
Tässä RT-ohjekortissa esitetään raken-
nuspiirustusten yleisiä esitystapaohjeita,
kuvausmenetelmiä, rakennuspiirustuksis-
sa käytettävät mittakaavat, viivalajit, teks-
tit ja lisämääresymbolit sekä niissä esiin-
tyvät tekstilyhenteet.
Tämä RT-ohjekortti perustuu standardeihin
• SFS 4394
• SFS 4721
• SFS 4722
• SFS 4727
• SFS 4729
• SFS 4730
• SFS 4731
• SFS 4733
• SFS 4734
• SFS 4873.
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1 YLEISET ESITYSTAVAT

1.1 Piirustukset ja piirrokset

Piirustukset

Piirustus on piirroksen tai piirroksia si-
sältävä asiakirja, joka on saatettu voi-
maan päiväyksellä ja allekirjoituksella.
Piirroksien lisäksi piirustus sisältää nimiön.

Piirustuksen tulee sisältää kaikki pii-
rustuksen käytön kannalta tarpeelliset
tiedot.

Piirustuksessa, jonka tarkoituksena on
kuvata rakennettava tai rakennettu koh-
de yksityiskohtaisesti,esitetään kohteen

kaikki ääriviivat, rajat ja reunat piirustus-
ten käyttötarkoituksen vaatimalla tarkkuu-
della.

Piirustuksessa, jonka tarkoituksena on
kuvata kohteen tiettyä ominaisuutta, voi-
daan käyttää yksinkertaistettua esitysta-
paa.

Kuvattavan kohteen liittyminen vierei-
siin rakennuksiin tai rakennusosiin esite-
tään tarkastelun vaatimassa laajuudessa.

RT 15-10635

ESITYSTAPAOHJEET
Rakennuspiirustukset

rakennuspiirustukset, kuvaustavat, mittakaavat, viivat, tekstit, lyhenteet
byggritningar, projektionsmetoder, skalor, linjer, texter, förkortningar
building drawings, projection methods, scales, lines, texts, abbreviations

IH
/1

/e
lo

ku
u

19
97

/6
00

0/
R

P
O

y/
R

ak
en

nu
st

ie
to

O
y

©
R

ak
en

nu
st

ie
to

sä
ät

iö
19

97

ohjetiedosto
elokuu 1997
korvaa RT 15-10080

RT 15-10137
RT 15-10148
RT 15-10157
RT 15-10158
RT 15-10195
RT 15-10196
RT 15-10271
RT 15-10315
RT 15-10357

1 (24)

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



Piirrokset

Kohde pyritään esittämään mahdollisim-
man vähin piirroksin. Kuvauskohdat vali-
taan siten, että se mikä on kuvauksessa
olennaista, voidaan esittää ehjällä viival-
la. Useimmiten riittää leikkauspinnan osoit-
taminen. Näkyvät pinnat, piiloon jäävät
osat ja leikkaustason edessä olevat osat
piirretään vain, jos kuvauksen selvyys
sitä vaatii.

Mittakaava valitaan siten, että kuvaus
voidaan suorittaa riittävän selvästi. Mitta-
kaavan valintaan vaikuttaa suunnittelun
vaihe.

Piirroksen tarkkuus valitaan siten,että
• kuvattavat osat ilmenevät selvästi
• tarvittavat mitat voidaan merkitä
• viittaukset toisiin piirroksiin voidaan

osoittaa.

Jos piirros jaetaan osiin
• käytetään luonnollista rajaa, esimer-

kiksi liikuntasaumaa
• katkaisuviiva piirretään näkyviin
• kohde kuvataan katkaisuviivaan asti
• katkaisuviivan toisella puolella kuvataan

osa kohdetta ohuella viivalla
• jako esitetään paikannuskaaviossa ni-

miölehdellä.

1.2 Tehoste- ja ainemerkinnät

Tehostemerkinnät

Tehostemerkintää käytetään silloin, kun
se on tarpeen lisäämään piirroksen sel-
vyyttä. Merkintöjä käytetään ensisijaiseti
leikkauspintojen tehostamiseen. Tehos-
temerkintää valittaessa otetaan huomi-
oon merkinnän suoritustapa sekä piirus-
tuksen jäljentämismenetelmä. Pinnan ää-
riviiva voidaan piirtää erittäin leveällä vii-
valla. Jos leveän ääriviivan käyttö ei so-
vellu, käytetään yksinkertaisia tehoste-
merkintöjä, kuten vinoviivoja, rasteria tai
harmaasävyä.

Kaikissa piirustuksissa pyritään tasai-
seen kontrastivaikutelmaan. Rasteriviivo-
jen vapaan välin tulee olla vähintään kak-
si kertaa viivan leveys. Harmaasävyjä,
väritystä ja tiheää rasteria ei tule käyttää
mikrofilmattavissa kuvissa. Kuva 1.

Ainemerkinnät

Jospiirroksissaesiintyymuitakuinyleises-
ti käytössä olevia symboleja ja merkintöjä,
nämä selitetään piirustuksen selitesarak-
keistossa. Suomen rakentamismääräysko-
koelman osa RakMK A2.

Esimerkkejä ainemerkinnöistä, jotka
ovat yleisesti käytössä rakennuspiirus-
tuksissa, esitetään kuvassa 2. ©
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Kuva 2.
Esimerkkejä ainemerkinnöistä.

Kuva 1.
Esimerkkejä tehostemerkinnöistä.

betoni

kevytbetoni

kevytsora ja kevytsorabetoni

kevytsoraharkko

muuraus tiilistä tai harkoista,
erilaiset muuraukset voidaan
erottaa eri viivatiheyksillä

tulenkestävä muuraus

luonnonkivi

puu

eriste yleensä

pehmeä eriste

vedeneriste

täytemaa

sora

maanpinta

kallio

louhittu kallio

levennetty ääriviiva

viivoituksia ja rastereita

levennetty viiva alhaalla
ja oikealla
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1.3 Kuvausmenetelmät

Kohtisuora yhdensuuntaiskuvaus

Kohtisuorassayhdensuuntaiskuvauksessaku-
vauskohde esitetään siten, että kuvaussä-
teet ovat kohtisuorassa kuvatasoa vas-
ten.

• Suorakuvaus
Suorakuvaus esittää kuvauskohteen tar-
kastelusuunnasta nähtynä. Suorakuva-
usta käytetään yleensä, kun esitetään
pohjia, julkisivuja, leikkauksia jne. Suora-
kuvauksen tunnus on kaksi leikkausvii-
vaa vasten kohtisuoraa yhdensuuntaista
nuolta, kuva 3.

• Peilikuvaus
Peilikuvaus esittää kuvauskohteen ole-
tetulta peilitasolta nähtynä. Peilikuvausta
käytetään, kun esitetään leikkaustason
yläpuolella oleva kuvauskohde, esimer-
kiksi pohjien rakenne, alakatto yms. Pei-
likuvauksen tunnus on kaksi leikkausvii-
vaa vasten kohtisuoraa yhdensuuntaista
kaksoisnuolta, kuva 3.

Muita kuvaustapoja

• Aksonometrinen kuvaus
Aksonometriset kuvaukset ovat vinon tai
kohtisuoran yhdensuuntaiskuvauksen so-
vellutuksia, joita käytetään antamaan ha-
vainnollinen kuvaus yhdellä piirroksella.
Kulmat ja lyhennyssuhteet voidaan valita
halutuiksi. Käytettäväksi suositellaan enin-
tään kahta lyhennyssuhdetta, jotka ovat
käytettyjen mittakaavojen mukaisia.
Kuva 4.

• Perspektiivikuvaus
Perspektiivipiirroksissa kuvaussäteiden ole-
tetaan siinä lähtevän äärellisellä etäisyy-
dellä olevasta pisteestä. Kuva 4.

• Pinnan esittäminen oikaistuna
Kaareva tai murtopinta voidaan tarvitta-
essa esittää oikaistuna, esimerkiksi jul-
kisivun kuvaus elementtien valmistusta
varten. Kuva 5.
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A-A oikastu kuvaus

B-B suora kuvaus

Kuva 5.
Esimerkki pinnan esittämisestä oikaistuna.

aksonometrinen kuvaus perspektiivikuvaus

Kuva 4.
Esimerkki aksonometrisestä esitystavasta ja perspektiivipiir-
roksesta.

suorakuvaus peilikuvaus

Kuva 3.
Saman tilan kuvaus esitettynä suorakuvauksena ja peilikuva-
uksena. Leikkaustaso ja peilitaso ovat samassa kohdassa.
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1.4 Kuvausten keskinäinen ase-
ma ja merkintätavat

Piirrosten tunnisteet

Tunniste merkitään piirroksiin tunnistus-
ta, paikannusta ja viittauksia varten. Se
voidaan täsmentää piirustuksen nume-
rolla. Tunnisteet valitaan seuraavaa jär-
jestystä noudattaen:
• suuret kirjaimet, esimerkiksi leikkaus

A-A , julkisivu JS, osapiirros OP
• numerot, esimerkiksi julkisivu JS 1, osa-

piirros OP 1
• pienet kirjaimet, esimerkiksi julkisivun

yksityiskohta JS 1a .
Tunnisteet valitaan siten, että kohde voi-
daan esittää järjestelmällisinä piirrossar-
joina. Keskenään identtiset osapiirrokset
merkitään samoilla tunnisteilla riippumat-
ta niiden sijainnista lähtökohtapiirrokses-
sa, kuva 6.

Kuvausten merkintätapa , kuva 6.
• Julkisivun (etukuvan) katsomissuun-

ta merkitään nuolella lähtökohtapiir-
rokseen.

• Leikkaustaso (leikkauksen sijainti) ja
katsomissuunta merkitään leikkausvii-
valla ja katsomissuuntanuolella lähtö-
kohtapiirrokseen.

• Leikkausviiva piirretään selvyyden vaati-
malta pituudelta. Suositellaan, että
leikkausviiva piirretään kokonaan, jos
leikkauspinta ei ole yhtä tasoa.

• Osapiirros on leikkaus lähtökohtapiir-
roksesta ja se merkitään lyhyellä le-
veällä viivalla lähtökohtapiirrokseen.

• Osasuurennokset lähtökohtapiirrok-
sesta merkitään ympyrällä.

Piirrosten sijoitus ja suuntaus

Piirrokset sijoitetaan tunnisteiden mu-
kaan aakkos- ja numerojärjestykseen.
Piirrokset pyritään sijoittamaan samaan
asentoon kuin lähtökohtapiirroksessa.
Osapiirrokset voidaan sijoittaa myös si-
ten, että ne antavat tiivistetyn kuvan koh-
teesta tai sen osasta.

• Asemapiirros piirretään ensisijaisesti
pohjois-eteläsuuntaisena pohjoinen ylös-
päin. Pohjoisnuoli piirretään näkyviin
asemapiirrokseen sekä tarvittaessa
pohjapiirroksiin.

• Pohjapiirrokset piirretään saman-
suuntaisesti kaikkiin piirroksiin.

• Vaakaleikkaukset suunnataan sa-
moin kuin pohjapiirrokset.

• Pystyleikkaukset esitetään pystysuun-
taisina.

Leikkauksen katsomissuunta

Standardin ISO 128 mukaan leikkausten
katsomissuunta valitaan pohjapiirrokses-
sa ja vaakaleikkauksessa yleensä va-
semmalle ja ylöspäin sekä julkisivuissa ja
pystyleikkauksissa vasemmalle ja alas-
päin, kuva 6.
Tarkoituksenmukaisuussyistä katsomis-
suunta voidaan valita toisinkin. Eri suun-
nittelualojen piirustuksissa pyritään käyt-
tämään samoja katsomissuuntia.
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Julkisivun (etukuvan) katsomissuunta

Osasuurennos

Osapiirroksen paikka ja katsomissuunta

Leikkaustaso ja katsomissuunta

Kuva 6.
Katsomissuuntien, leikkauskohtien, osasuurennoksen, osapiirroksen sekä niiden tunnisteiden merkitseminen lähtökohtapiirrok-
seen.
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1.5 Tunnisteet

Tunnisteiden rakenne

Rakennusten ja niiden osien tunnisteet
merkitään piirrokseen silloin, kun se on
tarpeen piirroksen lukemisen kannalta.
Tunniste on yleensä aakkosen ja nume-
ron yhdistelmä, joka muodostuu päätun-
nisteesta ja lisätunnisteesta.

• Päätunniste on luokitteleva ja ilmoit-
taa ryhmän, johon kohde kuuluu. Pää-
tunniste voi olla:
– nimi,

esimerkisi RAKENNUS, HUONE,
IKKUNA, OVI

– nimilyhenne,
esimerkiksi RAK, H, I, O

– muu hankekohtainen tunnus,
esimerkiksi numero tai kirjain:
ovet 1, ikkunat 2 jne. tai
leikkipaikan varusteet A, ulkohuone-
kalut B jne.

– yleisen luokitus- ja koodijärjestelmän
mukainen tunnus.

• Lisätunniste ilmoittaa tarvittavan luo-
kittelun ja yksilöinnin ryhmän puitteis-
sa. Lisätunniste voi olla:
– luokittelevana tunnisteena numero tai

kirjain,
esimerkiksi I 12 b, missä
I on ikkunaa tarkoittava päätunniste,
12 on tyypin, materiaalin, koon tms.
ilmoittava lisätunniste ja
b on muunnelman lisätunniste, esi-
merkiksi ura ikkunalautaa varten

– yksilöivänä tunnisteena juokseva nu-
mero tai kirjain,
esimerkiksi P1, P2, P3 jne., missä
P on pilaria tarkoittava päätunniste
ja numerot
1, 2, 3 jne. yksilöivät kunkin pilarin.

Rakennuksen numero

Uusien rakennusten numerointi tulee aloit-
taa kunnan mittaustoimen antamaan ra-
kennuslupakarttaan merkitystä ensim-
mäisestä vapaasta numerosta. Puretta-
van tai jo puretun rakennuksen numeroa
ei saa käyttää uudelleen.

Tunnistetta, joka rakennukselle tulee
rakennusluvan yhteydessä, on tarkoitus
käyttää rakennuksen koko elinkaaren
ajan.

Rakennusten ja rakennuksen osien
tunnisteet

Samaan rakennuskohteeseen kuuluvien
rakennusten tunniste muodostuu päätun-
nisteesta ja yksilöivästä lisätunnisteesta,
esimerkiksi RAK 1 , RAK 2 jne. Kuva 7.
Rakennuksen osan tunniste muodostuu
päätunnisteesta ja lisätunnisteesta, esi-
merkiksi RAK 2 LOHKO A, RAK 2 LOH-
KO B jne.

Rak 1
Rak 2 ja 3
Rak 4 ja 5

Olemassaoleva rakennus
Purettavat rakennukset
Uudet rakennukset

Kuva 7.
Esimerkki rakennuksen tunnisteen käytöstä. Piirrokseen voidaan jättää päätunniste
(RAK) merkitsemättä, kun ryhmä käy muuten asiayhteydestä ilmi.

Taso 7

Taso 6

Taso 5

Taso 4

Taso 3

Taso 2

Taso 1

4

3

2

1

6

5

0

Kuva 8.
Kerrostasojen ja pohjien numerointi.

5 ohjetiedosto RT 15-1063515



Kerrostasot ja pohjat

Kerrostasojen ja pohjien tunnisteet pe-
rustuvat kerrosjaon mukaiselle juokse-
valle numeroinnille. Numerointi aloite-
taan rakennuksen alimmasta pohjasta
(0) ja alimmasta tasosta (1). Kuva 8.
Tällöin saman numerotunnuksen saavat
taso ja pohja kuuluvat samaan kerrok-
seen.

Tasojen ja pohjien tunnisteita voidaan
käyttää rakennusosien tunnisteiden osa-
na. Pystysuorien rakennusosien tunnis-
teissa käytetään samaan kerrokseen
kuuluvien tason ja pohjan tunnistetta.

Kerroksen tunniste

Kerrokset pyritään numeroimaan suun-
nitteluvaiheessa siten, että samoja tun-
nisteita käytetään rakennuksen elin-
kaaren koko ajan. Rajana kerroksesta
toiseen siirryttäessä on välipohjan kanta-
van osan yläpinta. Esimerkkejä kerrosnu-
meroinnista on kuvassa 9.

Kerrosnumeroa käytetään tietyssä
kerroksessa olevien tilojen tunnisteissa.
Sitä voidaan käyttää myös tiloja rajaavi-
en rakennusosien tunnisteissa. Kerrok-
sen yksilöintitunnuksena kerrosnumero
tarkoittaa kerroksessa olevaa käyttökel-
poista tilaa ja tätä tilaa rajoittavia raken-
nusosia.

Kerroksen osa

Jos kerroksen osalle tarvitaan yksilöivä
tunniste, muodostetaan se kerroksen tun-
nisteesta ja rakennuksen osan tunnis-
teesta, esimerkiksi KERROS 3 OSA A ,
KERROS 3 OSA B jne.

Rakennusosien tunnisteet

Pilarien, palkkien, laattojen, seinien, ym.
tunnisteet muodostuvat luokittelevasta tun-
nuksesta, esimerkiksi nimilyhenteestä, ja
yksilöivästä tunnuksesta, joka yleensä
on numero. Kuva 10.

U

4 4 4

2 2 2A

K1 K1 K1

3

K2

5 5 5

111

K2 K2

3 3

b

U

4 4

2 22

1

4

1 K2

5 5 5

3 3 3

K3 K3 K3

2

K4

2 2

K4 K4

K2
K1

a

U
U

U
3

3 2

K

5
5

5

2

2

3

K

K

4
4

4

1
1

1

c

Kuva 9.
Esimerkit a ja b esittävät kerrosten merkitsemisestä, kun kerrosten välillä on yhteys.
Esimerkki c esittää kerrosten merkitsemisestä, kun kerrosten välillä ei ole yhteyttä.

Kuva 10.
Esimerkki yksittäisten rakennusosien tunnisteista.
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Huoneistonumerointi

Kuvassa 11 esitetään kolmen erityyppi-
sen porrashuoneen huoneistojen nume-
roiden antamissuunta.

Huoneiston tunniste

Huoneiston tunniste muodostuu raken-
nuslupahakemuksen yhteydessä, kun
asemapiirrokseen merkitään rakennusnu-
merot ja porraskirjaimet ja pohjapiirrok-
siin rakennusnumerot, porraskirjaimet ja
huoneistojen tunnisteet. Porraskirjaimen
anto alkaa ajoväylän puolelta ja on saman-
suuntainen kuin rakennusten numerointi.

Huoneistotunnus sisältää rakennus-
numeron ja huoneiston yksilöivän tunnis-
teen. Huoneiston tunniste muodostuu
porrashuoneen kirjaintunnuksesta ja
juoksevasta huoneiston numerosta tai
pelkästään toisesta niistä.

Jos huoneistoon kuulunut tila jaetaan
erillisiksi huoneistoiksi, annetaan huo-
neistoille alkuperäisen huoneiston tun-
niste kirjainosalla tarkennettuna. Esimer-
kiksi jos huoneisto A12 jaetaan kahdeksi
erilliseksi huoneistoksi, annetaan uusille
huoneistoille tunnisteiksi A12a ja A12b.

Yhdistettäessä kahta tai useampaa
huoneistoa yhdistetyn huoneiston tun-
nisteeksi tulee pienin huoneistonumero
ja muut poistetaan käytöstä. Esimerkiksi
jos huoneistot A8 ja A9 yhdistetään, yh-
distetyn huoneiston tunnisteeksi anne-
taan A8 ja tunniste A9 poistetaan käytös-
tä.

Rakennuksen valmistumisen jälkeen
huoneistojen tunnisteiden ylläpito kuuluu
rekisteritoimistolle. Rakennusvalvonta ei
saa tietoa huoneistojakoa muuttavista
toimenpiteistä, jotka eivät ole luvanvarai-
sia

34 36

35

34 36

35

53

54 50

51

52

Kuva 11.
Esimerkki huoneistojen numeroinnista.
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2 MITTAKAAVAT

Eri suunnitteluvaiheissa ja eri tarkoituk-
siin laadittavissa rakennuspiirustuksissa
käytetään esitystarkkuuden vaatimaa mit-
takaavaa.

Teknisissä piirustuksissa käytettävät
mittakaavat on esitetty standardissa SFS -
EN ISO 5455. Taulukossa 1 esitetään
standardin mukaisten mittakaavojen
käyttö rakennuspiirustuksissa.

Rakennuslupaa haettaessa piirustuk-
sissa käytetään taulukossa 2 esitettyjä
mittakaavoja, RakMK A2.

Käyttötarkoituksen mukaan, esimerkiksi
esittelypiirustuksissa,voidaankäyttäämuita-
kin kuin taulukoissa 1 ja 2 esitettyjä mitta-
kaavoja.

3 VIIVAT

3.1 Viivalajit ja viivan leveydet

Viivalajit

Rakennuspiirustuksissa käytetään taulu-
kon 3 mukaisia viivalajeja.

Viivan leveydet

Viivojen mitallisia leveyksiä ja niistä muo-
dostuvia viivaryhmiä on taulukossa 3.

Taulukossa 4 esitetään viivoille kolme
suhteellista leveyttä. Standardin ISO 128
mukaan viivojen suhteelliset leveydet
(kapea:leveä:erittäin leveä) ovat 1 : 2 : 4.
Jos selkeys ei kärsi, voidaan käyttää suh-
teellisia leveyksiä 1 :√ 2 : 2.

Taulukko 3.
Viivaryhmät, leveydet mm.

I II III IV

(0,13) 0,18 0,25 0,35

0,25 0,35 0,5 0,7

0,5 0,7 1,0 1,4

3.2 Viivojen käyttö
Viivoja käytetään taulukon 4 mukaisesti
riippumatta piirtimestä tai menetelmästä.

Piirros voi olla viivapiirrinvälineellä laa-
dittu tai tietokoneavusteisesti tuotettu, tussi-
viivalla tai vastaavalla terävyydellä jäl-
jennöksessä näkyvällä viivalla piirretty.
RakMK A2.

Viivojen mitallinen leveys sekä viivan-
osien pituus piste- ja erilaisissa katkovii-
voissa sekä siksak-murtoviivan suoran
osan pituus valitaan siten, että piirrok-
sesta tulee selvä ja helppolukuinen. Ra-
kennusosien kuvausten viivojen tulee sel-
västi erottua apuviivoista. Kun samoja
piirroksia käytetään eri mittakaavaisina
rakennushankkeen eri vaiheissa, on al-
kuperäisiin piirroksiin valittava viivaleve-
ydet siten, että pienennetyt piirrokset ovat
tarvittaessa mikrokuvauskelpoiset.

Samassa piirustuksessa käytettävien
eri viivojen eron on oltava selvästi havait-
tavissa.Tiettyyn tarkoitukseen valitun vii-
van tulee olla samanlainen samassa mit-
takaavassa saman rakennuskohteen eri
piirustuksissa. Samaan tarkoitukseen käy-
tetään samaa viivalajia mittakaavasta
riippumatta. Eri viivalajien merkitys tulee
tarvittaessa selostaa piirustuksessa.

Kuvassa 12 on esimerkki viivojen käy-
töstä.

Taulukko 1.
Standardin SFS -EN ISO 5455 mukaisten mittakaavojen käyttö rakennuspiirustuk-
sissa.

piirustus esittää mittakaava
peruskäyttö mahdollinen käyttö

• rakennuskohteen aseman rakennus-
paikalla

1:1000
1:2000

1:2000

• rakennuskohteen kokonaiskuvauksen,
josta ilmenee ratkaisun pääperiaatteet

1:500 1:200

• rakennuskohteen tai osankokonaisku-
vauksen, jonka perusteella voidaan
tehdä rakentamista ja rakennuslupaa
koskevat päätökset

1:200
1:100

1:50

• rakennuskohteen tai sen osan kokonaisku-
vauksen, josta ilmenevät rakennussuori-
tusta varten rakennusosien laji ja sijainti

1:50
1:20

1:100

• rakennusosia tai muita suunnitelman
yksityiskohtia

1:20
1:10
1:5
1:1

1:2

Taulukko 2.
RakMK A2:n mukaiset mittakaavat.

piirustus mittakaava
peruskäyttö mahdollinen käyttö

• pääpiirustusten ja esittely-
piirustusten asemapiirros

1:500 1:1000
1:2000

tarvittaessa
suurista kohteista

• kvv-asemapiirros, esittely-
piirustusten käyttösuunni-
telma ja sijaintipiirros tms.

1:500 1:200 tarvittaessa

• pääpiirustusten pohja-,
leikkaus- ja julkisivupii-
rustukset

1:100 1:50 tarvittaessa
pienistä kohteista

• esittelypiirustusten piirrok-
set ja kaaviot pohjista, leik-
kauksista ja julkisivuista

1:100
1:200

1:500
1:400

• erityispiirustusten pohja-
ja leikkauspiirustukset

1:50 1:200
1:100
1:20
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Taulukko 4.
Rakennuspiirustuksissa käytettävät viivat.

esimerkki viivalaji viivaleveys käyttö

Rakennusosien kuvauksien viivat

ehyt viiva leveä • näkyvät reunat ja rajat

katkoviiva leveä (tai kapea) • näkyvän pinnan takana olevat reunat ja rajat

katkoviiva kapea • tilavaraus1

pistekatkoviiva leveä (tai kapea) • kuvaustason edessä ja yläpuolella olevat
reunat ja rajat

ehyt viiva kapea (tai leveä) • pintojen jako

ehyt viiva erittäin leveä • leikkauspinnan reunat ja rajat korostettaessa

• säilytettävän rakennusosan oikea ja alareuna

pisteviiva2 • purettavat rakennusosat1

Apuviivat (esimerkkejä)

ehyt viiva kapea • toiminnan osoittaminen
(esimerkiksi oven aukeaminen)

• leikkauspinnan tehosteet

• mittaviivat

• moduuliviivat

• viittausviivat

pistekatkoviiva3 kapea • katkaisu, kuvauksen rajaus1

• keskiviivat

• symmetriaviivat

• moduuliviivat

pistekatkoviiva3 leveä • leikkaustason merkintä

pistekatkoviiva3 erittäin leveä • mitoituksen peruslinjan viiva

kaksipistekatkoviiva kapea • rajoittuvien rakennusosien reunat ja rajat
(eivät kuulu kuvattavaan kohteeseen, mutta
ovat tarpeen yhteyden ymmärtämiseksi)

• vaihtoehtoinen sijainti tai liikkuvan osan ää-
riasennot

• painopisteakseli

kaksipistekatkoviiva3 leveä • muutosalueen rajaus1

kolmipistekatkoviiva3 leveä • paloteknisten osastojen rajat1

siksak-murtoviiva kapea • kuvauksen rajaus, katkaisu4

1) ei sisälly standardiin ISO 128
2) cad-piiruuksissa pisteosa tehdään lyhyinä viivanosina, jotta niiden leveys noudattaisi muiden viivajaksojen leveyttä
3) pitkät viivaosat
4) tarkoitukseen voidaan käyttää myös pistekatkoviivaa.
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4 TEKSTI

Rakennuspiirustusten tekstien tulee olla
helppolukuista ja yhdenmukaista. Teks-
tin tulee olla luettavaa myös kopioissa ja
mikrokuvauksen jälleensuurennoksissa.
Kuvassa 13 esitetään tekstin osien ja
niiden mittojen nimitykset.

