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RUNKOPAKETTI
Yksilöllisesti 
suunniteltavaan autotalliin
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Rakennuksen ulkomitat
Valittavana on 57 vakiokokoista pohjakokoa joista pienin on 3700 mm x 5400 mm ja isoin 7300 mm x 10300 mm

Rakennuksen leveysvaihtoehdot:

• 3700 mm

• 4300 mm

• 4900 mm

• 5500 mm

• 6100 mm

• 6700 mm

• 7300 mm

Rakennuksen pituusvaihtoehdot:

• 5400 mm

• 6100 mm

• 6700mm

• 7300 mm

• 7900 mm

• 8500 mm

• 9100 mm

• 9700 mm

• 10300 mm
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Sisäkorkeus
Rakennuksen sisäkorkeuden voi valita kolmesta vakiokorkeudesta.
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Kattomuoto ja kattokaltevuus
Kattomuoto voidaan valita rakennuspaikalle ja rakennettuun ympäristöön sopivaksi. 
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Arkkitehtisuunnitelmissa esitettävät: ikkunat, ovet, vesikate, 
ulkoverhous, värit, palo-osastoinnit, rakennuspaikan tiedot, 
tilajako, korot, eristysratkaisut jne.. 

Tilauksen jälkeen suunnittelijamme on  5 arkipäivän sisällä yhteydessä tilaajaan ja kartoittaa suunnittelussa tarvittavat asiat.

Suunnittelua varten tarvitaan seuraavat tiedot:

• Ikkunat: koko ja sijoittelu. (Yleisimmin käytettävät koot ovat 9x6 ja 12x6)

• Käyntiovi: koko ja sijoittelu. (Yleisimmin käytettävät koko on 9x21)

• Autotallin ovet: Koko ja sijoittelu. (Yleisin koko on 25x21, mutta myös leveämmät ja korkeammat ovet ovat mahdollisia rakennuksen 
mitat huomioiden)

• Ulkoverhouksen, vesikatteen, ikkunoiden, ovien, nurkkalautojen, pielilautojen, sokkelin, otsalautojen ja sadevesijärjestelmän värit

• Nimiötiedot: osoite, K.osa/Kylä, Kortteli/Tila Tontti/Rn:o

• Rakennuspaikan koordinaattijärjestelmän mukainen lattian korko

• Rakennuksen etäisyydet tontin rajaan ja olemassa oleviin rakennuksiin. (Tätä tietoa tarvitaan mahdollisten palo-osastointien 
määrittämisessä)

• Mahdollisten väliseinien sijoittelun tarve
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Rakennuslupaa varten tarvittavat arkkitehtisuunnitelmat

Lähtötietojen pohjalta suunnitellaan rakennuksen luonnokset, jotka lähetään tilaajalle kommentoitavaksi. Suunnitelmiin tehdään 
tarvittaessa muutokset ja uudet luonnokset välitetään tilaajalle.

Luonnoksia voi tarvittaessa käyttää rakennuslupaa liittyvissä neuvotteluissa ja viimeistään tässä vaiheessa olisi hyvä palkata 
rakennushankkeeseen pääsuunnittelija ja asemapiirustuksen piirtäjä. 

Luonnoksien hyväksymisen jälkeen piirretään arkkitehtisuunnitelmat: pohjapiirustus, julkisivukuvat ja leikkaus. Suunnitelmat varustetaan 
kohdekohtaisilla tiedoilla ja ne vastaavat sisällön puolesta rakennusvalvontojen suunnitelmille asettamia vaateita. 

Suunnitelmat toimitetaan tilaajalle pdf ja dwg muodossa. Paperikopiot on mahdollista tilata kauttamme tarpeiden mukaisesti 
käyttämämme kopiolaitoksen hinnoittelun mukaisesti.

Toimimme rakennushankkeissa rakennussuunnittelijoina!

Huom!

Suunnitelmat on mahdollista tilata 500 € hintaan ennakkoon. Suunnitelmista ennakkoon maksettu summa hyvitetään materiaalipaketin
oston yhteydessä.

Emme toimi rakennushankkeissa pääsuunnittelijoina.

Asemapiirroksen piirtäminen on myös mahdollista tilata kauttamme erillistä korvausta vastaan.
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Perustukset

Runkopakettiin kuuluu perustuksen mittapiirros, sekä periaateleikkaukset perustuksen ja runkorakenteiden liittymisestä. Nämä 
suunnitelmat on tarkoitettu perustussuunnittelun lähtötiedoiksi. Suunnitelmat toimitetaan pdf muodossa.

Perustussuunnitelmat maanvaraisella anturalla ja harkkosokkelilla on mahdollista tilata kauttamme erillistä korvausta vastaan. 
Suunnittelun toteuttamiseksi tarvitaan tilaajalta perustamistapalausunto.
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Runkorakennesuunnitelmat
Runkopakettiin kuuluu runkorakennesuunnitelmat, jotka on laadittu olemassa olevien määräysten mukaisesti rakennuspaikan 
lumikuormat ja palo-osastointitarpeet huomioiden.

Suunnitelmat pitävät sisällään rungon tasopiirustuksen, seinien runkokuvat, runkorakenneleikkaukset, räystäsleikkaukset ja tarvittavat 
detaljit. Lisäksi suunnitelmiin kuuluu ristikkosuunnittelijan laatimat ristikkokuvat laskelmineen.

Suunnitelmat toimitetaan tilaajalle pdf muodossa ja tarvittaessa erillistä korvausta vastaan paperikopioina.

Huom!

Emme toimi rakennushankkeissa päärakennesuunnittelijoina.
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RUNKOPAKETTI
Runkopaketti pitää sisällään rakennuksen seinien ja katon kantavat rakenteet. Kaikki rakenteet ovat lujuusluokiteltua suomalaista 
kuusta. Seinien runkotolpat toimitetaan määrämittaan sahattuina ja tarvittavilla loveuksilla varustettuna. Loput runkopuut toimitetaan 
4800 mm pituudella ja ne sahataan työmaalla oikeaan mittaan. 

Kattoristikot ovat teollisesti valmistettuja. Kattoristikot suunnitellaan ja valmistetaan aina kohdekohtaisesti rakennuspaikan 
lumikuorma huomioiden.

.
Toimitussisältö
• Alajuoksut 42x148.

• Alajuoksujen jatkokset 42x148.

• Yläjuoksut 42x148.

• Yläjuoksujen jatkokset 42x148.

• Yläpohjan vinolaudoituksen kiinnityspuut 42x148.

• Runkotolpat 42x148.

• Kattoristikot kiinnityskulmineen.

• Päätyräystäspuut 42x123.

• Aukkojen vaakapuut 42x148.

• Aukkojen yläpuoliset palkit rakennesuunnitelmien mukaisesti.
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