. Kussakin hankkeessa on erikseen 
harkittava, miten kyseisen kohteen erityispiirteet otetaan huomioon. 
Ohjeella on pyritty kuvaamaan sitä tavoitetasoa, mihin eri ratkaisuja 
voidaan verrata. 

Suunnitteluohjeen työryhmään ovat kuuluneet DI Pekka Korhonen/tie-
hallitus puheenjohtajana, rakennusarkkitehti Arvo Sorsa/tiehallitus, 
tarkastaja Jorma Lahtinen/tiehallitus, LVI-teknikko Jouko Hömppi/tie-
hallitus, insinööri Teuvo Frändilä/Turun tiepiiri, insinööri Keijo Kar-
jalainen/Mikkelin tiepiiri sekä insinööri Juhani Kuisma/Lapin tiepiiri. 

Ohjeen on laatinut Arkkitehtitoimisto Raila ja Tapio Rönkönharju 
Oy. 

Työryhmä kiittää ohjeen laadinnassa mukana olleita ja toivoo kor-
jaus- ja täydennysehdotuksia seuraavan tämäntyyppisen suunnitteluoh-
jeen laadintaa varten. Ehdotukset pyydetään toimittamaan tiehalli-
tukseen tarkastaja Jorma Lahtiselle, Tiehallitus/ Tt/ taloryhmä, puhelin 
90-154 2960. 
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Talonrakennushankkeen suunnitteluohje 
YLE ISTA 

1 YLEISTÄ 

Suunnitteluohje pyrkii omalta osaltaan helpottamaan hanke- ja raken-
nussuunnittelijoiden tehtävää. Tielaitoksen rakennushankkeissa esiin-
tyy useita sellaisia perusratkaisuja ja toimintoja, jotka toistuvat saman-
kaltaisina eri kohteissa. Suunnittelijoiden ja käyttäjien kokemusperäiset 
tiedot helpottavat ja nopeuttavat oikeiden ratkaisujen löytymisessä 
ja ovat omiaan nostamaan suunnittelun laatua. 
Tällä ohjeella ei pyritä järjestelmällisesti vastaamaan kaikkiin suun-
nittelukysymyksiin, vaan ainoastaan niihin ongelmakohtiin, joihin 
on löydetty hyviksi koettuja ratkaisumalleja. 
Asiat on pyritty esittämään siinä järjestyksessä, kuin ne tulevat esille 
käytännön suunnittelutyössä. Lisäksi on tuotu esille niitä lähdeasiakir-
joja ja -teoksia, jotka antavat eri suunnittelukysymyksiin tarkempia 
ohjeita ja määräyksiä. 

Tämä ohje on pääasiassa teknillinen suunnitteluohje. Hankkeen talou-
dellisuuden arviointi ja kustannussuunnittelu on erittäin tärkeää, 
koska tilakustannuksilla on merkittävä vaikutus toiminnan taloudel-
lisuuteen. Aina ei kuitenkaan pyritä tilakustannusten minimiin, vaan 
tietty rakennusten perustaso tulee säilyttää. Tässä ohjeessa on esi-
tetty kustannussuunnittelusta vain alustava kustannusarvio. 

2 TALONRAKENNUSHANKE 

2.1 Yleista 

Tielaitoksen oikeudesta toteuttaa omia talonrakennushankkeita on 
määrätty YM:n päätöksessä TM 8922, 5.10. 1989 /1/. Työnjakoa tiehal-
lituksen ja tiepiirien välillä on täsmennetty kirjeellä Tt-181, 19.10.1989 
(liite 6). 

2.2 Talonrakennushankkeen vaiheet 

Rakennushankkeen kulku on jaettavissa eri vaiheisiin, jotka ovat: 

-hankesuunnittelu toiminta- ja taloussuunnittelun yhteydessä, 
-rakennussuunnittelua edeltävät suunnitelmat: yhdistetty perustamis-
ja esisuunnitelma tai perustamissuunnitelma ja esisuunnitelma erik-
seen 

-rakennussuunnittelu 
-rakentamisen valmistelu 
-rakentaminen 
-takuuaika. 

Vaiheiden ei tarvitse ajallisesti seurata toisiaan, vaan niitä voidaan 
limittää keskenään. Esisuunnittelun ja rakennussuunnittelun limitys 
voi tapahtua siten, että esisuunnitteluohjetta täsmennetään ehdotus-
ten ja luonnosten suunnittelun aikana. Rakennussuunnittelua voidaan 
limittää rakentamisen valmisteluun porrastamalla sopimusasiakirjojen 
vaim istumista. 

Rakentamisen voi aloittaa rakentamisen valmistelun aikana toteutta-
maila osaurakoita, esim. erillinen maansiirtourakka. Rakentamista 
ja käyttöönottoa voidaan limittää porrastamalla valmistumisaikoja. 
Vaiheiden limitys vaatii rakennuttajalta asiantuntemusta ja hankkeen 
tarkkaa ohjelmointia. 



'Ii 
	

Talonrakennushankkeen suunnitteluohje 
TÄLONRAKENNUSHANKE 

2.3 Hanke-, perustamis- ja esisuunnittelu 

2.3.1 Säännökset 

Valtion talonrakennushankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen on 
saännelty 4.2.1977 annetussa asetuksessa valtion talonrakennushank-
keista eli nk. hankeasetuksessa (137/1977). Täydentäviä säännöksiä 
on lisäksi asetuksissa valtion talonrakennus- ja kiinteistöhallinnosta 
(125/1971) ja valtion rakennusmaan hallinnasta (26/1972) sekä toiminta 
ja taloussuunnittelua ja tulo- ja menoarvion laadintaa koskevissa 
säännöksissä ja ohjeissa. 

Laitoksen tulee toiminta- ja taloussuunnittelussaan kiinnittää huomiota 
siihen, miten sen nykyiset ja tulevat tilantarpeet ovat tyydytettä-
vissä. Ennen suunnitelmien laadintaa on selvitettävä rakennushankkeen 
asema useamman vuoden kattavassa rakentamisohjelmassa /2/. 

2.3.2 Rakennussuunnittelua edeltävät suunnitelmat 

Yhdistetty perustamis- ja esisuunnitelma 

Yhdistetty perustamis- ja esisuunnitelma on laadittava talonrakennus-
hankkeista, jos niiden arvioidut rakennuskustannukset auttavat vahvis-
tetun kustannusrajan (16 Mmk v. 1991). Suunnitelma on sekä hallinnol-
unen päätösasiakirja että suunnitteluohje. Yhdistetyn perustamis-
ja esisuunnitelman tehtävänä on välittää rakennussuunnittelun lähtötie-
dot: toiminnan kuvaus, toimintojen tilantarpeet, mandollinen ajallinen 
muuttuminen, henkilömäärät, yhteydet, varusteet, rakennuksen sijain-
nille asetettavat vaatimukset ja sen lähialueiden jäsentely. 

Yhdistetyn perustamis- ja esisuunnitelman laatu kyseinen tiepiiri. 

Suunnitelmaan sisältyvät selvitykset 

Suunnitelmien laadinnassa päähuomio tulee kiinnittää toiminnan mitoi-
tusperusteiden selvittämiseen, toiminta- ja tilavaihtoehtojen tutkimi-
seen, toimintojen tehostamiseen ja niiden oikeaan mitoitukseen. 

Hankeasetuksen mukaan on yhdistetyn perustamis- ja esisuunnitelman 
sisältöön kuuluttava: 

-selvitys hankkeen tarpeellisuudesta ottaen huomioon nykyinen toimin-
ta ja henkilöstön määrä sekä niiden muutokset, nykyiset tilat ja nii-
den tuleva käyttö sekä vaihtoehdot tilantarpeen tyydyttämiseksi 
-selvitys hankkeen kiireellisyydestä ja asemasta tiepiirin toiminta- 
ja taloussuunnitelmassa 
-selvitys hankkeen mitoitusperusteista ja laajuudesta 
-huoneohjelma ja selvitys yksityiskohtaisesta laatuluokituksesta. 
Tilantarpeet esitetään huoneohjelmalomakkeilla E2 ja E4 (liite 2 
ja 4). Pinta-alat esitetään hyötyaloina. Lisäksi esitetään tiloissa 
työskentelevien henkilöiden määriä, asiakaskäyntejä, muuta mitoitus-
ta, varustusta sekä yhteyksiä koskevat tiedot. 
Laatuluokka esitetään noudattaen valtion rakennusten laatuluokitusta 
(liite 7). Yleisimmin käytetty laatuluokka tielaitoksen kohteissa 
on laatuluokka AA. 
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-selvitys hanketta varten tarvittavasta maa-alueesta ja sen sopivuudes-
ta. Tontin toiminnallinen kelpoisuus tulee tutkia laatimalla ehdotus 
tai ehdotuksia toiminnalliseksi käyttösuunnitelmaksi. Siinä pyritään 
selvittämään alueelle sijoittuvien toimintojen ja liikenteen keskinäi-
set suhteet sekä ottamaan huomioon rakennusten ja laitteiden mando 
liset laajenemiset. Selvitykset tontin käyttöönotettavuudesta 
esittää lomakkeelia E3 (liite 3). 
-selvitys hankkeen eritellyistä rakennus- ja muista perustamisi. 
nuksista sekä toiminnan nykyisistä käyttökustannuksista ja 	is. 
tapahtuvista muutoksista. Kustannusselvitykset tehdään lomakkeelle 
Ei (liite 1). 
Laskelmissa käytetty kustannustaso (esim. rakennuskustannusindeksi) 
on ilmoitettava. 
-selvitys hankkeen toteuttamisajankohdasta ja aikataulusta. Hankkeen 
ajoitus voidaan esittää lomakkeelle E5 (liite 5) laadittavalla aikatau-
lulla. 

Suunnitelman johdanto-osan tulee sisältää: 

-rakennushankkeen taustatiedot, kuten toimintaa ja hanketta koskevat 
aikaisemmat päätökset ja selvitys toiminnan ja hankkeen liittymisestä 
laajempaan kokonaisuuteen 
-tiivistelmä suunnitelmasta ja sen laadinnan yhteydessä tutkituista 
vaihtoehdoista 

-laadintaan osallistuneiden henkilöiden nimet, toimipaikat ja puhelin-
numerot. 

Suunnitelman vahvistaminen 

Yhdistetyn perustamis- ja esisuunnitelman vahvistaa liikenneministeriö 
tai tielaitos. 
Suunnitelman vahvistaminen ja sen jälkeen annettava rakennussuunnit-
telukehotus ovat välttämätön edellytys hankkeen rakennussuunnittelun 
käynnistymiselle. 

Erilliset perustamis- ja esisuunnitelmat 

Mikäli rakennushankkeen arvioidut kustannukset ylittävät vahvistetun 
kustannusrajan ja eräin edellytyksin korjaushankkeista, on laadittava 
erikseen perustamissuunnitelma ja esisuunnitelma, jotka on vahvistet-
tava. 

Perustamis- ja esisuunnitelman laadintavelvollisuus korjaushankkeessa 

Perustamis- ja esisuunnitelman laadintavelvollisuus ei koske korjaus- 
hanketta, jonka arvioidut kustannukset jäävät alle voimassa olevan 
kustannusrajan. 
Arvjojdujlta rakennuskustannuksiltaan 16 Mmk (v. 1991) ylittävissä 
korjaushankkeissa voi yhdistetyn perustamis- ja esisuunnitelman laa-
dinta tulla kysymykseen niissä tapauksissa, joissa kiinteistön tai ra-
kennuksen käyttöä ja kunnostusta esitettyyn tarkoitukseen voidaan 
pitää varmana, tai korjaushanke käsittää lähinnä kunnossapitoa. 

Erillisten perustamis- ja esisuunnitelmien laadintaa voidaan pitää 
tarkoituksenmukaisena ainakin silloin, kun 



12 
	

Taionrakennushankkeen suunnitteluohje 
TALDNRAKENNUSHANKE 

-kiinteistölle tai rakennukselle on esitetty vaihtoehtoisia käyttömah-
dollisuuksia ja suunnittelun eteneminen vaatii käyttäjäpäätöstä 

-kiinteistön käyttö muuttuu olennaisesti ja käytön muutos mandollisine 
hallinnan siirtoineen jne. edellyttää tehtävää päätöstä 

-korjaushankkeen rinnalla on harkinnanarvoisia ja toteuttamiskelpoisia 
vaihtoehtoja 

-korjauskustannukset ovat huomattavan korkeat. 

Huoneohjelman laadinta korjaus- ja lisärakennushankkeessa ja siitä 
tehtävät johtopäätökset 

Korjaushankkeessa sekä lisärakennushankkeessa saattaa teoreettisen 
huoneohjelman ja käytettävissä olevien tilojen vertailu osoittaa, ettei 
ohjelma sellaisenaan sovellu rakennukseen. Tällöin on ohjelmaa supista-
malla tai muutoin työstämällä pyrittävä tyydyttävään ratkaisuun. 

Ellei ohjelma tarkistamisenkaan jälkeen sovellu käytettävissä oleviin 
tiloihin ilman huomattavia kustannuksia, on hanke katsottava tässä 
muodossa toteuttamiskelvottomaksi ja etsittävä toisia toteuttamismuo-
toja. 

Selvitys tontista ja sen sopivuudesta korjaus- ja lisärakennushank-
keessa 

Korjaushankkeessa ja soveltuvin osin myös lisärakennushankkeessa 
tonttiselvitys käsittää selvityksen kiinteistöstä, jossa on lisäksi esitet-
tävä rakennuksia ja käytettävissä olevia tiloja koskevat tiedot, niihin 
kohdistuvat vaatimukset ja arviointi sopivuudesta. Selvityksessä on 
erityisesti kiinnitettävä huomiota myös kaavallisen tilanteen ja ra-
rakennussuojelusta ja ympäristöstä aiheutuvien rajoitusten esittämiseen 
/2/. 

2.3.3 Suunnittelijavalinta 

Konsultin valintaperusteina voidaan pitää seuraavia: 

Pätevyys 

-projektihenkilöiden ammattitaito, koulutus ja asiantuntemus 
-aikaisempi kokemus, suoriutuminen vastaavissa tehtävissä ja erikois-
tuminen ko. tehtävän erityiskysymyksiin 

-konsulttiyrityksen osaamisen ja työmenetelmien taso. 

Toimituskyky 

-käytettävissä olevat henkilö- ja muut resurssit 
-toimitusaika sekä kyky noudattaa ja sopeutua tilaajan aikatauluvel-
voitteisiin. 

Yhteistyökyky 

-henkilöiden ja työpanoksen soveltuminen tilaajan ja muiden osapuo-
lien tarpeisiin. 

Kustannukset 

-konsulttikustannukset ja niiden merkitys kokonaishankkeessa. 
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taa projektihenkilöiden ammatilliselle osaarniselle. Pelkällä hinnal-
la kflpaflerninen saattaa iobtaa siFhen, että asiantuntiiapalveiun 1aat 
kärsi 

Kons.i. . 
neuvottelumenettely, tarjouspyyntömenettely ta 
pailu sekä eräissä tapauksissa suunnittelukilpailu. 

Suunnittelijat 

Yleisimmin tarvittavat suunnittelijat normaaleissa rakennushankkeisa 
ovat arkkitehti-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelija. Lisäksi saatetairi 
tarvita geoteknistä suunnittelijaa, hortonom ja pihasuunnitteluun ja 
sisustussuunnittelijaa. 
Konsulttien kanssa on aina laad ittava kirjallinen suunnittelusopi m u s 
tai tilaus noudattaen Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 
1983 RT 13-10214 /3/ ja Konsulttisopimusta, lomakemalli RT 13-102 15 
/4/ tai laitoksen omia sopimusmalleja. 

2.4 Rakennussuunnittelu 

2.4.1 Yleistä 

Rakennussuunnjttelu voidaan aloittaa, kun perustamis- ja esisuunni-
telmat on vahvistettu ja rakennussuunnittelukehotus on annettu. Raken-
nussuunnittelun yhteydessä laaditaan rakentamisen perustana olevat 
suunnitelmat. Rakennussuunnitteluvaihe alkaa vaihtoehtoisten ehdotus-
ten tekemisellä, joista parhaaksi todettua kehitetään edelleen luon-
noksiksi. 
Luonnosten pohjalta laaditaan viranomaisille tarkoitetut rakennuslupa-
asiakirjat ja rakennustyön pohjana olevat suunnitelmat. 

2.4.2 Suunnitteluvaiheet 

Eri suunnitteluvaiheissa voidaan tehdä päätös suunnittelutyön jatka- 
m isesta tai tavoitteiden tarkistam isesta. Suositeltavia päätöksenteko- 
kohtia ovat joko ehdotusten ja alustavien teknisten suunnitelmien 
tai vain luonnosten jälkeen. 
Rakennuttajan on huolehdittava riittävistä suunnittelukokouksista, 
joista pidetään aina pöytäkirjaa, sekä käyttä 
suunnitteluosapuolien 

Ehdotuspiirustukset (L 

Ehdotusvaiheen tarko Ui.L 	, 	 UL.1 	 J..i 
nitelmien pohjalta tarpeellinen määrä vaihtoehtoisia tilaratkaisuja. 
Rakennuttajan, suunnittelijoiden ja käyttäjien yhteistyöstä huoleh-
ditaan pitämällä suunnittelukokouksia hankkeen vetäjän johdolla. 
Ehdotuksia vertaillaan perustam is- ja esisuunnitelmissa annettuja 
ohjeita ja tavoitteita noudattaen. 

ti 	ifl 	ki n 	-int'' ''n 
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Rakennussuunnittelija 

-ympäristösuunnitelma 1:1 000...1:500 
-pohja-, leikkaus- ja julkisivukaaviot 1:500...1:200 
-tilaajan päätöksentekoa varten tarvittava havainnemateriaali (perspek-
tiivikuva, aksonometrinen kuva tai pienoismalli) 

-selostus ratkaisun arkkitehtonisista lähtökohdista sekä toiminnallisis-
ta ja teknisistä ratkaisuista 

-selvitys tilaohjeen noudattamisesta tilaryhmittäin sekä laajuus ja 
tehokkuustarkastelu 
-vertailevat kustannusarviot. 

Tämän suunnitteluvaiheen suorittajana on yleissuunnittelija (yleensä 
arkkitehti) yhteistyössä teknillisten suunnittelijoiden kanssa. 

Rakennesuunnittelija 

-vaihtoehtoiset rakennejärjestelmät ja niiden kustannusvertailu. 

LVI-suunnittelija 

-LVI-liittymiä koskevat selvitykset 
-viranomaisten vaatimukset 
-vaihtoehtoiset LVI-järjestelmäratkaisut 
-LVI-järjestelmien käytön ja valvonnan selvitys 
-tilantarpeet ja sijoittelu. 