4.1 Tekstin tyyppi
Rakennuspiirustuksissa suositellaan käytet-
täväksi pystyä pienaakkostekstiä (geme-
naa). Otsikko voidaan kirjoittaa koko-
naan suuraakkosilla (versaalilla).

Kuva 13 esittää esimerkin soveltuvas-
ta tekstityypistä, standardin SFS-ISO
3098-1 mukainen pysty teksti.

Tekstin kahden viivan vapaan välin tu-
lee olla vähintään kaksi kertaa viivan le-
veys, a≥ 2d .

4.2 Tekstin mitat
Rakennuspiirustuksissa käytetään esi-
merkiksi seuraavia tekstikorkeuksia:
• 1,8 mm

– voidaan käyttää koneella tulostettaes-
sa

– suositellaan ainoastaan suuraak-
kosten (versaalien) käyttöä

• 2,5 ja 3,5 mm
– piirroksen sisäiset tekstit, mittamer-

kinnät ja niihin liittyvät tekstit
– korkeutta 2,5 mm suositellaan käy-

tettäväksi vain pienissä piirustuksissa
• 5 ja 7 mm

– otsikot
• 7 ja 10 mm (14 ja 20 mm )

– käytetään tarvittaessa, esimerkiksi
tunnisteissa.

2

Kuva 12.
Esimerkki viivojen käytöstä työpiirustuksessa.
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4.3 Rivijako
Rivijaon tulee olla vähintään kaksi kertaa
pienaakkosten korkeus,b≥ 2c. Kuva 13.

4.4 Tekstin sijoitus
Tekstit asetetaan niin, että ne ovat luet-
tavissa piirustuksen lukusuunnassa tai
piirustuksen oikeasta reunasta päin.

Mittaviivalla tai viiteviivalla oleva teksti
asetetaan viivan suuntaiseksi noin 1 mm
viivan yläpuolelle. Kuva 14.

Otsikot

Useamman piirroksen yhteinen otsikko
asetetaan yläpuolelle vasemmalta lukien
ensimmäisen piirroksen vasemman reu-
nan linjasta alkaen. Kuva 14.

Yhden piirroksen otsikko tai nimi ase-
tetaan piirroksen alapuolelle vasemman
reunan linjasta alkaen. Kuva 14.

Piirrosten tekstit

Koko piirrosta koskeva teksti asetetaan
piirroksen otsikon alle otsikon vasem-
man reunan linjasta lukien. Yhteen kuu-
luvat tekstit asetetaan ryhmiksi
.

Piirroksen sisäiset tekstit

Piirroksien sisäiset tekstit sijoitetaan
yleensä seuraavasti:
• Tilan nimi sijoitetaan mahdollisen tilan

numeron perään tai sen alapuolelle,
vaakaleikkauksissa mahdollisimman lä-
helle tilan keskikohtaa ja pystyleikkauk-
sissa tilan alaosaan mahdollisimman
lähelle tilan keskikohtaa keskenään sa-
maan linjaan.

• Rrakennusosien nimet ja tunnisteet
asetetaan rakennusosan viereen oikeal-
le puolelle, joskus rakennusosan si-
sään tai sen alapuolelle.

• Rakennusosan tarvikkeet luetellaan
yleensä liittymisjärjestyksessävasemmal-
ta oikealle ja ylhäältä alas, piirroksen
oikealle tai alapuolelle.

Rakennusosien tarvikkeet luetellaan kui-
tenkin johdonmukaisesti, esimerkiksi ul-
koseinän rakenteet luetellaan samassa
piirustuksessa aina ulkoa sisäänpäin.

Piirroksen sisäisen tekstin kohde osoi-
tetaan kohdistusviivalla, joka varuste-
taan pisteellä kuvion ääriviivojen välillä ja
nuolenkärjellä kuvion ääriviivaan päätty-
essä. Kuva 15.

merkintä

merkintä
merkintä

merkintä
merkintä
merkintä

Kuva 15.
Esimerkki piirroksen sisäisen tekstin
kohdistamisesta

YHTEINEN OTSIKKO

Piirroksen nimi Piirroksen nimi

1 2 1

1 1

4

4 2

1 1

1 1

11

2

3 3

2

4 4

mittamitta mitta mitta

m
itt

a

m
itt

a

m
itt

a

Kuva 14.
Tekstin suunta ja sijoitus.

a c

b
hc

h

e

Kuva 13.
Esimerkki tekstin nimityksistä, mitoista ja rivijaosta.
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5 MUITA ESITYSTAPOJA JA
MERKINTÖJÄ

5.1 Kalusteiden esitystapa
Kalusteet esitetään siten, että ne voidaan
erottaa muista rakennusosista.
• Käytetään kapeaa viivaa ja yksinker-

taistettua esitystapaa.
• Merkitään nimi tai lyhenne tarvittaes-

sa.
• Merkitään tarvittaessa asennukset

symbolimerkinnöin.
• Irtokalusteita esitetään mahdollisim-

man vähän, vain käyttötarkoitusta sel-
vennettäessä.

Kalusteet esitetään yleensä yksinkertais-
tettuina pelkillä ääriviivoilla. Johtoasen-
nuksia vaativien kiintokalusteiden ase-
ma määritellään täsmälleen tai tietyissä
rajoissa vesijohto-, viemäri-, sähkö-, il-
manvaihto- ym. asennuksien suhteen.
Näiden paikka tiedetään jo rakennusvai-
heessa. Kiinteät kalusteet, jotka eivät
vaadi asennuksia, voidaan suunnitella
rakennuksen sisustusvaiheessa.
Yläkaappien oletetaan olevan leikkaus-
tason yläpuolella, joten ne esitetään pis-
tekatkoviivalla lyhyin katko-osin. Korkeat
komerot ja kaapit esitetään leikattuina.
Pöydät, wc- ja kylpyhuonelaitteet esite-
tään näkyvinä, ylhäältä katsottuina.
Kuva 16

5.2 Nuoli ja lävistäjä
Rakennuspiirustuksissa symboli on mit-
takaavaton piirrosilmaisu, johon voi liittyä
lisämääreitä, esimerkiksi tekstejä tai teks-
tilyhenteitä.

Nuoli

Nuolella voidaan ilmoittaa
• ilmansuunta pohjoiseen
• sisäänkäynti
• virtaussuunta, kaltevuus; nuoli osoit-

taa alaspäin, esimerkiksi lattiakallis-
tukset, pihan kaltevuudet

• portaan tai luiskan syöksyn projektio
pituus pohjapiirroksessa; nuoli osoittaa
Suomessa* noususuunnan, luiskan
kaltevuus ilmoitetaan suhdelukuna.

Nuolta voidaan lisäksi käyttää
• kohdistavana apumerkintänä, esimer-

kiksi tekstin yhteydessä.
Kaksoisnuolella osoitetaan
• rakennusosan tai tarvikkeen suunta,

esimerkiksi rakennuksen harjan tai
päällystyksen suunta.

*(jos tästä poiketaan, esitetään se teksti-
nä piirustuksissa)

Esimerkkejä nuolen käytöstä esitetään
kuvassa 18.

amme

wc-istuin, piirretään mittakaavassa

wc-istuin

pesuallas

lattiakaivo

allashana

suihkuhana

, piirretään mittakaavassa

, piirretään mittakaavassa

, piirretään mittakaavassa

Kuva 17.
Esimerkkejä vesikalusteiden yksinkertaistetusta esitystavasta.

Kuva 16.
Esimerkki kalusteiden yksinkertaistetusta esitystavasta.
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Lävistäjä

Lävistäjä osoittaa
• yksilöitävän tilan, rakennusosan, pin-

nan tai alueen
• syvennyksen näkyvässä pinnassa.
Lävistäjää käytetään lisäksi osoittamaan
savuhormia erotukseksi ilmanvaihtohor-
mista.
Ristikkäislävistäjällä osoitetaan
• aukko näkyvässä pinnassa
• kuilu.

Lävistäjään ja ristikkäislävistäjään liite-
tään yleensä lisämääreeksi selittävä teksti
tai tekstilyhennys, kuva 19.

5.3 Leikkaus etukuvan sisällä

Etukuvauksen selventämiseksi voidaan
sen sisään piirtää leikkaus kapealla vii-
valla, kuva 20.

lämmittä
mätön tila

+2.500

+1200

tilaa osoittava

lävistäjän lisämääre

alakattoa osoittava
lävistäjä pistekatko-
viivalla, alakaton kor-

lävistäjä

keus lisämääreenä

syvennystä osoittava
lävistäjä

aukkoa tai kuilua
osoittava ristikkäis-
lävistäjä

takana oleva
syvennys

kohouma

hormistossa olevaa
savuhormia osoittav
lävistäjä

a

Kuva 19.
Esimerkkejä lävistäjän käytöstä.

Kuva 20.
Esimerkki leikkauksesta etukuvan sisällä.

+3.000 +1.500

+1.700 +1.500
1:12,5

1:251:25

+1.600 +1.600

+1.500

P

portaan

luiskan pituus

virtaussuunta,

pohjoisnuoli

sisäänkäyntiä

kaksoisnuoli

nuolimerkintä

ja kaltevuus

kalteva rakennus-

alaspäin

osoittava nuoli

nuoli osoittaa

osa ja kaltevuuden

osoittava suhdeluku,

Kuva 18.
Esimerkkejä nuolen käytöstä.
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6 TEKSTILYHENTEET

Lyhenteitä käytetään piirustusten käyttö-
tarkoituksen mukaan.Tässä RT-ohjekor-
tissa esitettäviä lyhenteitä käytetään lä-
hinnä pää- ja työpiirustuksissa. Piirustuk-
sessa käytetyt lyhenteet selitetään pii-
rustuksen selitesarakkeessa. Tarpeeton-
ta sanojen lyhentämistä ja lyhenteiden
käyttöä tulee välttää.

6.1 Tonttiin liittyvät lyhenteet

Tontinkäyttöön liittyviä lyhenteitä käyte-
tään lähinnä pääpiirustuksiin liittyvässä
asemapiirustuksessa, taulukko 5 ja kuvat
21 ja 22.

Asema- ja rakennuskaavamerkinnät on
esitetty RT-säännöskortissa RT YM1-
20950.

Taulukko 5.
Tonttiin ja rakennuspaikkaan liittyvät ly-
henteet.

käsite lyhenne

rakennus
väestönsuoja
autopaikka

RAK
VSS
AP

jätteiden säilytys
öljysäiliö
pölytysteline
pyykinkuivausteline
katos
lipputanko !

JÄ
ÖL
PT
PK
KA
LT

pyöräteline
hiekkalaatikko
liukumäki
kiipeilyteline
keinu

PY
HL
LM
KT
KE

sadevesiviemäri
jätevesiviemäri
vesijohto
kaukolämpöjo hto
sähköjohto

SV
JV
VE
L
Z

asfaltti
sora
hiekka
luonnonkivi
betonikivi
nurmik ko

asf
so
hi
lk
bk
nu Kuva 21.

Esimerkki lyhenteiden käytöstä asemapiirroksessa kaupunkialueella.
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Kuva 22.
Esimerkki lyhenteiden käytöstä asemapiirroksessa.

15 ohjetiedosto RT 15-1063527



28



6.2 Tilojen lyhenteet
Taulukossa 6 esitettävät lyhenteet kos-
kevat lähinnä asuinrakennuksia. Muissa
rakennuksissa käytetään hankekohtai-
sia lyhenteitä. Tilojen lyhenteet muodos-
tetaan tavallisesti sanan alkukirjaimen
mukaan ja yhdyssanoissa sanojen alku-
kirjaimien mukaan. Jos huoneet on nu-
meroitu, merkitään lyhenne huoneen nu-
meron jälkeen. Kuva 23.

6.3 Kalusteiden lyhenteet
Taulukossa 7 esitetään kalusteiden ly-
henteet, joita tavallisesti käytetään pää-
ja työpiirustuksissa, ja kuvassa 24 esi-
merkkejä niiden käytöstä. Tarkempia
kiinteiden kalusteiden suunnitelmia ja pii-
rustuksia laadittaessa lyhenteet muo-
dostuvat kalustetyypin ja käyttötarkoituk-
sen mukaan, RT 47-10376 Asunnon
kaapit, kaappityypit ja niiden sisusteet.

6.4 Laitteiden lyhenteet
Laitteiden lyhenteet on muodostettu stan-
dardissa SFS 3384 Kotitaloussähkölait-
teet.Sanasto käytettyjen nimien mukaan.
Taulukko 8 ja kuva 25.

Taulukko 6.
Tilojen lyhenteet.

tilan nimi lyhenne

eteinen
tuulikaappi
huone, yleensä
asuinhuone
olohuone
makuuhuone

ET
TK
H
AH
OH
MH

keittiö
keittokomero
keittotila
tupakeittiö
ruokailu tila

K
KK
KT
TPK
RT

kylpyhuone
suihkuhuone
wc-tila
pukuhuone
pesuhuone
löylyhuone
sauna

KH
SH
WC
PU
PE
LÖ
S

vaatehuone
kodinhoitohuone
kuivaushuone
kylmähuone
a skarteluhuone
varasto

VH
KHH
KUI
KYL
ASK
VAR

öljysäiliötila
sähkölaitetila
puhelinlaitetila

ÖLJ
SÄH
PUH

Taulukko 7.
Kalusteidenen lyhenteet.

kalusteen nimi lyhenne

vaatenaulakko
siivouskaappi
jätekaappi
pyykkikaappi
hyllykaappi
tankokaappi

VN
SK
JÄ
PY
HK
TK

Taulukko 8.
Laittteiden lyhenteet.

laitteen nimi lyhenne

liesi
keittotaso
uuni
mikroaaltouuni
liesituuletin
asti anpesukone

L
KT
U
MU
LT
AP

jääkaappi
viileäkaappi
kylmiö
pakastin

JK
VK
KY
PA

pyykinpasukon
kuivauslaite
lämminvesivaraaja

PP
KV
LÄ

Kuva 23.
Esimerkki tilojen lyhenteiden käytöstä.

TK TK HK

JÄ

PY

HK

HK

Kuva 24.
Esimerkki kalusteiden lyhenteiden käytöstä.

VK

AP

L

JK/VK

PP

Kuva 25.
Esimerkki laitteiden lyhenteiden käytöstä.
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6.5 Rakennusosien lyhenteet
Taulukossa 8 esitetään kantarakennus-
osien ja täydentävien rakennusosien ly-
henteet ja kuvassa 26 esimerkkejä nii-
den käytöstä.

6.6 Teknisten ominaisuuksien
lyhenteet

Jos pääpiirustuksissa tai muissa raken-
nusvalvontaviranomaisille jätettävissä
piirustuksissa edellytetään teknisten
ominaisuuksien esittämistä, lyhenteinä
käytetään Suomen rakentamismääräys-
kokoelmassa käytettyjä lyhenteitä.

Palotekniset lyhenteet

Palotekniset lyhenteet määräytyvät Suo-
men rakentamismääräyskokoelman osan
RakMK E1 mukaan. Kuva 27 ja taulukko
9.

Äänitekniset lyhenteet

Äänitekniset lyhenteet määräytyvät Suo-
men rakentamismääräyskokoelman osan
RakMK C1 mukaan. Kuvassa 28 esite-
tään esimerkkejä piirustuksen äänitek-
nisten lyhenteiden merkinnöistä.

Lämpötekniset lyhenteet

Lämpötekniset lyhenteet määräytyvät
Suomen rakentamismääräyskokoelman
osan RakMK C3 mukaan.

Taulukko 9
Rakennusosien lyhenteet.

rakennusosa lyhenne

ulkoseinä
väliseinä

US
VS

vesikatto
yläpohja
välipohja
alapohja

VK
YP
VP
AP

ikkuna
ovi
ulko-ovi
ikkunaovi
kattoikkuna

W,F,I
D, O
UO
WD,FD,IO
KI

venttiili
kattoluukku
tuuletusluukku
savunpoisto luukku
paloluukku

V
KL
TL*
SP*
PL*

* LVI-tekniikassa
SP = säätöpelti
PL = puhdistusluukku
TL = tarkastusluukku

F12o+3vt/14
A30

A 60

Kuva 27.
Esimerkki paloteknisten lyhenteiden käytöstä.

US1
VS1

VS1

VS1

VS2

VS2

Kuva 26.
Esimerkkejä rakennusosien lyhenteiden käytöstä.

F12o+3vt/14
34dB

A 60

VS1

US1

VP1
R=55dB
L=63dB

F10U - o/14

55dB

VS3

Kuva 28.
Esimerkkejä ääniteknisten lyhenteiden käytöstä.

17 ohjetiedosto RT 15-1063530



Taulukko 10.
Paloteknisiä lyhenteitä.

asiaryhmä lyhenne selostus

• rakennusosien ja suoja-
verhouksien luokka ja
palonkestoaika

A30
A60
A120 jne.
B15
B30
B60 jne.

kirjain = paloluokka
numero = palonkestoaika
minuuteissa
RakMK E1

• rakennusosien, suoja-
verhouksien ja pinta-
kerrosten syttymis-
herkkyys ja palon-
levittämisluokka

1 / I
1 / II
1 / -
2 / -
- /-

arabialainen numero =
syttymisherkkyysluokka
roomalainen numero =
palonlevittämisluokka
- = I ei vaatimuksia
RakMK E1

• kateluokat K1
K2

RakMK E1

• lattioiden pintakerrosten
luokat

PTON
L
1 / I
2 / -

palamaton
RakMK E1

• muita lyhenteitä SP
HPM
PP
SPR

savunpoisto
hätäpoistumismahdollisuuus
paloposti
sprinkler

Paloteknisten lyhenteiden eurooppalainen merkintä EU:n rakennustuotedirektiiviin
89//106/ETY liittyvän paloturvallisuuden perusasiakirjan ID 2 luokituksen mukaan,esimerkki:
REI 60 (kantava ja paloteknisesti osastoitava rakennusosa)
R = kantokyky
RE = kantokyky ja tiiviys
RE = kantokyky, tiiviys ja eristyskyky luku = rakenteen toimivuusaika minuuteissa
(jos rakennusosaan kohdistuu palamattomuuden vaatimus, se esitetään erikseen
määräyksissä)*

Taulukko 11.
Ulottuvuuksien lyhenteet.

ulottuvuudet lyhenne huom.

korkeus
korkeustaso
pituus
leveys
syvyys
paksuus
kulma
ympyrän säde
keskiöväli

h
el
l
b
d
t
a
r
c

height
elevation
length
breadth
depth
thickness
angle
radius
centre

nousu
etenemä

n
e

n = 130
e = 300

halkaisija/läpimitta
poikkileikkauksen mitat

∅ ∅100
100 x150
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6.7 Mittoihin liittyvät lyhenteet

Mittayksiköt

Rakennuspiirustuksissa ilmoitetaan mi-
tat millimetreinä. Korkeusasemat ilmoite-
taan millimetreinä tai metreinä kolmen
desimaalin tarkkuudella. Näiden yksiköi-
den lyhenteitä mm ja m ei merkitä näky-
viin.

Pinta-alojen lyhenteet

Esimerkki pinta-alojen merkitsemisestä
pohjapiirrokseen on kuvassa 29.
Pinta-alojen mittalukujen yhteydessä
voidaan käyttää myös laskemistavan il-
moittavia lyhenteitä standardista SFS
5139 (RT 12-10277 Rakennuksen pinta-
alat). Taulukko 12.

2

2

Kuva 29.
Esimerkki pinta-alojen merkitsemisestä piirrokseen.

Taulukko12.
Aloja ilmoittavia lyhenteitä.

ala lyhenne

ala huoneistoalana
ala rakennusosa-alana
ala huoneistoalana

hum2
rom2
htm2

kerrostasoala neliömetreinä
bruttoala neliömetreinä

ktm2
brm2

hyötyala neliömetreinä
asuntoala neliömetreinä
kerrosala neliömetreinä

hym2
asm2
kem2
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Esimerkki pohjapiirustuksesta 1:100.
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Kuva 31.
Esimerkki leikkauspiirustuksesta 1:100.
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Kuva 32.
Esimerkki julkisivupiiroksesta 1:100.

RT 15-10635 ohjetiedosto 22 35



+
51

.6
00

+
54

.4
00

1:
50

975

1000275

50 20

10
0

19
00

2100

Kuva 33.
Esimerkki rakenneleikkauksesta, parvekelaatan liittyminen välipohjaan 1:20.
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KIRJALLISUUTTA

Viranomaisten määräyksiä ja ohjeita

RakMK A2 Rakennussuunnitelmat, määräyk-
set ja ohjeet 1991. Ympäristöministeriö, kaa-
voitus- ja rakennusosasto. 7s. (RT RakMK-
20875).

RakMK C1 Ääneneristys. Määräykset 1985.
Ympäristöministeriö. 6 s. (RT RakMK-20596).

RakMK C 3 Lämmöneristys. Määräykset
1985.Ympäristöministeriö, kaavoitus- ja ra-
kennusosasto. 3 s. (RT RakMK-20553).

RakMK E1 Rakenteellinen paloturvallisuus.
Määräykset 1981. Sisäasiainministeriö. 21 s.
(RT RakMK-20702).

RT-ohjekortteja

RT 15-10219 Asemapiirustuksen laatimisoh-
je. 7 s. 1983.

RT 15-10223 Piirustusluettelon laatimisohje.
6 s. 1983.

RT 15-10272 Muutos- ja korjausrakentamisen
piirustukset, merkinnät ja laadinta. 6 s. 1985.

RT 15-10599 CAD-kuvatasot. 8 s. 1996.

RT 15-10600 CAD-kuvatasot arkkitehtisuun-
nittelussa. 8 s. 1996.

RT 15-10622 Rakennusten sähköpiirustusten
piirrosmerkit. 4 s. 1997.

RT 15-10624 CAD-kuvatasot rakennesuun-
nittelussa. 8 s. 1997.

Standardeja

SFS 2871 Rakennuspiirustukset, piirustusleh-
den taittaminen. 2 s. 1980.

SFS 3201 Rakennuspiirustukset, nimiö. 4 s.
1983.

SFS 4721 Rakennuspiirustukset, yleiset esi-
tystapaohjeet. 2 s. 1981.

SFS 4722 Rakennuspiirustukset, pintojen te-
hostemerkinnät. 2 s. 1981.

SFS 4723 Rakennuspiirustukset, mitoituksen
esittäminen. 6 s. 1981.

SFS 4724 Rakennuspiirustukset, muutosten
osoittaminen. 2 s. 1981.

SFS 4725 Rakennuspiirustukset, mitoitusta-
vat. 3 s. 1981.

SFS 4726 Rakennuspiirustukset, mitoituslin-
jojen esittäminen. 2 s. 1981.

SFS 4727 Rakennuspiirustukset, kalusteiden
yksinkertaistettu esitystapa.1 s. 1981.

SFS 4729 Rakennuspiirustukset, kuvausten
keskinäinen asema ja merkintätapa.4 s. 1981.

SFS 4730 Rakennuspiirustukset, tekstit. 2 s.
1981.

SFS 4731 Rakennuspiirustukset, lisämääre-
symbolit. 2 s. 1982.

SFS 4732 Rakennuspiirustukset, piirustusleh-
den sisältö. 3 s. 1982.

SFS 4733 Rakennuspiirustukset, viivat. 3 s.
1982.

SFS 4734 Rakennuspiirustukset, rakennus-
ten ja rakennusten osien tunnisteet. 3 s.
1982.

SFS 4873 Rakennuspiirustukset, kohtisuora
yhdensuuntaiskuvaus. 2 s. 1982.

SFS 4926 Rakennuspiirustukset, piirustusleh-
tikoot. 2 s. 1983.

SFS-ISO 3098-1Tekniset piirustukset. Teks-
tit. Osa 1: Yleisesti käytössä olevat teksti-
merkit. 7 s. 1989.

SFS-EN ISO 5455 Tekniset piirustukset. Mit-
takaavat. 5 s. 1995.

ISO 128:1982 Technical drawings. General
principles of presentation.

ISO 128-20:1996 Technical drawings. Gene-
ral principles of presentation. Part 20: Basic
conventions for lines.

ISO 128-21: 1997 Technical drawings. Gene-
ral principles of presentation. Part 21: Prepa-
ration of lines by CAD systems.

Tämän RT-ohjekortin laadintaan on osallistunut Ra-
kennustietosäätiön toimikunta TK 193 Rakennuspii-
rustukset.

Yliarkkitehti Marttiina Fränti
Arkkitehti Arto Kiviniemi
Arkkitehti Seppo Niemioja
Arkkitehti Seppo Kontiola
Diplomi-insinööri Markku Rämä
Diplomi-insinööri Pekka Timonen
Arkkitehti Sirkka-Liisa Söyrilä
Rakennusarkkitehti Irja Hansio, siht.

Kansikuva Rakennustaiteen museo
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ASEMAPIIRUSTUKSEN LAATIMINEN

asemapiirustukset, rakennuspiirustukset, pääpiirustukset, lupa-asiakrjat, rakennusluvat
situationsplaner, buggritningar, huvudritningar, tillståndhandlingar, bygglov
site plans, building licenses

Tässä ohjekortissa annetaan ohjeita
pääpiirustuksiin kuuluvan asemapiirus-
tuksen Iaadinnasta, sisällöstä ja esitysta-
vasta.

1 YLEISTÄ

Asemapiirustus on rakennuspiirustus, jo-
ka sisältää asemapiirroksen tai -piirroksia
ja siihen liittyviä muita merkintöjä ja selvi-
tyksiä. Asemapiirustus kuuluu rakennus-
lupahakemukseen liitettäviin pääpiirus-
tuksiin, jotka suunnittelija varmentaa alle-
kirjoituksellaan. Rakennuslupahakemuk-
seen liitettäviä muita lupa-asiakirjoihin
kuuluvia suunnitelmia ja selvityksiä on esi-
tetty Suomen rakentamismääräyskokoel-
man osassa RakMK A2 ja RT-ohjekor-
tissa RT 11-10781 Luvan hakeminen ra-
kentamiseen.

