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Sisällys: Rakentamisohjeet  (Finska 20.06.2018) 
Piirustukset A01–A04 
 

BONDSTORP 10 
 
Jotta aitta täyttäisi sekä omat vaatimuksemme että sinun odotuksesi, se on pystytettävä 
oikein. Lue nämä ohjeet huolellisesti ja tutustu piirustuksiin. 
Tarkista esimerkiksi asemakaavaratkaisu. 
Hanki oikeat työkalut. 
Tarkista, että materiaalitoimitus vastaa materiaaliluetteloa. Lajittele toimitus sopiviin 
osiin. 
 
HUOM. Kaikki materiaalit on suojattava kosteudelta varastoinnin ja pystytyksen 
aikana. 
Älä koskaan katkaise osia ennen kuin olet varmistanut, että olet katkaisemassa oikeaa 
osaa oikeaan mittaan. 
Noudata rakentamisohjeita. 
Lue ylläpitoa ja maalausta koskevat ohjeet ennen kuin aloitat pystytystyöt. 
 
Mikäli aiot eristää mökin, lue eristysohjeet ennen aloittamista. 
 
Vinkki! Käsittele kehäpalkit, lattiapalkit ja pääpa lkki sopivalla puunsuoja-aineella 
ennen asennusta. 
Saat neuvoja lähimmästä maalikaupasta. 
 
Venttiilit on asennettava kosteus- ja homeongelmien ehkäisemiseksi. Sahaa/poraa reiät 
venttiileille ja asenna ne mahdollisimman lähelle katonharjaa. 
Takuu ei ole voimassa, ellei tätä ole tehty. 
 
 
RAKENTAMISOHJEET 
 
1.  Perusta ja perustukset valmistellaan piirustuksen A01 mukaan. 

Peruspilarit tehdään omavalintaisesta materiaalista. 
Materiaalit ja perustusperiaatteet valitaan kussakin tapauksessa 
rakennuspaikan edellytysten mukaan. 
HUOM. Pääpalkin alle tulevat peruspilarit asennetaan siten, että yläreuna on 95 mm muita pilareja alempana. 
Huomioi kosteudenhallinta ja mahdolliset ojitusongelmat. 
ENNAKOI! 
Tasaa maa perustusten alla ja ympärillä siten, että se viettää rakennuksesta poispäin. 

 
2. Aseta bitumikermi (ei sisälly toimitukseen) peruspilareiden ja pääpalkin tai kehäpalkkien väliin. Aseta pääpalkki 

peruspilareiden päälle. 
Naulaa yhteen kehäpalkit ja aseta lattiapalkit (34 x 95) piirustuksessa A01 annettujen mittojen mukaisesti. 
Naulaa lattiapalkit paikalleen kehäpalkkien läpi käyttäen 3 kpl nauloja (100 x 34) per puoli. (Jos lattia 
eristetään, painekyllästetty aluslaudoitus (16 x 100) kiinnitetään kehäpalkkeihin ja lattiapalkkeihin. Katso 
eristyspiirustus.) 
Tarkista, että ristimitat ovat samat. 
Ankkuroi kehäpalkit peruspilareihin rakennuspaikan edellytysten 
mukaisesti. (Kiinnitystarvikkeet eivät sisälly toimitukseen.) 
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3.  Sahaa ja asenna lattialaudat. Naulaa laudat alapohjaan lankanauloilla (60 x 2,3) niin, että kannat eivät jää 
näkyviin. Aloita asennus ulkoseinältä seinän suuntaisesti ja jatka seuraavalle sivulle. Halkaise viimeinen lauta 
piirustuksen A04 mukaisesti. Kyseessä on vain aluslattia, joten siinä voi esiintyä oksanreikiä, halkeamia tms. 
 

Asenna seinärungot piirustuksen A03 mukaisesti. Kiinnitä seinärungot 
kehäpalkkeihin ja alapohjaan nauloilla (100 x 34, kk 600 mm). 
Tue seinärungot ja tarkista niiden pystysuoruus. 
Yhdistä kulmat piirustuksen A03 mukaisesti. 
Kiinnitä kulmat pystypalkkeihin nauloilla, 5 naulaa (75 x 2,8) per palkki. 
HUOM. Seinärunkojen on oltava pystysuorat. 
 

5. Asenna päätykolmiot seiniin A ja C. Sovita päätykolmion paneeli päätyseiniin niin, että alas tuleva paneeli on 
peitelautaa vasten. Katso piirustukset A03---A04. 
 

6. Aseta katto-orret paikoilleen ja naulaa ne kiinni päätykolmioihin. 
Kiinnitä ne samaan tasoon yläsidepuun kanssa. 
Vinkki! Jos haluat rakenteesta siromman, merkitse ja sahaa katto-orret 
ennen lopullista asennusta. Katso piirustukset A03---A04. 
 

7. Asenna tämän jälkeen raakaponttikatto. Aloita päädystä. Aseta ensimmäinen lauta 22 mm katto-orsien päiden 
ulkopuolelle. Käytä kaksi naulaa (60 x 2,3) per lauta ja liitoskohta. 

 
8. Viimeistele räystäslaudalla ja kolmiorimalla. Kiinnitä ne lankanauloilla (60 x 2,3). Otsalaudat kiinnitetään nauloilla 

(75 x 2,8). Katso läpileikkaus piirustuksesta A04. 
 

       9.  Raakapontti pitää peittää välittömästi, esimerkiksi aluskatteella (ei sisälly vakiotoimitukseen). 
 Aluskatteen asennusesimerkki: Aloita räystäältä ja jatka harjalle limittämällä vähintään 80 mm. Käytä 

huopanauloja (kk 60 mm). 
 HUOM. Aluskate on ainoastaan tilapäinen kate, ja varsinainen pintakate on asennettava välittömästi. Kun 

lopullinen kate asennetaan, rakennus viimeistellään otsalaudoilla, räystäskouruilla ja muilla peltiosilla. 
 

10.  Asenna ikkuna ja ovi niin, että karmin ulkopinta jää paneelin ulkopinnan tasoon. Tarkista ikkunan ja oven 
karmien suoruus vesivaa’an avulla. Tarkista, 
että ristimitat ovat samat. Katso piirustukset A03---A04. 
Kiinnitä karmit nauloilla tai ruuveilla (ruuvit eivät sisälly toimitukseen). Katso mukana toimitettu 

detaljipiirustus. 
   
11.  Kiinnitä nurkkien sekä ikkunan ja oven vuorilaudat paikoilleen nauloilla ja asenna kaksi peitelautaa (14 x 45) 

oven alle. Kiinnitä lankanauloilla (60 x 2,3). Katso piirustus A04. 
 
12.  Jäljellä on enää rakennuksen maalaaminen. Noudata maalausohjettamme tai pyydä apua asiantuntevasta 

maalikaupasta. 
Käsittele ovilehti tarkasti, jotta siihen ei pääse kosteutta. 

 
 
Aitta on nyt valmis! 
 

Onnittelut! 
 