Sähkösuunnittelija 

-sähköliittymien selvitys 
-viranomaisten vaatimukset. 

Rakennuttaja hyväksyy ehdotuspiirustukset jatkosuunnittelun pohjaksi 
ja menettelyn suunnitelman edelleenkehittämiseksi. 

Luonnospiirustukset (L2) 

Luonnospiirustusvaiheen tarkoituksena on aikaansaada hyväksyttyjen 
ehdotuspiirustusten pohjalta yksityiskohtaiset luonnospiirustukset, 
jotka esittävät rakennuspaikan ja rakennuksen liittymisen ympäristöönsä 
sekä arkkitehtonisen, toim innallisen ja teknisen yleisratkaisun. Tässä 
vaiheessa selvitetään mm. rakenne-ja sähkötekniset perusratkaisut 
sekä tekniset tilavaraukset. 

Luonnosvaiheen tulostiedot ovat: 

Rakennussuunnittelija 

-asemapiirustus l:500...1:200 
-pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset 1:200...1:100 (paloalueiden 
rajat) 

-rakennustapaselostus kustannusarvion edellyttämällä tarkkuudella 
-selvitys huonetilaohjelman noudattamisesta huoneittain 
-esittelyaineisto, pienoismalli (sovittaessa). 
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Rakennesuunnittelija 

-tasopiirustukset kantavista rakennusosista l:200...1:l00, tärkeimmät 
mitat ja rakennustarvikkeet, liikuntasaumojen paikat, tärkeimmät 
rakennetyypit, selvitys perustam istavasta ja alustavat salaojitus- 
ja pintavesisuunnitelmat. 

LVI-suunnittelija 

-asemapiirustus 1:500...1:200, josta ilmenevät liitännät, korkeusasema 
ja kunnallistekniikan valmiusaste 
-pohja- ja leikkauspiirustukset 1:200 ja 1:100, joista ilmenee kaikk 
LVI-laitteiden tarvitsemat huone-, pääkanava- ja putI 

-LVI-tilojen laitteet sijoituspaikoi 
-ennakkolausunnot viranomaisilta. 

Sähkösuunnittelija 

-asemapiirustus 1:500.,.1:200, joista selviää liitännät paikallisiin ver-
kostoihin 

-sähköteknillisiä tiloja koskevat luonnokset 1:200...l:100. 

Geoteknillinen suunnittelija 

-yksityiskohtainen selvitys perustamisolosuhteista ja rakennuspaikan 
kuivatuksesta sekä mitoittava geotekninen suunnitelma. 

Tämän suunnitteluvaiheen koordinoi yleissuunnittelija yhdessä rakennut-
tajan kanssa. 
Rakennuttaja hyväksyy luonnokset teknillisten suunnitelmien pohjaksi 
sekä antaa ohjeet suunnitelman kehittämiseksi. 

Rakentamista ohjaavilta ja valvovilta viranomaisilta hankitaan ennak-
kolausunnot luonnosten mukaisen rakennuksen soveltumisesta valtakun-
nallisiin ja/tai paikallisiin määräyksiin. 
Tällaisia viranomaisia ovat yleensä kaavoittaja, rakennustarkastaja, 
palotarkastaja, väestönsuojelutarkastaja, työsuojelutarkastaja, terveys- 
tarkastaja, energialaitos ja puhelinlaitos. 

Lupapiirustukset ja alustavat tekniset suunnitelmat (TI) 

Suunnitteluvaiheen tarkoituksena on rakennuslupa-asiakirjojen laatim 1-
nen ja kokoaminen sekä alustavien teknisten suunnitelmien laatiminen 
hyväksyttyjen luonnospiirustusten pohjalta siten, että suunnittelu 
voi jatkua kaikilla suunnitteluuloilla. 

Tämän vaiheen tulostiedot uvit: 

Rakennussuunnitteli 

-Iupapiirustukset(as a;1tu 	: C'tI 	:C, 	bj;: Ii 	LI 	1 1 
leikkauspiirustukset 1:100, julkisivupiirustukset 1:100), lomakkeer 
sekä tarvittavat muut selvitykset. Asiakirjat laaditaan noudattaen 
RakMK A2 /5/ 

-mitoittamattomat työpiirustu 
-alustava rakennusselitys 
-alustavat, oleelliset leikkauks 
-selvitys mandollisista muuto1 
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Rakennesuunnittelija 

-täydennetyt tasopiirustukset kantavista rakennusosista 
-oleelliset yksityiskohtapiirustukset 
- ra ke nnet yy pit 
-alustavat perustuspiirustukset. 

LVI-suunnittelija 

-oleelliset yksityiskohdat leikkauksina LVI-laitteiden tilantarpeesta 
ja liittymisestä muihin rakennusosiin 
-mitoituspääperiaate. 

Sähkösuunnittelija 

-vaihtoehtoiset ratkaisuehdotukset tärkeimpien tilojen valaistuksesta 
-arinoiden, tikkaiden, kuilujen yms. yksityiskohtaleikkaukset, joista 
käy selville niiden tilantarve ja sijainti muihin laitteisiin ja raken-
nusosiin nähden. 

Geotekninen suunnittelija 

-alustava perustamistapasuunnitelma 
-alustava kuivatussuunnitelma. 

Tämän suunnitteluvaiheen koordinoi ja yhteensovittaa yleissuunnitte-
lija. Rakennuttaja hyväksyy alustavat tekniset suunnitelmat urakka-
laskentasuunnitelmien pohjaksi. 

Urakkalaskentasuunitelmat (T2) 

Suunnitteluvaiheen aikana laaditaan sellaiset piirustukset ja muut 
asiakirjat, että niiden perusteella voidaan määritellä rakennuskoh-
teen rakentamisosien määrät, työtavat ja laatutaso sekä muut raken-
nustyön suorittamiseen vaikuttavat seikat yksiselitteisesti urakkatar-
jouksen antamista varten (määrdlaskentatarkkuus). 

Rakennussuunnittelija 

-mitoitetut työpiirustukset 1:50 
-olennaiset rakennusosapiirustukset 
-piirustukset purettavista rakennusosista 
-pihasuunnitelma 
-kalustopiirustukset 
-lopullinen rakennusselitys muiden teknisten suunnittelijoiden toimitta-
mine liitteineen. 

Rakennesuunnittelija 

-paalupiirustukset 
-louhinta- ja kaivupiirustukset 
-laudoituspiirustukset 
-massalaskennassa tarvittavat raudoituspiirustukset tai selvitys tarvit-
tavasta teräsmäärästä 

-vesikattopiirustukset 
-rakenneleikkaukset 
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-piirustukset erikoisrakenteista kuten esijännitetvistä rakeT3r 
-salaojitussuunnitelma 
-pintavesisuunnitelma 
-reikäpiirustukse t. 

LVI-suunnittelija 

-lopulliset LVI-suunnitelmat 
-LVI-työselitys sekä osallisturn lnen rakkara;a ii itteen laadintaan 
-reikäpiirustukser. 

Sähkösuunnittelija 

-lopulliset sähkösuunnitelmat 
-sähkötyöselitys sekä osallistuminen urakkarajaliitteen laadintaan 
-reikäpiirustukset. 

Geotekninen suunnittelija 

-lopullinen perustamistapa- ja massatydsuunnitelma 
-ku ivatussuunn itelma 
-pohjatöiden työseiltys. 

Rakennuttaja voi tässä vaiheessa hankkia kustannusarvion rakennus- 
hankkeesta perustamis- ja esisuunnitelmien tavoitteiden tarkistami-
seksi sekä urakkatarjousten arvostelemiseksi. Rakennuttaja laatu 
tarjouspyyntöasiakirjat sekä kokoaa urakkaIaskenta-asiakirat 

Tarjouspyyntöaziakirja t 

Rakennustyön onnisturniseile on tärkeaä, että suunnitelmat ovat val-
miina, kun urakkatarjouksia ryhdytään hankkimaan. Tarjouspyyntöasia-
kirjoista tulee selvitä urakoitsijan suorituksen ominaisuudet, määrä 
ja laatu. Lisäksi tarjouspyyntöasiakirjojen on sisällettävä tarjous 
hintaan mandollisesti vaikuttavat tiedot työn suoritusta helpottavista 
tai vaikeuttavista tekijöistä. 
Urakkakilpailuun valittavista yrityksistä selvitetään, että näillä oi 
tehtävän edellyttämä ammattitaito ja teknillinen ja määrällinen suon-
tuskyky. Samoin urakoitsijoiden taloudellinen asema ja yleinen luotetta 
vuus ovat valintaan vaikuttavia tekiiöitä. Tarioukset tulisi hankld 
yleensä 10 urakoits 

Rakentamispäätös 

Saatujen tarjousten perusteella rakennuttaja tekee rakentam ispäätök-
sen. Tarjoushinnan korkeus voi aiheuttaa sen, että rakennuttaja ryh-
tyy tutkimaan suunnitelmia uudelleen. Tällöin voidaan tutkia käytetyt 
rakenne- ja tekniset ratkaisutavat, materiaalit, kalusteiden määrä, 
rakentamisaikataulu, rakennuspaikan olosuhdetekijät sekä vaiheittain 
rakentaminen. 
Urakkakilpailussa saaduista tarjouksista valitaan se, joka sekä talou-
delliset että teknilliset seikat huomioon ottaen on rakennuttajalle 
edullisin. Tätä ennen on kuitenkin varmistettava aina urakoitsijoiden 
luottokelpoisuus. 
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Ennen urakkasopimuksen solmimista tarkistetaan sellaiset tarjouspyyn-
töasiakirjoihin liittyvät kysymykset, joista saattaa syntyä tulkinta- 
erimielisyyksiä. Tässä tilaisuudessa on aiheellista sopia lisäykset 
tai vähennykset urakka-asiakirjoihin sekä niistä johtuvat kustannusvai-
kutukset. 
Tarkempia ohjeita rakennuttamismenettelystä saa tielaitoksen Raken-
nuttamisohjeista ja asiakirjamalleista. 

3 KUSTANNUSLASKENTA 

3.1 Yleistä 

Rakennushankkeidenn kustannussuunnittelun ja -seurannan perustaksi 
tarvitaan kustannustietojen käsittelyjärjestelmä. Vakiintuneen käytön 
on saavuttanut Talo 80-nimikkeistöjärjestelmä. 
Tiehallituksessa on pidetty omaa kustannusseurantaa. Näitä suhteel-
lisia tilakustannustietoja on saatavissa Tiehallituksen tuotanto-osas-
tolta (liite 8). 

Rakennushankkeen rakennuskustannukset syntyvät pääosin rakennus- 
aikana, mutta määräytyvät rakennussuunnitteluvaiheen tavoitteiden 
asettelussa. Hankesuunnitelman mukaiset tavoitteet ja vaatimukset 
voidaan toteuttaa erilaisin suunnitteluratkaisuin. Suunnitteluratkai-
sujen kustannusvaikutusten mandolliset erot johtuvat laajuuseroista 
sekä rakennusosien määrä- ja hintaeroista. Suunnitelmien taloudel-
lisuuden selvittäminen edellyttää suunnitelman mukaisen kustannus- 
arvion laskemista. 

3.2 Kustannussuunnittelun tehtävät ja menetelmät hanke- ja rakennus- 
suunnittelussa 

3.2.1 Hankesuunnittelu 

Hankesuunnitteluvaiheessa perustuu kustannusarvio hankeohjelman 
luomaan tavoitebruttoalaan. Hankkeen tavoitehinnan määritykseen 
käytetään normaalihintoja (Haahtela Y., Kiiras J. Talonrakennuksen 
kustannustieto 1991 /6/) sekä esim. Tiehallituksen omia suhteelli-
sia tilakustannuksia (liite 8). 

3.2.2 Rakennussuunnittelu 

Ehdotus- ja luonnossuunnitteluvaiheessa (Li) verrataan hyöty- ja 
bruttoaloja hankesuunnitelman tavoitteeseen. Laaditaan rakennusosa-
arvio luonnosten perusteella ja verrataan sitä tavoitteeseen. Selvi-
tetään erot ja annetaan jatkosuunnitteluohjeet tältä pohjalta. 

Työpiirustusvaiheessa (T2) tarkistetaan bruttoala verrattuna luonnos- 
vaiheeseen ja selvitetään erot. Laaditaan tarvittaessa rakennusosa-
arvio ja verrataan sitä luonnosvaiheeseen sekä selvitetään erot ja 
kehitysehdotukset. 

3.2.3 Rakentamisen valmistelu 

Laaditaan rakennuttajan määräluettelo. Tämän jälkeen tehdään yksi-
tyiskohtainen kustannusarvio ja verrataan sitä rakennusosa-arvioon 
ja annetaan kehitysehdotukset. 
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L.4 	aKaiaijOu5ei 	itO 

Suoritetaan urakkatarjousten vertailu kustannusarvi 
selvitys ja rakennuttamismenettelyn kehitysehdotukset 

4 RAKENTAM EFN TARVITTAVATi L U VAr 

4.1 Yleistä 

Tässä kohdassa on ositetty ne luvat, jotka normaalisti edellytetään 
rakennushankkeelta ennen rakennustyön aloittamista (RT 11-10142 
/7/). 
Erityistapauksissa noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita. Tällaisia 
tapauksia saattavat olla esimerkiksi rakennuslain nojalla suojellut 
rakennus- ja aluekohteet. 

4.2 Kaavailmen valmius 

4.2.1 Kaavoitettu alue 

Kaavassa on esitetty, mihin tarkoitukseen kyseinen maa-alue on varattu 
ja mikä on sen rakennusoikeus (kerrosala, kerrosluku, rakennusrajat) 
sekä mandollisesti tarkemmat ohjeet rakennusmateriaaleista, väreistä, 
kattokaltevuudesta sekä istutuksista. Lisäksi kaavassa esitetään auto-
paikkavaatimukset, Iiittymät tiestdön ja mandolliset liittymät kunnallis-
listekniikkaan. 

Mikäli halutaan poiketa kaavan esittämistä rajoituksista, edellyttää 
se ensisijaisesti neuvottelua kunnan kaavoittajan sekä rakennustarkasta-
tajan kanssa. Jos kyseessä on oleellinen muutos, joudutaan yleensä 
poikkeuslupamenettelyyn, mikä edellyttää asian käsittelyä kunnanhalli-
tuksessa sekä kunnan johtosääntöjen edellyttämissä lautakunnissa. 
Kunta toimittaa kaavamuutosanomuksen lausuntojen jälkeen lääninhalli-
tuksen kaavoitus- ja asuntotoimistoon. Mikäli lääninhallituksen päätös 
on myönteinen, haetaan rakennuslupa kunnan rakennuslautakunnalta. 

4.2.2 Kaavoittamaton alue 

Mikäli rakennusalue on kaavoittamaton, tulee aina selvittää raken-
nustarkastajalta poikkeusluvan tarpeellisuus. Yleensä kaavoittamat-
tomalle alueelle vaaditaan poikkeuslupa. Lisäksi on syytä selvittää, 
onko alueelle laadittu yleiskaava tai osayleiskaava, joka ohjaa ra-
kentamista ennen yksityiskohtaisemman kaavan laatimista. Yleiskaa-
vassa määritellään yleispiirteittäin maankäytön tavoitteet ja se sa-
nelee alueiden käyttötarkoituksen. Mikäli rakennushanke on yleiskaa-
van hengen mukainen, poikkeuslupakäsittely nopeutuu. 

Poikkeuslupaa haetaan lääninhallituksesta kuten tehdään kaavamuu-
toksen yhteydessä. Lääninhallitus voi edelleen pyytää lausuntoa ym-
päristätoimistolta, vesi- ja ympäristöpiiriltä, seutukaavaliitolta tai 
museovirastolta. Päätös on lainvoimainen vasta virallisen valitusajan 
ja mandollisten valitusten käsittelyn jälkeen. Poikkuslipa on 'oLnassa 
vuoden, jonka aikana on haettava rakennuslupa. 

Jos poikkeuslupamenettelyyn joudutaan, on syytä varautua 1upaha:-
mukseen hyvissä ajoin, koska käsittely saattaa myönteisessäkin tajak- 

	

50350 	t 
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4,3 Poikkeusluvan hakemmen 

Poikkeuslupa-asiakirjoihin kuuluvat: 

-virallinen poikkeuslupahakemuskaavake kahtena kappaleena. Kaavak-
keessa tulee ilmetä rakennushankkeen laajuustiedot 

-todistus rakennuspaikan hallintaoikeudesta kts. rakennuslupa-asia-
kirjat 

-asemapiirros, josta käy ilmi rakennuksen sijainti, korkeusasema ja 
pihajärjestelyt liittymineen 

-suunnitelma tai kirjallinen selvitys vedenhankinnasta, viemäröinnistä 
ja jätehuollosta sekä ongelmajätteiden käsittelystä 
-naapurien kuuleminen on suoritettava. Naapurilla tarkoitetaan vierei-
sen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen haltijaa. Mikäli 
kiinteistö rajoittuu tiehen, naapurina pidetään siis tien toisella puo-
lella olevan alueen haltijaa. Naapurien suostumuskaavakkeita on 
saatavissa rakennustarkastajalta. 

4.4 Rakennusluvan hakeminen 

Rakennuslupa-asiakirjojen laadinnassa noudatetaan RakMK A2 /5/ 
sekä RT 11-10142 /7/, 

Rakennuslain mukaan lupa tarvitaan uuden rakennuksen rakentami-
seen sekä muutostöiden tekemiseen vanhassa rakennuksessa. Rakennus-
lautakunnan myöntämä rakennuslupa tarvitaan mm. uudisrakennuksen 
tai lisärakennuksen rakentamiseen, uudestaan rakentamiseen tai siihen 
verrattavaan rakenteelliseen muuttamiseen ja rakenteelliseen muutos- 
työhön, johon liittyy käyttötarkoituksen muutos. 

Rakennusvalvontaviraston päällikön lupa riittää pienemmissä rakennus-
toimenpiteissä kuten huoneiden jakamisessa ja yhdistämisessä, julki-
sivun vähäisissä muutostöissä, lämmitysjärjestelmän muutostöissä, 
tontin aitaamisessa jne. Näissäkin tapauksissa edellytetään samat 
asiakirjat kuin varsinaisessa lupamenettelyssä. 