Asemapiirroksessa kuvataan raken-
nuspaikka ennen ja jälkeen suunnitellun
rakentamisen siten, että vaikutukset ra-
kennuspaikkaan ja sen Iähiympäristöön
ilmenenevät.IH
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Tampereen tuomiokirkko, Lars Sonck 1907.
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2 LÄHTÖTIETOJA

2.1 Kartat

Maastokartta
on kartta mittakaavassa 1:20 000, jossa nä-
kyy maastotiedot, nimistö, korkeuskäyrät ja
kiinteistörajat. Korkeuskäyrien pystyväli on
5 m, apukäyrien 2,5 m. Kuva 1.

Kantakartta/kaavan pohjakartta
on kartta yleensä mittakaavassa 1:2 000.
Useat kunnat ja ja kaupungit ylläpitävät
kantakarttoja mittakaavassa 1:2 000 tai
1:1 000, josta pienentämällä voidaan laa-
tia kaavan pohjakartta 1:2 000.

Karttaote  kiinteistörekisteristä
on kaava-alueella kaavan pohjakartan
osapiirros mittakaavassa 1:500, 1:1 000
tai 1:2 000, josta ilmenee tunnuksineen
kiinteistörekisteriin merkityt tontit, ylei-
set alueet ja rasitteet sekä voimassa
oleva tonttijako.

Asemakaava-alueen ulkopuolella kart-
taote on maanmittauslaitoksen kiinteistö-
jaotuksen osapiirros, josta ilmenee tun-
nuksineen kiinteistöjako ja rasitteet.
Mittakaava 1:2 000, 1:5 000 tai 1:10 000.
Kuva 2.

Tonttijakokartta
on kartta, jossa on osoitettu tonttien nume-
rot, pinta-alat, rajojen pituudet, rajapisteet
ja niiden koordinaatit, tonttien muodostaja-
kiinteistöt ja -määräalat osapinta-aloineen
sekä alueella olevat rakennukset. Tonttija-
kokartalla osoitetaan lisäksi alueella sijait-
sevat maanalaiset johdot sekä mahdolli-
set rasitteet ja muut käyttöoikeudet. Mitta-
kaava 1:500 tai 1:1 000.

Lohkomiskartta/toimituskartta
on kartta, jossa on osoitettu tilan muo-
dostavien lohkojen nimet, rekisterinume-
rot, rajojen pituudet, rajapisteet ja raja-
pisteiden pyykkityypit sekä rasitteet.
Mittakaava 1:4 000. Kuva 3.

Karttojen hankinta
Karttojen alkuperäiskappaleiden kopioita
voi yleensä hankkia kuntien mittaus- ja
kaavoitusviranomaisilta, läänin kartasto - ja
tietopalvelu osostolta tai maanmittauslai-
tokselta. Kuvissa 1, 2 ja 3 on esimerkit
maanmittauslaitoksen maastotietokan-
nan ja kiinteistörekisterin erilaisista yh-
distelmätulosteista.

2.2 Kaavat
Maakuntakaavan, yleiskaavan ja ase-
makaavan laatiminen, esitystapa, selos-
tukset yms. on esitetty tarkkaan maan-
käyttö- ja rakennusasetuksen luvuissa
2...7.

Yleiskaava
Yleiskaavalla ohjataan yhdyskuntaraken-
netta ja maankäyttöä yleispiirteittäin eri
alueilla. Oikeusvaikutteisella yleiskaaval-
la ohjataan rakentamista alueilla, joilla ra-
kentamispaine on vähäistä.

Asemakaava
Asemakaavalla osoitetaan yksityiskoh-
taisesti alueiden järjestäminen ja raken-
taminen eri tarkoituksia varten. Suunnit-
teluun ryhdyttäessä hankitaan rakenta-
miseen tarkoitettua tonttia koskeva ase-
makaavaote, josta selviää tontin maan-
käytölliset perusteet.

Ranta-asemakaava
Yleiskaava tai asemakaava ranta-alu-
eelle, ranta-asemakaava, laaditaan pää-
asiassa loma-asutuksen järjestämiseksi
ranta-alueelle. Maanomistaja voi huo-
lehtia ranta-asemakaavaa koskevan eh-
dotuksen laatimisesta omistamalleen
ranta-alueeelle.

Ranta-asemakaavassa voidaan osoit-
taa alueita sisäistä tarvetta varten
(yhteiskäyttöalue) ja myös yleisiin tarpei-
siin (yleiset alueet).

Rantakaavaan sovelletaan maankäyt-
tö- ja rakennuslaissa tarkoitettua ran-
ta-asemakaavaa koskevia säädöksiä.

2.3 Rakennusjärjestys
Määräykset voivat koskea muun muassa
rakennuspaikan suuruutta, rakennuksen
kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen
sopeutumista ympäristöön ja rakenta-
mistapaa.

RT 15-10784 ohjetiedosto 2
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Kuva 1.
Esimerkki maanmittauslaitoksen maastotietokannan tulosteesta.
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3 MÄÄRÄYKSET

RakMK osassa A2 on annettu seuraavat
asemapiirroksen sisältöä koskevat mää-
räykset:

Asemapiirroksen tulee osoittaa, että
suunniteltu rakentaminen on kaavan tai
muun maankäyttösuunnitelman ja ra-
kennusjärjestyksen mukaista, soveltuu
tontille tai rakennuspaikalle ja ympäris-
töönsä sekä täyttää tontin tai rakennus-
paikan käytön osalta sille osoitetut vaati-
mukset. Asemapiirroksesta tulee selvitä
tilanne ennen ja jälkeen suunnitellun ra-
kentamisen sekä riittävästi myös rakenta-
misen vaikutus naapurien asemaan.

Rakennuksen korjaus- ja muutostyös-
sä asemapiirros laaditaan siltä osin ja sii-
nä laajuudessa kuin korjaus- ja muutos-
työllä on vaikutusta tontin tai rakennus-
paikan olosuhteisiin ja käyttöön.

Asemapiirroksessa tulee esittää mm.
jäljempänä mainitut tiedot hankkeen laa-
dun, laajuuden ja erityispiirteiden edellyt-
tämällä tavalla ja lupa-asian käsittelyn
vaatimalla tarkkuudella:

• tontin tai rakennuspaikan rajat mittoi-
neen;

• kiinteistön ja sitä rajoittavien alueiden
tunnukset

• kaava-alueella korttelia/tonttia koske-
vat kaavamerkinnät;

• kaava-alueilla kortteleiden sekä katu-
ja muiden alueiden rajat sekä katujen
ja teiden nimet;

• lähiympäristön kiinteistöjen rajat ja
korkeussuhteet riittävän laajasti tontin
tai rakennuspaikan ulkopuolella;

• lähiympäristön rakennukset riittävän
laajasti;

• tontille tai rakennuspaikalle rakennet-
tavat sekä olevat ja/tai purettavat ra-
kennukset ja rakennelmat;

• rakennuksen etäisyys rajoista, päämi-
tat ulkoseinien ulkopinnoista mitattui-
na ja kerrosluku;

• rakennuksen etäisyys rantaviivasta ton-
tin tai rakennuspaikan rajoittuessa ran-
taan;

• korkeusluvuin ja korkeuskäyrin tontin
tai rakennuspaikan kulmapisteiden,
rajojen, rakennuksen nurkkapisteiden
sekä piha-alueen eri kohtien suunnitel-
lut korkeusasemat ja korkeussuhteet;

• sen mukaan kuin tiedot ovat käytettä-
vissä, viralliset ja/tai vaaitut kor-
keusasemat ja korkeussuhteet

• alimman viemäröidyn tason korkeus-
asema sekä sen mukaan kuin tiedot

ovat käytettävissä, yleisen viemärin pado-
tuskorkeus ja vesimittarin sijainti;

• vesijohdot ja viemärit kaivoineen, vie-
märien johtaminen kiinteistön rajalta
yleiseen viemäriin;

• vesihuoltolaitoksen verkoston ulko-
puolisella alueella talousvesikaivon ja
jätevesien käsittelylaitteiden sijainti
sekä puhdistettujen jätevesien purku-
paikka;

• sadevesi- ja perusvesikaivot sekä pin-
tavesien käsittely;

• rakennuksen sijoittamiseen vaikutta-
vat kaapelikanavat ja voimajohdot;

• pääsy piha-alueelle, kiinteistön jalan-
kulku- ja ajoneuvoliikennejärjestelyt
sekä autopaikkajärjestelyt, pelastus-
tiet, luiskat, portaat, tukimuurit ja aidat;

• väestönsuojan uloskäynnit, maanalai-
set öljysäiliöt yms. maalämpöputkisto;

• kiinteistön käyttöön ja jäte- ym. huol-
toon kuuluvat tilat ja rakennelmat sekä
paikat piha-alueella;

• säilytettävät istutukset ja puusto, pois-
tettavat puut sekä istutettavat alueet,
leikkipaikat, oleskelualueet ja autopai-
kat; sekä

• ranta-alueella rantaviivan käsittely ja
laiturit.

3 ohjetiedosto RT 15-10784
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Kuva 2.
Esimerkki kiinteistörekisterin karttaotteesta.

Kuva 3.
Esimerkki lohkomiskartasta rasitteineen.
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4 ASEMAPIIRUSTUKSEN
LAATIMINEN

4.1 Piirustuslehden jäsennöinti
Piirustuslehtikokoina käytetään A4 -koon
pystysuoria kokonaiskerrannaisia. Piirus-
tukset taitetaan A4 -kokoon siten, että ni-
miö jää näkyviin oikeassa lukusuunnassa
kansilehden alalaitaan. Piirustuslehtikoot
ja taittaminen on esitetty tarkemmin
RT-ohjekortissa RT 15-10634 Piirustus-
lehti.

Piirustuslehti jäsennöidään oikealta
vasemmalle seuraavassa järjestykses-
sä, kuva 4
• kansilehti
• tekstiosa

– kaavamerkinnät ja -määräykset
– piirustusmerkinnät ja selitykset
– selvitykset ja laskelmat

• asemapiirros, tarvittaessa kaksi.

4.2 Esitystapa
• RakMK A2 Määräys

Arkistoitaviksi tarkoitettujen asiakirjojen tu-
lee olla arkisto- ja mikrokuvauskelpoisia.

• RakMK A2 Selostus
Rakennusvalvontaviranomainen antaa erik-
seen ohjeita sähköisestä asiakirjamenette-
lystä ja siihen liittyvästä asiakirjojen varmen-
tamisesta.

Esitystavan tarkkuus riippuu rakennus-
toimenpiteen Iuonteesta siten, että:
• tontin tai rakennuspaikan järjestelyä

muuttavat toimenpiteet edellyttävät ym-
päristön tarkempaa esitystapaa kuin
esimerkiksi olemassa olevassa raken-
nuksessa tapahtuvat sisäiset muutokset

• kaavan kannalta merkityksettömät
muutokset, esimerkiksi mainoslaiteha-
kemukset, eivät edellytä asemakaava-
merkintöjen ja -määräysten esittämis-
tä asemapiirustuksessa, jollei ole ky-
symys suojellusta rakennuksesta tai
kaupunkikuvallisista seikoista.
Asemapiirroksen pohjana käytetään

asemakaavoitetuilla alueilla kunnan vi-
ranomaisten laatimaa tonttijakokarttaa ja
kaavoittamattomilla alueilla virallista kart-
taotetta 1:10 000 ja esimerkiksi lohkomis-
karttaa. Tonttia ja sitä rajoittavia muita
tontteja tai alueita koskevat kaava-alueen
kaavamerkinnät ja -määräykset suosite-
taan liitettäväksi teksteineen sellaise-
naan asemapiirrokseen.

Osa asemapiirroksen rakennuspaik-
katiedoista ja varsinainen suunnitelma
voidaan esittää kahtena eri piirroksena
samalla piirustuslehdellä samassa mitta-
kaavassa, kun maaston, kasvillisuuden,
olevan rakennuskannan tai asemakaa-
van merkintöjä on häiritsevän runsaasti.
Kuvat 4, 14 ja 15.

Mittakaava
• RakMK A2 Ohje

Asemapiirros laaditaan mittakaavaan
1:500 tai 1:200. Mittakaava 1:500 saattaa
edellyttää asioiden esittämistä useammalla
piirroksella, mittakaavaan 1:200 laadittaes-
sa riittää yleensä yksi piirros. Mittakaavaa
1:1 000 voidaan käyttää erittäin suuria koh-
teita esitettäessä.

RT 15-10784 ohjetiedosto 4
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AR
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen
asuinrakennusten korttelialue.

VP
Puisto.

2 m sen kaava-alueen ulkopuolella
oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.

Korttelin, korttelinosa ja alueen raja..

Eri kaavamääräysten alaisten alueen-
osien välinen raja.

Eri kaavamääräysten alaisten alueen-
osien välinen raja.

45153 Korttelin numero.

Tontin numero.5

Myllypad Kadun nimi.

900 Rakennusoikeus kerrosala-
neliömetreinä.

II Roomalainen numero osoittaa raken-
nusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun..

I
I

Istutettava alueen osa.

Katu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu
katu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu
katu, jolla on huoltoajo sallittu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu
alueen osa, jolla on huoltoajo sallittu.

Maanalaista johtoa varten varattu
alueen osa.
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Kuva 4.
Asemapiirustuksen jäsennöinti.
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Kuva 5.
Esimerkkejä asemapiirroksessa käytetyistä yleisimmistä symbolimerkeistä.
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Piirroksen suunta
• RakMK A2 Ohje

Asemapiirrokseen merkitään nuolella poh-
joinen ilmansuunta. Piirros sijoitetaan piirus-
tuslehdelle siten, että pohjoinen on ylhäällä.

Asemapiirroksessa karttapohjoinen ase-
tetaan yleensä kohtisuoraan piirustus-
lehden yläreunaa vastaan. Piirrokseen
merkitään pohjoisnuoli.

Viivat
Asemapiirroksen selkeyden takia käytetään
enintään kolmea eri viivanleveyttä. Viralli-
sesti vahvistettava tieto esitetään vähintään
0,25 mm viivanleveydellä. Kapeampaa vii-
vanleveyttä 0,18 mm voidaan käyttää ase-
mapiirrosta täydentävän tiedon esittämi-
seen. RT 15-10635 Esitystapaohjeet.

Merkit, symbolit ja tehosteet
Asemapiirroksessa käytetyt merkit, symbo-
lit ja tekstilyhenteet sekä käytettyjen tehos-
teiden merkitys selitetään tekstiosassa.

Asemapiirroksen pinnat voidaan tarvit-
taessa tehostaa erotukseksi toisistaan,
esimerkiksi rasteroinnilla, joka ei saa häi-
vyttää muuta tietoa. Kuva 5.

4.3 Rakennukset ja rakennelmat
Rakennus esitetään ulkoseinien ulkopin-
tojen ääriviivoilla. Tarvittaessa voidaan
esittää rakennuksen räystäslinja. Kuva 6.

Olemassa olevan rakennuksen äärivii-
vat paksunnetaan ala- ja oikeasta reu-
nasta tai vastaavasta kohdasta.

Purettavat rakennukset tai rakennuk-
sen osat esitetään pisteviivalla, kuva 6.

Muutospiirustuksessa merkitään muu-
tosalueen paikka kolmipistekatkoviivalla
tai pintatehostemerkinnällä sekä teksti-
merkinnällä, kuva 7.

Rakennelmien kuvaukset selvenne-
tään tekstein tai tekstilyhentein.

Sisäänkäynnit
• RakMK A2 Ohje

Piirrokseen merkitään sisäänkäyntien pai-
kat. Porrashuoneiden tunnukset merkitään,
jos ne ovat tiedossa.

Sisäänkäyntien osoittamisessa asema-
piirroksessa käytetään nuolimerkintää,
kuva 5, ja porrashuoneden tunnuksena
kirjainmerkintää, kuva 14.

4.4 Tekniikka ja huolto
• RakMK A2 Ohje

Vesijohdot ja viemärit kaivoineen, sekä sa-
devesi- ja perusvesikaivot voidaan esittää
myös erillisessä kvv-asemapiirustuksessa.

• RakMK A2 Ohje
Rakennuksen paloluokka merkitään piir-
rokseen tai selostetaan tekstiosassa.

Piirroksessa esitetään jätevesi- ja sade-
vesiviemärit kaivoineen ja Iiittymien kor-
keusasemamerkintöineen, kaukolämpö-
liittymä, vesijohto ja muut johtimet, kaivo,
pintavesien poisjohtaminen, kuivakäymä-
lä, öljysäiliö, muu polttoaineen varastointi
sekä väestönsuojan uloskäytävä. Asema-
piirroksesta tulee ilmetä, ettei johtojen ja
johtimien sijainti ole ristiriitainen istutusten
ja rakennelmien kanssa. Kuvat 8 ja 14.
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Kuva 8.
Johtojen ja johtimien esittäminen.

rakennuksen eri osien esittäminen

Rakennuksen kuvaustapoja

rakennuksen räystäslinjan esittäminen
tarvittaessa

rakennuksen uuden, olemassaolevan
ja purettavan osan esittäminen

Kuva 6.
Erilaisia rakennuksen kuvaustapoja.

Muutosalueen merkintä
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MUUTOKSIA / II KRS
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Kuva 7.
Erilaisia muutosalueen merkintätapoja.
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4.5 Pihamaan järjestelyt
Tontin tai rakennuspaikan eri alueiden
käyttötarkoitus osoitetaan alueelle kes-
keisesti sijoitettavalla tekstillä tai tekstily-
henteellä, kuvat 15, 16 ja 17.

Palo- ja pelastuskaluston tulee päästä
riittävän lähelle rakennusta ja alueella
olevia sammutusveden ottopaikkoja,
RakMK E1. Pelastustie merkitään ase-
mapiirrokseen. Se voi olla esimerkiksi pi-
hamaan vahvistettu nurmikko, kuvat 16
ja 17.

4.6 Sijainti tontilla ja lähiympäristö
• RakMK A2 Ohje

Lähiympäristö ja rakennukset tontin tai ra-
kennuspaikan rajojen ulkopuolella esite-
tään tarpeellisessa laajuudessa, kuitenkin
vähintään kymmenen metrin etäisyydeltä.

Piirroksessa esitetään rakennustoimen-
piteen sijainti ja äärimitat sekä etäisyydet
rajoista, rakennuksista tai tunnetuista
pisteistä. Kiintopisteenä käytetään joko:
• yhtä tontin tai rakennuspaikan nurkka-

pistettä sekä ilmoittamalla rakennuk-
sen suunta suhteessa rajaan, joka
päättyy valittuun nurkkapisteeseen tai

• kahta tunnettua nurkkapistettä.
Jos rakennuksen sijainnilla on vaiku-

tusta etäisyyssäännösten tulkintaan, il-
moitetaan rakennuksen lähimmän nur-
kan etäisyys naapurin rajasta, olevasta
rakennuksesta, yleisestä alueesta, ran-
taviivasta tms.

Tontin tai rakennuspaikan läpi ulottuvia
mitoituslinjoja ei käytetä ristiriitaisuuksien
välttämiseksi, koska tontit tai rakennus-
paikat eivät yleensä ole suorakulmaisia.

4.7 Kasvillisuuspeite ja pinnat
Kasvillisuuspeite esitetään ennen raken-
tamista ja kokonaistilanne rakentamisen
jälkeen tarvittaessa kahdella eri piirrok-
sella. Puut ja pensaat esitetään yksinker-
taisin symbolimerkinnöin, kuva 5.

Piirroksessa esitetään pihan pintamate-
riaalit rakentamisen jälkeen teksti- tai te-
hostemerkinnällä, kuvat 5, 13 ja 15.

Erilaisten pintojen rajakohdan rakenne
esitetään tarvittaessa tekstillä ja leikkaus-
kuvalla tekstiosassa, kuva 10. Rajakoh-
dan rakenteen kuvaaminen on tärkeää
mm. pintavesien poisjohtamisen esittämi-
seksi.

Laajoja alueita kuvattaeassa olemas-
sa oleva maaston peitteisyys, kuten avo-
kalIio, metsä ja pelto esitetään virallisin
karttamerkein ja selvittävin tekstein,
kuva 9. Samoin esitetään vesialueet.
Tarvittaessa esitetään rantaviivan vaih-
telu rajauksella ja tekstiselvityksellä.
Joissa ja puroissa esitetään veden vir-
taussuunta Iyhyellä nuolella. Poistettu
peitteisyys esitetään tekstiselvityksenä
ja tarvittaessa alue rajataan pisteviivalla.

Asemapiirustuksessa esitetään ase-
makaavassa tai rakennusjärjestyksessä
osoitetut istutukset ja luonnonmukaiset
alueet.
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Kuva 9.
Esimerkki asemakaava-alueen ulkopuolella rakennettavan saunarakennuksen ase-
mapiirroksesta.
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4.8 Korkeussuhteet
• RakMK A2 Ohje

Tilanne pihamaasta ennen rakentamista ja
suunnitelma esitetään sekä lähtötilanteen
että suunnitellun tilanteen mukaisin kor-
keusluvuin ja korkeuskäyrin, jos suunniteltu
rakentaminen muuttaa olevia korkeussuh-
teita piha-alueella tai rajojen kulmapisteissä.
Tarvittaessa käytetään kahta eri piirrosta,
jotka sijoitetaan samalle piirustuslehdelle.
Myös otetta pohjakartasta ja/tai pintavaa-
ituskuvaa voidaan käyttää esittämään tilan-
netta ennen rakentamista.

Korkeussuhteet esitetään korkeuskäyrin,
joiden korkeusasemaerotus on tavallisesti
yksi metri. Tarvittaessa käytetään korkeus-
käyrien tiheämpää jakoa tai esimerkiksi
piha-alueilla korkeusasemamerkintöjä.Pen-
gerrykset esitetään korkeuskäyrillä tai sym-
bolimerkinnällä, johon tarvittaessa lisätään
kaltevuutta osoittava suhdeIuku.

Korkeuskäyrät piirretään kapealla vii-
valla ja varustetaan korkeusasemamer-
kinnällä ja kohtisuorassa olevilla viitevii-
voilla, jotka osoittavat ylempää osaa. Pois-
tetut korkeuskäyrät esitetään pistevii-
valla ja korkeusasemamerkinnän ylivii-
vauksella, kuva 10.

Tontille tai rakennuspaikalle tehtävät
tasanteet ja terassit rajataan kuvaukses-
sa ehyellä viivalla sekä esitetään niihin
liittyvät tukimuurit.

Piirrokseen merkitään tontin tai raken-
nuspaikan kuImapisteiden sekä uudisra-
kennuksen nurkkapisteiden ja eri maas-
tonkohtien viralliset tai ehdotetut kor-
keusasemat.

Rakennuksen nurkkapisteiden kor-
keusasemat esitetään rakennuksen ku-
vauksen ulkopuolella. Asemakaava-alueen
ulkopuolella esitetään myös maaston kor-
keus rakennusten nurkkapisteiden kohdal-
la. Vastaavasti tontin kulmapisteiden kor-
keusasemat esitetään tontin kuvauksen ul-
kopuolella. Korkeusasemaluvut varuste-
taan etumerkillä - tai +. Korkeusasemalu-
kuna käytetään metrejä, jolloin mittaluku
ilmoitetaan kolmelIa desimaalilla.

Yleensä virallinen 0-taso on selvitettä-
vissä ja sitä käytetään. Jos 0-tasoon pe-
rustuvia korkeusasema-arvoja ei ole, voi-
daan korkeusasemamitoituksen perus-
taksi esittää tontin jokin taso 0-tasona.

Pintavesien poisjohtaminen ja, jos on tar-
vetta, kuivatussuunnitelma esitetään ase-
mapiirroksessa. Pohjatutkimuksilla selvite-
tään mm. maaston korkeussuhteet, maape-
rän laatu, pintavesien valuma-alueet, pohja-
veden ja vesistöjen pintojen vaihtelualueet
sekä sade- ja viemärivesien padotuskor-
keudet. Jos alueella ei ole erityisiä kuiva-
tusongelmia, maasto ainoastaan kartoite-
taan ja vaaitetaan. Pienehkössä rakennus-
kohteessa ja helpoissa maaperäolosuhteis-
sa voi selvityksenä olla pohja- ja leikkauspii-
rustuksissa esitetyt maaperätiedot.

Ranta-alueilla suositellaan merkittäväksi
• keskivedenpinnan korkeus
• tulvaveden korkeus
• ahtojäävaraus.

4.9 Viralliset merkinnät

Tunnukset ja nimet

Asemapiirrokseen merkitään kiinteistön
ja rajoittavien alueiden viralliset tunnuk-
set, kuva 14 kuten

• kaupunginosa, kortteli ja tontti tai

• kylän nimi, tilan nimi ja kiinteistötunnus

• katujen nimet kaavan mukaisesti.

Rakennuksen numero
Uusien rakennusten numerointi aloitetaan
kunnan mittaustoimen antamaan raken-
nuslupakarttaan merkitystä ensimmäises-
tä vapaasta numerosta. Purettavan tai jo
puretun rakennuksen numeroa ei saa
käyttää uudelleen. Tunnistetta, joka raken-
nukselle tulee rakennusluvan yhteydessä,
on tarkoitus käyttää rakennuksen koko
elinkaaren ajan.Tunnus merkitään esimer-
kiksi RAK 10, kuva 11.
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Kuva 11.
Rakennuksen numeroiminen.
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Rajat ja niiden pituudet
Tontin tai rakennuspaikan rajojen pituu-
det ilmoitetaan yleensä.

Kaavamääräykset
Piirroksessa esitetään tonttia tai raken-
nuspaikkaa koskevat kaavamerkinnät,
kuva 14.

Tekstiosassa esitetään kaavamerkinnät
ja -määräykset kaavan mukaisessa järjes-
tyksessä, RakMK A5 Kaavamerkinnät.

Ympäristön kuvaus
Jos rakennuspaikka on niin suuri, että
sitä ei voi esittää asemapiirroksessa, teh-
dään tarvittaessa lisäksi ympäristöä ku-
vaava kartta sopivaan mittakaavaan. Kar-
tasta ilmenee rakennuspaikan sijainti ja
yhteydet rakennuspaikalle, olemassaole-
vat rakennukset, suunnitellut rakennuk-
set, tarvittaessa naapurusto sekä maise-
malliset ja kaupunkikuvalliset tekijät. Kaa-
voittamattoman alueen ulkopuolella esite-
tään tiestö, metsät, pellot, mäet, kalliot, ve-
sistöt ja sähkölinjat.

Rakennuskielto
Tekstiosaan merkitään maininta voimassa-
olevasta rakennuskiellosta ja sen peruste.

5 TEKSTIOSA

Asemapiirustukseen sisältyy tekstiosa,
johon kootaan merkinnät, selitykset ja
laskelmat seuraavassa järjestyksessä:

Kaavamerkinnät ja määräykset
• RakMK A2 Ohje

Asemakaavan hyväksymisajankohta ilmoi-
tetaan sekä korttelia/tonttia koskevat kaa-
vamerkinnät ja -määräykset selostetaan
tekstiosassa.