Rakennuslupa-asiakirjoihin kuuluvat: 

-lupahakemuslomake kahtena kappaleena 
-selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta (kauppakirja, vuokrasopi-
mus tai lainhuudatustodistus) 
-viralliset karttaotteet, tonttikartta ja tonttirekisteriote. Ellei tont-
tijakoa ole tehty, tulee tonttijako ja tontinmittaus tilata. Em. toi-
menpiteet saattavat kestää 5...6 kk 

-RH 1 Rakennehankeilmoitus jokaisesta rakennuksesta erikseen 
-RH 2 Asuinhuoneistolomake; täytetään vain mikäli hanke sisältää 
useampia kuin yhden asunnon ja muutostyön yhteydessä, jos asun-
tojen pinta-ala tai huoneluku muuttuu 

-RK 9 Poistumalomake; käytetään vain mikäli rakennuspaikalta pure-
taan rakennuksia 

-hakemus vastaavaksi työnjohtajaksi, vaikeiden rakennustöiden johta-
jaksi ja kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen asennustöiden joh-
tajaksi. Hakemukset saattavat sisältyä yhteen lomakkeeseen kunnasta 
riippuen 
-ilmoitus väestönsuojasta; lomake täytetään mikäli rakennuksessa 
on väestönsuoja. Lisäksi vaaditaan erillinen väestönsuojapiirustus 
kahtena kappaleena (RT 085.011 /8/) 
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-naapurien kuuleminen tulee suorittaa silloin, kun poiketaan vähäises-
sä määrin kaavasta. Asiasta päättää rakennustarkastaja, 
-selvitys vedenhankinnasta, viemäröinnistä sekä jätehuollosta tulee 
esittää terveystarkastajalle erillisellä lomakkeella sitä pyydettäessä 

-rakennuslupapiirustukset (pääpiirustukset) kahtena (kolmena) sarjana 
sidottuna seläkkein yhteen. Rakennuslupapiirustuksiin kuuluvat (RakMK 
A2; RT RakMK 20875, KH RakMK-10147, LVI RakMK 00078 /5/): 

-asemapiirros 1:500 (1:200, 1:1000) 
-pohjapiirustukset 1:100 
-leikkauspiirustukset 1:100 
-julkisivupiirustukset 1:1 00. 

-rakenne-, ilmanvaihto- ja lämmityslaite- sekä vesi- ja viemärilaite-
piirustukset tulee toimittaa rakennusvalvontavirastoon hyväksyttä-
väksi ennen rakentamisen aloittamista 

-sähkösuunnitelmat hyväksyy energialaitos. 

Rakennuslupasuunnitelmat allekirjoittaa ks. suunnittelija ja hakija-
na toimii rakennuspaikan haltija tai hänen valtuuttamansa henkilö 
tai yhteisö. 

5 RAKENNUSPAIKKA 

5.1 Rakennuspaikan valintaan vaikuttavia tekijöitä 

5.1.1 Yleissijoitus 

Sijoittamisessa tulisi mandollisuuksien mukaan huomioida seuraavia 
näkökohtia: 

-käyttöluonteen mukainen sijoitus; asemakaavoitetulla alueella teol-
lisuusalueet 

-keskeinen sijainti hoidettavaan tiestöön nähden 
-liittymismandollisuudet tiestöön; kaksi liittymää helpottaisi tontin 
käyttöä 

-työmatkojen pituus; julkisten liikennevälineiden käyttömandollisuus 
-asiakkaiden saavutettavuus 
-huoltopalvelujen saavutettavuus; konehuollot, vartiointi, siivous 
yms. 

-tontin hankintaan tulee ryhtyä yleensä n. 5 vuotta ennen aiottua 
rakentamista. Jos selvitykset osoittavat maanhankinnan alueella 
helpoksi voidaan esim. kauppaa lykätä lähemmäksi hankkeen toteutta-
misvaihetta. Myös kaavoitusasioista on syytä keskustella paikallis-
ten viranomaisten kanssa hyvissä ajoin. 

5.1.2 Luonnonolosuhteiden huomioiminen 

Tontin valinnassa voidaan hyödyntää seuraavia luonnonolosuhdetekijöitä 
(RT RAKH-20417 /9/): 

-valitaan tontti siten, että piha avautuu etelään, jolloin lumet sula-
vat nopeammin keväällä ja useasti avattavat ovet luovuttavat vähem-
män energiaa 

-tontilla olisi hyvä olla jo valmiina suojapuusto varastoalueiden suo-
jaksi 
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-tontin sijainnin ympäristöön nähden tulisi olla sellainen, että pintavesi-
suunnitelma voidaan helposti toteuttaa 
-tontin pinnanmuodostutuksen tulee olla sellainen, ettei jouduta koh-
tuuttomiin leikkaus- tai louhintatöihin 

-pohjavedenpinnan korkeus voi aiheuttaa ongelmia kuivatukselle 
-vesistön välitön läheisyys saattaa aiheuttaa ongelmia suolavaras-
toinnin kannalta. 

5.1.3 Maaperä 

Maaperätekijät ts. maapohjan kantavuus ja routivuus tulee ottaa 
huomioon tonttia valittaessa, rakennusta tontille sijoitettaessa ja 
sen perustustapaa selvitettäessä (Pohjarakennusohjeet RIL 121-1988 
/10/). Usein tarvitaan erityinen pohjarakennussuunnitelma laskelmineen. 

Helpoissa pohjarakennuskohteissa ei tarvita geoteknistä mitoitusta 
laskelmineen. Heippoja pohjarakennuskohteita ovat esimerkiksi kar-
kearakeisten maalajien, moreenimaalajien ja kallioisille alueille si-
joittuvat kevyet tai yksinkertaiset rakennukset tai rakenteet. Näiden 
suunnittelussa voidaan pohjamaan kantokyky arvioida seuraavasti: 

Hyvin tiivis Keskitiivis Löyhä 

Mr 	0,6 MPa 	0,4 MPa 	0,2 MPa 
Sr 	0,6 	 0,4 	0,2 
Hk 	0,4 	 0,25 	0,1 

Kallio on yleensä painumaton rakennuspohja. Suomalaiselle luonnontilai-
selle kalliolle voidaan perustusten geoteknisenä kantavuutena käyttöra-
jatilassa käyttää arvoa p=3...lO MPa. Vaihtelu riippuu kallion kivilaa-
dusta ts. kivilajista ja rapautuneisuudesta sekä kallion rakoilusta. 
Jos on olemassa perustusten liukumisvaara kalliopinnan kaltevuuden 
takia, on kalliopinta porrastettava louhimalla tai liukumisvaara estet-
tävä pulttauksella. Liukumisvaaran katsotaan esiintyvän, jos kalliopin-
nan ja kuormitusresultantin suunnan normaalitason välinen kulma 
on suurempi kuin 15 0. 

Eloperäisten maalajien (turve ja lieju) varaan perustamista tulee 
välttää niiden suuren kokoonpuristuvuuden takia. Tällaisissa tapauk-
sissa rakennusten perustuksissa käytetään yleensä paalutus- ja/tai 
massanvaihtoratkaisuja. On myöskin muistettava, että piha-alueiden 
täyttö- ja rakennepaksuuksia määrättäessä otetaan huomioon vaadittu 
kantavuus, sallittu routanousu ja sallittu epätasainen painuma. 

Paalutus 

Lyöntipaalutustyöt jaetaan paalutusluokkiin 1, 11 ja III. Valitun paa-
lutusluokan perusteella määritetään suunnittelussa käytettävä paalu-
jen geotekninen kantavuus. Paalutusluokka esitetään suunnitelmissa. 
Paalutuksen suunnittelun ja paalutustyön vaatimukset ja ohjeet on 
esitetty Suomen geoteknisen yhdistyksen laatim issa lyöntipaalutusoh-
jeissa (LPO-87 /11/). 

Täytemaa 

Täytemaan varaan perustettaessa on suunnitelmissa esitettävä täyttö- 
materiaalien rakeisuusvaatimukset, sallitut maksimi kerrospaksuudet 
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ja täyttökerrosten tiiviysvaatimukset (RIL 132 Talonrakennuksen 
maatöiden työselitys 1987 /12/). Suunnitelmissa on myöskin esitettävä, 
kuinka paljon tiivistetyn rävtön on ulotuttava perustusten ulkolinjojen 
ulkopuolelle. 

Routiva maapohja 

Routivalle maapohjalle perustettaessa on maanvaraiset perustukset 
perustettava routimattomaan perustussyvyyteen tai estettävä routi-
minen routaeristeitä käyttämällä /10/. Lämmittämättömien rakennus-
ten ja kylmien rakennusosien routimaton perustamissyvyys riippuu 
rakennuspaikkakunnasta. Routasuojaukset voidaan m itoittaa esim. 
VTT:n Geotekniikan laboratorion julkaisun mukaan (Talonrakennuksen 
routasuojausohjeet /13/). 

Pohjatutkimukset 

Maaperätekijat ts. maalajit, maaljien rakeisuudet, tiiviydet ja vesipi-
toisuudet, maalajien routivuus, kovan pohjan tai kalliopinnan sijainti 
ja pohjavedenpinnan sijainti seka rakennusten perustamistapa selvite-
tään yleensä pohjatutkimusten perusteella. Pohjatutkimukset suori-
tetaan rakennuttajan tai rakennesuunnittelijan laatiman pohjatutki-
musohjelman mukaan. Pohjatutkimukset tehdään pääasiassa nykyaikaisia 
monitoimikairoja käyttäen ja ulotetaan kovaan pohjaan saakka. Kai-
raukset tehdään yleensä vähintään rakennusten nurkkapisteiden kohdilta 
sekä niiden väliltä siten, että kairauspisteiden väli on 5...15 m. Harvem-
paa väliä käytetään silloin, kun tutkimustulokset eri pisteissä poikkea-
vat vähän toisistaan ja tiheämpää väliä, kun tulokset eri pisteissä 
poikkeavat huomattavasti toisistaan. Pihaalueilla kairauksia suoritetaan 
ruudukossa n. 20 m x 20 m. Maanäytteitä otetaan tavallisesti 2...4 
tutkimuspisteestä ainakin n. 0,5, n. 1,0 ja n. 2,0 metrin syvyydestä 
sekä tarvittaessa sellaisista syvyyksistä, että maalajien rajat pystytään 
maarittamaan. 
Pohjatutkimuksia koskevia ohjeita on esitetty Suomen geoteknillisen 
yhdistyksen laatimassa talonrakennuksen pohjatutkimusohjeissa (TPO-
83 /14/). 
Pohjavedenottamoiden suoja-alueelta ei tontt ja yleensä kannata valita. 

5.1.4 Pinnanmuodostus 

Valittavan tontin pinnanmuodostuksen tulisi olla sellainen, että laajat 
piha-alueet ja rakennusten sijoittelu ei johda kohtuuttomiin leikkaus- 
täyttö- tai louhintatöihin. Lisäksi tulisi huomioida tonttialueen se-
kä rakennusten sadevesien kuivatusmandollisuudet ohjaamalla sadevi 
sadevesikaivoihin tai maastoon avo-ojin. 
Piha-alueiden pinnan enimmäiskaltevuudet määräytyvät liikennöit vvy• 
den ja ulkonäköseikkojen perusteella sekä vähimmäiskaltevuudet 
pinnan kuivatuksen perusteella. Kallistuksia ja niiden suuntia määrät-
täesä on otettava huomioon maapohjan painuminen ja routimineri 
Pinnan minimikaltevuudet eri päällystemateriaaleille sekä maksimL-
kaltevuudet eri käyttöalueille on esitetty julkaisussa Rakennusten 
ja tonttialueiden kuivatus RIL 126-1984 taulukoissa 9 ja 10/15/. 

Kuivatus 

Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus voidaan toteuttaa myös salaoii-
tuksella, joka puretaan suoraan maastoon tai avo-ojiin. Edullisin vesi 
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johtamistapa on avo-ojitus, jos ympäristössä on sopivia laskuojia tai 
maaston muoto sen muutoin sallii. Imeytystekniikkaa voidaan käyttää, 
jos alueellinen kuivatusjärjestelmä antaa tähän mandollisuuden. Pinta- 
vedet voidaan myös kytkeä viemäröinnin ja kadunrakennuksen yleisiin 
järjestelmiin. Autosuojarakennusten sadevedet tulisi ohjata suoraan 
sadevesikaivoihin, etteivät ovien edustat jäädy. 

Korkeusjärjestelmät 

Suomessa on käytössä useita korkeusjärjestelmiä. Jos suunnitelmissa 
esitetään absoluuttisia korkeuslukemia, on ilmoitettava missä korkeus- 
järjestelmässä ne on esitetty. 

5.1.5 Kunnallistekniikka 

Viemäröinti 

Tonttia valittaessa tulee selvittää kunnallisen viemärin sijainti ja 
mandollisuus liittymiseen sekä liittymäkorkeudet. Ellei kunnalliseen 
viemäriin voida liittyä, on aina selvitettävä kunnan viranomaisilta, 
(lähinnä ympäristölautakunnalta ja te r veystarkastajalta), millaista 
jäjestelmää tulee alueella käyttää. 

Alueen sijainnista riippuen on valittavissa seuraavia jätevesien käsit-
telytapoja: 

-pesuvedet ohjataan imeytyskenttään ja wc-vedet hajoituskaivojen 
tai mekaanisten puhdistuskaivojen kautta imeytyskenttään 
-pesuvedet ohjataan imeytyskenttään ja wc-vedet tyhjennettävään 
umpisäiliöön 
-kaikki jätevedet ohjataan tyhjennettävään umpisäiliöön (pohjave-
denottamoalueella). 

Jätevesien järjestely tulee aina selvittää tonttia valittaessa, koska 
se vaikuttaa huomattavasti rakennuskustannuksiin. On myös otettava 
huomioon, että suolan käsittelyn sekä huolto- ja pesutilojen osalta 
on tulossa uusia vaativampia säännöksiä. 

Huolto- ja pesutilojen öljyisten vesien käsittelystä on annettu ohjeita 
Oljyalan keskusliiton julkaisussa Huoltoasemien jätevedet /16/. 

Vesihuolto 

Tonttia valittaessa tulee selvittää mandollisuus liittyä kunnalliseen 
vesijohtoverkostoon ja siitä syntyviin kustannuksiin. Ellei ole mah-
dollisuutta liittyä kunnalliseen ver kostoon, jää ainoaksi vaihtoehdoksi 
oma kaivo. Tällaisessa tapauksessa tulee selvittää veden riittävyys 
ja laatu. Kaivon läheisyyteen ei tule sijoittaa sellaisia toimintoja, 
jotka saattavat aiheuttaa päästöjä maaperään. 

Kaukolämpö 

Mandollisuus liittymisestä kaukolämpöverkostoon on syytä selvittää 
hyvissä ajoin. Eräissä tapauksissa, erityisesti kaavoitetiiilla alueilla, 
energialaitos velvoittaa tontin haltijan liittymään kaukolämpöön. 
Ohjeet kaukolämmön edellyttämistä tilavarauksista ja yhteysvaati-
muksista antaa paikallinen energialaitos. 
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Sähköhuolto 

Sähköliittymää selvitettäessä tulee ottaa huomioon seuraavat tekijät: 

-liittymämaksun suuruus 
-sähköenergian riittävyys 
-edellyttääkö hanke muuntamoa tonttialueelle (tontille tai rakennuk-
seen) 

-eri tariffimuodot (sähköläm m itystä valittaessa). 

Tonttialueen kautta kulkevat ilmajohdot ja maakaapelit aiheuttav 
rajoituksia tontin käytölle. Johtojen ja kaapelien sijainti on selv 
tettävä. Ilmajohdon sijainti estää rakennuksen sijoittamisen tiet 
suojaetäisyyden sisälle. Johtoa siirrettäessä vastaa tontin haltij 
siirtokustannuksista. Tietoja suojaetäisyyksistä ja siirtokustannu 
sista antaa paikallinen ener:lIutos. 

Puhelinliittymä 

Liittymämaksut seka puhelinlnttvrn JooJin rakcrtomtsaRa se1v:1vet 
pa ikalliselta puhelinlaitokseltu 

5.1.6 Rakennusalueen valmiste!u 

Kun rakennuspaikka on päätetty ja tontti saatu tiolaitoksen haIlin 
taan, olisi luonnontilaisen kasvillisuuden valmentam inen harvennu 
ja hoitohakkuin hyvä tehdä mandollisimman varhain. Hakkuut suunn 
tellaan ja toteutetaan silmällä pitäen säilyttämisen arvoisten puH 
den ja pensaiden tulevia kasvuoloja. Erityisesti on pyrittävä tonti 
reuna-alueilla puiden ja pensaiden säilyttämiseen. 

Joissakin tapauksissa on syytä ryhtyä tontin kuivat! 
sinaisten rakennustoimien aloittamista. Sen sijaan rnassaH 
tms. toimenpiteisiin ei tule ryhtyä ennen maaperätutkimuksk 
nussuunnitelmia. 

5.2 Tontin suunnitteluohjee 

Asemapiirro 

5.2.1 Yleistä 

Rakennusten » 	on ii Luji 	,iju IC L nSo OLO L000 11 UU 11110011, 10 

on sanottu kohdassa 5.1.3 Maaperä. 
Tiemestaripiirien tukikohtien tontit voidaan jakaa yleensä kahte 
toim innalliseen alueeseen, varastopihaan ja konepihaan. 
Varastopihaan sijoittuvat tienpidossa tarvittavat rakennusmateriaali 
suola-, bitumi- ja hiekkavarastot sekä laitteet, jotka eivät tarvits 
katosvarastointia. 
Konepihaan sijoittuvat huoltamo- ja autosuojarakennukset, toimisto-
ja henkilöstötilarakennukset, kone- ja autopaikat. 
Varastopiha tulee sijoittaa mandollisuuksien mukaan siten, että siellä 
olevat toiminnot eivät näy yleiselle tielle tai alueelle. 
Konepihan ympärille sijoittuvat rakennukset muodostavat luonnollisen 
näkösuojan. 
Pitkänomainen tontti on osoittautunut parhaaksi pyrittäessä toiminal- 
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lisesti hyvään ratkaisuun. Tällöin on usein mandollisuus myös kahteen 
ton t t iii itt y mään. 

5.2.2 Paikoitusjärjestelyt 

Konepihalle varataan riittävä tila autoliikenteelle, konepaikat tie- 
koneille (n. 3,5...4,0 m x 10,0...12,0 m) ja riittävä määrä henkilöau-
topaikkoja (n. 2,5 m x 5,0 m) henkilökunnalle sekä asiakkaille. Suo-
sitellaan yhden autopaikan varaamista vammaispaikotusta varten 
(n. 3,5 m x 5,0 m). 

Henkilökunnalle tulee varata riittävät polkupyöräpaikat (polkupyörä 
n. 0,6 m x 1,9 m). Lisäksi tulee pyöräliikenteelle varata oma reitti 
yleiselle tielle mikäli mandollista. 