Kunnan rakennusjärjestyksessä anne-
taan paikallisista oloista johtuvat tontin
järjestelyä koskevat määräykset.

Piirustusmerkinnät ja  selitykset
Piirroksessa käytetyt merkinnät Iuetellaan
tekstiosassa ja tarvittaessa selostetaan:
• tehostemerkinnät
• symbolit
• tekstilyhenteet
• viivojen merkitykset.

Selvitykset
• RakMK A2 Ohje

Kerrosalalaskelma ja autopaikkalaskelma
esitetään tekstiosassa, jollei niitä tehdä erilli-
sinä selvityksinä. Rakennusoikeuteen lasket-
tava kerrosala esitetään yhteenlaskettuna
sekä jaoteltuna rakennuksittain tarvittaessa
kuhunkin kerrokseen, kellarikerrokseen ja ul-
lakon tasolle ja eriteltynä lisäksi kaavassa
mahdollisesti osoitettujen eri käyttötarkoituk-
sien mukaan. Ulkoseinän 250 mm paksuu-
den ylittävä osuus ilmoitetaan eriteltynä.

Tekstiosassa esitetään tarvittaessa seu-
raavat selvitykset ja laskelmat:
• laskelma rakennusoikeuteen lasketta-

vasta kerrosalasta
• laskelma Maankäyttö- ja rakennuslain

115 §:n ja rakennusasetuksen 152 §:n

mukaisesta mahdollisesta ulkoseinän
paksuuden ylityksestä

• autopaikkalaskelma; autopaikkalaskel-
massa ilmoitetaan mahdolliset muuhun
kiinteistöön sopimuksin sijoitettavat auto-
paikat

• selvitys väestönsuojasta
• palotekninen selvitys
• selvitys uloskäytävistä
• oleskelu- ja Ieikkipaikka-aluelaskelma
• selvitys tontin ja rakennuksen esteet-

tömyydestä
• selvitys olemassaolevista ja istutettavista

puista (mahdollinenkaavanpuumääräys)
• tontin tai rakennuspaikan kuivatus-

suunnitelma
• selvitys vedensaannista ja jäteveden-

poistosta
• pääsy yleiseltä tai yksityiseltä tieltä
• selvitys pohjavesien suoja-alueesta ra-

kennuskohteen sijaitessa pohjavesialu-
eella.

6 KANSILEHTI

Kansilehdelle sijoitetaan nimiö ja muutos-
sarake sekä varataan tila eri viranomais-
ten tarkastusmerkinnöille, joita voivat olla:
• energialaitoksen
• puhelinlaitoksen
• sähkölaitoksen ja
• vesilaitoksen Ieima sekä ao. hallinto-

kunnan merkintä kunnan maalle raken-
nettaessa, RT 15-10634 Piirustuslehti.

7 ESIMERKIT

Kuvissa 14 ja 15 esitetään kahtena eri
piirroksena asemapiirroksessa vaaditta-
vat asiat ja kuvassa 13 on näihin liittyvät
asemakaava- ja piirustusmerkinnät.

Kuvissa 16 ja 17 on esimerkki asema-
piirroksesta, joka on laadittu 1:200 mitta-
kaavaan ja josta ilmenee
• tarkat korkeusasemat
• portaat ja luiskat
• oleskelu-, leikki- yms. alueet
• autopaikat
• säilytettävät puut
• istutettavat puut ja muu kasvillisuus.

Kuvassa 19 esiteään esimerkki muu-
toshankkeen piirustuksiin kuuluvasta
asemapiirroksesta 1:500 ilman teks-
tiosaa.

Kuvassa 20 on pientalon laajennus- ja
muutostyön asemapiirros tekstiosineen.

Lupaehdoissa mahdollisesti myöhem-
min vaadittavat asiat voidaan näyttää
esimerkiksi pihapiirroksessa.

Maanalainen rakentaminen

Maanalainen rakentaminen, kuva 18, voi-
daan esittää asemapiirustuksessa omana
kuvanaan, josta tulee ilmetä esimerkiksi
• käyttötarkoitus
• korkeusasemat
• yhteydet maanpinnalle, myös ilman-

vaihto
• savunpoistojärjestelyt
• uloskäytävien sijainti.
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Kuva 12.
Esimerkkejä asemapiirroksessa käytettävistä lyhenteistä.
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AR
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen
asuinrakennusten korttelialue.

VP
Puisto.

2 m sen kaava-alueen ulkopuolella
oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Eri kaavamääräysten alaisten alueen-
osien välinen raja.

Eri kaavamääräysten alaisten alueen-
osien välinen raja.

45153 Korttelin numero.

Tontin numero.5

Myllypad Kadun nimi.

900 Rakennusoikeus kerrosala-
neliömetreinä.

II Roomalainen numero osoittaa raken-
nusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

I
I

Istutettava alueen osa.

Katu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu
katu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu
katu, jolla on huoltoajo sallittu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu
alueen osa, jolla on huoltoajo sallittu.

Maanalaista johtoa varten varattu
alueen osa.

pp

pp/h

pp/h

istutettava
lehtipuu

säilytettävä puu
sijainti arvioitu

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ AR-KORTTELIALUEELLA

saa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi rakentaa
asukkaiden käyttöön yhteisiä sauna-, varasto- ja vapaa-
ajan tiloja yhteensä enintään 10 % sallitusta kerrosalasta
sekä autosuojia tai katoksia enintään 20 % sallitusta ker-
rosalasta

�

�

�

rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä kulkuteinä
eikä autojen pysäköintiin, on istutettava tai pidettävä
luonnonmukaisessa puistomaisessa kunnossa

kellarikerroksen on oltava pääasiallisesti maanpinnan
alapuolella

AUTOPAIKKOJEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄ

1ap/80 k-m2, kuitenkin vähintään 1,25 ap/asunto

pensasistutus

nurmikko.
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MERKKIEN SELITYKSET

RAKENNUSOIKEUSLASKELMA
Rakennusoikeus 1500,0
Talo A 205,5
Talo B 774,0
Talo C 205,5
Talo D 315,0
Yhteensä 1500,0
Talousrakennus 87,5
Varastot 54,0

AUTOPAIKKALASKELMA
Vaatimus 1,25ap/asunto

tai 1 ap/80 k-m
1,25 ap/as x 15 asuntoa = 18,75 ap

1 ap/80 m x 1500 m = 18,75 ap
tontilla 19 autopaikkaa
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Kuva 13.
Asemapiirustuksen tekstiosa, joka liittyy kuvien 14 ja 15 asemapiirroksiin.
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Kuva 14.
Esimerkki kahtena piirroksena esitettävästä asemapiirroksesta, piirros 1. Mittakaava 1:500.

Asemapiirroksessa 1 esitetään esimerkiksi
• tonttijakokartta pohjana
• tontti / mitat, kulmapisteiden numerot
• naapuritontit vähintään 10 metriä tontin rajasta
• rakentamiselle ja maanalaisille johdoille varatut alueet
• asemakaavamerkinnät, kaavatunnukset, kadunnimet

• rasitealueet
• rakennukset / olemassaolevat, purettavat, rakennettavat
• rakennusten numerot / käyttötarkoitus
• rakennusten päämitat ja sijainti tontilla
• huoneistonumerot
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Asemapiirroksessa 2 esitetään esimerkiksi
• tonttijakokartta pohjana
• tontti / mittat, kulmapisteiden numerot ja korkeudet
• naapuritontit vähintään 10 metriä tontin rajasta
• asemakaavamerkinnät, kaavatunnukset, kadunnimet
• rakennukset / olemassaolevat, rakennettavat
• rakennusten numerot / käyttötarkoitus

• rakennusten korkeusasemat
• rakennusten nurkkapisteiden korkeudet
• palo-osastoinnin rajat
• säilytettävät istutukset ja puusto sekä istutettavat alueet,

leikkipaikat ja oleskelualueet,
• viemäröinnit ja liitoskorkeudet, sadevesikaivot

Kuva 15.
Esimerkki kahtena piirroksena esitettävästä asemapiirroksesta, piirros 2. Mittakaava 1:500.
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Kuva 16.
Esimerkki asemapiirroksesta, joka on laadittu mittakaavaan 1:200.
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Kuva 17.
Kuvan 16  esimerkin asemapiirros kokonaisuudessaan pienennettynä mittakaavaan 1:500.
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Kuva 18.
Esimerkki maanalaisen rakentamisen esittämisestä, osa parkkihallin asemapiirroksesta. Mittakaava pienennetty 1:1000.
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Kuva 19.
Esimerkki muutoshankkeen asemapiirroksesta. Mittakaava 1:500.
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MRL Maankäyttö- ja rakennuslaki. Suomen
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nusosasto. Suomen rakentamismääräysko-
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Ympäristöministeriö. Suomen rakentamis-
määräyskokoelma. 29 s. (RT RakMK-21158)

RakMK E1 Rakennusten paloturvallisuus.
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Kuva 20.
Esimerkki pientalon laajennuksen ja muutoksen esittämisestä asemapiirroksessa.

Kannen kuva Rakennustaiteen museo

Esimerkit
Kuvat 1, 2 ja 3
Maanmittauslaitos

Kuvat  14 ja  15
Lohman Arkkitehdit Oy

Kuvat  16 ja  17
Arkkitehtitoimisto V-P Tuominen Oy

Kuva  18
Kalliosuunnittelu Oy Rockplan LTD

Kuva 19
Arkkitehdit Friman Laaksonen Nieminen
Kuva 20
Irja Hansio

Tämän ohjekortin laadintaan on osallistunut
Rakennustietosäätiön toimikunta
TK221 Asemapiirustus
Yliarkkitehti Marttiina Fränti-Pitkäranta
Arkkitehti Teemu  Palo
Rakennusarkkitehti Pertti Nirkko
Toimituspäällikkö Sirkka-Liisa Söyrilä
Projektivastaava Irja Hansio, siht.
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PÄÄPIIRUSTUKSET, ERITYISSUUNNITELMAT JA SELVITYKSET

rakennuspiirustukset, pääpiirustukset, lupa-asiakirjat, rakennusluvat
byggritningar, huvudritningar, tillståndhandlingar, bygglov
building drawings, building licenses

Tässä ohjekortissa annetaan ohjeita
pääpiirustuksiin kuuluvien pohja-, leik-
kaus- ja julkisivupiirustuksien laatimises-
ta sekä rakennuslupahakemukseen lii-
tettävistä erityissuunnitelmista ja selvi-
tyksistä.

Pääpiirustuksiin kuuluvan asemapiir-
roksen laatimisesta on annettu ohjeita
RT-ohjekortissa RT 15-10784 Asemapii-
rustuksen laatiminen.
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SISÄLLYSLUETTELO

1 JOHDANTO
2 YLEISTÄ
3 PÄÄPIIRUSTUSTEN LAAJUUS

JA ESITYSTAPA
3.1 Laajuus ja tarkkuus
3.2 Piirustuslehden jäsennöinti
3.3 Esitystapa
3.4 Arkistoitavuus
4 PÄÄPIIRUSTUSTEN SISÄLTÖ
4.1 Kansilehti
4.2 Tekstiosa
4.3 Asemapiirros
4.4 Pohjapiirros
4.5 Leikkauspiirros
4.6 Julkisivupiirros
4.7 Lupahakemukseen liitettävät sel-

vitykset
5 ERITYISSUUNNITELMAT JA

SELVITYKSET
KIRJALLISUUTTA Yksityistalo Töölössä, arkkitehtitoimisto Frosterus & Strengell 1904.
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1 JOHDANTO

Pääpiirustuksiin, jotka liitetään kirjallisesti
haettavaan rakennuslupahakemukseen,
kuuluvat asemapiirros sekä pohja-, leik-
kaus- ja julkisivupiirrokset. Rakennuslu-
pamenettelyssä tarvittavien pääpiirustus-
ten laatiminen on rakennussuunnittelijan
tehtävänä ja vastuulla. Rakennussuunnit-
telija varmentaa nimikirjoituksellaan ra-
kennuksen pääpiirustukset.

Rakennusluvan myöntämisen yhteydes-
sä hyväksytään pääpiirustukset rakentami-
sessa noudatettaviksi. Jos rakentamiselle
asetettujen vaatimusten täyttyminen ei riit-
tävästi selviä pääpiirustuksista, rakennus-
valvontaviranomainen voi edellyttää hake-
muksen ratkaisemiseksi lisäselvityksiä.

Lupakäytäntö on esitetty tarkemmin
RT-ohjekortissa RT 15-10781 Luvan ha-
keminen rakentamiseen.

Rakennuksen suunnittelijoita ja suun-
nitelmia koskevat määräykset ja ohjeet
on esitetty Suomen rakentamismääräys-
kokoelman osassa RakMK A2.

2 YLEISTÄ

Pääpiirustukset ja selvitykset toimitetaan
kahtena tai useampana kuntakohtaisesti
määriteltävänä yhtäpitävänä sarjana ra-
kennusvalvontaviranomaiselle. Arkistoita-
viksi tarkoitettujen asiakirjojen tulee olla ar-
kisto- ja mikrokuvauskelpoisia.

Rakennusvalvontaviranomainen an-
taa erikseen ohjeita sähköisestä asiakir-
jamenettelystä ja siihen liittyvästä asia-
kirjojen varmentamisesta.

Pääpiirustussarja koostuu piirustus-
lehdistä, joilla eri piirrokset voivat koh-
teen laadusta ja laajuudesta riippuen si-
jaita samalla tai eri piirustuslehdillä. Ase-
mapiirros esitetään kuitenkin yleensä
erillisellä piirustuslehdellä. Piirustusleh-
dellä voi olla piirrosten ohella myös muu-
ta kuvallista aineistoa sekä tekstiä.

Piirustuslehti taitetaan kokoon A4 siten,
että lukusuunnassa oikeaan alakulmaan
sijoitettava nimiö jää näkyviin. Jos piirus-
tuksessa näkyy vain osa rakennuskohdet-
ta, tämä osa osoitetaan nimiön yläpuolelle
sijoitetussa paikannuskaaviossa. Kansi-
lehdelle varataan tilaa viranomaisen mer-
kinnöille, RT 15-10802 Piirustuslehti.

Erityispiirustusten osa- tai yksityiskoh-
tapiirustus sekä työnaikaista poikkeamis-
ta kuvaava piirustus selitesarakkeineen
voi tarvittaessa olla yhden A4-yksikön ko-
koinen nimiöllä varustettu piirustuslehti.

Myönnettyyn lupaan tai hyväksyntään
liittyneistä piirustuksista ja selvityksistä
yksi sarja palautetaan hakijalle hyväksy-
mismerkinnöin.

Rakennusvalvontaviranomainen voi ra-
kennustyön aikana antaa suostumuksen
poiketa lupapäätöksessä hyväksytystä
suunnitelmasta, jos poikkeaminen, sen laa-
tu ja lupaharkintaa koskevat säännökset ja
määräykset huomioon ottaen ei merkitse
luvan merkittävää muuttamista eikä poik-
keaminen vaikuta naapurien asemaan.

RT 15-10824 ohjetiedosto 2
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todistus tontin hallintaoikeudesta ja
karttaote kiinteistörekisteristä

tonttijakokartta tarvittaessa
ote alueen peruskartasta tai
asemakaavaote asemakaava-alueella

Muita lupahakemusasiakirjoja

asemapiirros

leikkauspiirrokset

julkisivupiirrokset

pohjapiirrokset

Pääpiirustukset

lupahakemus
tilastolomakkeet

perustamis- ja  pohjaolosuhdeselvitys

mahdollisia muita selvityksiä, esimerkiksi
-  pohjavesien suoja-alue pohjavesialueella
-  alueellisen ympäristökeskuksen lausunto
-  pintavesisuunnitelma

paloviranomaisen lausunto
-  palotekninen suunnitelma, poistumisaikalaskelma, turvallisuusselvitys jne.
-

selvitys sisäilmatavoitteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä

Pääpiirustuksiin
liittyviä selvityksiä

muita kunta- tai hankekohtaisesti vaadittavia / tarvittavia
asiakirjoja, kuten rakennusviranomaisen lausunto,
poikkeamispäätös, rasitesopimus, liikenne-, vesi-,
viemäröinti- ja jäteselvitys

selvitys naapurien kuulemisesta

rakennusjäteselvitys

selvitys rakennuspaikan terveellisyydestä kuten radonista,

selvitys vedensaannista ja jätevedenpoistosta

selvitys suunnittelutehtävän vaativuudesta ja suunnittelijoista

selvitys lämmöneristysmääräysten toteutumisesta

maaperän saastumisesta, pohjavesien pilaantumisesta

Kuva 1.
Pääpiirustukset, lupahakemusasiakirjoja ja selvityksiä.
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Työnaikaista rakennusluvasta tai hy-
väksytyistä pääpiirustuksista poik-
keamista varten toimitetaan tarvittava
määrä niitä piirustuksia, joita poik-
keaminen koskee. Rakennusvalvontavi-
ranomainen merkitsee piirustuksiin suos-
tumuksensa poikkeamiseen. Uusitut pii-
rustussarjat toimitetaan arkistoitaviksi
ennen loppukatselmusta.

Kuvassa 1 esitetään yleensä tarvitta-
via lupa-asiakirjoja. Lupa-asiakirjojen ja nii-
hin liittyvien erityissuunnitelmien ja selvitys-
ten tarve vaihtelee rakennushankkeen,
kaavavaatimusten, sijainninyms.mukaan.

3 PÄÄPIIRUSTUSTEN LAAJUUS
JA ESITYSTAPA

3.1 Laajuus ja tarkkuus
• RakMK A2 Määräys

Pääpiirustukset laaditaan siinä laajuudessa
ja sillä tavoin, että rakennushankkeen lupa-
käsittely niiden ja niihin mahdollisesti liittyvän
muun selvityksen nojalla on mahdollista.
Pääpiirustuksista tulee myös voida riittä-
västi havaita rakentamisen vaikutus naapu-
rin asemaan. Hyväksytyt pääpiirustukset
ovat perusta rakennuksen muulle suunnit-
telemiselle ja rakennustyötä varten laadit-
taville työpiirustuksille.

Pääpiirustukset ja niihin hankkeen laadus-
ta ja laajuudesta riippuen liittyvät erityis-
suunnitelmat ja selvitykset toimitetaan ra-
kennusvalvontaviranomaiselle kuntakoh-
taisten ohjeiden mukaisina.

3.2 Piirustuslehden jäsennöinti
• RakMK A2 Määräys

Rakennusvalvontaviranomaiselle toimitet-
tava piirustus laaditaan piirroksineen ja
tekstiosineen yhtenäisenä piirustusasiakir-
jana määrämittaiselle piirustuslehdelle.
Piirrokset laaditaan yleisesti käytetyllä vii-
vapiirrin- tai tietokoneavusteisella piirtä-
mistavalla ja materiaalimerkinnöillä. Tarvit-
tavat merkinnät selostetaan.

Saman kohteen kaikki pääpiirustukset pyri-
tään laatimaan samankokoisille piirustus-
lehdille. Piirustuslehtikokoina käytetään
A4-koon pystysuoria kokonaiskerrannai-
sia. Piirustukset taitetaan A4-kokoon si-
ten, että nimiö jää näkyviin oikeassa lu-
kusuunnassa kansilehden alalaitaan.

Piirustuslehti jäsennöidään oikealta
vasemmalle, kuva 3
• kansilehti
• tekstiosa

– piirustusmerkinnät ja selitykset
– selvitykset ja laskelmat
– rakenneleikkaukset

• piirros.
Tekstiosa sijoitetaan nimiön yläpuolel-

le ja/tai sen vasemmalle puolelle. RT
15-10802 Piirustuslehti, rakennuspiirus-
tukset.

3 ohjetiedosto RT 15-10824
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kaavan vaatimukset

rakennusjärjestyksen vaatimukset

suojelumääräykset

väestösuojavelvoite

rakentamisen ympäristövaikutukset

hankkeen tilaohjelma

aikataulu

toteutusmuoto

rakennuspaikan olosuhteet

rakennushistoriallinen selvitys*
ajantasapiirustukset*

kaupunki- tai
maisemakuva

naapurirakennukset

maaston korkeuserot

pohjarakennus-
olosuhteet

kunnallistekniikka

kasvillisuus
ilmansuunnat
pienilmasto

liittyminen katuun
tai tiehen

Rakennussuunnittelun
lähtötietoja ovat mm.

*  korjaus- ja muutosrakentamisessa

Kuva 2.
Pääpiirustuksissa tarvittavia lähtötietoja.

2

Pääpiirustus/piirustuslehti
A4-koon kokonaiskerrannainen
taitetaan pystysuuntaisesti A4-
kokoon niin, että kansilehti ja
nimiö jäävät päällimmäiseksi

piirustuslehden jäsennöinti
kansilehti, nimiö ja
muutossarake
tekstiosa

rakennetyypit
piirustusmerkinnät ja
selitykset
selvitykset ja laskelmat

piirros tai piirroksia

�

�

�

1

2

Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisten merkintöjä

10                             20                            2
Kaupunginosa/Kylä

Mittakaava

Rakennustoimenpide

Rakennuskohde

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero työnumero piirustuksen tunnus muutos

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juokseva no

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys Suunnitteluala tiedosto

Arkkitehtitoimisto  XYZ
Suunnittelukuja 100, 00000 Helsinki
09-1234 5678,  0080-1234 567

100                         B01 101

Kiinteistö XYZ
Kaupunkikatu 1
00000 Helsinki

Asemapiirustus                                         1:500

ABC -  20

Uudisrakennus                                                            Pääpiirustus                                              1(15)

Matti Suunnittelija, arkkitehti SAFA
Helsinki 1.12.2003

ARK                      a-105.101.dwg

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

1

kansilehti

Kuva 3.
Pääpiirustuksen jäsennöinti.
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3.3 Esitystapa
• RakMK A2  Määräys

Rakentamista koskevan suunnitelman esi-
tystavan tulee olla selkeä ja noudattaa ylei-
sesti käytössä olevaa hyvää piirustustapaa.
Piirustus saa sisältää myös selittävää tekstiä.

Yleisesti käytössä olevasta piirustusta-
vasta, viivoista, mittalinjojen esittämises-
tä nimiöstä jne. annetaan ohjeita raken-
nuspiirustuksia koskevissa RT-ohjekor-
teissa
• RT 15-10802 Piirustuslehti
• RT 15-10635 Esitystapaohjeet, raken-

nuspiirustukset
• RT 15-10641 Mitoituksen esittäminen,

rakennuspiirustukset.
• RT 15-10272 Muutos- ja korjausraken-

tamisen piirustukset, merkinnät ja laa-
dinta.

Viivat

Pääpiirroksen selkeyden takia käytetään
enintään kolmea eri viivanleveyttä. Viralli-
sesti vahvistettava tieto esitetään vähin-
tään 0,25 mm viivanleveydellä. Kapeam-
paa viivanleveyttä 0,18 mm voidaan
käyttää täydentävän tiedon esittämiseen
arkistointitavasta riippuen.

Merkit, symbolit ja tehosteet

Pääpiirroksessa käytetyt merkit, symbolit ja
tekstilyhenteet sekä käytettyjen tehostei-
den merkitys selitetään tarvittavalla tark-
kuudella tekstiosassa.

Sisäiset tekstit ja tekstilyhenteet

Pääpiirustuksissa piirroksen sisäisiä
tekstejä ovat
• tilan käyttötarkoitus lyhenteenä
• asunnon tyyppi asuinrakennuksissa
• korkeusasemat
• osastoivat ovet ja ikkunat, ovien ja ik-

kunoiden ääneneristävyys
• rakennetyyppien lyhenteet jne.

Tekstit sijoitetaan johdonmukaisesti ja niin,
että ne eivät peitä oleellisia merkintöjä.

Rakennus- ja huoneistorekisteritiedot
esitetään sen mukaan kuin ne ovat lupa-
vaiheessa tiedossa rakennus-, por-
rashuone- ja huoneistotunnuksina
• pohjapiirroksissa useamman kuin yh-

den asuinhuoneiston käsittävien ra-
kennuksien porrashuoneiden (porras-
kirjain) ja muiden sisäänkäyntien tun-
nukset sekä huoneistotunnisteet

• piirustuksien nimiön rakennuskohde-
tietoihin merkitään rakennusnumero.

Mitat

Pääpiirustuksien pohjapiirroksissa esite-
tään rakennuksen päämitat millimetreinä
tai metreinä kolmen desimaalin tarkkuu-
della, kuvat 7 ja 8. Yksiköiden lyhenteitä
ei merkitä. Leikkauspiirroksissa mitoituk-
sesta esitetään mm. kerroskorkeudet,
huoneiden, tilojen ja kulkuväylien vapaat
korkeudet, kuvat 9 ja 10.