5.2.3 Varastointi 

Varastopiha 

Varastopihan mitoituksessa on otettava huomioon suolavaraston aiheut-
tama autoliikenne riittävine kuormausalueineen sekä tila varastomate-
riaalien purkaukseen ja lastaukseen. 
Varastopihaan tulee varata tilaa ks. tiemestaripiirin tien ylläpidossa 
yleisesti tarvittavia materiaaleja ja laitteita kuten siltarumpuja, 
kaidejohteita, työmaavaunuja jne. varten. Tilaa tulee varata siten, 
että materiaalit eivät jää toistensa taakse ja että kuormaus ja purkaus 
onnistuvat sujuvasti. 
Erityishuomiota tulee kiinnittää aurojen varastointiin. Aurojen varas-
tointipaikka voi olla kesällä sama kuin talvella. Jokaisella auralla 
tulee olla oma tilansa, eikä niitä ole suotavaa sijoittaa peräkkäin. 
Yhden auran tilavaraus on n. 3,0 m x 4,0...5,0 m, aurojen määrä saat-
taa vaihdella 5...15 kpl/tukikohta. Aura-autolla tule olla selkeä ja 
esteetön pääsy aurojen varastointipaikalle. 

Hiekka- ja suolavarasto (Hsv) 

Hiekka- ja suolavarasto tulee sijoittaa varastopihalle. Suolavarastojen 
koko vaihtelee tukikohdasta ja varastoinnista riippuen, yleisimpien 
kokojen ollessa n. 20,0 m x 20,0...40,0 m. Lyhyemmissä varastoissa 
lastaus ja purkaus tapahtuu yhdestä suunnasta ja pitemmissä molem-
mista päistä. 

Suolavaraston oviaukkojen eteen tulee varata purkausalueet kooltaan 
n. 25,0 m x 25,0 m suolan ja bitumipaikkausaineiden tilapäisvarastointia 
sekä ajoneuvoliikennettä varten. 
Lattiamateriaalin tulee olla riittävän tiivis (esim. asfalttia tai beto-
nia). Suolanajoliikenne tulee järjestää omaa liittymää käyttäen. Suola- 
varastoon tulee sijoittaa sopiva määrä vesien keräilykaivoja. 

Polttoainevarasto ja polttoameenjakelu (Paj) 

Polttoainevarasto on sijoitettava siten, että polttoainetäydennys 
tapahtuu mandollisimman sujuvasti ja häiriöttömästi. Alueelle tulee 
rakentaa oma erikoisrakenteinen valuma-alue ja öljynerotuskaivo. 
Polttoaine voidaan varastoida katetuissa varastosuojissa tai ulkova-
rastointiin tarkoitetuissa konteissa. 
Polttoainemittarille (konteissa kiinnirakennettuna) ja ajoneuvoille 
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tulee varata selkeästi liikennöitävä alue. Tilavaraus n. 4,0 m x 8,0... 
10,0 m. 

Pjntarakenteet suosjtellaan rakennettavaksi seuraavan ohjeen mukai-
sesti: päällystekivi (betonikivi), asennushiekkakerros, muovikalvo, 
tasaushiekka, kantava kerros. Asfaltointia ei tule käyttää. 

Konepiha 

Konepihaa ei suositella ulkovarastointipaikaksi. Se on tarkoitettu 
ajoneuvoliikenteelle sekä pysäkointiin. Kts. kohta 5.2.2. Konepihan 
suositeltava pintamateriaali on asfaltti. 

Katetut varastotilat 

Kts. kohta 7.3. 

Ulkopesupaikka (Upp) 

Huoltamorakennuksen yhteyteen voidaan varata ulkopesupaikka. Jos 
käytetään pesuaineita on suositeltavam paa tyytä sisäpesupaikkaan. 
Ulkopesupaikkaan tulee rakentaa öljyn- ja hiekanerotuskaivot. Tila- 
varaus n. 5,0 m x 12,0 m ja pintamateriaalina asfaltti. 

5.2.4 Kasvillisuus, vihertyöt 

Noudatetaan: RT 89-10072 /17/, -10073 /18/, -10074 /19/, 10075 
/20/, 10366 /21/ja Vihertöiden tekniset ohjeet 1983 VTO-83 /22/. 

Paikalla oleva kasvillisuus 

Suunnitelmissa esitetään säilytettävät luonnontilaiset alueet ja kas-
villisuus. Erityisesti osoitetaan merkinnöillä puu- ja pensaskasvil-
lisuus sekä määrätään suojausmenetelmät ja annetaan hoito-ohjeet. 
Aiemmin istutettuja ja luonnonvaraisia puita ja pensaita voi yrittää 
siirtää. Pensaat siirretään 0,5...1,0 m:n juuripaakuin. Puiden siirron 
onnistuminen riippuu mm. puulajista, iästä ja maalajista. Suuriko-
koisten puiden siirtoa ei yleensä kannata edes harkita. Säilytettävän 
puuston juuristoalueella ei tule sallia varastointia. Lisäksi alueilla, 
missä maanpintaa kohotetaan, tulee huolehtia juuriston ilmastuksesta 
ja estää pintavesien valuminen juurille /22/. 

Istutettava kasvillisuus 

Suunnitelmissa esitetään istutettavan kasvillisuuden sijoitus, taimien 
lukumäärät, lajit ja koko sekä selostetaan kasvualustojen rakenne, 
istutuskuoppien koko, muuan laatu ja lannoitus. Lisäksi määrätään 
kasvien tuenta ja suojaus. Istutettavien taimien on täytettävä ne 
kauppakelpoisuusvaatimukset, jotka maa- ja metsätalousministeriö 
kulloinkin pitää asetuksella voimassa /22/ ja Alanko P. Puut ja pen-
saat /23/. 

Lajikkeita määrättäessä on otettava huomioon menstymisvyöhykkeet. 
Taimikantojen on kestettävä maan eri osien kasvuolosuhteet. 



28 	 Talonrakennushankkeen suunnitteluohje 
RAKENNUSPAIKKA 

5.2.5 Pinnoitteet 

Nurmikot 

Laajojen leikattavien nurmikenttien sijasta voidaan olosuhteista riip-
puen suositella luonnonnurmien käyttöä (kylvettävä niitty). 
Suunnitelmissa esitetään aina kasvualustan rakenne, nurm ikkotyyppi 
ja siemenseos. Nurmikot rajataan liikennealueista betoni-, asfaltti-, 
kivi- tai kestopuureunuksin. 
Rakennusten syöksytorvien alle tulee suunnitelmissa esittää pintave-
sikourut tai kivetyt imeytyspesät. 

Sorapaällyste 

Sorapäällystettä käytetään yleensä varastoalueilla. Suunnitelmissa 
määrätään raekoko (O...18 mm) ja alustan rakenne. 

Asfalttipäällyste 

Asfalttipäällystettä käytetään yleensä konepihoilla, tieliittymissä, 
suolavarastossa ja sen etualueilla sekä kylmissä varastokatoksissa. 
Suunnitelmissa annetaan ohjeet pinnan laadusta ja alusrakenteesta. 
Lisäksi suunnitelmista tulee ilmetä sadevesien poisjohtaminen riit-
tävine kallistuksineen ja sadevesikaivoineen. 

Kivetykset 

Betoni- ja luonnonkivetyksiä suositellaan rajoitetulla alueella henki-
lökunnan ja asiakassisäänkäyntien kohdalla (kts. myös polttoaineva-
varasto). 

5.2.6 Varusteet 

Aitaus 

Tonttialueen aitaustarve riippuu paikallisista olosuhteista, varastoin-
nin laadusta ja kaavamääräyksistä. Aidaksi suositellaan metalliverk-
koaitaa (sinkitty teräsverkko tai alum uni), ellei kaavamääräyksissä 
muuta edellytetä. Aidan korkeudeksi suositellaan vähintään 1,8 m, 
toippaväliksi enintään 2,5 m. Lisäksi aita tulee aina varustaa ylä- 
ja alapaartein sekä nurkkien vinotuilla. 
Ajoportin tulee olla putkirakenteinen (ei verkkoa), leveys 6...1O m. 
Henkilöliikennettä varten suositellaan lisäksi käyntipörttia. Ajoneuvo- 
ja käyntiporttien pylväät varustetaan yhtenäisellä sokkelipalkilla. 

Talovarusteet 

Lipputangolle varataan paikka. Tonttiliittymän läheisyyteen osoite-
taan paikka talo-opasteille ja tontille tavittaessa paikat lisäopas-
teille. 
Varasto ja piha-alueet valaistaan ja henkilökunnan autoille varataan 
riittävä määrä lämmityspaikkoja. 
Mikäli kiinteistössä on asuntoja, varataan pihalle paikka ja tehneet 
tomutukselle ja pyykin kuivaukselle. 
Henkilökunnalle osoitetaan riittävä määrä polkupyörätehineitä. 
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Jätehuoltoa varten Jarjestetaan tontille jäteastiat normaaleja talojät 
teitä sekä mandollisia ongelmajätteitä varten viranomaisten määräysten 
mukaisesti. 

6 RAKENNUKSI 

6.1 Yleiskuva, uUa 

Ympäristön vaati aio sai 

Kaavamääräykset antavat uscir, rakennuksen ulkoiselle rnuodulia 
tarkkojakin ohjeita, joita tulee noudattaa. Tällaisia määräyksiä voi-
vat olla: 

-kattomuoto kaltevuusrajoineen 
-katemateriaalit väreineen 
-suositus ulkoseinämaterjaaJejksi väreineen 
-aitaus. 

Lisäksi kaavamääräykset rajoittavat rakennusten kerrosalaa, kerros- 
lukua ja rakennusalaa, mitkä kaikki vaikuttavat huomattavasti rahen-
nusten perusratkaisuihin. 

Yleisinä rakennusten suunnitteluun vaikuttavina yrnpäristätekijäinä 
toimivat: 

-ympäristön vanhan rakennuskannan ilme, materiaalit ja luonne 
-ympäristön luonnontilainen luonne, puusto, maastomuodot läbestym is-
suunnat ja -näkymät 
-sijaintipaikan luonnonolosuhteet, lum isuus, tuulet jne. 

Tielaitoksen laatukriteerit tuovat omat rajoituks'n-
ulkonäköön. Sellaisia ovat mm: 

-rakennuksen käyttötarkoitus 	 r 

aiheuttamia kolhuja sekä pihan koneellista puhtaanapitoa 
-tilat helposti muunneltavia (kevytrakenteiset väliseinät) 
-rakennusten arkkitehtuurin tulee olla sopusoinnussa käyctoluontcen 
kanssa 

-taloudelliset, mutta riittävän kestävät materiaali- ja rakenneratkai-
Sut 
-tiemestaripiirien asema taajamien näkyvillä paikoilla ja laatuluokka 
(valtion rakennusten laatuluokitus). 

6.2 Suunnittelussa huomioitavia määräyksiä ja ohjeita 

6.2.1 Väestönsuoja 

Hanke- ja esisuunnitteluvaiheessa tulee selvittää, asettavatko väestön-
suojelulaki ja siihen liittyvät asetukset ja määräykset tai tielaitok-
sen omat valmiusmääräykset velvoitteen rakentaa kiinteistöön väes-
tönsuoja (Väestönsuojelulaki 438/58 12 sekä muutos 28.3. 1990 304/90 
/24/ ja Sisäasiainministeriön määräykset Nro 5/91, annettu 9.5.1991 
/25/) ja Nro 11/91, annettu 30.8.91 /26/). 
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-uusissa rakennuksissa rakentamisvelvoite koskee kaikkia kuntia, 
jos yhteenlaskettu kerrosala ylittää 600 m 2 , tulee kysymykseen ke-
vyt väestönsuoja /25/). Jos kerrosala ylittää 1000 mL  vaaditaan Si-
luokan väestönsuoja, mutta vain kohdekunnissa /26/. 

-väestönsuojan suojatilan koko määräytyy joko rakennusten yhteenlas-
ketun kerrosalan (2°Io, varastojen osalla 1%  kerrosalasta) tai henki-
lömäärän mukaan (0,6 m 2/henkilö), 12 m 2  pienempää suojatilaa ei 
saa kuitenkaan rakentaa 
-kerrosalaa laskettaessa on huomioitava, että kaikki samalla tontil-
la olevat rakennukset lasketaan yhteen. 

-kevyt suoja kts. kohta 7. 

6.2.2 Työsuojelu 

Rakennuslupakäsittelyn aikana pyydetään yleensä työsuojelupiirin 
lausunto rakennushankkeesta. Epäselvissä tapauksissa tulee pyytää 
ennakkolausunto jo suunnitteluvaiheessa. 

Osa työsuojelulainsäädännöstä on luonteeltaan niin yleispiirteistä, 
että sen tulkinta yksittäistapauksissa on vaikea tehtävä. Tämän vuok-
si lainsäädännössä on työsuojeluviranomaisille säädetty mandollisuus 
antaa tarkempia ohjeita lainsäädännön soveltamisesta. Työsuojelu- 
viranomaisten ohjeet koskevat erityisesti työympäristöön liittyviä 
turvallisuus- ja työterveyskysymyksiä kuten henkilöstö- ja työsken-
telytilojen mitoitusta, valaistusta, turvaetäisyyksiä, ilmastointia 
tai työhygieniaa. 

Työturvallisuuslain muutoksen mukaan itsenäisen suunnittelijan tai 
suunnittelutoimiston toimeksiantoon kuuluu aina myös työsuojelu- 
säännösten huomioonotto. 

6.2.3 Paloturvallisuus 

Tässä kohdassa tuodaan esille niitä tekijöitä, jotka liittyvät erityi-
sesti tukikohtarakennuksiin. 

Noudatetaan RakMK Ei Rakenteellinen paloturvallisuus Määräykset 
1981 /27/. 

-paloahidastava 1-kerroksinen 2400 m 2 , osastokoko 600 m 2 . Paloa-
pidättävä ja palonkestävä rakennus 2400 m 2 , osastokoko 800 m 2 . 

-ullakot jaetaan 200 m 2  osastoihin B-15 luokan rakentein, pääsy eri 
osastoihin esitettävä. Käyttämättömälle ullakolle ei tarvita katto-
luukkuja. 

-julkisivukorkeudet; paloahidastava ja paloapidättävä, enintään 2- 
kerroksinen rakennus, julkisivukorkeus enintäin 7 m 

-samassa talossa voi olla eri luokkiin kuuluvia osastoja palomuurein 
erotettuna 
-toimisto-osan (2-kerroksinen) osastoitu poistumistie ja hätäpoistumis-
tie. Vaihtoehtona kaksi poistumistietä 
-poistumistiet varustetaan paloviranomaisten määräämillä opasteilla 
ja merkkivaloilla. 
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Noudatetaan RakMK E2 Tuotanto- ja varastorakennusten paloturval-
lisuus Ohjeet 1985 /28/. 

-savunpoisto; ikkunat seinien yläosassa tai savunpoistoluukut katossa. 
Pinta-alat selvitettävä palotarkastajan kanssa. 

Noudatetaan RakMK E4 Autosuojien paloturvallisuus Ohjeet 1990 
/29/. 

-pinta-alavaatimukset erillisissä rakennuksissa ovat paloahidastavana 
1000 m 2  ja paloapidättävänä 2000 m 2  

-pinta-alavaatimukset muiden rakennusten yhteydessä, paloahidastavana 
600 m 2 , paloapidättävänä 2000 m 2 . 

Noudatetaan RakMK E7 Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus Ohjeet 
1980 /30/. 

-konehuone osastoidaan, jos palvelee toista palo-osastoa 
-roilojen seinämien täytettävä osastointivaatimukset. 

Noudatetaan RakM K E9 Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen 
paloturvallisuus Ohjeet 1985 /31/. 

-pinnat, osastointi, polttoaineen varastointi 
-autosuojatiloihin käynti tuulikaapin kautta 
-palavien nesteiden säilytys ja käsittely. 

6.2.4 Käyttö- ja huoltoturvallisuus 

Tässä kohdassa tuodaan esiin ne tekijät, jotka liittyvät erityisesti 
tukikohtarakennusten suunnitteluun. 

Noudatetaan RakMK Fi Yleisön käyttöön tarkoitettujen tilojen suun-
nittelu liikuntaesteisille soveltuviksi Määräykset ja ohjeet 1985 /32/. 

-jos sisääntulojen yhteydessä on korkeuseroja, tulee järjestää luiska 
-sisääntulo-ovien kynnys ei saa olla korkeampi kuin 30...50 mm 
-tuulikaapin syvyys vähintään 1,4 m 
-käytävien leveys vähintään 1,2 m. 
-portaiden etenemän ja nousun vähimmäismitat 300 mm/160 mm 
-wc-tilat; kaksipuoleinen inva-wc vähintään n. 2,2 m x 2,5 m. 

Noudatetaan RakMK F2 Rakennusten käyttö- ja huoltoturvallisuus 
Ohjeet 1983 /33/. 

-talotikkaat; jos nousukorkeus yli 8 m, varustetaan turvakaarilla tai 
turvakiskolla 
-savupiipuille, ilmanvaihtokoneille tai muille huoltoa tarvitseville 
laitteille tai osille kulkuyhteys kattosilloin tai -tikkain 
-sisäportaiden vapaa kulkukorkeus vähintään 2200 mm 
-käsijohdetta koskevat säädökset; korkeus vähintään 900 mm, jos 
putoamisaukko yli 3000 mm vähintään 1000 mm, kaidepinnojen väli 
enintään 110 mm 
-askelmien etenemä ja nousu; yleisön käyttöön 300 mm/160 mm, 
muutoin enintään 270 mm/180 mm. 



32 
	

Talonrakennushankkeen suunnitteluohje 
HUONETILAT 

Rakennusten ylläpito suositellaan yhdistettäväksi esim. alueelliseen 
hoitojärjestelmään tms. Tarvittavat hälytykset voidaan järjestää 
esim. puhelinverkon kautta aluehälytyskeskukseen. 

6.2.5 Jätehuolto 

Noudatetaan RakMK Dl Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot Mää-
räykset ja ohjeet 1987 /34/, RT YM20783 Jätehuoltolaki /35/, RT 
69-1 0419 Kiinteistöjen jätehuolto /36/. 

-aina silloin, kun rakennus ei liity kunnalliseen viemäriverkostoon, 
on terveystarkastajalle toimitettava rakennusluvan yhteydessä loma-
ke ja suunnitelma jätehuollon järjestämisestä 

-kiinteistöjen, joiden alueella käsitellään ongelmajätteitä, tulee esit-
tää ympäristösihteerille tai -lautakunnalle jätehuoltosuunnitelma. 