RT 15-10824 ohjetiedosto 4
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Pohjapiirroksissa
• tilojen käyttötarkoitus

– tarvittaessa huoneistoittain
• palokuormaryhmä

– osastoittain, jos on eri ryhmiä
• palo-osastointi, kolmipistekatkoviiva
• rakennusosat leikattuina ja paloluokat

– rakennusosan ominaisuus + palon-
kestävyysaika minuutteina

• ovien aukeamissuunta ja osatoiviin ja
osiin jakaviin merkitään paloluokka

• uloskäytävien mitoitus
• automaattinen sammutus-, savunpois-

to- tai ilmoitusjärjestelmä merkitään
• merkki- ja turvavalaistus
• sammutusreitti kellariin
• varatiet
• pikapalopostit

Leikkauspiirroksissa
• tasojen korkeusasemat ja kerroskor-

keudet esimerkiksi varateiden arvioimi-
seksi

• rakennusosat leikattuina ja paloluokat
• savuhormien läpimenot palavia tarvik-

keita sisältävissä ylä- ja välipohjissa,
hormipiirustukset 1:10 tai 1:20

Julkisivupiirroksissa
• rakennuksen korkeus
• julkisivun ja vesikaton pintamateriaalit
• pääsy vesikatolle, tikkaat, kattosillat,

kattoluukut yms.
• savupiiput korkeuksineen

Asemapiirroksessa RT 15-10784
• rakennusalan rajat
• rakennuksen sijainti tontilla
• lähiympäristön rakennukset
• etäisyydet rajoista ja tarvittaessa naapu-

rirakennuksista
• pääsy tontille, pelastustie
• rakennuksen kerrosala
• paloluokka, teollisuus- ja varastoraken-

nuksissa myös paloturvallissuusluokka
ja suojaustaso

• asemakaavassa määrätyt rakennusalu-
een rajat

Laajan suunittelukohteen paloturvalli-
suusasiat

• voidaan esittää esimerkiksi mittakaa-
vassa 1:200 paloturvallisuuskaavioina

• osastointi
• uloskäytävät jne.
• palotekninen selvitys tarvittaessa

Erityissuunnitelmia esimerkiksi
• turvallisuusselvitys
• kokoontumistilojen erityissuunnitelma
• suunnitelma paloilmoitinjärjestelmistä
• suunnitelma koneellisesta savunpois-

tosta
• merkki- ja turvavalaistussuunnitelma
• sammutusautomatiikkasuunnitelma

Eristys- ja paloteknisten ominaisuuksien merkintöjä:

• lämmönläpäisykerroin, esimerkiksi: U-arvo 1,6...1,8 W/m2K
• ilmaääneneristysluku, esimerkiksi: R`W 55 dB
• askeläänitasoluku, esimerkiksi: L`n`W 53 dB
• rakennuksen paloluokka: P1, P2 ja P3
• osastoivat kantavat rakenteet ja rakennusosat: REI
• ovien paloluokka: EI tai E + minuutit,

esimerkkejä: EI 60 (teräsovi), EI 30 (umpiovi), EI 30 (lasiovi)
• palokuormaryhmä, esimerkkejä: < 600MJ/m2, 600...1200 MJ/m2, >1200 MJ/m2

• sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset, esimerkkejä:A1;A2 (A2-s1,d0);B (B-s1,d0);
C (C-s2,d1); D (D-s2,d2)

• lattioiden pinnat, esimerkkejä: A2 (A2FL-s1), D (DFL-s1)
• katteiden luokat, esimerkkejä: BROOF(t2)
• savunpoisto esimerkiksi: SP 1 m2

�

• uloskäytävän leveys, esimerkkejä: (900), 1200, 1600, 2000...
• kellarikerrokseen johtava uloskäytävistä erillinen kulkureitti: sammutusreitti
• uloskäytävää vaikeakulkuisempi reitti: varatie
• ajotie tai ajoyhteys hälytysajoneuvoille: pelastustie
• pikapaloposti: PPP
• korvausilma: K1

Merkinnät valitaan rakentamismääräyksien vaatimustason mukaan. Jos toteutettavien
ominaisuuksien arvot eroavat määräyksissä esitetyistä, toteutettavat arvot voidaan lisäksi
merkitä sulkeisiin.

Pääpiirustuksissa ja erityissuunnitelmissa esitettäviä rakenteellista
paloturvallisuutta koskevia asioita:
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Mittakaavat

• RakMK A2 Määräys
Piirroksen mittakaava valitaan kuvattavan
kohteen esittämisen kannalta tarkoituksen-
mukaiseksi ja piirroksen tulee olla ilmoite-
tun mittakaavan mukainen.Piirustus saa si-
sältää myös selittävää tekstiä.

Pääpiirroksien pohja-, leikkaus- ja julkisivu-
piirrokset laaditaan yleensä samaan mitta-
kaavaan. Pääsääntöisesti käytetään mitta-
kaavaa 1:100. Pienissä kohteissa mittakaa-
va 1:50 voi olla tarkoituksenmukaisempi, ja
laajoissa kohteissa voidaan käyttää lisäksi
mittakaavaa 1:200, kuten lisäselvityksissä,
liittymisessä ympäröivään rakennuskan-
taan jne.

Piirroksia voidaan täsmentää tarkoituk-
seen soveltuvaan mittakaavaan laadituilla
osapiirroksilla asian käsittelyn kannalta
olennaisista kohdista.

3.4 Arkistoitavuus
• RakMK A2 Määräys

Arkistoitaviksi tarkoitettujen asiakirjojen tu-
lee olla arkisto- ja mikrokuvauskelpoisia.
Arkistoitavien pääpiirustusten tulee tarkoin
vastata toteutunutta rakentamista.

Arkistolaitos on julkistanut luettelon ma-
teriaaleista ja menetelmistä, jotka sovel-
tuvat pysyvästi säilytettävien asiakirjojen
valmistamiseen.Arkistossa säilytettävän
tiedon ja piirustusten jatkokäytön huomi-
oon ottaen piirustusten laadun tulee täyt-
tää mikrofilmauksen edellyttämät vähim-
mäisvaatimukset. Piirustukset tuotetaan
yleensä kopiomenetelmää käyttäen.
Paperin tulee säilyvyydeltään täyttää
arkistolaitoksen päätöksen vaatimukset
ja olla sävyltään valkoinen.

Kopioihin ei saa kiinnittää rastereita,
tarroja tai teippejä, eikä niitä saa koota
teippaamalla tai liimaamalla useista osis-
ta. Julkisivujen värisävyjä kuvaavia pape-
ripaloja voidaan kuitenkin kiinnittää lii-
maamalla.Värisävyt on värimallien lisäksi
kuvattava tekstillä, koska värit eivät tule
mustavalkoisessa mikrofilmissä esille.

Viivat ja tekstit tehdään mustalla väril-
lä. Myös rakennepiirustusten viivojen vä-
rin tulee olla musta.

Arkistoitaviin piirustuksiin muutokset
ja lisäykset, jotka vaikuttavat suunnittelu-
ratkaisuun, tehdään alkuperäispiirustuk-
seen. Vähäisiä muutoksia ja täydennyk-
siä voi tehdä raaputtamalla ja piirtämällä,
jos piirustusten laatu ja selkeys ei kärsi.

Piirustuksissa ei saa olla vanhoja hy-
väksymisleimoja, vanhoja nimiöitä eikä
vanhoja muutosmerkintöjä.
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5 ohjetiedosto RT 15-10824

Turvallissuunnitelma  laaditaan :n mukaan

Poistumisaikalaskelma

Turvallisuusselvitys

Palovaroitin ja automaattinen paloilmoitin

RakMK E1
mm. kohteisiin, joissa palotarkastus on suoritettava kerran vuodessa
esimerkiksi

sairaalat
vanhainkodit
hoitolaitokset
suljetut rangaistuslaitokset, joissa on yli viisi paikkaa
majoitustilat, joissa on yli 10 paikkaa
asuinrakennuksiin ja rakennusryhmiin, joissa on yhteensä vähintään
viisi asuinhuoneistoa.

henkilöturvallisuuden takia
joissa on poistumis-
turvallisuuden riskit

oistumisaikalaskelma on perusteena, kun laaditaan turvallisuusselvitys.

sähköverkkoon kytkettävät palovaroittimet:
majoitustiloihin, joissa on enintään 50 majoituspaikkaa,
hoitolaitoksiin, joissa on enintään 25 vuodepaikkaa,
päivähoitolaitoksiin, jotka on tarkoitettu yli 25 hoidettavalle

ajoitustiloihin ja hoitolaitoksiin on asennettava
automaattinen paloilmoitin.

vähintään

vaativiin kohteisiin,
käyttötavasta ja henkilöiden toimintakyvystä riippuen

joiden suuri koko tai poikkeukselliset olosuhteet voivat
vaarantaa henkilöturvallisuutta
p

turvallisuusselvityksen pohjalta määritetään rakenteelliset ja muut toimenpiteet
riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi
yhteistyönä suunnittelijoiden, käyttäjien, viranomaisten sekä muiden
tarpeellisten tahojen kanssa
tulipalotilanteessa kriittisiä toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä ovat
havainto-, ymmärrys- ja liikkumiskyky.

henkilömäärältään suurempiin m

pystyykö asukas/potilas itse poistumaan asunnosta/huoneesta
- enintään 2...3 minuutissa palon havaitsemisesta asunnosta tai potilashuoneesta

ehtivätkö auttajat ajoissa
- pelastamaan syttyneestä huonesta 2...3 minuutissa
- evakuoimaan potilasosastosta enintään 15 minuutissa
- evakuoimaan naapuriasunnoista 30 tai 60 minuutissa

palovaroitin

automaattinen
paloilmoitin

ei kyllä

kylläei

automaattinen sammutuslaitteisto (sprinklaus)
- vaatimus, jos asukkaiden/potilaiden poistuminen
tai pelastaminen ei onnistu riittävän nopeasti

Kuva 4.
Henkilöturvallisuuden kannalta vaativiin kohteisiin laaditaan turvallisuusselvitys yh-
teistyössä kohteen suunnittelijoiden ja käyttäjien, turvallisuudesta vastaavien viran-
omaisten sekä muiden tarpeellisten tahojen kanssa.
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4 PÄÄPIIRUSTUSTEN SISÄLTÖ

4.1 Kansilehti
Nimiö

• RakMK A2 Määräys
Piirustuksessa tulee olla nimiö, joka sisältää
tiedot rakennuskohteesta, suunnittelijasta ja
tämän tutkinnosta, piirustuksen sisällöstä
sekä piirustuksen tunnistetiedot.
Suunnittelijatietojen yhteydessä tulee olla
suunnittelijan allekirjoitus ja nimen selven-
nys sekä yhteystiedot.

Kansilehdelle sijoitetaan nimiö ja muutos-
sarake sekä varataan tila rakennusval-
vontaviranomaisen ao. kunnassa edellyt-
tämille muiden viranomaisten, hallinto-
kuntien ja tms. tahojen merkinnöille.

Nimiö, sen mitoitus ja sen tiedot on esi-
tetty tarkemmin RT-ohjekortissa
• RT 15 -10802 Piirustuslehti, rakennus-

piirustukset.

4.2 Tekstiosa

Rakenneleikkaukset

Erillisessä tekstiosassa esitetään raken-
teiden perusratkaisut poikkileikkauspiir-
roksina, ns. rakennetyyppeinä, joissa ku-
vataan ulko- ja väliseinä-, ala-, väli- ja ylä-
pohja- sekä vesikattorakenteet, hormi-,
roilo- ja mahdolliset savuhormirakenteet.

Rakenteiden materiaalit ja niiden läm-
mön-, veden-, kosteuden-, ääneneristä-
vyys sekä palotekniset ominaisuudet ku-
vataan ainakin niiltä osin, kun rakentamis-
määräyksissä on asetettu vaatimustaso.

Rakennetyyppien paikannus merki-
tään pohja- ja leikkauspiirroksiin. Raken-
netyypeistä ulko- ja väliseinät, hormi-,
roilo- ja savuhormirakenteet soveltuvat
esitettäviksi pohjapiirroksissa, kuvat 7 ja
8. Ala-, väli- ja yläpohjat sekä vesikatto-
rakenteet esitetään yleensä leikkauspii-
rustuksissa, kuvat 9 ja 10.

Tekstiosan merkinnät ja selitykset

Mikäli piirroksissa käytetään muita kuin
yleisiä symboleja ja merkintöjä, nämä se-
litetään piirustusten tekstiosassa. Lisäksi
esitetään tai selostetaan tarvittaessa:
• asuinhuoneen ja ikkunan valoaukon

koko luonnonvalon vähimmäisvaati-
muksen edellyttämän koon osoittami-
seksi sekä ikkunoiden avattavuus

• ikkunan mitat energiatalouden kannalta
• ulkoseinien, ikkunoiden sekä muiden ra-

kennusosienosalta rakennuksenvaippaan
kohdistuva ääneneristävyysvaatimus

• ilmanvaihto, tapa tai järjestelmä, jolla tu-
lo/korvaus- ja poistoilma järjestetään

• talousveden hankinta
• jäteveden käsittely
• lämmityksen järjestämistapa
• rakennuksen/osan paloluokka
• liikkumisesteisille soveltuvien kulku-

väylien tasoerojen järjestäminen, luiski-
en, hissien sekä tasanteiden ja portai-
den nousujen ja etenemien mitoitus
sekä piha-alueella että sisätiloissa.
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U-arvo         0,25 W/m K
2

-- mm         ULKOVERHOUSLAUTA
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--- mm         PUURUNKO JA MINERAALIVILLAERISTYS
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U-arvo          0,25 W/m K

US 2

2

X:X YP1
KONESAUMATTU PELTIKATE
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2

R , L´
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PINTAKÄSITTELY

VP 2
n,wEI60,  R 55 dB´w

EI30,  R 55 dB
PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

--- mm         HUONEISTOJEN VÄLINEN SEINÄ
PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS 3
´w

---
VS 5

mm VAAKAPANEELI
--- mm         ILMARAKO, pystyrimat 19 x 50
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--- mm TIILISOKKELI / PUURUNKO / MIN.VILLA
--- mm         KEHI- TAI KEVYTSORABETONIHARKKO
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Kuva 5.
Esimerkkejä rakennetyyppien esitystavasta pääpiirustuksissa. Mittakaava 1:20.
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4.3 Asemapiirros
• RakMK A2 Määräys

Asemapiirroksen tulee osoittaa, että suun-
niteltu rakentaminen on kaavan tai muun
maankäyttösuunnitelman ja rakennusjär-
jestyksen mukaista, soveltuu tontille tai ra-
kennuspaikalle ja ympäristöönsä sekä täyt-
tää tontin tai rakennuspaikan käytön osalta
sille osoitetut vaatimukset.
Asemapiirroksesta tulee selvitä tilanne en-
nen ja jälkeen suunnitellun rakentamisen
sekä riittävästi myös rakentamisen vaikutus
naapurien asemaan.
Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä
asemapiirros laaditaan siltä osin ja siinä
laajuudessa kuin korjaus- ja muutostyöllä
on vaikutusta tontin tai rakennuspaikan olo-
suhteisiin ja käyttöön.

Asemapiirustuksen sisältöä koskevat tar-
kemmat määräykset ja esitystapa on
esitetty RT-ohjekortissa RT 15-10784
Asemapiirustuksen laatiminen.

4.4 Pohjapiirros
• RakMK A2 Määräys

Pohjapiirroksien ja leikkauspiirroksien tulee
osoittaa asian käsittelyn vaatimalla tarkkuu-
della, että suunniteltu rakentaminen täyttää
tilasuunnittelultaan, mitoitukseltaan sekä ra-
kenteiden perusratkaisujen ja ominaisuuksi-
en osalta säännösten ja hyvän rakennusta-
van vaatimukset.
Pohjapiirrokset tulee laatia rakennuksen
kerroksista, kellarikerroksista, ullakosta ja
vesikatosta. Vesikattopiirros tarvitaan, jos
katto sekä katolla olevat rakenteet, laitteet
ja kulkutiet eivät riittävästi ilmene julkisivu-
piirroksista.
Pystysuuntaiset rakenteet ja rakennusosat
kuvataan leikattuina ja vaakasuuntaiset pro-
jektioina. Pohjapiirroksiin merkitään kunkin
leikkauspiirroksen vastaava kohta ja ku-
vaussuunta.

Pohjapiirrokseen merkitään tarvittaessa:
• palopostien ja kuivanousuputkien paikat
• sammutusreitti maanalaisiin tiloihin
• asuinhuoneen ja ikkunan koko luon-

nonvalon vähimmäisvaatimuksen edel-
lyttämän koon osoittamiseksi

• ikkunan koko energiatalouden kannalta
• vaippaan kohdistuva ääneneristävyys-

vaatimus merkitään tai selostetaan ul-
koseinien ja ikkunoiden osalta.
Kuvat 7 ja 8.

4.5 Leikkauspiirros
• RakMK A2 Määräys

Leikkauspiirrokset tulee laatia kaikista ra-
kennuksen rakenteiden ja ominaisuuksien
osoittamiseksi tarpeellisista kohdista. Leik-
kaustasoja tulee valita rakennuksen kerros-
ja muiden tasojen sekä piha-alueen ja sen
korkeussuhteiden kuvaamisen kannalta
riittävästi ja tarkoituksenmukaisilta kohdin.
Pysty- ja vaakasuuntaiset rakenteet ja ra-
kennusosat kuvataan leikattuina. Leikkaus-
piirrokset laaditaan rakennuksesta pituus-
ja poikkisuuntaan asian käsittelyn kannalta
olennaisilta kohdin.

Leikkaustasoksi valitaan yleensä 1000
mm kunkin kerroksen lattian yläpinnasta,
jolloin yläkaapit ovat leikkaustason ylä-

puolella, Leikkaustasoksi voidaan valita
muukin korkeus, mutta silloin leikkaus-
tason korkeus merkitään piirrokseen.
Rakennuksen korkeus on julkisivupin-

nan ja vesikaton leikkausviivan korkeus
maanpinnasta. Julkisivupinnan leik-
kauskohdan, räystään, vesikaton harjan
tai muun ylimmän osan korkeusasemat
esitetään korkeuslukuina tai tarvittaes-
sa korkeusmittoina maanpinnasta.
Kuvat 9 ja 10.

4.6 Julkisivupiirros
• RakMK A2 Määräys

Julkisivupiirroksien tulee osoittaa, että suun-
niteltu rakentaminen arkkitehtuuriltaan täyt-
tää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaati-
mukset huomioon ottaen rakennus sellaise-
naan sekä sen suhde ympäröiviin rakennuk-
siin ja maisemaan. Julkisivupiirrokset laadi-
taan rakennuksen kaikista sivuista vesikaton
näkyvine osineen. Rakennetussa ympäris-
tössä liittyminen viereisiin rakennuksiin on
esitettävä riittävän laajasti.
Julkisivupiirroksissa esitetään maanpinnan
ja julkisivun leikkauskohdan, räystään, ve-
sikaton harjan tai muun ylimmän osan kor-
keusasemat korkeuslukuina tai korkeus-
mittoina maanpinnasta, vesikattopinnat ja
kattokaltevuudet, ulkoseinän näkyvät ra-

kennusosat ja pinnat kaikkine kiinteine lait-
teineen, pintojen, rakennusosien ja laittei-
den materiaali, pintakäsittely ja väri sekä
rakennuksen ulkopuolella näkyvät raken-
nuksen toimintaan ja ulkoasuun ja tyyliin
vaikuttavat suunnitteluratkaisut.

• Julkisivupiirrokset laaditaan kohtisuorina
projektioina. Ilmansuunta, johon julkisivu
näkyy, merkitään piirrokseen.
Piirroksien havainnollistamiseen soveltuu

• pintojen tasoeroja selkeyttävä läpikuultava
varjostus. Julkisivupintojen materiaalit ja
värit merkitään tekstein ja niitä voidaan tar-
vittaessa havainnollistaa mallein.

Julkisivupiirrokset laaditaan rakennuk-
sen kaikista sivuista vesikaton näkyvine
osineen. Rakennus kuvataan siten, että
voidaan arvioida sen soveltuminen tontil-
le tai rakennuspaikalle huomioon ottaen
rakennus sellaisenaan sekä sen suhde
ympäröivään maisemaan ja rakennet-
tuun ympäristöön. Vesikaton kaltevuus
merkitään myös julkisivupiirustuksiin.

Julkisivupiirrokseen merkitään näkyvi-
en pintojen ja rakennusosien materiaali,
pintakäsittely ja väri. Julkisivujen varjos-
tus tehdään niin, että varjostetulla kohdal-
la olevat julkisivun osat aukkoineen ja yk-
sityiskohtineen eivät peity varjojen alle.
Kuvat 11 ja 12.
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Pohjapiirroksessa esitetään:

• rakenteet 1a
• rakenteissa olevat aukot 1b
• kuilut ja roilot 1c
• sekä tarvittaessa alakattojen alueet 1d
• ovien leveydet joko karmin valoleveytenä tai

moduulimittana (F1, G1), aukeamissuunnat
sekä tarvittavat kynnykset 2

• pääasialliset kiinteät kalusteet ja varusteet 3
• vesipisteet ja lattiakaivot 4
• huoneiden ja tilojen käyttötarkoitus 5
• palo-osastojen rajat/osastoivien raken-

nusosien paloluokat 6
• ääneneristävyys 7

• rakennuksen ja osien päämitat 8
• kerroksien ja tasojen korkeusasemat 9
• ulko-ovien ja uloskäytävien leveydet 10
• porrashuoneiden, porrassyöksyjen ja ta-

santeiden mitoitus 11
• luiskien kaltevuus ja mitoitus 12
• liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvien

hissien mitat/vapaatila hissin edessä; 13
• liikkumis- ja toimimisesteisille tarkoitettujen

wc- ja pesutilojen mitoitus 14
• varatiet ja niiden leveydet 15

• myös vaipan ulkopuoliset ja alapohjan alai-
set rakenteet ja laitteet (kuten pumppaamo)

• lähelle rakennettaessa ulkoseinän ja tarvit-
taessa muiden rakenteiden etäisyys lähira-
kennuksista

• rakennettaessa lähelle toista rakennusta
ulkoseinän etäisyys lähirakennuksesta esi-
tetään mitoilla

• kylmät ja puolilämpimät tilat.

RT 15-10824 ohjetiedosto 8

©
R

ak
en

nu
st

ie
to

sä
ät

iö
R

T
S

20
04

K TK WC

S                        PH                                    MH

VAR

ET

OH

C11
4H+K+S

RT           +31,500

+31,100         +31,450

US6

US5

VS1

TERASSI

300          1800                                          3785                        1215           300

1700

22
45

79
70

1a

1b

1d

50                                                                                     13210                                                                                                           60

VAR
kylmä

US10

US3

+31,100                       +31,150

VS1

VS3

US4
EI30

EI30

L

PA

JK
AP

hl

8

5

9

3

3

6

talotikas

O12

10
12

14

EI30
55dB

1c

4
1d

1b

1a

3
VS4

2

1c

2

1b

6

7
6

VARATIEVARATIE

15

US2

1a

1a

MH                                                          MH

C12
4H+K+S
+34,300

US2

1200

US10

lumieste

1. kerros 2. kerros

O12

O
10

4
PP

15

1000

A

A

20
50

1:12,5 /8 %

O
10

Kuva 7.
Esimerkkejä pääpiirustuksien pohjapiirroksessa esitettävistä asioista. Mittakaava 1:100.
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Kuva 8.
Esimerkkejä pääpiirustuksien pohjapiirroksessa esitettävistä asioista.Mittakaava 1:100.
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Leikkauspiirroksessa esitetään

• rakenteet ja rakennusosat sekä niissä ole-
vat aukot ja ulkonemat; 1a ja 1b

• portaat, luiskat, hissi- ja muut kuilut; 2
• parvet ja tarvittaessa alakatot; 3
• myös vaipan ulkopuoliset rakenteet ja raken-

nusosat kuten räystäät, aurinkokerääjät
sekä alapohjan alaiset rakenteet; 4a ja 4b

• rakennuksen ja sen osien sekä rungosta ul-
konevien osien pysty- ja vaakasuuntaiset
päämitat; 5

• kerroskorkeudet ja tarvittavat kerrosten ja
tasojen korkeusasemat; 6a ja 6b

• vapaa korkeus ulkonemien alla sekä ajo- ja
kulku-aukkojen vapaa korkeus; 7

• huoneiden, tilojen ja kulkuväylien vapaa
korkeus; 8

• ylä-, väli- ja alapohjien rakenteiden koko-
naismitat; 9

• ikkunapenkkien ja suojakaiteiden kor-
keudet korkeusmittoina piirroksissa tai mi-
toitus selostetaan piirustuksen tekstiosas-
sa; 10

• maanpinnan ja julkisivupinnan leikkauskoh-
dan korkeusasemat korkeuslukuina tai tarvit-
taessa korkeusmittoina maanpinnasta; 11

• julkisivupinnan ja vesikaton pinnan leik-
kauskohdan, korkeusasemat korkeuslukui-
na tai tarvittaessa korkeusmittoina maan-
pinnasta; 12

• sokkelin, räystään, vesikaton harjan tai
muun ylimmän osan korkeusasemat kor-
keuslukuina tai tarvittaessa korkeusmittoina

maanpinnasta, lisäksi vesikaton kaltevuus
suhde- tai prosenttilukuna; 13a ja 13b

• olemassaoleva maanpinta ja suunniteltu
maanpinta sekä rakenteet kuten ulkonemat,
kuilut ja tukimuurit sekä salaojien sijainti ra-
kennuksen välittömässä läheisyydessä tar-
vittavassa laajuudessa; 14a ja 14b

• piha-alueen pinta korkeusasemineen ja tar-
vittaessa vietto riittävän pitkälle, jotta voi-
daan osoittaa tontin pintavesien poisjohta-
minen ja esittää mahdolliset täytöt ja leik-
kaukset

• kerrososastointi.

RT 15-10824 ohjetiedosto 10
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Kuva 9.
Pääpiirustuksien leikkauspiirustuksessa  esitettäviä asioita.Mittakaava 1:100.
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Julkisivupiirroksessa esitetään

• ikkunat/ikkunajaotus, syvennykset ja ul-
konemat; 1

• ovet ja portit sekä julkisivupinnan ja raken-
nusosien koristelu (tarvittaessa osapiirrok-
sin); 2

• luukut, aukot ja säleiköt (ilmanvaihtojärjes-
telmään kuuluviin aukkoihin ja säleikköihin
merkitään ilman sisäänotto ja poisto); 3

• savunpoistoon tarkoitetut ikkunat ja luukut
merkitään;

• julkisivumateriaalit ja väritys

• näkyviin jäävät pilarit ja palkit;
• mainos- ja muut ulkoseinästä tai vesikaton

pinnasta ulkonevat kiinteät laitteet, varusteet
ja valaisimet; 4

• kiinteät aurinkosuojat; ilmanvaihto- ja hissi-
konehuoneet;

• talotikkaat, kattotikkaat, kattosillat ja lu-
miesteet; 5

• lautasantennit, aurinkokeräimet, palopostit,
putkistot, lauhduttimet ja muut näkyvät lait-
teet;

• savupiiput ja (savupiipun korkeus tai sen
huipun korkeusasema merkitään);

• räystäslinja, räystäskourut, syöksytorvet;6
• sokkelilinja; 7
• ulkotasot, katokset, parvekkeet; 8
• ulkoportaat ja luiskat kaiteineen ja käsijoh-

teineen;
• oleva maanpinta ja suunniteltu maanpinta,

jos niiden korkeussuhteissa on eroa; 9
• aita, tukimuuri sekä rakennuksen tai raken-

nelman muu osa;

RT 15-10824 ohjetiedosto 12
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+38,420

+37,430

+37,180

+34,760

+34,200

+34,040

+31,450
+31,050+31,100+31,150+31,100

+32,950

8

+31,100+31,150

+38,420

+37,180

2

1

8

8

4

4

5

5

6

6

7

7

9

9

3

6

+30,950
+30 850

1:4
13

+30,900
+30,850

Kuva 11.
Pääpiirustuksien julkisivupiirroksissa esitettäviä asioita.Mittakaava 1:100.
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6

2M 1

1

6

6

2M

9k

9o

9o

2M

2M

1 VALKOBETONI, URITUS 15  x 10 mm
2     SILEÄVALUBETONI
2M  SILEÄVALUBETONI, FINDUR HT JULKISIVUMAAL.
3     KIILTÄVÄKSI HIOTTU HARMAA VÄRIBETONI

PIGMENTOITU, MUSTA JA VIHREÄ
4     HARMAA GRANIITTI VÄRIBETONI KUTEN 3

HIENOPESUPINTA SYVENNYKSESSÄ (15 MM)
5     MATRIISIURITETTU BETONI

FINDUR HT JULKISIVUMAALAUS
6     KUUMASINKITTY TERÄSPROFIILI

Ä

7     JULKISIVULUJALEVYTYS, FINDUR HT JULKISIVUMAALAUS
8     POLTTOMAALATTU ALUMIINI
9     LAMINOITU LASI

9o = OPAALIKALVOLLA HIMMENNETTY
9k = KIRKAS

10   MAALAUS
11   MUOVIPINNOITETTU TERÄSPELTI
12   LOHKOPINTAINEN MUURIKIVI, SUORA LADONTA
S    SAUMA
U    URA

+30.350

+8.300
2

8

11

Kuva12.
Kuvassa 6 näkyvä julkisivun osa C mittakaavassa 1:100.
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4.7 Lupahakemukseen liitettä-
vät selvitykset

Perustamis- ja pohjaolosuhdeselvitys

• RakMK A2 Määräys
Asetuksen tarkoittaman perustamis- ja poh-
jaolosuhdeselvityksen perusteella tulee voi-
da riittävästi varmistua rakennuspaikan ylei-
sestä teknisestä soveltuvuudesta rakenta-
miseen, perustamistavan asianmukaisuu-
desta, rakennuspaikan maaperän terveelli-
syydestä sekä rakennuspaikasta muutoin
rakentamiseen johtuvista seikoista.

Perustamis- ja pohjaolosuhdeselvitys
riippuu rakennuspaikan olosuhteista ja
hankkeen ominaisuuksista.

Perustiedot pohjaolosuhteista käsittävät
maaperän laadun, pohjaveden korkeuden
vaihtelun, tulvavesikorkeuden ja sade- ja
viemärivesien padotuskorkeuden.

Selvityksenä on yleensä pohjatutkimus.
Pienehkössä rakennuskohteessa ja hel-
poissa maaperäolosuhteissa voi selvityk-
senä olla pääpiirustuksien pohja- ja leik-
kauspiirustuksissa esitetyt maaperätiedot.

Rakennuspaikan terveellisyyden osoitta-
minen voi edellyttää selvitystä esimerkiksi
radonin esiintymisestä, maaperän saastu-
misesta tai pohjavesien pilaantumisesta.

RT 15-10824 ohjetiedosto 14
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Katunäkymä oikaistuna kuvana

Uudisrakennus ja naapurikiinteistö oikaistuna kuvana

1:2,5

+34.700

+26.100

+35.590

+31.455

+31.624

+25.110

+22.100

+27.260

+22.500+22.200

+25.940

+31.455

+31.624

+25.110

+22.100

+27.260

+22.500
+22.200

+25.940

+35.590

Kuva 13.
Oikaistuna katunäkymänä  esitetty uudisrakennuksen liittyminen rakennettuun ympäristöön ja naapurirakennukseen.
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23
67

0
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0

66485 45

13835 2120 21680

60660

1980 21045

45
10

11
78

5

VARSINAINEN KERROSALA (6. KERROS):
17,81 x 0,96 +

17,67 x 0,96 + 7,54 x 0,96   58,15 x 6,57 = 610 m2
Käytetty kerrosala : 610 krsm2 + 3 x 15 krsm2 (porrashuoneet) = 655 krsm2
LISÄKERROSALA (yli 250 mm paksut ulkoseinän osat ja porrashuoneen yli 15 m2 menevät osat): 37 m2

A C F
G H I

B E2 x 8,98 x 2,0 + 2 x 8,10 x 2,0 + 8,34 x 4,15 + 19,41 x 2,15 + 19,21 x 2,15 +D

VARSINAINEN KERROSALA (2.-5. KERROS):
2 x 8,97 x 2,0 + 2 x 8,10 x 2,0 8,34 x 4,15 19,41 x 2,15 + 19,21 x 2,1 + 17,81 x 0,96 + 17,67 + 0,96
7,54 x 0,96 +   58,10 x 6,58 6,07 x 8,12 + 8,4 x 11,86 0,6 x 1,2 + 2,06 x 1,89 = 764 m2

Käytetty kerrosala : 763,67 krsm2 + 3 x 15 krsm2 (porrashuoneet) = 806
LISÄKERROSALA (yli 250 mm paksut ulkoseinän osat ja porrashuoneen yli 15 m2 menevät osat): 50 m2

m2

A B C D E F G
H I J K L M

A B C
D

E

F

G H

I
J

K

L
M

VARSINAINEN KERROSALA (1. KERROS):
A B C D E F
G H I J K

X Y

2 x 8,98 x 2,0 + 2 x 8,10 x 2,0 + 8,34 x 4,15 + 19,41 x 2,15 + 19,2105 x 2,105 + 17,81 x 0,96 +
17,67 x 0,96 + 7,54 x 0,96 +   8,32 x 6,57 + 21,615 x 6,57 + 21,70 x 6,57 = 567,57 m2

Käytetty kerrosala : 567,67 krsm2 + 3 x 15 krsm2 (porrashuoneet) = 613 krsm2
ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN LISÄKERROSALA: 6,07 x 1,54 + 8,35 x 14,55 = 131 m2
LISÄKERROSALA (yli 250 mm paksut ulkoseinän osat ja porrashuoneen yli 15 m2 menevät osat): 81,22

5825 13845 2100

66485

21700 1960 21055

45

11
80

5

35
90

16
18

0
39

00

A B

E
A B

G H

I

JK

A B
D

F

A BA B

C

C
ED

G H

I

F

63
25

54
60

X

Y

AS OY HELSINGIN AURINKOMÄKI
KERROSALALASKELMA

Kerrosalat (1.-6. Kerros):
613 + 131 + 81+ 4 x (806 + 50) + 656 + 37 = 4942 m2

Kuva 14.
Esimerkki pääpiirustuksiin liittyvästä kerrosalalaskelmasta.
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Rakennusjäteselvitys

• RakMK A2 Määräys
Asetuksen tarkoittaman rakennusjäteselvi-
tyksen perusteella tulee voida riittävästi
varmistua rakennusjätteen huomioon otta-
misesta suunnittelussa ja jätteen käsittele-
mistä koskevien toimintavelvoitteiden to-
teutumisesta rakennustyön aikana.

Rakentamista sekä rakennuksen tai sen
osan purkamista koskevassa lupahakemuk-
sessa tai ilmoituksessa on esitettävä selvitys
rakennusjätteen määrästä, laadusta ja lajit-
telusta, jollei jätteen määrä ole vähäinen.
Lisäksi erikseen on ilmoitettava terveydelle
tai ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai
purkujätteestä ja sen käsittelystä.

Rakennusjätteen määrä vaihtelee ra-
kentamisen laajuuden ja tuotantotavan
mukaan. Uudisrakentamisen jäte muo-
dostuu pääasiassa materiaalihukista ja
pakkaustarvikkeista.

Muita lisäselvityksiä

• RakMK A2 Määräys
Jos rakentamiselle asetettujen vaatimusten
täyttyminen ei riittävästi selviä pääpiirustuk-
sista, rakennusvalvontaviranomaisen tulee
edellyttää hakemuksen ratkaisemista varten
tarvittavaa lisäselvitystä.

Rakennusluvan myöntämisen yhteydes-
sä voidaan vaatia erityissuunnitelmien ja
lisäselvityksien toimittamisesta raken-
nusvalvontaviranomaiselle aloituskokouk-
sessa tai rakennustyön aikana, taulukko 1.
Tämä ei kuitenkaan ole tarpeen, jos on ky-
symys pienehköstä, rakenteiltaan ja tekni-
siltä ominaisuuksiltaan yksinkertaisesta
rakennuksesta.

Suunnitteluun liittyvä selvitys on sen
suunnittelijan tehtävänä ja vastuulla, jon-
ka suunnittelualaa selvitys koskee.

RT 15-10824 ohjetiedosto 16
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Perustamis- ja pohjaolosuhdeselvitys
RakMK A1
• rakennuksen korkeusasema: mittaus paikalla/vaaituskartta
• pohjavedenpinnan muutoksesta aiheutuvat haitat
• maaperän radonpitoisuus, selvitys haitan torjumisesta
• saastuneet maamassat ja niiden käsittely sekä sijoitus

Pohjatutkimus RakMK B3
• pohjatutkimuksen laajuus riippuu rakennuspohjasta, kuormituksesta ja rakenteista
• tarvittaessa tulevan rakennuskohteen läheisyydessä sijaitsevien rakennusten ja

rakenteiden perustuksien sijanti, laatu ja kunto
• maasto- ja laboratoriotutkimukset luotettavilla menetelmillä ja välineillä
• pohjatutkimusasiakirjat sisältävät

– tutkimuspiirustukset
– pohjasuhdeselvitys
– muita tarpeellisia selvityksiä.

Pohjarakennussuunnitelma RakMK B3
• perustuu pohjatutkimuksiin, rakenteiden mitoitus vastaa käyttötilannetta ja täyttää eri

työvaiheiden vaatimukset
• pohjarakennustyön ja valmiiden rakenteiden vaikutus rakennuspaikan ympäristöön

sekä vaara- ja haittavaikutusten estäminen
• sitä yksityiskohtaisempi mitä vaativampi pohjarakennuskohde on rakentamistavoitteen,

rakenteiden, pohjasuhteiden ja työtoimenpiteiden kannalta
• perustukset, pysyvät pohjarakenteet, maarakenteet, routasuojaus, kuivanapito ja kaivanto.

RT 81-10791 Radonin torjunta
• on annettu ohjeita maanvaraisten rakenteiden tiivistämiseen ja rakennuspohjan tuuletusjärjes-

telmän suunnitteluun.

Rakennusjäteselvitys
RakMK A1

• työmaan rakennus- ja purkujätteen käsittely kunnan asianomaisen viranomaisen
edellyttämällä tavalla

• jätteistä tehdään tarvittavat ilmoitukset.

RakMK A2
• toimenpiteet rakennusjätteen syntymisen ehkäisemiseksi ja käyttökelpoisten

rakennusosien hyödyntämiseksi
• toimenpiteet ympäristö- ja terveysriskien välttämiseksi
• ylijäämämassojen käyttö ja jätteiden muu loppusijoitus.

Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä (295/1997)
• on annettu määräyksiä rakennusjätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisestä

sekä talteenoton ja hyödyntämisen järjestämisestä.
Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta (629/1994)

• on annettu myös määräyksiä purkujätteen käsitteestä purkutyön turvallisuuden kannalta.

RT 69-10611 Rakennusjätteet
• on annettu ohjeita jätteen määrän vähentämisestä, jätteiden lajittelusta, hyödynnettävistä

jätteistä, ongelmajätteistä, lajittelevasta purusta sekä tietoa saastuneista maamassoista

Kokoontumistiloja koskeva selvitys tai erityissuunnitelma

Kokoontumistilan tulee olla sen käyttötapa huomioonottaen tarkoituksenmukaisesti suunni-
teltu ja rakennettu. Pääpiirustuksissa ja niihin liitettävissä selvityksissä tai erityisuunnitelmis-
sa esitetään:

• tilojen käyttötarkoitus
• aiottu kokonaishenkilömäärä ja sen laskentaperusteet (huonetiloittain)
• kiinteiden istuinten sijainti ja mitat, kulkuteiden leveydet riviväleissä ja käytävillä sekä is-

tuinalueiden paikkaluvut
• lattiakaltevuudet ja tasoerot, pyörätuolipaikat
• uloskäytävien sijainnit ja leveydet
• ilmanvaihto
• alkusammutuskaluston sijoitus
• merkki- ja turvavalaistus sekä poistumisopasteet.

Kokoontumistila on luonteensa puolesta tulkittava MRA 53 §:n Liikkumisesteetön rakentami-
nen tarkoittamaksi tilaksi, jonne tasa-arvon näkökulmasta kaikilla on oltava mahdollisuus
päästä. RakMK F2.

84



©
R

ak
en

nu
st

ie
to

sä
ät

iö
R

T
S

20
04

17 ohjetiedosto RT 15-10824

Taulukko 1.
Hakemuksen ratkaisemiseksi rakennussuunnitelmaan liittyviä lisäselvityksiä voivat olla esimerkiksi taulukossa esitetyt.

lisäselvitys esitetään piirustuksessa,
kaaviona, mallina tms.

� erillinen selostus
� piirustuksen lisäk-

si voi olla selostus

• kerrosalaselvitys – laskelma ja rakennusoikeuden mukaiset ker-
rosalaan luettavat tilat kaavioina, kuva 164

�

• laskelma mahdollisesta ulkoseinän paksuuden ylitykses-
tä

– asemapiirustuksen tekstiosassa �

• autopaikkalaskelma
– kaavamääräys, toteutusaste, määrät
– liikkumisesteisten, huoltoajoneuvojen paikat

– asemapiirustuksen tekstiosassa,
RT 15-10784 kuva 13.

�

• leikkipaikka- ja oleskelualuelaskelma – asemapiirustuksen tekstiosassa �

• liittyminen ympäröivään rakennuskantaan, myös naapuri-
kiinteistöjen rakennuksiin

– katujulkisivukaavio, perspektiivikuva, malli, sijain-
tipiirros, valokuva, video

�

• julkisivujen värityssuunnitelma – julkisivupiirroksien väritetyt kopiot, videomallin-
nus, väri- ja pintamateriaalimallit sekä
3D -visualisointi

�

• tontin tai rakennuspaikan pintavesisuunnitelma
– pihan kaltevuudet, ojat, salaojat, sadevesikaivot, tar-

kastuskaivot, liittyminen perusvesi-/kokoojakaivoon

– asemapiirustuksessa tai
– kvv-asemapiirustuksessa tai
– rakennepiirustuksissa

�

• piha- ja istutussuunnitelma
– liittyminen katuun, naapuritontteihin
– pengerrykset, tukimuurit, portaat, luiskat, kaiteet, aidat
– istutukset, pintamateriaalit, reunakivet
– olemassaolevat ja istutettavat puut

– asemapiirroksessa tai asemapiirroksen suuren-
noksena ja yksityiskohtapiirroksina

– erillisessä asemapiirroksessa

�

• rakenteiden kokonaisvakavuus ja lujuus – rakennesuunnitelmissa �

• rakennuksen kosteustekninen toimivuus – pohja- ja leikkauspiirustuksissa ja/tai rakenne-
tyyppien kuvauksissa

�

• rakennuksen äänitekninen toimivuus – pohja- ja leikkauspiirustuksissa ja/tai rakenne-
tyyppien kuvauksissa

�

• sisäilmastotavoitteet ja niihin vaikuttavat tekijät – pohja- ja leikkauspiirustuksissa ja/tai rakenne-
tyyppien kuvauksissa

�

• energiataloudellinen selvitys mm. lämmöneristävyys,
lämmitysmuoto, lämmöntalteenotto, ominaissähköteho

– pohja- ja leikkauspiirustuksissa ja/tai rakenne-
tyyppien kuvauksissa

�

• radontekninen suunnitelma �

• paloturvallisuussuunnitelma
– uloskäytävät henkilömäärälaskelmineen
– varatiet, poistumisreitit
– pelastus- ja sammutusjärjestelyt
– merkki- ja turvavalaistus
– pääsy vesikatolle
– poistumisaikalaskelma
– pelastustie
– savunpoisto
– pelastusviranomaisen lausunto

– pohjapiirroksissa tekstiosassa
– asemapiirroksessa
– tarvittaessa:

– turvallisuusselvitys
– palotekninen selvitys

�

• liikkumis- ja toimimisesteettömyysselvitys
– kulkureitit ja tasoerojen järjestelyt tontin tai rakennus-

paikan rajalta ja autopaikoilta rakennukseen ja sen eri
tasoille kaaviomaisesti

• käyttöturvallisuusselvitys
– turvalasit
– kaiteiden korkeudet
– vesikattovarusteet

– asemapiirroksessa ja pohjapiirroksissa tai
– pihasuunnitelmassa ja pohjapiirroksissa esimer-

kiksi näiden pienennöksissä

– pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustuksissa
– leikkauspiirustuksissa

�

�

• väestönsuojasuunnitelma

• pääsy vesikatolle ja ullakolle

– pohjapiirustuksessa tai
– erillisessä väestönsuojapiirustuksessa
– pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustuksissa

• kiinteistön jätehuollon järjestäminen – asemapiirustuksessa �

• vedensaanti, jätevedenpoisto ja jätevesijärjestelmä �

• pohjavesien suoja-alue rakennuksen sijaitessa pohjavesi-
alueella

• ekologinen/ elinkaariselvitys
– rakennuksen elinkaaren aikainen ympäristörasitus
– rakennusosien ja teknisten järjestelmien korjattavuus,

vaihdettavuus ja kierrätettävyys

– asemapiirustuksessa �

�

• rakennukseen tai sen osaan kohdistuva kuntotutkimus,
jos kyseessä on korjaus- ja muutostyö

�

• taiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaan raken-
nuksen korjausrakentamishankkeessa rakennushisto-
riallinen selvitys

– sijaintipiirros, valokuvat, videot �
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5 ERITYISSUUNNITELMAT JA
SELVITYKSET

• RakMK A2 Määräys
Tarvittavia erityissuunnitelmia ovat useimmi-
ten rakennesuunnitelmat sekä ilmanvaih-
to- ja kiinteistön vesi- ja viemärilaitteis-
tosuunnitelmat. Erityissuunnitelmien tarvet-
ta harkittaessa on kuitenkin aina otettava
huomioon olosuhteista sekä rakennuksen
käyttötarkoituksesta ja käyttäjämäärästä
johtuvat vaatimukset.

Rakennusluvassa, aloituskokouksessa
tai rakennustyön aikana voidaan määrä-
tä toimitettavaksi erityissuunnitelmia ja
-selvityksiä. Määrätyn erityissuunnitel-
man laatiminen on asianomaisen erityis-
suunnittelijan tehtävänä ja vastuulla.

Rakennesuunnitelmat ja selvitykset

• RakMK A2 Määräys
Rakennepiirustuksissa ja rakennelaskel-
missa tulee osoittaa kantavien rakenteiden
lujuus ja vakaus sekä mitat työn suoritusta
varten. Rakennepiirustuksista tulee selvitä
rakenteiden lämmön, kosteuden, veden ja
vedenpaineen sekä äänen eristyksen rat-
kaisut. Korjaussuunnitelmassa tulee riittä-
vässä laajuudessa esittää käyttöön jäävät
rakenteet ja niiden toiminta. Suunnitelmas-
massa esitetään myös purettavat rakenteet.

• RakMK A2 Määräys
Rakennesuunnitelmaan kuuluu yleensä
pohjarakennesuunnitelma. Suunnitelmas-
sa tulee osoittaa myös pohjarakennustyön
ja valmiiden rakenteiden vaikutus raken-
nuspaikan ympäristöön sekä vaara- ja hait-
tavaikutusten estäminen.
Pohjarakennesuunnitelman yksityiskohtai-
suuden tulee vastata kohteen pohjasuhtei-
den, rakenteiden ja käytettävien työ-
menetelmien vaatimuksia.

LVI-suunnitelmat ja selvitykset

• RakMK A2 Määräys
Ilmanvaihtosuunnitelmasta tulee ilmetä si-
säilmaston tavoitearvot, ilmanvaihdon jär
jestäminen ja toiminta kanavineen, laittei-
neen ja mitoituksineen.

• Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistosuunni-
telmasta (kvv-piirustukset) tulee ilmetä kiin-
teistön vesi- ja viemäröintijärjestelmät ja nii-
den toiminta laitteineen, varusteineen ja mi-
toituksineen.

Muut suunnitelmat ja selvitykset

• RakMK A2 Määräys
Muiden erityissuunnitelmien ja selvitysten
tarpeeseen vaikuttavat rakennuksen ja tilojen
poikkeukselliset kuormitukset ja palokuor-
mat, suunnittelu-, laskenta- ja mitoitus-
menetelmien vaatimukset, korostettu raken-
nuspaikan olosuhteiden ja ympäristön huo-
mioon ottamisen tarve tai tavallisesta poik-
keava suunnitteluratkaisu tai näihin verratta-
va hankkeen vaativuustasoa lisäävä seikka.
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Taulukko 2.
Tarvittavia rakenne- ja geoteknisiä erityissuunitelmia ja selvityksiä voivat olla esimerkiksi taulukossa esitetyt.

erityissuunnitelma tai selvitys esitetään piirustuksessa, kaaviona tms. � erillinen selostus
� piirustuksen lisäk-

si voi olla selostus

• rakennuksen perustaminen – paalutuspiirustus
– perustuspiirustus

• rakenteet ja niiden sijoitus tunnuksineen, mitat ja
yksityiskohdat, kuten raudoitukset, kiinnitykset,
liitokset, reiät ja heikennykset

– taso-, vesikatto-, leikkaus-, rakenneosa- ja yksityiskohta-
piirustukset

– elementtien valmistus-, asennus- ja sijoituspiirustukset

• rakenteiden ja niiden materiaalien ominaisuudet
kantavuuden, äänen-, lämmön-, kosteuden- ja ve-
deneristyksen, paloturvallisuuden, säilyvyyden ja
ylläpidon suhteen

– rakennepiirustuksissa �

• henkilöturvallisuuden kannalta merkittävien kai-
teiden, suojarakenteiden, tikkaiden, kattosiltojen
yms. rakenne

– rakennepiirustuksissa

• pohjatutkimus, jossa selvitetään maaston kor-
keussuhteet, maaperän laatu, pintavesien valu-
ma-alueet

– kartoitus
– vaaitus
– pienissä kohteissa leikkaus- ja pohjapiirroksissa

�

�

• geotekniset mitoitusperustet – rakennesuunnitelmissa
– pohjatutkimuksessa

�

• rakennelaskelmat, joissa esitetään varsinaisten
laskelmien lisäksi mitoitusperusteet, rakenne-
malli, kuormitustapaukset, vakavuustarkastelut
sekä tarvittaessa selvitys käytetyistä atk-ohjel-
mista tms. laskentaperusteista

�

• maaperätiedot

• perustan käsittely, perustusrakenteet, muut py-
syvät pohjarakenteet

• tarvittaessa lähirakenteiden suojaamis- ja vah-
vistamistavat

– pohjarakennesuunnitelmassa tai rakennesuunnitelmissa �

• maarakenteet – pohjarakennesuunnitelmassa tai rakennesuunnitelmissa �

• routasuojaus – pohjarakennesuunnitelmassa tai rakennesuunnitelmissa �

• kuivanapito – pohjarakennesuunnitelmassa tai rakennesuunnitelmissa �

• kaivannot – pohjarakennesuunnitelmassa tai rakennesuunnitelmissa �

• rakennuksen liittyminen putkijohtoihin ja pihaan �

• putkijohtojen ja pihan rakentaminen �

• pohjarakenteet ja niiden kunto
• käyttöön jäävät rakenteet ja niiden toiminta
• purettavat rakenteet

– korjaussuunnitelman perustaksi �
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Taulukko 3.
Tarvittavia LVI-suunnittelijan erityissuunnitelmia ja selvityksiä voivat olla esimerkiksi taulukossa esitetyt.

erityissuunnitelma tai selvitys esitetään
piirustuksessa, kaaviona, mallina tms.

� erillinen selostus
� piirustuksen lisäk-

si voi olla selostus

• ilmanvaihtolaitoksen sekä painovoimaisen
ilmanvaihdon järjestelmään kuuluvat tarvittavat

• – rakenteelliseen paloturvallisuuteen liittyvät rat-
kaisut, kuten palo-osastoinnit;

– kanavien ja laitteiden sijoitus, eristys, mitoitus
ja tiiviysluokka;

– laitteiden puhdistettavuus ja puhdistusluukut

– tasopiirustuksissa
– leikkauspiirustuksissa
– tarvittavissa yksityiskohtapiirustukissa

�

• ilmanvaihtojärjestelmän toimintakaavio ja -selos-
tus;

• ilmanvaihtojärjestelmän ja -laitteiden toiminta eri
vuodenaikoina kuormituksen vaihdellessa;

• ilmanvaihtolaitteiden äänitasot
• ilmanvaihtojärjestelmän painehäviölaskelma ja

SFP-luku
• ilmanvaihtojärjestelmän energiatehokkuus

– toiminta- ja säätökaaviot sekä laiteluettelot �

• tonttivesijohdot ja tonttiviemärit yleisen verkos-
ton liitoskohtaan saakka ja verkostojen ulkopuo-
lella riittävässä laajuudessa

• kiinteistön alueella olevat muut vesijohdot ja vie-
märit, kaivot, puhdistusputket

• erottimet, pumppaamot tms., vesimittarin sijainti
• vedenottamon sijainti, jätevesien käsittely sekä

puhdistettujen jätevesien purkupaikka
• umpikaivot, saostuskaivot, imeytyspaikka

– kvv-asemapiirustus

– vesilaitoksen verkoston ulkopuolella
�

�

• vesijohdot, viemärit, vesi- ja viemäripisteet, vesi-
ja viemäriliitäntöjä tarvitsevat laitteet ja varusteet
(pumppaamot, erottimet tms.), vesimittarin sijainti

• eristykset, vuotojen havaittavuus ja lämmi-
tysputket (sijoitus, koot, tilantarpeet, materiaalit
ja korkeusasemat)

– taso-, leikkaus- ja tarvittavat yksityiskohtapiirustukset

�

• tasojen korkeusasemat, vesikalusteiden normi-
virtaamat ja painehäviöt, putkistot varusteineen,
viemäripisteet ja normivirtaamat sekä vesijohto-
jen ja viemärien mitoitus

– linjakaavioita
– yksi- tai kaksikerroksisessa asuinrakennuksessa voi-

daan esittää tasopiirustuksissa

�

• lämmitysjärjestelmien sijoitus ja tilantarve sekä
mitoitus

• energiantarve- ja tehontarvelaskelmat
• lämmityslaitteiden äänitasolaskelmat

– taso-, leikkaus- ja tarvittavat yksityiskohtapiirustukset
�

�

• lämmityslaitoksen ja laitteiden toiminta eri sää- ja
kuormitusolosuhteissa

– toiminta-, säätö- ja linjakaavioita �

asemapiirros

ympäristökartta

kalliorakentamistekninen suunnitelma

suunnitelma rakennuksen lämpö-,
kosteus- ja ääniteknisestä toimivuudesta

radontekninen suunnitelma
suunnitelma paloilmoitinjärjestelmistä
ja koneellisesta savunpoistosta

merkki- ja turvavalaistussuunnitelma

paloturvallisuusselvitys

sammutusautomatiikkasuunnitelma

pohjapiirros
leikkauspiirros
detaljipiirros
selvitykset

rakennusautomaatiosuunnitelma

valaistussuunnitelma

Kuva 15.
Erityissuunnitelmia ja selvityksiä, joita hankkeen laadusta ja vaativuudesta riippuen voidaan vaatia.
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KIRJALLISUUTTA

Viranomaisten määräyksiä ja ohjeita

MRL Maankäyttö- ja rakennuslaki. Suomen
säädöskokoelma 132/1999. -lisälehti: Laki
maankäyttö- ja rakennuslain 134 ja 153 §:n
muuttamisesta. Suomen säädöskokoelma
99/2000. 25 s. (RT YM1-21107).