6.2.6 Energiatalous 

Noudatetaan RakMK D3 Rakennusten energiatalous Määräykset ja 
ohjeet 1979 /37/, RT RAKH-20417 Energiansäästöohjeet suunnitte-
lijoille /9/. 

6.2.7 Ääneneristys 

Noudatetaan RakMK Cl Ääneneristys Määräykset 1985 /38/, RakMK 
05 Aäneneristys Ohjeet 1985 /39/. 

6.3 Materiaalivalmnat 

Suunnitelmissa tulee aina riittävässä määrin viitata Rakennustöiden 
yleisiin laatuvaatimuksiin, RT 14-10380 (RYL 90) /40/, RT-ohjetie-
doston kortteihin sekä RIL:n normeihin tai vastaaviin virallisiin oh-
je is i in. 

7 HUONETILAT 

7.1 Toimisto- ja henkilöstötilat 

7.1.1 Henkilöstötilat 

Noudatetaan RT 94-10053 Pysyvien työpaikkojen puku-, pesu- ja wc- 
tilat /41/. 

Kuvaus 
Työntekijöiden puku- ja pesutilat (liite 10). 

Tilavaraus 
Pesupaikka/5 työntekijää, wc/20 työntekijää, suihku/10...25 työnte-
kijää, kuivaushuone 0,2...0,3 m 2 /työntekijä, sauna 3...4 m 2 . 

Kalusteet ja varusteet 
Ilmastoidut pukukaapit ja penkit, 40 cm/työntekijä, ilmoitustaulu. 

Tekniikka 
Ilmastointi (kuivaustilassa kuivauspuhallin), keskusradio 
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Pintamateriaalit 
Lattia, muovimatto (pesutiloissa klinkkeri). 
Seinät, maalaus (pesutiloissa laatat). 
Katto, maalaus (pesutiloissa paneli). 

Yhteydet 
Korjaus- ja huoltohalli, ruokailutila, toimistotilat. 

Huomioita 
-pukukaappien lukumäärässä tulee 
toisten työntekijöiden kaappitarve. 

7.1.2 Ruokailutilat 

ottaa huomioon myös kausiluon- 

Kuvaus 
Ruokailutila, kokous- ja koulutustila, jaettavissa (liite 11). 

Tilavaraus 
Tukikohdan koon mukaan n. 3 m 2 /työntekijä. 

Kalusteet ja varusteet 
Liesitaso, jääkaappi, mikroaaltouuni, astianpesukone, audiovisuaaliset 
laitteet. 

Tekniikka 
Ilmastointi, keskusradio. 

Pintamateriaalit 
Lattia, muovimatto. 
Seinät, maalaus. 
Katto, maalaus ja akustointi (30elo ). 

Yhteydet 
Henkilöstötilat, toimisto, näkymä pihalle. 

Huomioita 
-toimii keskisuuressa tukikohdassa 
tävissä puhelin ja atk-pääte. 

7.1.3 Toimistohuone 

yöpäivystystilana, jolloin käytet- 

Kuvaus 
Toimistotyöntekijät 2 henkilöä, palkanlaskenta yms. toimistotyö (liite 
12). 

Tilavaraus 
20...25 m 2 . 

Kalusteet ja varusteet 
Kaksi työpistettä, atk-työpiste, arkistokaapit, vaatekaapit. 

Tekniikka 
Ilmastointi, keskusradio, atk-johdotukset, säähavaintopiste. 

Pintamateriaalit 
Lattia, muovimatto. 
Seinät, maalaus, kiinnityspintaa. 
Katto, maalaus, akustointi (50%). 
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Yhteydet 
Ruokailutilat, henkilöstötilat, tiemestarin toimistohuone, asiakassi-
säänkäynti, näkymä pihalle. 

Huomioita 
-suurissa tukikohdissa voidaan tarvita kaksi huonetta. 

7.1.4 Tiemestari 

Kuvaus 
Tiemestarin työ- ja neuvotteluhuone (liite 12). 

Tilavaraus 
20 m 2 . 

Kalusteet ja varusteet 
Työpiste ja atk-työpiste, neuvottelutila 4 henkilölle, arkistokaapit, 
vaatekaappi. 

Tekniikka 
Ilmastointi, keskusradio, atk-johdotukset, säähavaintopiste, radiopu-
helin. 

Pintamateriaalit 
Kuten toimistohuoneessa (7.1.3). 

Yhteydet 
Kuten toimistohuoneessa (7.1.3) 

Huomioita 
-tukikohdan koosta riippuen voi toimia tukikohdan yleisenä neuvot-
teluhuoneena. 

7.1.5 Apulaistiemestari/työnjohtaja 

Kuvaus 
Työtila kandelle työntekijälle, jotka ovat suurimman osan työaikaa 
maastossa, tila työllistetylle työntekijälle (liite 12). 

Tilavaraus 
25 m 2 . 

Kalusteet ja varusteet 
Kolme työpistettä, arkistokaapit, vaatekaapit. 

Tekniikka 
Ilmastointi, keskusradio, atk-johdatukset, radiopuhelin. 

Pintamateriaalit 
Kuten toimistohuoneessa (7.1.3). 

Yhteydet 
Kuten toimistohuoneessa (7.1.3). 

Huomioita 
-suurissa tukikohdissa voidaan tarvita kaksi huonetta. 
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7.1.6 Neuvotteluhuone 

Kuvaus 
Toimiston \ftinen ncuvottei1JrHi, tfliifljj rflvös kibvc 

Ti1avarau 
12...15m 

Kalusteet ja varuste 
Neuvottelupöydät ja 
suaaliset I 

Tekniikka 
Ilmastointi, keskusradio, atk-jiauuRr. 

Pintamateriaalit 
Kuten toimistohuoneessa (7.1.3). 

Yhteydet 
Kuten toimistohuoneessa (7.1.3). 

Huomioita 
-ei tarvita yleensä erillisenä tilana, ruokailutilasta erotettava tila 
sopii tähän käyttöön tai pienemmissä tukikohdissa riittää tiemesta-
rin neuvottelutila. 

7.1.7 Varastotoim isto 

Kuvaus 
Varastohoitajan työtila (liite 12). 

Tilavaraus 
10 m 2 . 

Kalusteet ja varusteet 
Työpiste, arkistokaapit, vaatekaappi. 

Tekniikka 
Kuten apulaistierncstari (7.1 .5). 

Pintamateriaalit 
Kuten:: 

Yhteyd 
Huo 1 t c 

-tulevaisuudessa toi 

7.1.8 Varasto- ja monistust: 

Kuvaus 
Paperi-, lomake- ja kopiointitila (liite 

Tilavaraus 
7 
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Kalusteet ja varusteet 
Hyllyt, arkistokaapit (tarvittaessa), työpöytä, kopiokone. 

Tekniikka 
Ilmastointi, keskusradio. 

Pintamateriaalit 
Kuten toimistohuoneessa (7.1.3). 

Yhteydet 
Toimistotilat, aula. 

Huomioita 
-tukikohdan arkistointitarpeesta riippuen saatetaan tarvita viralliset 
arkistovaatimukset täyttävä erillinen arkistohuone Valtionarkiston 
arkistotilaohjeiden mukaan /42/. Pienemmissä kohteissa voidaan 
tyytyä yhteen varastotilaan tai varastotilaan ja erilliseen arkisto- 
kaappiin. 

7.1.9 Arkistovarasto 

Kuvaus 
Arkistoitavien mappien, levykkeiden säilytys. 

Tilavaraus 
8...15 m 2 . 

Kalusteet ja varusteet 
Hyllyt, levitystaso. 

Tekniikka 
Ilmastointi ja paloturvallisuus arkisto-ohjeen mukaisesti /42/. 

Pintamateriaalit 
Pintojen tulee täyttää syttymisherkkyysluokan 1 ja palonlevittämisluo-
kan 1 vaatimukset. 

Yhteydet 
Toim istotilat. 

Huom joita 
-virallinen lähiarkisto tulee rakenteiltaan osastoida A 60-luokan mukai-
sesti, veden pääsy huoneeseen on huolellisesti estettävä. 

7.1.10 Aulatila 

Kuvaus 
Henkilöstön liikennetila, asiakkaiden odotustila. 

Tilavarus 
Yhteyksistä riippuen n. 10 m 2  

Kalusteet ja varusteet 
Naulakko, odotustilakalusteet, ilmoitustaulu. 
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Pmtamateriaalit 
Kuten ruokailutilassa (7.1.2). 

Yhteydet 
Paikoitusalueelta asiakaskäynti, toimistotilat. 

Huomioita 
-pienemmissä tukikohdissa aulana toimii käiytävän laajennus. 

7.1.11 WC-tilat 

Kuvaus 
Toimistohenkilökunnan ja yleisön wc-tilat. Toinen wc-tila suunnitel-
laan liikuntaesteisille /32/ (liite 14). 

Tilavaraus 
Etuhuoneellinen wc, erikseen miehille ja naisille 3 m 2 /wc. Inva-wc 
5,5 m 2 . Etuhuone ei ole pakollinen, kts. kohta huomioita. 

Kalusteet ja varusteet 
Vaatekoukut, peili, paperipyyheteline, saippua-annostelija, paperi-
rullateline, toiseen wc-tilaan inva-varustus. 

Tekniikka 
Ilmastointi. 

Pintamateriaalit 
Lattia, muovimatto. 
Seinät, maalaus tai muovipinnoite. 
Katto, maalaus. 

Yhteydet 
Aulatilaan. 

Huomioita 
-etuhuonetta ei tarvita, ellei wc:n ovi avaudu ruokailu- tai aulatilaan. 
Etuhuone on kuitenkin suositeltavaa tehdä aina. 

-inva-wc voi pienissä kohteissa toimia naisten wc:nä, jolloin siihen 
tulee sijoittaa kaapit työmatkavaatteille. 

7.1.12 Siivoustila 

Kuvaus 
Siivousvälineiden, talous- ja pesuaineiden säilytys (liite 15). 

Tilavaraus 
Tukikohdan koosta riippuen n. 2...4 m 2 . 

Kalusteet ja varusteet 
Kaatoallas, 	hyllyt, 	kuivaustelineet, 	saippua-annostelija, 
paperipyyheteline. 

Tekniikka 
Ilmastointi, putkipatteri, lattiakaivo. 

Pintamateriaalit 
Kuten wc-tiloissa (7.1.11). 
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Yhteydet 
Keskeinen sijainti. 

Huomioita 
-jos tilat ovat kandessa tasossa, tulee molemmissa olla siivouskomerot 
-varasto- ja huoltotiloissa tulee olla oma siivouskomero 
-yksi siivouskomero tulisi olla niin suuri, että sinne mahtuvat tuki-
kohdan talouspaperitarvikkeet ja pesuaineet. 

7.2 Huoltotilat ja lämpimät varastotilat 

Hallitilojen leikkauksia (liite 16), Tukikohtien tyypilliset kalusteet, 
varusteet ja koneet (liite 17) sekä Työkoneita ja ajoneuvoja (liite 
18). 

7.2.1 Huolto- ja korjaushalli 

Kuvaus 
Koneiden ja laitteiden huolto- ja korjaustila sekä yösäilytys. 

Tilavaraus 
Tukikohdan koon mukaan 0... 150...170 m 2 . 

Kalusteet ja varusteet 
Huoltokuilu (RT 979.10 /43/) (kuilunosturi, suojakansi tai säädettävä 
pohjaritilä, öljynkeräilyastiat, jäteöljysäiliö), siltanosturi vähintään 
3000 kg, työpöydät puu- ja teräspintaisia, työkalukaapit, pientavara-
hyllyt, hitsauspöytä, osienpesuallas. 

Tekniikka 
Ilmastointi, pakokaasunpoisto, hitsauskaasunpoisto, työtilan kohde- 
poisto, lämminilmapuhaltimet (ulko-ovien kohdalle), paineilma, moot-
toriöljyjakelulaitteet ja rasvauslaitteet. 
Keskusradio. 
Mekaanisesti toimivat nosto-ovet. 

Pmtamateriaalit 
Lattia, pölynsidontakäsittely tai lakkaus. Lakkausta tai muovipohjai-
sia pinnoitteita käytettäessä tulee joukkoon lisätä fillerihiekkaa. 
Seinät, maalaus. 
Katto, maalaus ja akustointi (50%). 

Yhteydet 
Henkilöstötilat, varastotilat. 

Huomioita 
-tilat tulisi suunnitella siten, että korjattavana oleva lisälaite tms. 
ei ole ajoneuvojen tiellä 
-huolto- ja korjausliikenteelle sekä kalusteille tulee varata riittä-
västi tilaa työkoneiden ympärillä 

-huoltotilan minimi runkosyvyys 13,5 m 
-siltanosturin vaihtoehtoina voidaan pitää kaksipistesylinterinostu-
ria tai siirrettävää nostinta 

-jos huoltokuilua ei rakenneta voidaan jäteöljyt kerätä kuljetusasti-
oihin. 
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7.2.2 Pesuhalli 

Kuvaus 
Työkoneiden pesu ja yösäilytys. 

Tilavaraus 
Tukikohdan koon mukaan n. 100 m 2 . 

Kalusteet ja varusteet 
Korkeapainepesulaite pesuaineen sekoittajalla pesuratoineen. 

Tekniikka 
Ilmastointi, lämminilmapuhaltimet ulko-ovien kohdalla, paineilma. 
Hiekan- ja öljynerotuskaivot. 
Mekaanisesti toimivat nosto-ovet. 

Pmtamaterjaaljt 
Lattia, kuten huolto- ja korjaushalli (7.2.1). 
Seinät, jatkuvaa kosteutta, mekaanista kulutusta sekä pesua kestävä 
materiaali. 
Katto, maalaus, akustointi (50°Io pinta-alasta). 

Yhteydet 
Huoltohalli (pesuhallin läpiajettavuus suotavaa, mikäli tontti sallii). 

Huomioita 
-öljyn- ja hiekanerostuskaivot lähes koko hallin pituudelle. 

7.2.3 Akkuhuone 

Kuvaus 
Akkujen säilytys- ja lataustila. 

Tilavaraus 
3m 2 . 

Kalusteet ja varusteet 
Hyllyt ja lattiaritilä kestopuuta. 

Tekniikka 
Ilmastointi räjähdysvaarallisen tilan vaatimuksille. 
Valaistus ja akunlataaja räjähdysvaarallisen tilan vaatimuksille. 
Suuremmissa akkuhuoneissa neutralointikaivo. 

Pintamaterjaalit 
Lattia, haponkestävä laatoitus ja saumaus. 
Seinät, maalaus. 
Katto, maalaus. 

Huomioita 
-pienimmissä tukikohdissa voidaan käyttää tehdasvalmisteista akku-
kaappia. 

7.2.4 Lämmin varasto 

Kuvaus 
Varastonhoitajan vastuulla oleva varaosa- yms. varasto. 
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Tilavaraus 
Tukikohdan koosta riippuen n. 20 m 2 . 

Kalusteet ja varusteet 
Pientavarahyllyt, vaatetangot, muovilokeroita jne, lukittavat kaapit, 
pakkauspöytä. 

Tekniikka 
Ilmastointi. 

Pintamateriaalit 
Osastointi B-30 luokan mukaan. 
Lattia, pölynsidontakäsittely, lakkaus tai erityyppiset muovimassat. 
Seinät, maalaus. 
Katto , maalaus. 

Yhteydet 
Korjaus- ja huoltohalli, varastonhoitaja, ulkopuoliset tavarantoimit-
tajat. 

Huomioita 
-suuremmissa tukikohdissa tilavaraus voi olla n. 40 m 2 . 

7.2.5 Maalivarasto 

Kuvaus 
Maalien ja palavien nesteiden säilytys. 

Tilavaraus 
5 m 2 . 

Kalusteet ja varusteet 
Pientavarahyllyt. 

Tekniikka 
Ilmastointi. 

Pintamateriaalit 
Kuten varastossa (7.2.4), osastointi B-30 luokan mukaan. 

Yhteydet 
Huolto- ja korjaushalli 

Huomioita 
-varastossa voidaan säilyttää myös liikennemerkkien maalaustarvikkeet. 

7.2.6 Siivoushuone 

Kuten toimisto-osassa. 

Huomioita 
-huolto-- ja korjaustiloille tulee olla aina oma siivouskomero. 

7.2.7 Voiteluöljyvarasto 

Kuvaus 
Voiteluöljyjen ja pakkasnesteiden varastointi. 
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Tilavaraus 
Tukikohdan koosta riippuen lO...15 m 2 . 

Kalusteet ja varusteet 
Siltanosturi, tynnyrikoukku. 

Tekniikka 
Ilmastointi, öljypumput. 

Pintamaterjaaljt 
Lattia, trukkilevy (liukastumisen estämiseksi), valuma-allas (tippu-
dijyjen keräilyyn). 
Seinät, maalaus. 
Katto, maalaus. 

Huomioita 
-sijoitetaan mielellään välikerrokseen esim. varaston tai väestönsuo-
Jan päälle huolto- ja korjaushallin yhteyteen (turvallisuusmääräykset). 

7.3 Kylmät varastotilat 

Hallitilojen leikkauksia (liite 16), Tukikohtien tyypilliset kalusteet, 
varusteet ja koneet (liite 17) sekä Työkoneita ja ajoneuvoja (liite 
18). 

7.3.1 Konesuoja 

Kuvaus 
Työkoneiden yösäilytys. 

Tilavaraus 
Koneiden lukumäärästä riippuen lOO...300 m 2 . 

Kalusteet ja varusteet 
Painepesuri. 

Tekniikka 
Poistoilmastojntj, paineilma, sähkölämmityspistokkeet, mekaanisesti 
toimivat nosto-ovet. 

Pintamaterjaaljt 
Lattia, pölynsidontakäsittely tai lakkaus. 
Seinät, pintakerrokset yleensä luokkaa 1/1. 
Katto, pintakerrokset yleensä luokkaa 1/1. 

Yhteydet 
Piha. 

Huomioita 
-konesuojan tarpeen ratkaisee tukikohdan työkoneiden määrä. 
-lämmintä konesuojaa ei yleensä tulisi rakentaa. 

7.3.2 Kylmä varasto 

Kuvaus 
Tukikohdan yleisvarastointi. 
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Tilavaraus 
Tukikohdan koon mukaan 0...100...200 m 2 . 

Kalusteet ja varusteet 
Kuormalava- ja pientavarahyllyt (renkaiden säilytys, lapioiden yms. 
varusteiden erikoishyllyt), liikennemerkkihyllyt, kiinteistönhoitajan 
varasto. 

Tekniikka 
Silta- tai taljanosturi tarvittaessa, mekaanisesti toimivat nosto-ovet. 