MRA Maankäyttö- ja rakennusasetus. Suo-
men säädöskokoelma 895/1999. 12 s.
(RT YM1-21124).

Asema- ja rakennuskaavamerkinnät ja -mää-
räykset. Ympäristöministeriö, kaavoitus- ja ra-
kennusosasto, opas 2/1992. 46 s.
(RT YM1-20950)

Rakennussuojelulaki.Suomen säädöskokoel-
ma 60/1985. (1999). 3 s. (RT YM1-21128)

Työturvallisuuslaki.Suomen säädöskokoelma
738/2002. 8 s. (RT YM1-21210).

Pelastuslaki. Suomen säädöskokoelma
468/2003. 9 s. (RT SM-21241).

YM1-21149 Jätelaki. Suomen säädöskokoel-
ma 1072/1993.Seurattu säädökseen 91/2000
asti. (2000). 8 s.

YM1-21161 Jäteasetus. Suomen säädösko-
koelma 1390/1993. Seurattu säädökseen
171/2000 asti. (2000). 8 s.

YVAL Laki ympäristövaikutusten arviointimenet-
telystä. Suomen säädöskokoelma 468/1994.
Seurattu säädökseen 267/1999 asti. 3 s.
(RT YM1-21110)

YVAA Asetus ympäristövaikutusten arviointi-
menettelystä. Suomen säädöskokoelma
268/1999. 4 s. (RT YM1-21111).

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsit-
telystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen
ulkopuolisilla alueilla. Suomen säädöskokoel-
ma 542/2003. (2003). 4 s. (RTYM1-21227)

Suomen rakentamismääräyskokoelma

Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto

RakMK A1 Rakennustyön valvonta. Määräyk-
set ja ohjeet 2000. 21 s.(RT RakMK-21156).

RakMK A2 Rakennuksen suunnittelijat ja
suunnitelmat. Määräykset ja ohjeet 2002. 16 s.
(RT RakMK-21202).

RakMK A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje.
Määräykset jaohjeet 2000. 4s.(RTRakMK-21155).

RakMK A5 Kaavamerkinnät. Asetus 2000.
Ympäristöministeriö.29 s.(RT RakMK-21158).

RakMK-21069 B1 Rakenteiden varmuus ja
kuormitukset. Määräykset 1998. 7 s.
(RT RakMK-21069).

RakMK B2 Kantavat rakenteet. Määräykset
1990. (2002) 2 s. (RakMK-21206).

RakMK B3 Pohjarakenteet. Määräykset ja
ohjeet 2004. 16 s. (RakMK-21228).

RakMK C1 Ääneneristys ja meluntorjunta ra-
kennuksessa. Määräykset ja ohjeet 1998. 8 s.
(RakMK-21090).

RakMK C2 Kosteus. Määräykset ja ohjeet
1998. 11 s. (RT RakMK-21099).

RakMK C3 Rakennuksen lämmöneristys. Mää-
räykset 2003. 5 s. (RT RakMK-21216).

RakMK C4 Lämmöneristys.Ohjeet 2003.19 s.
(RakMK-21217).

RakMK G1 Asuntosuunnittelu. Määräykset
1994. 2 s. (RT RakMK-20941).

RakMK E1 Rakennusten paloturvallisuus. Mää-
räykset jaohjeet2002.29s.(RTRakMK-21201).

RakMK E2 Tuotanto- ja varastorakennusten
paloturvallisuus. Ohjeet 1997. 6 s.
(RT RakMK-21046).

RakMK F1 Liikkumisesteetön rakentaminen.
Määräykset ja ohjeet 1997. 4 s.
(RT RakMK-21156).

RakMK F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus.
Määräykset ja ohjeet 2001. 20 s.
(RT RakMK-21184).

RT-ohjekortteja

RT05-10710Kosteus rakennuksissa.1998. 8s.

RT 07-1056 Rakennuksen sisäilmasto. 1995.
12 s.

RT 07-10741 Sisäilmastoluokitus 2000.
(2001). 19 s.

RT 07-10790 Sisäilmastoluokitus 2000. Lisä-
lehti. (2003). 2 s.

RT 08-10687 Paloluokat. 1999. 2 s.

RT 08-10807 Paloluokat 2002. (2003). 2 s.

RT 08-10808 Rakennuksen paloluokka ja sen
määrittäminen. 2003. 4 s.

RT 08-10704 P1-luokan rakennusten palotek-
niset vaatimukset. 1999. 8 s.

RT 08-10705 P2-luokan rakennusten palotek-
niset vaatimukset. 1999. 8 s.

RT 08-10706 P3-luokan rakennusten palotek-
niset vaatimukset. 1999. 8 s.

RT 08-10810 P1-luokan rakennusten palotek-
niset vaatimukset 2002. (2003) 8 s.

RT 08-10811P2-luokan rakennusten palotek-
niset vaatimukset 2002. (2003) 8 s.

RT 08-10812 P3-luokan rakennusten palotek-
niset vaatimukset 2002. (2003) 8 s.

RT 09-10692 Esteetön liikkumis- ja toimi-
misympäristö. 1999. 16 s.

RT 11-10781 Luvan hakeminen rakentami-
seen. 2002. 12 s.

RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat. 7 s.
1985.

RT 15-10272 Muutos- ja korjausrakentamisen
piirustukset, merkinnät ja laadinta. 1985. 6 s.

RT 15-10635 Esitystapaohjeet. Rakennuspii-
rustukset. 1997. 24 s.

RT 15-10641 Mitoituksen esittäminen. Raken-
nuspiirustukset. 1997. 12 s.

RT 15-10772 Piirustus- ja asiakirjaluettelo.
2002. 11 s.

RT 15-10784 Asemapiirustuksen laatimisoh-
je. 2002. 16 s.

RT 15-10802 Piirustuslehti. Rakennuspiirus-
tukset. 2003. 4 s.

RT 81-10791 Radonin torjunta. 2003. 16 s.

RT 88-10674 Hissitilat. 1998. 10 s.

RT88-10752Liukuportaat jakäytävät.2001.4s.

RT 88-10777 Portaat ja luiskat. 2002. 12 s.

RT 88-10778 Kaiteet ja käsijohteet.2002.12s.

RT 89-10638 Piha-alueiden päällysrakenteet.
1997. 16 s.

RT 89-10677 Lipputanko. 1998. 4 s.

RT 91-10498 Paarikuljetuksen tilantarve.
1993. 2 s.

Muita julkaisuja

Maankäyttö- ja rakennuslaki selityksineen.
Käytännön käsikirja. Lauri Jääskeläinen, Ola-
vi Syrjänen. Rakennustieto Oy. 2000. 440 s.

Harkintavalta kaavoituksessa ja rakentami-
sessa. Olavi Syrjänen. Rakennustieto Oy.
1999. 344 s.

Maankäyttö- rakennuslaki perusteluineen.
Lakikokoelma. Oy Edita Ab. 2000. 283 s.

Esteetön rakennus ja ympäristö. Kaikille so-
veltuva liikkumis- ja toimimisympäristö. Suun-
nitteluopas 1998. Rakennustietosäätiö RTS.
Rakennustieto Oy. Tampere 1998. 75 s.

Kerrosalan laskeminen.Ympäristöopas 72.
Ympäristöministeriö. Rakennustieto Oy. Tam-
pere 2000. 35 s.

Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvalli-
suus korjausrakentamisessa. Ympäristöopas
39. Ympäristöministeriö, asunto- ja raken-
nusosasto. Helsinki 2003. 166 s.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset. Opas
12. Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -jul-
kaisusarja. Ympäristöministeriö, alueiden
käytön osasto. Edita Publishing Oy. Helsinki
2003.
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Tämän ohjekortin laadintaan on osallistunut
Rakennustietosäätiö RTS:n toimikunta
TK 234 Pää- ja muutospiirustukset
Yliarkkitehti Marttiina Fränti-Pitkäranta
Arkkitehti Teemu Palo
Rakennusarkkitehti Pertti Nirkko
Toimituspäällikkö Sirkka-Liisa Söyrilä
Projektivastaava Irja Hansio, siht.

Kannen kuva Rakennustaiteen museo

Esimerkit
Kuvat  7, 9 ja 11
Lohman Arkkitehdit Oy

Kuvat  8, 10, 12 ja 14
Arkkitehtitoimisto V-P Tuominen Oy
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RT 15-10849

ohjetiedosto
kesäkuu 2005
korvaa  RT 15-10272
1 (12)

MUUTOS- JA KORJAUSRAKENTAMISEN PIIRUSTUKSET

rakennuspiirustukset, pääpiirustukset, lupa-asiakirjat, muutosrakentaminen, korjausrakentaminen
byggritningar, huvudritningar, tillståndhandlingar, ritningar för rivning och ombyggnad
construction drawings, building licenses, representation of demolition and rebuilding

Tässä RT-ohjekortissa annetaan ohjeita
muutos- ja korjausrakentamisen piirus-
tusten laatimisen lähtökohdista, luvanva-
raisuudesta, piirustusmerkinnöistä ja esi-
tystavasta, joita tarvitaan rakennuksen
muutos- ja korjaustöiden kuvaamisessa
pääpiirustusvaiheessa. Lisäksi näytetään
esimerkkejä erilaisten rakennushankkei-
den muutospiirustuksista.
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1 JOHDANTO

Muutos- ja korjausrakentamisen piirus-
tuksia Iaadittaessa noudatetaan samoja
määräyksiä, standardeja ja ohjeita kuin
uudisrakentamisen yhteydessä.

Tässä RT-ohjekortissa annetaan lisä-
ohjeita muutos- ja korjaustoimenpiteiden
kuvaamisesta pääpiirustusvaiheessa, tar-
vittavista piirustusmerkinnöistä sekä pii-
rustusten Iaatimisesta ja sisällöstä.

Kaikki muutos- ja korjauspiirustukset
sekä niihin liittyvät asiakirjat ovat oleelli-
nen osa rakennuksen korjaushistoriaa ja
huoltokirjan ylläpitoa.

Seuraavissa RT-ohjekorteissa on an-
nettu lisäohjeita piirustusten laadinnasta
ja esitystavasta sekä lupakäytännöstä ja
siihen liittyvistä asiakirjoista:

• RT 11-10781 Luvan hakeminen raken-
tamiseen

• RT 15-10635 Esitystapaohjeet. Raken-
nuspiirustukset

• RT 15-10641 Mitoituksen esittäminen.
Rakennuspiirustukset

• RT 15-10784 Asemapiirustuksen laati-
minen

• RT 15-10802 Piirustuslehti. Rakennus-
piirustukset

• RT 15-10824 Pääpiirustukset, erityis-
suunnitelmat ja selvitykset.

2 YLEISTÄ

2.1 Lähtökohtia ja tavoitteita
• MRL 117 §
• MRL 118 §
• RakMK A2

Muutos-ja korjausrakentamisessa suun-
nittelun lähtökohtia ovat mm. rakennuk-
sen, kuva 1

´´

• toiminnalliset ominaisuudet ja erityispiir-
teet sekä soveltuvuus aiottuun käyttöön,

• kaupunkikuvalliset, historialliset ja ra-
kennustaiteelliset ominaisuudet, sisä-
ja ulkoarkkitehtuuri

• rakenteelliset ominaisuudet, rakennus-
tapa ja käytetyt materiaalit

• kunto selvitettynä yleensä kuntotutki-
muksella

• käyttäjien turvallisuus
• terveydelliset olosuhteet, kuten van-

hoissa rakenteissa asbesti, PCB, kreo-
sootti jne.

• rakennusfysikaaliset ominaisuudet, esi-
merkiksi lämpö- ja kosteusolosuhteet.

Muutos-, korjaus- ja lisärakentamisessa
voimassa olevien asemakaava- ja lupa-
tietojen hankkiminen ja yhteydenpito tar-
vittaessa rakennusvalvontaviranomaisiin
on oleellinen osa rakennussuunnittelijan
työtä.

Suunnitteluyhteistyötä erityissuunnitteli-
joiden kanssa edellyttävät esimerkiksi
• rakentamisajankohtana voimassa ol-

leet ja nykyisin voimassaolevat mää-
räykset ja niiden tulkinta

• rakennussuojelunäkökohdat
• rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaih-

don järjestäminen
• energiatalouden ja elinkaarinäkökoh-

tien tavoitteet sekä rakennusfysikaali-
set seikat kuten rakenteiden lämpö-,
ääni- ja kosteustekninen toiminta

• tavoitteeksi asetetun palo-, käyttö- ja
murtoturvallisuustason saavuttaminen.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on suota-
vaa neuvotella suunnitelman lähtökohdis-
ta ja suunnittelijoiden nimeämisestä raken-
nusvalvontaviranomaisen kanssa. Suunnit-
telun alkaessa pääsuunnittelijan tulee yh-
dessä rakennushankkeeseen ryhtyvän
kanssa hankkeen laadun ja vaativuuden
edellyttämällä tavalla huolehtia siitä,
että tarvittavat lähtötiedot ovat käytettä-
vissä, ristiriidattomat ja ajan tasalla.

Kuntien rakennusvalvontaviranomais-
ten arkistoissa säilytetään hyväksyttyjen
lupapäätöksien yhteydessä syntyneet
asiakirjat, vahvistetut piirustukset ja mah-
dollisesti edellytetyt erityispiirustukset.
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RT 15-10849 ohjetiedosto 2

Muutos- ja korjausrakentamisen suunnittelussa tarvittavia lähtötietoja ja asiakirjoja ovat mm:

asemakaava ja rakennusjärjestys

suojelumääräykset ja rakentamisen ympäristövaikutusten arviointi

rakennushistoriaselvitys kulttuurihistoriallisesti

ja taiteellisesti arvokkaan rakennuksen korjaus-

rakentamishankkeessa

kaupunki- tai maisemakuva, naapurirakennukset

rakennuksen sisä- ja ulkoarkkitehtuuri

selvitys käytetyistä materiaaleista ja rakennustavasta

rakennusfysikaaliset ominaisuudet  ja terveydelliset olosuhteet

energiataloudellinen selvitys, rakennuksen elinkaaren

aikainen ympäristörasitus, rakennusosien ja teknisten

järjestelmien korjattavuus, vaihdettavuus ja kierrätettävyys

hankkeen tilaohjelma, aikataulu ja toteutusmuoto

ajantasapiirustukset

korjaushistoria

Kuva 1.
Muutos- ja korjausrakentamisen suunnittelussa tarvittavia lähtötietoja.
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2.2 Luvanvaraisuus

Rakennuslupa
• MRL 125 §
Rakennuslupa tarvitaan
• sellaiseen muutos- ja korjaustyöhön,

joka on verrattavissa rakennuksen ra-
kentamiseen

• rakennuksen laajentamiseen tai ker-
rosalaan laskettavan tilan lisäämiseen

• jos muutostyöllä on vaikutusta käyttäji-
en turvallisuuteen tai terveydellisiin
oloihin

• käyttötarkoituksen olennaiseen muut-
tamiseen.

Rakennuslupahakemuksen ratkaisemi-
seksi voidaan edellyttää
• kuntotutkimusta, joka kohdistuu raken-

nukseen tai sen osaan, jos kyseessä
on muutos- ja korjaustyö

• rakennushistoriaselvitystä, jos kysees-
sä on rakennustaiteellisesti tai kulttuu-
rihistoriallisesti arvokkaan rakennuk-
sen korjausrakentamishanke.

Toimenpidelupa
• MRL 126 §
• MRA 62 §
Toimenpidelupa tarvitaan muutos- ja kor-
jaustyöhön, jos kyseessä on
• rakennuksen julkisivun muuttaminen

• kattomuodon, katteen tai sen värityk-
sen muuttaminen

• ulkoverhouksen rakennusaineen tai
värityksen muuttaminen

• katukuvaan vaikuttavan markiisin
asettaminen tai ikkunajaon muuttami-
nen (julkisivutoimenpide)

• kaupunki- tai ympäristökuvaan merkit-
tävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat
järjestelyt tai muutokset (kaupunkiku-
vajärjestely)

• asuinhuoneiston yhdistäminen tai ja-
kaminen (huoneistojärjestely).

Purkamislupa
• MRL 127 §, 139 §
• MRA 67 §, 69 §
Korjaus- ja muutostyöhön liittyvän purka-
misluvan myöntämisen edellytys on, että
• purkaminen ei merkitse rakennettuun

ympäristöön sisältyvien perinne-, kau-
neus- tai muiden arvojen hävittämistä
eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista

• purkamistyön järjestäminen selvite-
tään yksityiskohtaisesti, kuten turvalli-
suusriskit ja niiden eliminoiminen

• rakennusjätteen käsittely ja käyttökel-
poisten rakennusosien hyödyksi käyttä-
minen selvitetään lupahakemuksessa.

2.3 Selvitykset
• MRL 49 §
• MRA 55 §
• RakMK A2
Jos rakentamiselle asetettujen vaatimus-
ten täyttyminen ei riittävästi selviä pääpii-
rustuksista, rakennusvalvontaviranomai-
nen voi edellyttää hakemuksen ratkaise-
mista varten tarvittavia lisäselvityksiä,
kuva 2, mm.
• olemassaolevista pohjarakenteista ja

niiden kunnosta
• riittävän laaja selvitys käyttöön jäävistä

rakenteista ja niiden toiminnasta sekä
purettavista rakenteista

• rakennusjätteen määrästä, laadusta ja
lajittelusta, jollei jätemäärä ole vähäinen

• terveydelle tai ympäristölle vaaralli-
sesta rakennus- tai purkujätteestä ja
sen käsittelystä.

2.4 Huoltokirja
Rakennuksen muutos- ja korjaustiedot eli
korjaushistoria sekä ajantasapiirustukset,
kunnossapito-ohjeet, kuntokartoitus yms.
asiakirjat kootaan kiinteistön käyttö- ja
huoltokirjaan, jota ylläpidetään raken-
nuksen koko elinkaaren ajan.Korjaushis-
torian, ajantasapiirustusten jne. kokoa-
misesta ja säilyttämisestä vastaa kiin-
teistön omistaja tai ylläpito-organisaatio.
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3 ohjetiedosto RT 15-10849

rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti

merkittävän kohteen rakennushistoriaselvitys

-  sijaintipiirros, valokuvat, videot

vaativien restaurointien erityisvaatimusten selvitys

täydennysrakentamisessa naapuritalojen esittäminen

rakennusten mittaus, piirustuksiin purettavat,

säilytettävät ja uudet rakenteet

tai sen osan kuntotutkimus korjaus-

suunnitelman

-  piirustukset, erillinen selostus

selvitys olemassaolevista pohjarakenteista ja

niiden kunnosta

sisäilmaston kuntotutkimus ja selvitys rakennuksen

lämpö-, kosteus- ja ääniteknisestä toimivuudesta

rakennusjäteselvitys

- jätemäärät, ongelmajätteet jne.

paloturvallisuusselvitys mm.

-  kulkureitit, uloskäytävät ja varatiet

-  pelastus- ja sammutussuunnitelma

-  turva- ja merkkivalaistussuunnitelma

-  sammutusautomatiikkasuunnitelma

käyttöturvallisuusselvitys

-  turvalasit, kaiteet, vesikattovarusteet jne.

liikkumis- ja toimimisesteettömyysselvitys

-  kulkureitit, tasoerot jne.

rakennuksen

perustaksi

Muutos- ja korjausrakentamissa tarvittavia eritystoimenpiteitä ja -selvityksiä mm.

Kuva 2.
Muutos- ja korjauspiirustusten pääpiirustuksissa tarvittavia erityistoimenpiteitä ja selvityksiä.

91



3 PIIRUSTUSTEN LAATIMINEN

Muutos- ja korjausrakentamisen piirus-
tukset voidaan Iaatia hankkeesta riip-
puen:

• käyttämällä olemassa olevia piirustuk-
sia, jolloin poistot, muutokset ja Iisäyk-
set osoitetaan alkuperäisistä merkin-
nöistä  poikkeavasti  ja tekstein

• uudelleen piirretyillä piirustuksilla, jois-
sa olemassa oleva tilanne sekä muu-
tos- ja korjaustoimenpiteet osoitetaan
toisistaan erottuvalla tavalla

• kaksilla piirustuksilla, joista toisissa
esitetään Iähtötilanne sekä muutos- ja
korjaustoimenpiteet ja toisissa tilanne
muutosten jälkeen.

Käytettävät piirustusmerkinnät valitaan
piirustusten Iaadintatavan mukaan. Pii-
rustukset pyritään saamaan yksinkertai-
sin keinoin sekä tarpeettomia merkintöjä
välttäen selkeiksi ja yksiselitteisiksi.
Kuvassa 3 esitetään piirustusten Iaadinta
periaatekaaviona.

Tässä RT-ohjekortissa esitettävät
muutos- ja korjausrakentamisen pääpii-
rustusten laatimiseen ja esitystapoihin
liittyvät ohjeet soveltuvat myös työpiirus-
tusten laatimiseen. Niiden ja niihin liitty-
vien asiakirjojen, esimerkiksi tarjous-
pyynnön pohjaksi, laatimista ei käsitellä
tässä RT-ohjekortissa.

3.1 Lähtökohtapiirustukset
Rakennuskohde mitataan tarvittavassa
Iaajuudessa ja mittausten tulokset mer-
kitään mittauspiirustukseen, jonka piir-
rospohjana voi olla vanha piirustus.

Muutoskohteen rakenteet, niiden kun-
to ja vauriot selvitetään tarvittavalla tark-
kuudella. Selvityksen tulokset esitetään
rakenneselvityspiirustuksessa tekstein
ja paikannusmerkinnöin.

Julkisivuvauriot esitetään tarvittaessa
mittaus- ja rakenneselvityspiirustuksella.

Lähtökohtapiirustusten laatimisessa
käytetään joko olemassaolevia vanhoja
piirustuksia tai uudelleen mittausten ja
selvitysten perusteella piirrettyjä piirus-
tuksia.

3.2 Luonnospiirustukset
Luonnospiirustuksissa esitetään suunni-
teltu Iopputulos eri vaihtoehtoina. Valittu
vaihtoehto tarkennetaan lopullisilla luon-
nospiirustuksilla, joissa erotetaan uudet
rakennusosat paikalleen jäävistä raken-
nusosista taulukon 1 merkintöjä ja koh-
dan 4 ohjeita soveltaen.

3.3 Piirrospohjat
Lähtökohtapiirustukset kehitetään vali-
tun luonnoksen perusteella piirrospohjik-
si. Niitä täydentämällä tuotetaan uudisra

kentamisen piirustusten tarkkuudella ja-
purettavine rakenteineen pääpiirustuk-
set, työpiirustukset, erityissuunnitelmat
ja ajantasapiirustukset.

Piirrospohjissa esitetään vanhat ja uu-
det rakennettavat osat toisistaan erottuval-
la tavalla, kohta 4. Purettavat osat esite-
tään pisteviivalla. Ylirastitusta käytetään
yleensävainerillisessäpurkupiirustuksessa.

3.4 Pääpiirustukset

Asemapiirros
• RakMK A2  Kohta 5.2.2 Määräys

Asemapiirroksesta tulee selvitä tilanne en-
nen ja jälkeen suunnitellun rakentamisen
sekä riittävästi myös rakentamisen vaiku-
tus naapurien asemaan.
Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä
asemapiirros laaditaan siltä osin ja siinä
laajuudessa kuin korjaus- ja muutostyöllä
on vaikutusta tontin tai rakennuspaikan olo-
suhteisiin ja käyttöön.

Muutospiirustuksessa merkitään raken-
nuksessa tehtävien muutosten paikka esi-
merkiksi kolmipistekatkoviivalla ja teksti-
merkinnällä. Olemassa oleva rakennus
ja mahdollinen laajennus tai uusi raken-
nus esitetään toisistaan eroavalla tavalla.
Purettavat rakennukset tai rakennuksen
osat esitetään pisteviivalla. Asemapiirus-
tuksen laatiminen on esitetty tarkemmin
RT-ohjekortissa RT 15-10784 Asemapii-
rustuksen laatiminen.

RT 15-10849 ohjetiedosto 4
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Olemassa olevat
piirustukset

Muutos- ja korjaushankkeen
piirrospohjat

Muutos- ja korjaus-
hankkeen piirustukset

Suunnittelun
aloitusvaihe

Vanhat piirustukset
esimerkiksi pääpiirustukset

tai ajantasapiirustukset

Suunnittelu- ja
toteutusvaihe

Työpiirustukset
laaditaan piirrospohjille

täydentämällä

3.7 Ajantasapiirustukset
laaditaan piirrospohjia

täydentämllä

Rakennuksen
käyttöönottovaihe

Seuraava
muutoshanke

Pääpiirustuksien
ajantasapiirustukset rakennus-

aikaisine muutoksineen raken-

nusvalvontaviranomaiselle

Muutos- ja korjaus-
hankkeen vaihe

3.1 Lähtökohtapiirustukset
vanhat piirustukset tai

uudet mittauspiirustukset

rakenneselvityspiirustukset

3.3 Piirrospohjat
kehitetään muiksi piirustuksiksi

valittujen luonnospiirustusten

pohjalta

3.2 Luonnospiirustukset
laaditaan lähtökohta-

piirustusten pohjalta

3.6 Purkupiirustukset
laaditaan lähtökohta-

piirustusten pohjalta

3.4 Pääpiirustukset
laaditaan piirrospohjille

täydentämällä

3.5 Erityissuunnitelmat
laaditaan piirrospohjille

täydentämällä

Lähtökohtapiirustukset
edellisen muutoshankkeen

ajantaspiirustukset

Kuva 3.
Muutos- ja korjausrakentamisen piirustusten laatiminen kaaviona.
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Pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset
Pääpiirustuksissa esitetään sekä raken-
nus ennen muutos- ja korjaustyötä että
muutos- ja korjaussuunnitelma. Myös ti-
lojen käyttötarkoitukset sekä palotekni-
nen osastointi esitetään. Purettavat osat
ja tilojen poistuvat käyttötarkoitukset voi-
daan selvyyden vaatiessa esittää erilli-
sellä purkupiirustuksella rakennusval-
vontaviranomaisen suostumuksella.