Pintamateriaalit 
Lattia, pölynsidontakäsittely, lakkaus tai asfaltointi. 
Seinät, paloluokiteltu seinälevytys (jos ulkoseinämateriaali palamaton 
ei tarvita erikseen sisäseinälevytystä). 
Katto, ulkokattomateriaali 

Yhteys 
Piha. 

Huomioita 
-nosturitarve liittyy yleensä 2-kerroksiseen varastohyllystöön. Nos-
turi voidaan korvata myös traktorilla. 

7.3.3 Laitesuoja 

Kuvaus 
Lisälaitteiden säilytyskatos (suolanlevityslaitteet, vesipasat, työkoneet 
kuten pakettiautot, rakennusaineet, jotka suojataan sateelta) (liite 
17). 

Tilavaraus 
Tukikohdan koosta riippuen 100...200 m 2 . 

Kalusteet ja varusteet 
Kuormalavahyllyt, tarvittaessa taljanosturi n. 1000 kg. 

Tekniikka 
Joissakin tapauksissa voidaan harkita katoksen varustamista liukuovilla. 

Pintamateriaalit 
Lattia, asfaltti. 
Seinät, ulkoseinämateriaali ja runkorakenne. Sisäseiniin tarvittaessa 
suojalevytys- tai laudoitus. 
Katto, vesikatemateriaali ja kantavat rakenteet. 

Yhteydet 
Piha. 

Huomioita 
-säältä suojaava varastointi. 
-joissakin tapauksissa voi korvata konesuojan. 
-tilan tulee olla niin korkea, että kuorma-auton nostin voi toimia 
ks. tilassa. 
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7.4 Tekniset tilat 

7.4.1 Lämmönjakohuone 

Kuvaus 
Lämmönjakohuone. Tähän tilaan voidaan sijoittaa lisäksi pesuhallin 
painepesurin säiliötila. 

Tilavaraus 
Lämmitysjärjestelmän mukaan n.l 0 m 2 . 

Kalusteet ja varusteet 
Riippuen tekniikasta 

Tekniikka 
Tekniikka riippuu valittavasta polttoaineesta (polttoöljy, turve, hake 
sekä halot). Kaukolämpökeskusten laite- ja mitoitustiedot antaa pai-
kallinen energialaitos. Sähkölämmitys tulee kysymykseen lähinnä 
tukipisteissä. 

Pintamateriaalit 
Lattia, maalaus. 
Seinät, maalaus. 
Katto, maalaus. 

Yhteydet 
Piha tai palokatkon kautta huolto- ja korjaushalli. 

Huomioita 
-palo-osastoi. 

7.4.2 Ilmastointihuone 

Kuvaus 
Ilmastointikonehuone huolto- ja korjaustilojen läheisyyteen. Toimisto- 
osan kanavointi palo-osastoidaan. 

Titavaraus 
Tukikohdan koosta riippuen n. 10 m 2 . 

Kalusteet ja varusteet 
Lattiakaivo. 

Tekniikka 
Ilmastointikoneet, kompressori voidaan sijoittaa tähän tilaan. 

Pintamateriaalit 
Lattia, muovimatto myös seinille nostettuna n. 10cm. 
Seinät, akustointilevy mekaanista kulutusta kestävällä pinnoitteella 
varustettuna (esim. reijitetty, sinkitty teräslevy). 
Katto, kuten seinät. 

Huomioita 
-helppo sisäänpääsytie huoltoa varten. 
-palo-osastointi. 
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7.4.3 Sähköpääkeskus 

Kuvaus 
Voi olla komero tai huone, lisäksi varaus alakeskuksille. 

Tilavaraus 
Komero 0,6 m x n. 2,5 m, alakeskukset 0,6 m x n. O,6...l,0 m, huone 
4 m 2 . 

Kalusteet ja varusteet 
Oveen kaksoispesälukko tai reittiavain energialaitoksen määräyksen 
mukaan. 

Tekniikka 
Sähkökeskukset. 

Pintamateriaalit 
Lattia, sähköä eristävä muovimatto. 
Seinät, maalaus. 
Katto, maalaus. 

Yhteydet 
Energialaitoksen tarkastettavissa. 

Huomioita 
-tila mielellään korjaus- ja huoltohallin yhteydessä. 

7.4.4 Puhelinjakamo 

Kuvaus 
Keskus voidaan sijoittaa sähkökomeron yhteyteen. 

7.4.5 Väestönsuoja 

Kuvaus 
Asetuksen mukainen suoja toimii rauhan aikana esim. asentajan varas-
tona, arkistona, suoja-asusteiden varastona tai henkilöstön pukuhuo-
neena. 

Tilavaraus 
0,6 m 2 /henkilö, kevyenä väestönsuojana enintään 20 m 2  /25/ ja Si-
luokan väestönsuojana enintään 150 m 2  /26/. 

Kalusteet ja varusteet 
Määräysten mukaiset varusteet. 
Rauhan aikana käytön mukainen varustus. 

Tekniikka 
Määräysten mukainen tekniikka. 

Pintamateriaalit 
Lattia, maalaus. 
Seinät, maalaus. 
Katto, maalaus. 

Huomioita 
-ei ole pakollinen, ellei yhteenlaskettu kerrosala yhtä 600 m 2 . 
-rakentaminen riippuu myös tielaitoksen yleisestä linjasta. 
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7.5 Hiekka- ja suolavarasto 

Kuvaus 
Tiepiirin hiekan ja suolan varastointi. 

Tilavaraus 
Tiestön mukaan 500...800 m 2  (n.20 m x 25...50 m). 

Kalusteet ja varusteet 
Sisäpuolen seinät suojataan esim. muottivanerilla n. 1,5 m:n korkeu-
teen, suolakaivot molempiin päihin. 

Tekniikka 
Varustetaan mielellään poistoilmastoinnilla tai tehokkaalla tuuletuk- 
sella. Liukuovi tai sähkökäyttöinen rullanosto-ovi (sinkityt osat). 

Pintamateriaalit 
Lattia, betoni tai asfaltti. 
Seinät, alaosassa muottivaneri, jonka takana betonisokkeli. 
Katto, liimapuu- tai galvanoidut teräsristikot. 

Yhteydet 
Suurem missa varastoissa läpiajo suotava. 

Huomioita 
-suuremmissa tukikohdissa voidaan harkita sähkökäyttöistä siltanosturia 
kahmarilla varustettuna 

-pienille suola- ja hiekkaerille voidaan rakentaa tilapäinen katos (tal-
vi käyttö) 

-päädyttäessä trevira-kankaiseen hallityyppiin tulee aina varmistaa, 
että paikalliset viranomaiset hyväksyvät ks. halliratkaisun. 

7.6 Polttoainevarasto 

Kuvaus 
Tukikohdan Iämmityspolttoaineen ja ajoneuvojen polttoaineen varastoin-
ti 

Tilavaraus 
Tukikohdan koon ja lämmitystavan mukaan (varmuusvarastointivelvolli-
suus selvitettävä). 

Kalusteet ja varusteet 
Suoja-allas 1/5 suurimman suoja-altaassa olevan säiliön tilavuudesta. 

Tekniikka 
Polttoainepumppu, ylitäytön ilmaisin. Jos säiliöt ovat katetussa tilassa 
tulee huolehtia kunnollisesta tuuletuksesta. 

Pmtamateriaalit 
Lattia, teräksestä (konteissa) tai vesitiiviistä betonista (suojaraken-
nukset) tehty valuma-allas. 
Seinät, paloluokiteltu seinälevytys (jos ulkoseinämateriaali palamaton 
ei tarvita erikseen sisäseinälevytystä). 
Katto, kuten seinät. 
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Huomioita 
-jos säiliöt sijoitetaan suojarakennukseen, tulee suurimman säiliön 
kulkuaukon kannen tai ylimmän pinnan etäisyyden katosta olla vähin-
tään 0,5 m. Säiliön seinämien etäisyyden sijoituspaikan kandesta 
lähimmästä seinästä tulee olla vähintään 0,1 m sekä etäisyyden niiden 
vastaisesta seinästä 0,5 m. Jos samassa tilassa olevan säiliöryhmän 
yhteistilavuus ylittää 10 m 3 , säiliöiden keskinäisen etäisyyden tu-
lee olla vähintään 0,5 m (RT KTM-20621 /44/) 
-polttoainesäiliöt tehdään standardin SFS 2735 mukaisesti 
-jos polttoainevarasto toteutetaan konttina, tulee ottaa huomioon 
seuraavaa: allas varustetaan 1 00% valuma-altaalla sekä sadevesili-
palla, varusteet ylitäytönestimella, ilmayhteillä, tikkailla ja täyttö- 
tasolla. 

Kontin alle tulee sijoittaa betonikivistä tehty valuma-alue sekä öljyn-
erotinkaivo. 

8 MUUTOS- JA PERUSPARANNUSHANKKEEN SUUNNITTELUOHJE 

8.1 Yleistä 

Tielaitoksen rakennuksista valtaosa perustuu tyyppisuunnitelmiin. 
Tyyppisuunnitelm ja on laadittu varsinaisista tukikohtarakennuksista 
kuten toimisto- ja henkilöstötiloista sekä huolto- ja varastotiloista. 

Myös varastokatoksista, suola- ja hiekkavarastoista on laadittu tyyppi- 
piirustuksia. 
Tukikohtatyyppejä (sisältää toimisto- ja huoltamo-osan) esitetään 
tässä viisi kappaletta, jotka nimetään seuraavasti: 

-tyyppiratkaisu 50-luvulta 
-tyyppiratkaisu 60-luvulta 
-tyyppiratkaisu P-81 
-tyyppiratkaisu P-83 
-tyyppiratkaisu PTK 87. 

Suola- ja hiekkavarastoista on suunniteltu useampia muunnelmia, 
joiden tyyppiominaisuudet perustuvat rakenneratkaisuihin sekä kate-
materiaaleihin. Katteena on käytetty trevira-kangasta, kuituvahvis-
teisia aaltomineraalilevyjä tai sinkittyjä, muovipinnoitettuja teräs- 
levyjä, joiden kantavana rakenteena ovat toimineet liimapuukannatta-
jat, puuristikot tai galvanoidut teräsristikot. 
Varastokatoksista ei ole laadittu varsinaisia tyyppipiirustuksia. 
Tässä ohjeessa käsitellään lähinnä 50- ja 60-luvun tyyppiratkaisuja, 
koska ne ovat tällä hetkellä muutos-, perusparannus- tai laajennustöiden 
kohteena. 

8.2 Tyyppiratkaisu 50-luvulta 

Ohjeellinen kuva (liite 19). 

8.2.1 Rakenneratkaisut 

Rakennuksen usein 2-kerroksinen toimisto- ja asunto-osa liittyy suo-
raan huoltamo-osaan. Rakennuksen kantavan rungon huoltamoosalla 
muodostavat teräsbetonipilarit, -palkit sekä yläpohjalaatta. Toimisto- 
osalla massiiviset ulkoseinät sekä sisäosan teräsbetonipilarit (2 kpl). 
toimivat kantavina rakenteina teräsbetoniselle ylä- ja välipohjalaatalle. 
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8.2.2 Materiaalit 

-ulkoseinät massiivista tiiltä, ulkopinta rapattu ja sisäpinta useim-
miten slammattu 

-vesikatemateriaalina joko t iii! tai konesaumattu teräspelt ikate 
-ikkunat yleensä 2-kertaisia sisään-ulosaukeavia 
-eristeenä seinissä massiivinen tuli, yläpohjassa kutterinlastu. 

8.2.3 Muutos-, perusparannus- ja Iaajennustyö 

Nykykunto 
-runkorakenteet yleensä hyväkuntoiset, ulkoseinissä voi olla halkea-
mia, jotka eivät ole kunnostuksen esteenä 

-tiilikatteet yleensä uusittava, teräspeltikatteet paremmassa kun-
nossa, maalaus ja paikkaustoimenpiteet riittävät 

-erityisesti autohallien ovet uusittava 
-ikkunat suhteellisen hyväkuntoisia 
-lämmöneristys huono 
-LVIS-asennukset huonokuntoiset 
-pintamateriaalit huonokuntoiset 
-autohallien ovikorkeus riittämätön kaikille työkonetyypeille (ovi- 
korkeus n. 3,0 m, hallin sisäkorkeus n. 3.4 m) 

-autohallin lattiat huonokuntoiset, erityisesti ovien kynnykset (rou-
tavaurioita). 

Suunnitteluohjeita 
-halkeamia voidaan korjata uusimalla rappaus halkeamien kohdalla 
tai kiilaamalla halkeamat ja paikkarappaamalla alue 

-vanhan tiilikatteen tilalle suositellaan muovipinnoitettua, konesaumat-
tua, sinkittyä teräspeltikatetta 

-autohallien oviaukkoihin eivät sovellu nosto-ovet, vaan tulee käyt-
tää alumiinirunkoisia, polyuretaanitäytteisiä taitto-ovia 
-ikkunoihin lisätään kolmas lasi, suositellaan 2-kertaisia umpiolasi-
ikkunoita asennettuna vanhaan sisäpuitteeseen, tiivisteet ja helat 
uusitaan 

-lämmöneristystä voidaan lisätä yläpohjissa sekä alapohjien alalaatta-
palkistossa (toimisto-osa) 

-LVIS-asennukset uusitaan, lämmitysjärjestelmä olosuhteiden mukaan, 
koneelinen ilmanvaihto lisätään 

-pintamateriaalit uusitaan 
-autohallien ovikorkeutta voidaan tarvittaessa nostaa rakentamalla 
ullakolle teräksinen palkki korvaamaan teräsbetonisia palkkeja tai 
tukemalla rakenne muulla tavoin (nykyinen ovikorkeus n. 3,0 m, käy-
tettäessä ullakkopalkkia uusi ovikorkeus 3,4 m) 

-hallien korkeutta voidaan joskus lisätä myös lattiatasoa alentamalla 
-väliseiniä voidaan purkaa tarpeen mukaan 
-betonilattiat autohallissa tulee uusia, vanha asennuskuilu voidaan 
tarpeettomana poistaa 

-lattian alle ja ulko-ovien eteen asennetaan routaeristeet. 

Huomioita 
-rakennus soveltuu edelleen hyvin henkilöstö- ja toimistotiloiksi 
-autohalliin ei voida rakentaa huoltotiloja, koska korkeus ja runko- 
syvyys eivät riitä kaikille työkonetyypeille, sama koskee pesuhal- 
1 ja 

-autohalli soveltuu työkoneiden yösäilytykseensekä varastointiin 
-rakennuksen nykykunto ratkaisee kunnostuksen mielekkyyden. 
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8.3 Tyyppiratkaisu 60-luvulta 

Ohjeellinen kuva (liite 20). 

8.3.1 Rakenneratkaisut 

Tukikohta koostuu erillisestä toimisto- ja henkilöstörakennuksesta 
sekä huoltamo- ja lämpökeskusrakennuksesta. Rakennusten kantavan 
rungon muodostavat teräsbetoniset pilarit ja palkit sekä yläpohjalaatta. 

8.3.2 Materiaalit 

-ulkoseinät toimisto-osalla rakennettu kandesta 1/2-kiven tuli muu-
rauksesta (ulkopinta puhtaaksimuurattu, sisäpinta rapattu), välissä 
n.100 mm eriste, huoltamo-osalla ulkoseinärakenteen sisätiili kor-
vattu teräsbetoniseinällä 

-vesikatemateriaalina kuituvahvisteinen aaltomineraalilevy 
-ikkunat yleensä 2-kertaisia sisäänaukeavia (ulkolasi kiinteä) 
-eristeenä yläpohjissa 125 mm ja alapohjissa sekä seinissä 100 mm 
mineraalivilla. 

8.3.3 Muutos-, perusparannus- ja Iaajennustyö 

Nykykunto 
-runkorakenteet yleensä hyväkuntoiset 
-vesikaton aaltom ineraalilevyt yleensä uusittava 
-autohallien ovet uusittava 
-ikkunat suhteellisen hyväkuntoisia 
-lämmöneristys tyydyttävä 
-LVIS-asennukset tyydyttävät paitsi ilmastointi 
-pintamateriaalit tyydyttävät 
-autohallien runkosyvyys sekä ovikorkeus kaikille työkonetyypeille 
riittämättömät (runkosyvyys n. 11,0 m, ovikorkeus n. 3,4 m, hallin 
sisäkorkeus n. 3,5 m) 
-autohallien lattiat huonokuntoiset, erityisesti ovien kynnykset (rou-
tavaurioita) 
-tyyppillisenä vauriona voidaan pitää henkilöstöt ilan pesuhuoneen 
seinän halkeamista (lattia painunut). 

Suunnitteluohjeita 
-ulkoseinien kuituvahvisteiset mineraalilevyt maalataan 
-vanhat aaltomineraalilevyt korvataan vastaavilla uusilla 
-autohallien oviaukkoihin alumiinirunkoiset, polyuretaanitäytteiset 
taitto-ovet 
-ikkunoihin lisätään kolmas lasi, suositellaan 2-kertaisia umpiolasi-
ikkunoita asennettuna vanhaan sisäpuitteeseen, tiivisteet ja rikkou-
tuneet helat uusitaan (usein nämä toimenpiteet jo tehty) 

-läm möneristystä voidaan lisätä yläpohjaan 
-LVIS-asennuksia uusitaan tarvittaessa, ilmastointi rakennetaan uudel-
leen, toimisto-osan poikittaiset teräsbetonipalkit (alapinnan kor-
keus lattiasta n. 2,25 m) hankalaoittavat iv-kanavien asennusta, 
kanavat tulee sijoittaa ullakolle vesikaton uusinnan yhteydessä 

-pintamateriaalit uusitaan tarvittaessa 
-autohallien ovia ei voida korottaa (n. 3,4 m) 
-väliseiniä voidaan purkaa tarpeen mukaan 
-betonilattiat autohallissa tulee uusia, vanha asennuskuilu voidaan 
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tarpeettomana poistaa 
-lattian alle ja ulko-ovien eteen asennetaan routaeristeet. 

Huomioita 
-toimisto- ja henkilöstöosa toimivat edelleen hyvin ks. käytössä 
-autohalliin ei voida rakentaa huoltotiloja, koska korkeus ja runko- 
syvyys eivät riitä kaikille työkonetyypeille, vaan tilat on yleensä 
rakennettava laajennusosaan 

-autohalli soveltuu työkoneiden yösäilytykseen sekä varastointiin 
-rakennukset yleensä kunnostuskelpois ia. 

8.4 Tyyppiratkaisu 80-luvulta 

Ohjeelliset kuvat (liitteet 21, 22 ja 23). 

8.4.1 Yleistä 

Rakennukset ovat yleensä puurunkoisia. Huoltamo-osalla kantavan 
rungon liimapuu- tai teräsbetonipilarit sekä liimapuupalkit. Raken-
nuksissa voidaan tehdä tilallisia muutostöitä, koska väliseinät ovat 
kevytrakenteisia. Rakenteellisesti edellisistä poikkeaa tyyppi PTK 
87, joka on teräsbetonirakenteinen. Tässäkin tyypissä väliseinät ovat 
purettavia. 

8.5 Asbestipurkutyöt 

Noudatetaan Työsuojeluhallituksen päätöstä hyväksyttävistä asbesti-
purkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista /45/. 
Muutos-, perusparannus- ja laajennustyön yhteydessä on aina suun-
nitelmissa tuotava esille asbestipurkutyöt. Asbestipurkutöitä saattaa 
esiintyä vanhoissa rakennuslevyrakenteissa, LVI-putkistojen eristyksissä, 
muovisissa lattialaatoissa jne. Purkutyöt on aina annettava tähän 
tehtävään hyväksytylle liikkeelle. 
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LIITE 1 

Ei PERUSTAMIS-  JA ESISUUNNITELMAN KUSTANNUSSELVITYS 

rakennushankkeen nimi 

_______________________________________________________ 7 
j perust.suun. 

esisuunnit. 

uudisrak. 

lisärak. 

muutos 

peruskorj. 

laatuiuokka 1) 

lääni kunta rakennuepeikan oeoitetiedot päiväys 

laatijavirasto tai -laitos nimi ja virka-asema 

perustamiskustannukset ja niiden Jakautuma 

kustannuserän nimi mkfk-m' markkaa prosenttia 

arvioidut perustamiskustannukset yhteensä 

perustamiskustannuksiin ssältyvät kustannuserät 

7 rakennuspaikan hankintakuet. ja kunnaliistekn. korv. 

7 rskennuttajan kust. (suunnittelu, valvonta, liittym) 

7 rakennustekniset-, Lvi- ja sähkötyöt 2) 

toimintainveatoinnit (irtaimisto, kojeet, laitteet) 

toiminnan käynnistämiskustannukset 

rakennuskustannusten yksikköhintoja koskevat tiedot 

rakennuspaikan pinta-ala m bruttoala m2  tilavuus m3  hyötypinta-ala m 

yksikköhinta mkim yksikköhinta mk/m 2  yksikköhinta mkftn3  yksikköhinta mk/me 

käyttökustannukset ja niiden jakautuma 3) 

- 
kustannuseran nimi 

nykyiset k&yttökustannukset uuden hankkeen käyttökust. 
markkaa prosentti. markkaa prosenttia 

käyttökustannukset yhteensä 

käyttökustannuksiin sisältyvät kustannuserät 
vuokrat 	 1 

H 
J korjaus- Ja kunnossapitokustannukset 

_______________________________________________________ 1 

1 	isännöintikustannukset (kiinteistökohtainen 
I 	yieishoito ja haliinto, materiaali- ja energiahuoito, 

rakennusten puhtaanapilo, ulkoaiueiden puhtaanapito, 
uikoalueiden hoito) 

lisäselvitykset 

1)rakennuksen laatuluokka 	 3) talonrakennuehankkeen valtiolle mandollisesti tuottamat 

2)kustannukset esitetään erileltyinä 	 tulojen muutokset selvitettävä lisäselvityesarakkeessa 
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E 2 TILANTARVELOMAKE PERUSTAMISSUUNNITELMAA VARTEN 

rakennuahankkeen nimi 

_______________________________________________________ 

Ljuudierak. 

1 Usärakenn. 
.J muutos 

peruskorj. 
laatuluokka 1) 
_____________ 

lääni kunta rakennuspaikan osoltetledot pälväys 

laatijavirasto tai .Ialtos nimi ja virka-asema mitoitusvuosi 2) 

huonetuaryhmiä koskevat tiedot 

huonetilaryhmän nimi 3) 

__________________________________________________ 

henkilö- 
nnan 

mäirä4) 

hyöty. 
i,i,. 
ala 5) 

iishselvitykset 6) 
___________________________________________________ 

1)ilmoitetaan rakennuksen pääasiallinen laatu- 
luokka, ks liite 2 

2) ilmoitetaan vuosiluku, johon ohjelma tähtää 
3) yhtenäistä toiminnallista kokonaisuufta paive-

leva tilaryhmä, esim. suunnitteluosasto yms. 

4) Ilmoitetaan tilaryhmittäin 
5)ks. liite 7, kohta hyötypinta.ala 
6) mainitaan mm. huonetilaryhmien mitoitusperusteet sekä 

mandolliset poikkeamat rakennuksen päässiallisesta iaa-
tytasosta. (voidaan käytlää myös erillisiä liitteitä) 



LIITE 3 

E 3 SELVITYS RAKENNUSPAIKAN KÄY1TÖÖNOTETrAVUUDESTA 
rakennuahankkeen nimi [J uudlsrak.  

ilsärak. 
Li muutos 

peruskorj. 

lääni kunta rakennuspalkan osoltetiedot päiväys 

laatijavirasto tai laitos nimi ja virka-asema 

kaavoituksen vaihe 

asemakaava tonttijako rakennuskaava klellot 

H 

on voimassa 

ei ole voimassa 

laatiminen vireillä 

muutos vireillä 

H on voimassa 

ei ole voimassa 

iaatiminen vireillä 

muutos vireillä 

on voimassa 

.1 ole voimassa 

laatiminen vireillä 

muutos vireillä 

rekennuskielto voimassa 

ei rakennuskieltoa 

alueella muu kielto 

ei muita kieltoja 

lisäselvitykset 1) 

rakennuspaikan muodostuminen eri klinteistäistä 

kaupunglnosa 
kylä 

kortteli 
tilan nimi 

tontIn n:o 
tilan RN:i 

pinta-ala 
m2  

omistaja haiilntovl. 
ranomainen 

saantokirja 1 
vuokrattu 2 

huomautuksia 

rakennuspaikan kokonaisala 

lisäselvitykset 2) 

rakennuspaikkaan kohdistuvat oikeudet 

kiinnitykset 

on 	ei 

rasitteet 	ohdot maa/il 

on 	ei 	on 	ei 

maavuokrat huoneenvuokr 

on 	ei 

käyttöolkeudet nautintaolk. 

on 	ei 

muut oikeudet 

on 	ei r on 	ei on 	ei 

Iisäselv 	kset 3) 

1) mainitaan kaavan vahvistamispäivä ja tonttijaon 	 2) voidaan käyttää huomautusten tarkentamiseen yms. 

hyväksymispäivä sekä kaavamuutoksen tai laadin- 	 3) selvitetään rakennuspaikkaan kohdistuvia tontin 

nan vaihe, kieltojen perusteet yms. 	 käyllöönotettavuuteefl liittyviä oikeuksia 



LIITE 4 

E4 LOMAKE ESISUUNNITELMAN HUONEOHJELMAA VARTEN 
rakennushankkeen nimi/virasto tai laitos 1) uudisrak. 

lisärakenn. 
7 7 

muutos 

peruskorj. 

lääni kunta rak.nnuspaikan o.oitetiedot päiviys 

iaatijavlrasto tai -laitos nimi Ja virka-asema mitoitusvuosi 

tiloja koskevat tiedot 

tila tai toiminta ty6nte- 
kIJ6Itä 

aslak. 
kalta 

pinta- 
ala 

lisäselvlkaet 

1) ks. liite 7 huoneohjeimalomakkeen täyttöohje 



LIITE 5 

E5 KOKONAISAIKATAULU ESISUUNNITELMAA VARTEN 
rakennushankkeen nimi H uudisrak. 

lisärak h muutos 
peruskorj. 

lääni kunta rak.nnuspaikan osoitetiedot pIväys 

iaatijavirasto tai -laitos nimi ja virka-asema 

t'rEw r 

___________________IIIIIIOhIIIIIIIIIIIIIIIHhIIIIIIIIIIHhIIIIIIIIIIHIIIIIIII ___________________IHhIIIHIIIIIIIIIIuhIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
____IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

___________________IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
___________________IIIHIHIIIIIHHIIHIIIIHIHIIIIHIIIHHIIIIIHIIIHHIII 
____________________IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 
____________________IIIIIIIIIHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII 
___________________IIIOhIIIIIIIIIIIIIIIIIIHhIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

llhIIIIIIIIIflhIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIuhIIIIIIIIIIflhIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

I 	-. 

lisäselvitykset 4) 

1)kunkin vaiheen arvioitu kestoaika esitetään 	 3) päätösten nimet mainittava 

graafisesti ao. vaiheen kohdaiia 	 4) Iisäaelvity.sarakkeessa mainittava rakennushank- 

2) lausuntojen nimet mainittava 	 keen arvioitu valmistumisajankohta 



LIITE 6 

TALONRAKENNIJSASIAT TVL: SSÄ 

V = Vastaa 
1 = Inforinoidaan 
Y = Osallistuu 

TEHTÄVÄT 	 Tt Tr/ 	 Ho/ 	Piiri Huoin! 
Kone- ja Kiinteis- 
sähkc5tekn. täpalvelut 

1. Toimenpideohjeirnat V 1 Y 

2. Tulo- ja nienoarviot V 1 Y 

3. Tybohjeirnat Y 1 Y To kokoaa 

4. Tontinhankinta Y V Y 

5. Hankesuunnittelu 
Perustarnis- ja esi- 
suunnitelmat 

- tekeminen Y v 
- hyväksyminen V 1 ositt. 	ij 

6. Rakennussuunnittelu V Y y 1) 

7. Rakentamisen valmis- 
telu Y Y V 

8. Urakkakyselyt ja 
sopimukset Y Y V 

9. Urakoiden valvonta Y Y V 2) 

10. Urakoiden vastaanot- 
totarkastukset, 	jäl- 
ki- ja takuutarkas- 
tukset Y Y V 2) 

11. Muut tarkastukset Y Y V 2) 

12. Talonrakennustoimin- 
nan kehittäminen V Y 1 Y 

13. Kiintejstälaskerita V 1 Y 

14. Rakennusrekjsterjt 
ja -selvitykset V 1 Y 

15. Kiintejstärekjsterjt 1 V Y 

16. Lausunnot V 1, 
17. Koulutus V Y Y Y 
18. Ylläpito Y V 

1) Sovitut pienet hankkeet piirin vastuulla 
2) Tt:n ja Tr:n osallistuminen sovittavassa laa- 

juudessa 
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valtion rakennusten 
laatuluokitus 

LIITE 7 / 1 

Valtioneuvoston kanslialle ja 
kaikille rninisteriöille sekä 
niiden alaisille virastoille ja 
laitoksille 

Valtion talonrakennushankkejsta annetun asetuksen (137/77) 
10 §:n nojalla valtiovarainministeriö on tänään päättänyt 
valtion talonrakennushankkeiden suunnittelussa ja toteutta-
misessa noudatettavasta laatuluokituksesta seuraavaa: 

Valtion talonrakennuhanketta koskevassa, edellä mainitun 
asetuksen 3 ja 4 §:ssä tarkoitetussa suunnitelmassa määri-
tetään hankkeen merkittävyyden ja luonteen perusteella 
laatuluokka erikseen rakennuksen sisäiselle toimintaympä-
ristölle ja ulkoasulle. 

2. Pysyviksi tarkoitetut rakennukset jaotellaan sisäiselta ja 
ulkoiselta laadultaan luokkiin A-E, joista A edustaa kus-
tannuksiltaan edullisinta tasoa, B tavanomaista tasoa, E 
korkeinta laatua sekä C ja D luokkien B ja E välimuotoja. 
Hankkeen laatuluokka ilmaistaan kirjainparilla, jonka en-
simrnäinen kirjain tarkoittaa sisäistä ja toinen ulkoista 
laatua. Hankkeen selvästi toisistaan poikkeaville osille 
tulee määrätä omat laatuluokkansa. Laatuluokituksen tehtä-
vänä on palvella hankkeen kustannuspuitteen asettamista ja 
rakennussuunnittelua. 

3. Luokassa A pidetään suunnittelussa määräävänä rakennus- ja 
käyttökustannuksia, ottaen kuitenkin huomioon rakennuksen 
kohtuullinen soveltuminen ympäristöönsä. 

4. Luokassa B toteutetaan tavanomaiset laatuvaatimukset pal-
nottaen tässä yhteydessä taloudellisia näkökohtia. Tähän 
luokkaan luetaan esim. normaalit asuinrakennukset, eräät 
oppilaitos- ja tutkimusrakennukset sekä eräät tavanomaiset 
virastotalot. 

5. Luokassa C tavoitteena on tavanomaista parempi laatu. Tämä 
toteutetaan panostarnalla laatua lisääviin suunnitelmateki-
jöihin tavalla, joka osoitetaan lähemmin esisuunnitelmassa. 
Tähän luokkaan luetaan esim. merkittävien oppilaitosten 
päärakennukset sekä yleensä virastotalot. 

6. Luokassa D tavoitteena on korkea laatu esisuunnitelmassa 
määrjteltävjen vaatimusten mukaisesti. Tähän luokkaan lue-
taan esim. edustustot, korkeakoulujen päärakennukset ja 
merkittävimmät virastorakennukset. 

7. Luokassa E tavoitteena on aikaansaada poikkeuksellisen kor-
keatasoinen rakennus. Tähän luokkaan luetaan eräiden ylim- 
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o >- 
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>. 0 

- 

>-' 
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pien vaU 

8. Laatu1uo3 
pohjautuvaa tavoitekustannusarviota laadittaessa siten, et- 
t hankkeen nortnaalihintaa supistetaan tai korotetaan seu-
raavien markkamristen arvojen mukaisesti: 

Vaikutus normaalihintaan 
mk/hyöty-m2 (rakennuskustannus-
indeksi l89/l98010O) 

Sisöinen laatu 	A supistus hankekohtaisesti 
100 

C 500 
D 900 
E korotus hankekohtaisesti 

Ulkoinen laatu 	A supistus hankekohtaisesti 
B 100 
C 400 
D 700 
E korotus hankekohtaisesti 

Tätä ptöst, jolla kumotaan valtiovarainministeriön val-
tion rakennusten laatuluokituksesta 1.4.1974 antama ptös 
n:o TM 3136, noudatetaan asetuksen 137/77 tarkoittarnissa 
valtion talonrakennushankkeissa, joiden esisuunnitelma vah-
vistetaan 1.3.1990 jälkeen. Peruskorjaushankkeissa ptösta 
noudatetaaan muutoin paitsi kohdassa 8 mainittujen markka-
mrien osalta, kuitenkin ottaen huomioon myös rakennuksen 
alkuperäinen laatu. Ptös on voimassa 31.12.1995 saakka 
kuitenkin siten, että kohdan 8 markkamäärät tarkistetaan 
viimeistään 31.12.1992. Päätöstä on saatavana valtiovarain-
ministeriön tulo- ja menoarvio-osastolta, osoite Snell-
maninkatu 1 A, 00170 Helsinki. 

Valtiovarainministeri Erkki Liikanen 

Ylitarkastaja 	Pekka Pelkonen 

BO. C.90. yM?. ?PZ. LL 
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Ei PERUSTAMIS -  JA ESISUUNNITELMAN KUSTANNUSSELVITYS 
rakeonushankkeen nimi X  

j 
perust.suun. X uudisrak. muutos laaluluokka 1) 

TMP:n tukikohta esisuunnit. Ilsärak. peruskorj. III IV 
lääni kunta rakennuspaikan o.oitetledot päiviys 

Häme _____________________________ 9/1991 
laatijavirasto tai -laitos nimi ja virta-asema 

perustamiskustannukset ja niiden jakautuma 

kustannuserän nimi mk/km' markkaa prosenttia 

Rakennuttajan kustannukset 653 936 000 11.2 
Rakennustekniset työt 3 054 4 374 000 52.7 
LVI-työt 498 713 000 8.6 
Söhkötyöt 277 397 000 4.8 
Ohjelmassa esitettyjen tekijöiden 
vaikutus normaalihintaan 1 315 1 883 000 22.7 

arvioidut perustamiskustannukset yhteensä 8 303 000 100 . 0 

perustamiskustannuksiin sisättyvät kustannuserät 
rakennuspaikan hankintakust. ja kunnallistekn. kory. erliiishanklnnat 

rakennuttajan kust. (suunnittelu, valvonta, liittym.) toimintalnve.toinnit (irtaimisto, kojeet, laitteet) 

rakennustekniset., LVI- ja sähkötyöt 2) toiminnan käynnistämlskustannukset 

rakennuskustannusten yksikköhintoja koskevat tiedot 

rakennuspaikan pinta-ala m' bruttoala m' tilavuu. m3  hyötypinta-ala m' 

40 000 1 432 7 200 1 402 
yksikköhinta mk/m' yksikkähinta mk/m' yksikköhinta mksn3  - yksikköhinta mkirn' 

7.00 5 605 1 115 5 725 

käyttökustannukset ja niiden jakautuma 3) 

kustannuseran nimi 
nykyIset käyttökustannukset uuden hankkeen käyttäkust. 

markkaa prosenttia markkaa 
- 

prosenttia 

Yleishoito ja hallinto 10 000 6 
Materiaali- ja energiahuolto 80 000 44 
Rakennusten puhtaanapito 50 000 28 
Ulkoalueiden hoito 30 000 16 
Korjaus ja kunnossapito 10 000 6 

käyttökustannukset yhteensä 180 000 100 

käyttökustannuksiin sisättyvät kustannuserät 
vuokrat xJ 	ls.jnnölntjkustannukset (kiintelstökohtainen 

XJ korjaus ,  ja kunnossapitokustannukset 
[ 	ylelshoito ja hallinto, materiaali- ja energiahuolto, 

rakennusten puhtaanapito, ulkoalueiden puhtaanapito, 

_______________________________________________________ 1 	ulkoaluelden hoito) 

lisäselvitykset 

Rak.kust. indeksi 102.0 

1) rakennuksen laatuluokka 	 3) talonrakennushankkeen valtiolle mandollisestI tuottamat 

2) kustannukset esitetaan eriteltyinä 	 tulojen muutokset selvitettävä lie.äselvityssarakkeessa 
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E 2 TILANTARVELOMAKE PERUSTAMISSUIJNNiTELMA.A VARTEN 

rakennushankkeen nimi uudisrak. muutos taatuluokkal) 
TMP : n tukikohta tIärakenn. peruskor). III IV 
iäanu kunta rakennuspaikan o.oitetiedot p.äiväys 

Häme ___________________________ 9/1991 
aatijavirasto tai -taitos nimi ja virka-asema mitoitusvuosi 2) 
_________________________________________ ______________________________ 2000 

huorietitaryhmä koskevat tiedot 

huorietilaryhmän nimi 3) 
henkilö.- 
kunnan 

hyöty- 
pinta- lis.äsetvltykset 6) 

_____________________________________________ maära4) ala 5) __________________________________________________ 

Rakennus A 

- toimistotilat 7 81 
- sosiaalitilat 15 89 
- asunto 70 
- lämpimät varastotilat 21 
- VSS 17 278 
- teknilliset tilat (11) 

Rakennus B 

- huoltotilat 326 
- lämpimät varastotilat 28 
- sosiaalitilat 4 
- kylmät varastotilat 277 
- kylmät säilytystilat 489 1 124 
- teknilliset tilat (2) 

yht. 	1 402 m 2  

Rakennus C 

- erillinen lämpkeskus kerrosala, lämmin 	27 m 2  
kylmä 	20 m 2  

tilavaraus 	142 m 2  

1) Ilmoitetaan rakennuksen pääasiallinen laatu- 	 4) Ilmoitetaan tilaryhmittäin 
luokka, ks tiite 2 	 5) k. liite 7, kohta hyötypinta-ala 

2) ilmoitetaan vuosiluku, johon ohjelma tähtää 	 6) mainitaan mm. huonetilaryhmien mitoitusperusteet sekä 
3) yhtenäistä toiminnattista kokonaisuutta palve- 	 mandolliset polkkeamat rakennuksen piäasiallisesta laa. 

	

leva titaryhmä, esim. suunnitieluosasto yms. 	 tytasosta. (voidaan käyttää myös erillisiä liitleitä) 



DTLALUETTELO 	 ITTF $ / 
{ennushankkeen nimi ja osode Ohjelma-ala (ohm2) 

TIEMESTARIPIIRIN PTUKIKONTA, TOIMISTO, vertailutaso 308 
f ,a Sunedleloahe 

ohjelma 9/1991 

Rivi Tiloniniike Luku- Pinta- Kalleus Tavoite- RAK LVI SÄHKÖ nro ______________________________________ maara ala 	1) luokka tehokkuus B2 83 84 

Toimistotila 68 120 1.60 79 11 10 
Varasto 32 80 1.40 85 8 7 
Monistamo 7 110 1.40 77 13 10 
Väestönsuoja 21 135 1.65 78 17 5 
Ruokailu 38 105 1.40 78 13 9 
WC-tila 3 155 1.40 64 29 7 
WC-tila sos.tilojen yht. 8 135 1.40 64 29 7 
Löylyhuone 6 155 1.40 79 8 13 
Pesuhuone 18 150 1.40 71 21 8 
Pukuhuone 33 106 1.40 82 11 7 
Kuivaushuone 4 120 1.50 77 15 8 
Asunto 3h+k 70 67 1.14 84 11 5 

- Ohjelmati(atyhteensä(Qhm2) 
Ohjelma-ala 

308 
l(allIvol,ka 

104.4 
Tavoleieh, 

1.40 79.8 12.6 7 6 

Ohjelmaan kuulumattomat tilat yht. (hum2) ___________ 

7 	pofla-aaI mealaan lnonealan mtlauspe ,usIeta noQdaftaeo 

C Ra sus7e1os.7hÖ 	 Takmnrakem7nuksen kusaniwsteio 7997 
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Cl TAVOITEHINTALASKELMA 
fRakennushankheen nimi pa osoite 	 Kustarinustaso 

TOIMISIORAKENNUS ,  'vertailutaso 	 102 .0 
LaaIa a piiv5ys 	 urttetuuho 

Hankkeen norrnaalihinta 
mk/KL 

Perusyksikköhlnta ( B2...B4) Paikkakunta 	Häme 

Indeksi-ja resurssihintakorjaus 	 - Ajankohta 	9/91 
66 

Kalleusluokituksen yksikköhinta 

Tilaohjelma ohm2 % KL mkJKL mklohm2 mk 

Titaohjelmannormaalihinta (2..B4) 308 100 104.4 66 6 890 2 122 000 72.6 

rrklohm2 

Ohjelmassa esitettyjen tekijöiden kustannusvaikutus ( B2. .B5) 
tilaohjelman normaalihintaan ( lomake C2) 1 290 397 000 13.6 

rrk/ohrn2 mk 

81 Hankkeen rakonnuttajan kustannukset ( lomake C2) 1 310 403 000 13.8 

mk/ohm2 mk 

Hankkeen normaalihinta (B1...B5) 9 490 2 922 000 100 

Hankkeen tavoitehinta 
r,*'otrn2 rr,k 

Suunnitteluratkaisun tavoitetaso 

rrk/ohm2 mk 

Hankkeen tavoitehinta 9 490 2 922 000 
Hintasuhdannekorjattu tavoitehinta 	 Korjaus 	-15 	% 8 070 2 486 000 100 

Hankkeen tavoitehinta kust2nnhlsprittiin 
Tav,tehokkus Tav.bruttoala TALO 80 mk/brm2 mk/m2 mk/ohm2 mk 

K listannuseräjako _________ _________ __________ ____________________________ 

Tekn.tiIal Liikenn'etilat 

_________ ________ Bi Rakennuttajankust. 1 110 343 000 13.8 
Keskikorkeus Tauoitetttavuus B2 Rakonnustekniset työt 4 670 1 437 000 57.8 
________ ________ B3LVI-työt 750 231 000 9.3 

Alaetyöt THkaIeusIuokJta B4 Sähkätyöt 440 137 000 5.5 
_________ _________ B5 Erillishankjnnat 1 100 338 000 13.6 

Yhteensä 8 070 2 486 000 100 

CRakennusz,eloajijÖ 1991 	 Talonral:ertnuksen kustannus (elo 1991 
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LIITE 8 / 
Aakennushank$ieen nimi ja osoite Kustannustaso 

'IOIMISTORAKENNUS, vertailutaso 102.0 
Laati1a a  p'ys Sounriinekivaihe 

9/1991 ohjelma 

1 Tilaohjelman normaalihinta sekä kustannuseräjako 
Kust. 

era 	Nimike 

Tilaohjelman 

riormaalihinta 

B2 Rakennustekruset työt Peiusykskköhintasikustannuse,i B2...B4. 1 690 000 79.8 
B3 LVI-työt Tilojen kaliousluoisnuksen yhteydessa on esitetty 270 000 12 . 6 
B4 Sahkötyöt petusyiss.kköhinnankustannuseräjako 162 000 7.6 

B Titaohjelman normaalihinta yhteensä 2 122 000 100,0 

2 Ohjelmassa esiteltyjen tekijöiden vaikutus tilaohjelman normaalihintaan 
Esim. perustamisolosuhteet erityisvarusteet ja -rakenteet 

KusI 

erä 

Peruste/laskelma Vaikutus 

tav.brm2 

Kustannusarvio mk 

Keittiölaitteet 	(18 m 2  x 2200,- / m2) - 397 000 

Yhteensä (siirretaän tomakkeeseen Cl) 397 000 

3 Hankkeen rakennutiajan kustannukset 
Peruste laskelma Kustannusarvio mk 

Suunriittetuja tutkimukset 	 10% 	(2 	519 	000 	mk:sta) 252 000 
Rakennuttaminen ja valvonta 	5% 	( 	 - 	 - 	 ) 126 000 
Liittymismaksut 	 1% 	( 	 - 	 ' 	 - 	 ) 25 000 

- Rahoitus ja markkinointi 

Yhteensä (siirretään tomakkeette Cl) 	16% 	2 	519 	000 	mk 403 000 

4 Suunnitteluratkaisun tavoitetaso 
Esim kaavavaatimukset, normaalitasosta poikkeava suunnitelmien kalleuden tavoitetaso 

Kust. 

erä 

Peruste/laskelma Vaikutus 

tavbrm2 

Kustannusar,io mk 

Yhteensä (siirretään lomakkeeseen Cl) 

0 Rakennus9iosjr 7997 	 - 	 ToIon,ahennukse., hustaunuSl,eIo 7991 
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fl TU ALLJETTELO 

[nnushanlseefl nimi ja osoile Ohjelma-ala (ohrn2) 

TIEMESTARIPIIRIN PTUKIKOHTA, AUTOSUOJA, vertailutaso 1124 
Laalja Si.iurintlek,vaho - 

ohlelma 9/1991 

RIvi 

nro 

Tilanimike 

______________________________________ 

Luku- 

maarä jp 

Pinta- 

ala 	1) 

Kalleus 

luokka 

Tavoite- 

tehokkuus 
RAK 

82 

LVI 
83 

SAHK 
84 

Huolto- ja korjaushalli 182 83 1.10 54 34 12 
Pesuhalli 96 76 1.12 71 23 6 
Akkuhuone 2 115 1.40 67 25 8 
Lömmin varasto, pieni 7 90 1.40 85 8 7 
Liik.merkk. työhuone 24 115 1.40 67 25 8 
WC-tila 3 155 1.55 64 29 7 

- Asentajan työhuone 5 80 1.50 71 20 9 
Siivouskomero 3 85 1 50 77 15 8 
Kylmövarasto 180 48 1.04 88 6 6 
Laitesuoja 186 48 1.04 88 6 6 
Kylmösäilytvs 409 46 1.03 88 6 6 
Oljyvarasto (parvi) 27 90 1.40 71 20 9 

Ohelrria-ala 	Kallluojka Taooiteleh. 

Ohjelmatilatyhteensä(ohm2) 	 1 124 	58.6 	1.07 	79.9 	13.0 	7.1 

Imaan kuulumatlomat tilat 

Rakennusosat yhteensä (rom2) 

Tavodebusoala 

Tilat Ja rakennusosat yhteensä 

1) Tik,en pinl.aIa1 rn.lajaan buonealan mtlansperusteita nodaltaen 

C Rak nus1ie(ositiÖ 1991 	 Talon,ak.enniksen lwsanncjslelo 199: 
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Rakennushankkeen nirn ja osoite Kustannustaso 

AUTOSUOJARAKENNUS, verta ilutaso 102 .0 
Laatija ja paVays Suunnitleluvaihe 

9/1991 ohjelma 

Hankkeen normaalihinta 
mkIKL 

Perusyksikköhinta ( B2...84) Paikkakunta 	1-läme 

Indeksi-ja resurssihintakorjaus 	 - Ajankohta 	9/91 
66 

Kalleusluokituksen yksikköhinta 

Tilaohjelma ohm2 % KL mkiKL mkfohm2 mk 

Tilaohjelmannormaalihinta (B2..84) 1 124 100 58.6 66 3 860 4 347 000 66.6 

n*/ohm2 

Ohjelmassa esitettyjen tekijöiden kustannusvaikutus ( B2.. B5) 
tilaohjelman normaalihintaan ( lomake C2) 1 320 1 480 000 22.7 

mkiohm2 mk 

BI Hankkeen rakennuttajan kustannukset( lomake C2) 620 698 000 10.7 

n*/ohm2 

Hankkeen normaalihinta (B1...B5) 5 800 6 525 000 100 

Hankkeen tavoitehinta 
mk/ohrrm2 

Suunnitteluratkaisun tavoitetaso 

mk/ohm2 

Hankkeen tavoitehinta 5 800 6 525 000 

Hintasuhdannekorjattu tavoitehjnta 	 Korjaus 	-15 	oi 4 930 5 541 000 100 

Hankkeen tavoitehinta kustannuserittäin 
Tav.tehokkuus Tavbruttoata TALO 80 mkfbrm2 mk1 	m2 mk/ohm2 mk 

Kustannuseräjako _________ _________ __________ ____________________________ - 
Tekntilat LkennetiIat 

________ ________ BlRakennuttajankust. 530 593 000 10.7 
Keskikor$meus Tavoitetilavuus B2 Rakennustekniset työt 2 610 2 937 000 53.0 
________ ________ B3LVI-työt 430 482 000 8.7 
AuetyÖt THkafleusluokka B4 Sahkötyöt 230 260 000 4.7 _________ _________ B5 Erilljshankinnat 1 130 1 269 000 22.9 

Yhteensa 
4 930 5 541 000 100 

© Raenrusj,ejosjjt, I99 	 TaJorl:en,muksei kus!annusfeto 199 



LIITE 8 / 8 
C2 TAVOITEHINTALASKELMA 

flakennushankJeen r,u -nr a osoie Kusiannusiaso 

AUTOSUOJARAKENNUS, vertailutaso 102.0 
LaaI1a }a P'Y5  Suunrtioiuoahe 

9/1991 	 Jjeima 

1 Tilaohjelman normaalihinta sekä kustannuseräjako 
Kust. 

erä 	Nimike 

10 	jeimali 

normaalihinta 

B2 Rakennustekniset työt Perusyksköhinta sisaltäa kustannuse,aI e2..B4 3 470 000 79 . 9 

B3 LVI-työt Tdojon kaIIeusIuo4ituksen ytteydessä on esioiiy 570 000 13.0 

B4 Sähkötyöt pe,usyksiksöha,nan kusIannosoäjako 307 000 7. 1 

B Tilaohelman normaalihinta yhteensä 4 347 000 ioo,o 

2 Ohje'massa esitettyjen tekijöiden vaikutus tilaohjelman normaalihintaan 
Esm perustamisolosuhteet. erityisvarusteet ja -rakenteet 

Kust 
erä 

Peruste/laskelma Vaikutus 
tav brm2 

Kustannusarvio mk 
__________________________ 

Siltanosturi 162 000 
Piha + asfalttityöt 	(11000 m 2  x 120,- / m 2 ) 1 318 000 

yhteensä (siirretään lomakkeeseen cij 1 480 000 

3 Hankkeen rakennuttajan kustannukset 
Peruste / laskelma Kustannusarvio mk 

Suunniltelujatutkimukset 	 8% 	(5 	827 	000 	mk:sta) 466 000 
Rakennuttaminen ja valvonta 	3% 	( 	

- 	' 	
- 	 ) 174 000 

Liittymismaksut 	 1% 	( 	- 	- 	 ) 58 000 

- Rahoitus Ja markkinointi __________________________ 

Yhteensä (siirretään lomakkeelle cl) 	12% 	5 	827 	000 	mk 698 000 

4 Suunnitteluratkaisun tavoitetaso 
Esim kaavavaatimukset, normaalitasosta poikkeava suunnitelmien kalleuden tavoitetaso 

Kust 

erä_____________________________________________________________________________ 

Peruste/laskelma Vaikutus 

tav.brm2 

Kustannusarvio mk 

__________________________ 

Yhteensä (siirretään lomakkeeseen Cl) 

C Rakennustiesosj.j,ö jgg 	 Tai ak?ruiUkS OO Siannust,eio i9i 
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ASEMAPIIRROS, 	HAVAINNEKUVA 	1:1000 
VAIHTOEHTO A , 	TUKIPISTE 	N. 1,5 ElÄ 
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ASEMAPTIEROS, 	HAVAINNEKUVA 	1:1000 

V A 1 H T 0 E H T 0 B , 	T U K 1 P 1 S T E 	N. 1 5 HA 
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ASEMAPIIRROS, 	HAVAINNEKUVA 
	

1:1000 
VAIHTOEHTO C 	 N. 3 HA 

HIEKKA- JA SUOLAVARASTO 
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ASEMAPIIRROS 
	

H A V A 1 N N E K U V A 	1:1000 
VAIHTOEHTO D 	 N. 3 HA 

0 
(1) 

> 

0 

VARAST 

II 
1 

1 

KONEPI 

TOIMIS 
HENKIL 



LIITE 9 / 5 

ASEMAPIIRROS, HAVAINNEKUVA 	1:1000 

VAIHTOEHTO E 	 N.3HA 
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A S E M A P 1 1 R R 0 S , 	FI A V A 1 N N E K U V A 	1:1000 
VAIHTOEHTO F 	 N.3HA 

HIEKKA- JA SUOLAVARASTO 
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HENKILÖSTÖTILAT, 1:50 

L ___ 
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RUOKAILU- JA KOULUTUSTILA 47m 2 , 1:50 
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RUOKAILU- JA KOULUTUSTILA 47m 2 , 1:50 
KOULUTUSTILANNE 
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REJOKAILEJTILAN KIINTOKALUSTEET, 1:50 

1. YLÄKAAPPI 

2. HYLLYKAAPPI 

3. KIJIVAUSKAAPPI 

4. LIESITUULETIN- 
KAAPPI 

5. LIESITUULETIN 

6. MIKROAALTOUIJNI 

7. JXÄKAAPPI 

8. ASTIANPESUKONE 

9. ALLASKAAPPI 

10. LIESI + UUNI 
11. KAHVINKEITIN 

12. PAKASTIN 
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TOIMISTOHUONEKAAVIOT 

TOIMISTOHUONEIDEN KALUSTEET 

1. KIRJOITUSpÖYTÄ 

(800x1600 TAI 800x1300) 

2. APUPÖYTX 

(ATK-PÖYTÄ TAI LASKUTASO) 

3. APUTASO 

4. MATALA SÄILYTYSKAAPPI 

5. SEINÄHYLLYT 

6. MAPPI- TAI TARVIKEKAAppI 

7. [-JYLLYKAAPPI 

8. VAATEKAAPpI 

9. TYÖTUOLI 

10. ASIAKASTUOLI 

11. NEUVOTTELEJpÖyTÄ 

12. NEUVOTTELUTUOLI 

13. NÄYTTÖPÄÄTE 
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TOIMISTOHUONEET 10m 2 , 1 HENKILÖ. 1:50 
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TOIMISTOHUONEET 10m 2  JA 15m 2 , 1 HENKILÖ, 1:50 
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TOIMISTOHUONEET 15m 2 , 2 HENKILÖÄ, 1:50 
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TUKIKOHTIEN TYYPILLISET KALUSTEET, VARUSTEET JA KONEET 
Varastokirjanpidoista poimittu: 

Esine tila kpl 

kirjoituskoneet toimisto 4 
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atk-laitteet: 
-kirjoitin 2 
-mikrotietokone 1 
-flyttöpääte 1 
tuolit 50 
pdydät 30 
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PIENOISKUORMAAUTO 

Tukikohdasta riippuen 1. .2 kpil 
Silvtvs kvlmss autosuoji, 
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PAKETTIAUTO 

Tukikohdan koosta riippuen 1. .3 kpl. 
Silytys kylmäss autosuojassa tai katoksessa. 
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TYYPPIRATKAISU 50-LUVULTA, huolto- ja varasto- 
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TYYPPIRATKAISU 60-LUVULTA, 
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TYYPPIRATKAISU 60-LUVULTA, 
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TYYPPIRATKATSU P 81, 
huolto- ja varastotilat, 1: 400 
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toimisto- ja henkilöstötilat, 1:250 
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TYYPPIRATKAISU PTK 87, huolto- ja varasto- 
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