Julkisivu esitetään sellaisena kuin se
tulee olemaan muutos- ja korjaustöiden
jälkeen. Pienet muutokset voidaan osoit-
taa samassa piirroksessa pisteviivalla,
taulukko 1. Kun muutoksia on paljon tai
julkisivut muuttuvat oleellisesti, ne
esitetään eri piirroksella. Rakennusval-
vontaviranomaisen suostumuksella ole-
massa olevan tilanteen kuvaamiseen
voidaan käyttää valokuvaa.

Kuvan 4 esimerkissä pääpiirustuksen
piirrospohjasta esitetään purettavat, van-
hat paikalleen jäävät ja uudet suunnitellut
rakennusosat perinteisellä tavalla.

Pääpiirustuksien ja muiden asiakirjojen
laatiminen on esitetty tarkemmin RT-oh-
jekortissa RT 15-10824 Pääpiirustukset,
erityissuunnitelmat ja selvitykset.

3.5 Erityissuunnitelmat
Kun muutos- ja korjaus- tai lisärakenta-
miseen vaaditaan rakennus- tai toimen-
pidelupa, pääpiirustuksien laatimiseen
tarvitaan erityissuunnitelmia tapauskoh-
taisesti, useimmiten rakennesuunnitel-
mat, ilmanvaihto-, vesi- ja viemärilaitteis-
tosuunnitelmat sekä sähkösuunnitelmat.

Korjaussuunnitelmassa esitetään käyt-
töön jäävät rakenteet ja niiden toiminta
sekä purettavat rakenteet. Lisäksi selvite-
tään olemassa olevat pohjarakenteet ja
niiden kunto.

3.6 Purkupiirustukset
Tarvittaessa esitetään purettavat raken-
teet ja rakennusosat erillisessä työpiirus-
tuksessa kohdassa 4.2 annettuja ohjeita
noudattaen. Purkupiirustuksen piirrospoh-
jana käytetään olemassaolevaa vanhaa pii-
rustusta tai lähtökohtapiirustusta. Kuva 5.

Jos purkupiirustus Iiitetään pääpiirus-
tuksiin, siinä esitetään myös tilojen pois-
tuvat käyttötarkoitukset.

3.7 Ajantasapiirustukset
Ajantasapiirustuksella esitetään raken-
nuksen kokonaistilanteesta ajantasalla
oleva tieto. Kustakin muutos- ja korjaus-
vaiheesta tulee olla piirustus, joka esittää
toteutuneen Iopputuloksen.

Ajantasapiirustus tuotetaan piirros-
pohjasta, johon täydennetään rakennus-
aikaiset muutokset. Eri-ikäiset raken-
nusosat erotetaan toisistaan siten, että
ajantasapiirustusta voidaan käyttää käyt-
tö- ja huolto-ohjeen tietolähteenä sekä seu-
raavan muutos- ja korjaushankkeen lähtö-
kohtapiirustuksena.©
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kaiteet
otetaan
talteen

1210 1210800

aukko
1300

korkeus
2100

aukko
1300

korkeus
2100

Kuva 5.
Esimerkki erillisestä purkupiirustuksesta.

Kuva 4.
Esimerkki piirrospohjasta, joka tekstein ja mitoituksin täydennetään pääpiirustukseksi.
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TEKSTI

4 PIIRUSTUSMERKINNÄT

Muutos- ja korjaustoimenpiteiden kuvaami-
sessa tarvittavat piirustusmerkinnät ja nii-
den merkitys esitetään taulukossa 1. Mer-
kintöjen käyttöä havainnollistetaan esimer-
kein kuvissa 4, 5, 6, 7, 8 ja 9.

Vaihtoehtoisista merkinnöistä valitaan
tapauskohtaisesti sopivin, yksiselitteisin
ja selkeimpään esitystapaan johtava.
Valintaan vaikuttavat piirustuksen laadin-
tatapa, käytettävä piirrospohja, esimer-
kiksi vanha piirustus, sekä muutos- tai
korjaustoimenpiteen Iaajuus ja Iuonne.
Samassa hankkeessa käytetään kussa-
kin vaiheessa vain yhtä vaihtoehtoa.

4.1 Merkintöjen käyttö

Purettavat ja vanhat rakennusosat

Purettavat seinät kuvataan pisteviivalla.
Kuva 6a.

Vanhat ja uudet rakennusosat kuva-
taan siten, että ne selvästi erottuvat toisis-
taan.Säilytettävät vanhat osat voidaan te-
hostaa rasteroimalla tai tummentamalla
koko Ieikkauspinta.Kuvat 6b ja 6c.Vanhaa
piirustusta piirrospohjana käytettäessä
rakennetietojen säilyttämiseksi piirustuk-
sissa suositellaan harmaarasterointia ai-
nemerkintöjen päälle.

Säilytettävien vanhojen rakennusosi-
en tehoste voi myös olla rajaviivan Ieven-
täminen, joko kaikilta reunoilta tai oikean
ja alareunan osalta. Uudet seinät voi-
daan tehostaa ainemerkinnöin tai pai-
kantaa pohjapiirrokseen ja esittää raken-
netyyppeinä piirustuksen tekstiosassa.
Kuvat 6d ja 6e.

Aukot

• Leikatut aukot
Rakennusosaan tehtävä uusi aukko kuva-
taan Ieikkaustasossa pisteviivalla. Aukon
uudet reunat kuvataan kuten uudet osat.
Kuva 7a.

Suljettava aukko kuvataan Ieikkaus-
tasossa uuden rakennusosan viivale-
veydellä ja tarvittaessa ainemerkinnällä.
Aukosta mahdollisesti poistuva ovi voi-
daan tarvittaessa kuvata pisteviivalla,
kuva 7b.

• Näkyvät aukot
Suljettava aukko, esimerkiksi vanha auk-
ko välipohjassa, kuvataan pisteviivalla
(poistuva raja). Uutta rakennusosaa mää-
rittävä lävistäjä esitetään ehjällä viivalla ja
varustetaan tekstiselvityksellä. Kuva 7c.

Paikalleen jäävä vanha aukko merkitään
vahventamalla Iisämääresymboli ristik-
käislävistäjän toinen Iävistäjä. Kuva 7d.

Vanhaan rakennusosaan tehtävä uusi
aukko kuvataan kuten uudet osat.Kuvaus
varustetaan tarvittaessa tekstiselvityk-
selIä. Kuva 7e.

RT 15-10849 ohjetiedosto 6
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seinän poisto
6a

6d

VS 1

vanhan ja uuden osan erottaminen
6b

6e

6c

VS 1

Kuva 6.
Seinän poiston 6a sekä uuden ja vanhan seinän esitystavat  6b, 6c , 6d ja 6e.

7a seinään tehtävä aukko 7b suljettava aukko seinässä

VP 2

7c suljettava aukko välipohjassa

7e avattava aukko välipohjassa

7d vanhan välipohjan aukko,
jota ei suljeta

uusi   a
ukko

Kuva 7.
Esimerkkejä aukon esittämisestä seinässä ja välipohjassa.

Taulukko 1.
Muutospiirustuksien merkinnät ja tarkoitus.

Nimi ja merkitys Merkintä Esimerkkejä

• pisteviiva on poistuvan osan symboli kuvat 4, 6, 7, ja 8

• levennetty viiva on paikalleen jäävän osan
symboli kuvat 4, 6,  8 ja 9

• yliviivausta käytetään poistuvan tekstin osoit-
tamiseen

kuva 8

• kolmipistekatkoviivalla rajataan tarvittaessa
muutos- ja korjaustöiden kohdealue

• purkupiirustuksessa poistettavat rakenteet
tai osat ylirastitetaan

kuva 8

kuvat 5 ja 9
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Ovet
Poistettava ovi kuvataan tarvittaessa pis-
teviivalIa, kuva 8a.

Paikalleen jäävän vanhan oven voi tar-
vittaessa erottaa uusista ovista esimer-
kiksi levennettyllä viivalla, kuva 8b. Työ-
piirustuksessa on lisäksi tekstillä selvitet-
tävä, mikä oven osa jää paikalleen (kar-
mi, ovilevy).Ovimerkinnät selitetään aina
piirustuksen tekstiosassa.

Portaat
Poistettavat portaat kuvataan pisteviival-
la, kuva 8c. Paikalleen jäävien vanhojen
portaiden vaatima aukko ja nuolimerkintä
merkitään Ievennetyllä viivalla. Kuva 8d.

Laitteet ja kalusteet
Poistettava laite tai kiintokaluste kuva-
taan pisteviivalla ja varustetaan tarvitta-
essa selventävällä tekstillä, kuva 8e.

Paikalleen jäävä vanha Iaite, kaluste
tms. merkitään vahventamalla Iisämää-
resymboli, joka voi olla esimerkiksi Iävis-
täjä, kuva 8f.

Tekstit
Poistuva ominaisuus, esimerkiksi tilan käyt-
tötarkoitus tai muuttuva korkeusasema
osoitetaan yliviivaamalla teksti, kuva 8g.

Kohdealueen rajaus
Muutos- tai korjausalue rajataan tarvitta-
essa Ieveällä kolmipistekatkoviivalla. Sel-
vyyden vaatiessa esitetään kohdealue
Iisäksi paikannuskaaviolla piirustuksen
kansilehdellä, kuva 8h.

4.2 Purkupiirustus
Purkupiirustus laaditaan vanhaa piirus-
tusta piirrospohjana käyttäen. Purettavan
seinän tai seinän osan rajakohdat merki-
tään selvästi. Purettavien osien merkintä-
nä voidaan käyttää ylirastitusta ja tietoa
purkujätteen laadusta, kuva 9a.

Purkualue tai purettavat rakennusosat
voidaan esittää myös tehostettuna ja
tekstillä varustettuna. Kuvat 9a ja 9b.

Purettavat portaat merkitään ylirasti-
tuksella esimerkiksi kuten kuvassa 9c.
Tarvittaessa kuvaus varustetaan tarken-
tavalla  tekstillä.

Poistettavat Iaitteet, kalusteet tms.mer-
kitään ylirastituksella kuten kuvassa 9d.

Leikkaustasossa näkyvä uusi avattava
aukko merkitään ylirastituksella, kuva 9e
ja varustetaan tarvittaessa tekstiselvi-
tyksellä.

Uusi avattava aukko kuvataan kuten
uudisrakentamisessa ja varustetaan tar-
vittaessa tekstiselvityksellä, kuva 9e.

Jos purkupiirustus piirretään koko-
naan uutena piirustuksena, voidaan pu-
rettavien osien merkintänä käyttää piste-
viivaa, ellei purettavien osien rakennetta
ole tarpeen näyttää. Jos Iaadittavassa
piirustuksessa on välttämätöntä ja suo-
tavaa selvittää purettavan osan rakenne,
käytetään ylirastitusta, kuva 9f.©
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uusi aukko

9a purkupiirustus, seinien poisto 9b purkupiirustus, seinien poisto

9c purkupiirustus, portaan poisto 9d purkupiirustus, poistuva laite tai
symboli

öljykattila

9e purkupiirustus, seinään tehtävä
aukko

9f ylirastitus jättää vanhan rakenteen
kuvauksen näkyviin

seinät puretaan
tältä alueeelta

kuntotutkimuksessa
todettu purettavissa
seinissä asbestia

Kuva 9.
Esimerkkejä purkupiirustuksessa esitettävistä purettavista rakennuksen osista.

vanha öljykattilaöljykattila

ODOTUSTILA

muutoksia / II krs

poistettava ovi8a 8b vanha paikalleen jäävä ovi

8c poistettava porras 8d vanha paikalleen jäävä porras

8e poistettava laite 8f vanha paikalleen jäävä laite

8g poistuva teksti 8h kohdealueen rajaus

Kuva 8.
Esimerkkejä poistettavien ja paikalleen jäävien rakennusosien ja laitteiden sekä pois-
tuvan käyttötarkoituksen ja muutosalueen esittämisestä.
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5 ESIMERKIT

Pääpiirustuksissa esitetään mm.
• rakenteet ja rakenteissa olevat aukot,

ikkunoiden valoaukkojen pinta-ala huone-
alasta 1

• uloskäytävien ja ovien leveydet (RakMK:n
osat E1, F1, G1), aukeamissuunnat, tarvitta-
vat kynnykset 2

• portaat, luiskat, hissi- ja muut kuilut 3
• pääasialliset kiinteät kalusteet ja varusteet 4
• vesipisteet ja lattiakaivot 5

RT 15-10849 ohjetiedosto 8
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Kuva 10.
Muutos- ja korjausrakentamisen pääpiirustuksien pohjapiirustuksessa esitettäviä asioita. Mittakaava 1:100.
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• huoneiden ja tilojen käyttötarkoitus 6
• palo-osastojen rajat, osastoivien raken-

nusosien paloluokat 7
• kerroskorkeudet ja tarvittavat kerrosten ja

tasojen korkeusasemat 8
• huoneiden, tilojen ja kulkuväylien vapaa

korkeus 9
• parvet, alakatot ja alle 1600 ja 2200 mm:n

alueet 10

• ääneneristävyys RakMK C1 11
• varatiet ja niiden leveydet 12
• huoneiden keskikorkeudet
• rakennuksen ja osien päämitat
• liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvien

hissien mitat/vapaa tila hissin edessä
• liikkumis- ja toimimisesteisille tarkoitettujen

wc- ja pesutilojen mitoitus
• luiskien kaltevuus ja mitoitus

• myös vaipan ulkopuoliset rakenteet ja raken-
nusosat kuten räystäät, aurinkokerääjät
sekä alapohjan alaiset rakenteet

• rakennuksen ja sen osien sekä rungosta ul-
konevien osien pysty- ja vaakasuuntaiset
päämitat

• vapaa korkeus ulkonemien alla sekä ajo- ja
kulku-aukkojen vapaa korkeus

©
R

ak
en

nu
st

ie
to

sä
ät

iö
R

T
S

20
05

9 ohjetiedosto RT 15-10849

8

28
50

27
00

45

h 
=

 1
60

0 
m

m 32
00

+34.252

91
YP 2

VP 2 YP 3

YP 1
YP 2

US 1ULLAKKOASUNTO

PARVEKE

12
00

Leikkaus A-A

Osa julkisivua

10 h 
=

 2
20

0 
m

m

Kuva 11.
Muutos- ja korjausrakentamisen pääpiirustuksien leikkaus- ja julkisivupiirustuksessa esitettäviä asioita. Mittakaava 1:100.
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Kuva 12.
Esimerkki hissin rakentamisesta vanhaan taloon ja sen esittämisestä. Mittakaava 1:100.
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Kuva 13.
Esimerkki pientalon muutos- ja laajennussuunnitelman pääpiirustuksista. Kuvassa osa pääpiirustuksista mittakaavassa 1:200.
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KIRJALLISUUTTA

Viranomaisten määräyksiä ja ohjeita

MRL Maankäyttö- ja rakennuslaki. Suomen
säädöskokoelma 132/1999. Seurattu sää-
dökseen 231/2003. (2003)-lisälehti: Laki
maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
476/2004. 28 s. (RT YM1-21222)

MRA Maankäyttö- ja rakennusasetus. Suo-
men säädöskokoelma 895/1999. 12 s.
(RT YM1-21124)

YVAL Laki ympäristövaikutusten arviointimenet-
telystä. Suomen säädöskokoelma 468/1994.
Seurattu säädökseen 267/1999 asti. 3 s.
(RT YM1-21110)

YVAA Asetus ympäristövaikutusten arviointi-
menettelystä. Suomen säädöskokoelma
268/1999. 4 s. (RT YM1-21111)

Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä an-
nettavista tiedotteista sekä ongelmajätteiden
pakkaamisesta ja merkitsemisestä. Suomen
säädöskokoelma 659/1996. 1 s.
(RT YM1-21019)

Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä
Suomen säädöskokoelma 295/1997.
(RT YM1-21037)

Laki asuntojen korjaus- ja energia-avustuksis-
ta. Suomen säädöskokoelma 1021/2002. 2 s.
(RT YM1-21220 )

Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus- ja
energia-avustuksista.Suomen säädöskokoel-
ma 57/2003. 3 s. (RT YM1-21221)

Rakennussuojelulaki.Suomen säädöskokoel-
ma 60/1985. (1999). 3 s. (RT YM1-21128)

Asetus valtion omistamien rakennusten suoje-
lusta.Suomen säädöskokoelma 480/1985.1 s.
(RT YM1-21110)

Asema- ja rakennuskaavamerkinnät ja -mää-
räykset. Ympäristöministeriö, kaavoitus- ja ra-
kennusosasto, opas 2/1992. 46 s.
(RT YM1-20950)

Suomen rakentamismääräyskokoelma

Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto

A1 Rakennustyön valvonta.Määräykset ja oh-
jeet 2000. 21 s.(RT RakMK-21156).

A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitel-
mat. Määräykset ja ohjeet 2002. 16 s. (RT
RakMK-21202).

A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje. Mää-
räykset jaohjeet 2000. 4s.(RTRakMK-21155).

A5 Kaavamerkinnät. Asetus 2000. Ympäristö-
ministeriö. 29 s. (RT RakMK-21158).

B1 Rakenteiden varmuus ja kuormitukset.
Määräykset 1998. 7 s. (RT RakMK-21069).

B3 Pohjarakenteet. Määräykset ja ohjeet
2004. 16 s. (RTRakMK-21228)

C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuk-
sessa. Määräykset ja ohjeet 1998. 8 s.
(RT RakMK-21090).

C2 Kosteus. Määräykset ja ohjeet 1998. 11 s.
(RT RakMK-21099).

C3 Rakennuksen lämmöneristys. Määräykset
2003. (lokakuu 2003, 2. korjattu painos) 5 s.
(RT RakMK-21216).

C4 Lämmöneristys. Ohjeet 2003. 19 s.
(RT RakMK-21217)

D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto.
Määräykset ja ohjeet 2003. 23 s.
(RT RakMK-21218)

D3 Rakennusten energiatalous. Määräykset
ja ohjeet.1979. 4 s. (RakMK-20188)

E1 Rakennusten paloturvallisuus. Määräyk-
set ja ohjeet 2002. 29 s. (RT RakMK-21201).

E2 Tuotanto- ja varastorakennusten paloturval-
lisuus. Ohjeet 1997. 6 s. (RT RakMK-21046).

F1 Liikkumisesteetön rakentaminen.Määräyk-
set ja ohjeet 1997. 4 s. (RT RakMK-21156).

F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus.Määräyk-
set ja ohjeet 2001. 20 s. (RT RakMK-21184).

G1 Asuntosuunnittelu. Määräykset ja ohjeet
2005. 4 s. (RT RakMK-21256).

RT-ohjekortteja ja standardeja

RT 08-10521 Asbesti, asbestikartoitus ja siitä
aiheutuvat toimenpiteet. 1993. 12 s.

RT 11-10781 Luvan hakeminen rakentami-
seen. 2002. 12 s.

RT 15-10635 Esitystapaohjeet. Rakennuspii-
rustukset. 1997. 24 s.

RT 15-10641 Mitoituksen esittäminen. Raken-
nuspiirustukset. 1997. 12 s.

RT 15-10772 Piirustus- ja asiakirjaluettelo.
2002. 11 s.

RT 15-10784 Asemapiirustuksen laatiminen.
2002. 16 s.

RT 15-10802 Piirustuslehti. Rakennuspiirus-
tukset. 2003. 4 s.

RT 15-10824 Pääpiirustukset, erityissuunni-
telmat ja selvitykset. 2004. 20 s.

RT 18-10702 Asuintalon huoltokirjan laadinta.
Käytössä oleva talo. 1999. 12 s.

RT 18-10713 Toimitilakiinteistön huoltokirjan
laadinta. 1999. 24 s.

RT 18-10610 Asuintalon huoltokirjan laadinta.
1996. 12 s.

RT 18-10671 Liike- ja palvelurakennusten
kuntoarvio. Tilaajan ohje. 1998. 12 s.

RT 18-10672 Liike- ja palvelurakennusten
kuntoarvio. Suoritusohje. 1998. 16 s.

RT 18-10673 Liike- ja palvelurakennusten
kuntoarvio. Esimerkkiraportti. 1998. 12 s.

RT 18-10780 Asuntoyhtiön korjaushankkeen
kulku. 2002. 11 s.

RT 18-10785 Asuinkiinteistön kuntoarvio. Laa-
jennettu energiatalouden selvitys. 2002. 21 s.

RT 18-10794 Asuinkiinteistön kuntoarvio. Esi-
merkkiraportti. 2003. 16 s.

SFS-EN ISO 7518 Technical drawings.Const-
ruction drawings. Simplified representation of
demolition and rebuilding. (ISO 7518:1983)

Muita julkaisuja

Maankäyttö- ja rakennuslaki selityksineen.
Käytännön käsikirja. Lauri Jääskeläinen, Ola-
vi Syrjänen. Rakennustieto Oy. 2000. 440 s.

Harkintavalta kaavoituksessa ja rakentami-
sessa. Olavi Syrjänen. Rakennustieto Oy.
1999. 344 s.

Maankäyttö- rakennuslaki perusteluineen.
Lakikokoelma. Oy Edita Ab. 2000. 283 s.

Esteetön rakennus ja ympäristö. Kaikille so-
veltuva liikkumis- ja toimimisympäristö. Suun-
nitteluopas 1998. Rakennustietosäätiö RTS.
Rakennustieto Oy. Tampere 1998. 75 s.

Kerrosalan laskeminen.Ympäristöopas 72.
Ympäristöministeriö. Rakennustieto Oy. Tam-
pere 2000. 35 s.

Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvallisuus
korjausrakentamisessa. Ympäristöopas 39. Ym-
päristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto.
Uusittu painos 2003. Oy Edita Ab. 166 s.
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RAKENNUKSEN PINTA-ALAT   SFS 5139

Tämä ohje on asiasisällöltään yhtäpitävä standardin 
SFS 5139 Rakennuksen pinta-alat kanssa. 

RT 12-11055
KH X0-00494
LVI 00-10483
SIT 12-610082

OHJEET
joulukuu 2011
1 (12)
Korvaa RT 12-10277
 LVI 00-10001
 KH X0-00085
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SISÄLLYSLUETTELO

1  SOVELTAMISALA

2 VELVOITTAVAT VIITTAUKSET

3 TERMIT JA MÄÄRITELMÄT

4 RAKENNUKSEN ALAT 
4.1 Alojen järjestelmä
4.2 Alojen laskeminen
4.3 Alojen laskemisen tarkkuus
4.4 Alojen ilmoittamisen tarkkuus
4.5 Alojen lyhenteet

5 HUONEALA
5.1 Määritelmä
5.2 Huoneala järjestelmän osana
5.3 Huonealan laskeminen

Kuva 1.  Alojen järjestelmä.  Alat lasketaan rakennuksen vaakasuorissa leikkauksissa (pohjapiirroksissa) kaikissa kerrostasoissa (kerroksissa, 
kellarikerroksissa ja ullakolla).

5.4 Porras huonealan laskemisessa

6 RAKENNUSOSA-ALA
6.1 Määritelmä
6.2 Rakennusosa-ala järjestelmän osana
6.3 Rakennusosa-alan laskeminen

7 HUONEISTOALA
7.1 Määritelmä
7.2 Huoneistoala järjestelmän osana
7.3 Huoneistoalan laskeminen

8 KERROSTASOALA
8.1 Määritelmä
8.2 Kerrostasoala järjestelmän osana
8.3 Kerrostasoalan laskeminen

9 BRUTTOALA
9.1 Bruttoala järjestelmän osana

9.2 Bruttoalan laskeminen

10 KÄYTTÖALA
10.1 Käyttöala järjestelmän osana
10.2 Käyttöalan laskeminen

OPASTAVAT LIITTEET
Liite A Kerrosala
Liite B Asumisen tilojen pinta-alat
Liite C Maatalouden tilat
Liite D Hyötyala
Liite E Olosuhdesäädellyt tilat
Liite F Rakennuksen ala

LYHENTEITÄ

MUUTOKSET EDELLISEEN PAINOKSEEN

KIRJALLISUUTTA

Kukin kerrostaso muodostuu
-  tiloista ja 
-  tiloja rajaavista rakennusosista
Tiloille lasketaan huoneala.
Rakennusosille lasketaan 
rakennusosa-ala.

Rakennuksen kaikille 
kerrostasoille laske-
taan kerrostasoala ul- 
koseinien ulkopintojen 
mukaan.
Kerrostasoala on ker- 
rostason huonealojen 
ja rakennusosa-alojen 
summa.

Rakennuksen bruttoala on 
kerrostasoalojen summa. Huoneistoala on 

huoneistoon 
kuuluvien tilojen ja 
huoneiston sisäisten
ei-kantavien 
rakennusosien summa.

BRUTTOALA KERROSTASOALA

Tilojen 
huonealat

Rakennusosien
rakennusosa-
alat

Runkoraken-
nusosat

Tila 5

Huoneistoala
n

Huoneistoala
1

HUONEALA
RAKENNUSOSA-ALA

HUONEISTOALA

Ullakko

3. Kerros 

2. Kerros 

1. Kerros 

Kellari

KÄYTTÖALA

Rakennuksen käyttöalaan laske- 
taan mukaan myös rakennuk- 
sen ulkopuoliset osat, kuten par-
vekkeet, terassit ja luhtikäytävät.
Käyttöala lasketaan kerrostasoit-  
tain ulkotiloja rajaavien rakennus- 
osien ulkopinnan mukaan.
Rakennuksen käyttöala on ker- 
rostasojen käyttöalojen summa.

STANDARDIKÄSITTEET 

HUONEALA
RAKENNUSOSA-ALA
      ei-kantavat rakennusosat
      runkorakennusosat
HUONEISTOALA
KERROSTASOALA
BRUTTOALA
KÄYTTÖALA

Ei-kantavat 
rakennusosat

Tila 4

Tila 3

Tila 2

Tila 1

Tila n

Ullakko

3. Kerros 

2. Kerros

1. Kerros 

Kellari
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RT 12-11055   KH X0-00494   LVI 00-10483   SIT 12-610082   ohjeet  –  2

1 SOVELTAMISALA

Standardissa SFS 5139 ja tässä ohjeessa esitetään rakennuk-
sen ja sen tilojen laajuutta kuvaavien pinta-alojen laskeminen 
määriteltyjä käsitteitä käyttäen. Näitä mitattavia käsitteitä ovat 
huoneala, rakennusosa-ala alakäsitteineen, huoneistoala, ker-
rostasoala, bruttoala ja käyttöala.

Standardin SFS 5139 soveltamisalaan eivät kuulu tilajohtami-
sen (Facility Management) tilavuuden ja pinta-alojen laskemi-
nen, jota varten on laadittu eurooppalainen standardi SFS-EN 
15221-6 Facility Management. Part 6: Area and Space Measure-
ment in Facility Management.

2 VELVOITTAVAT VIITTAUKSET

Standardissa 5139 ei ole velvoittavia viittauksia. 

3 TERMIT JA MÄÄRITELMÄT

Standardissa SFS 5139 käytettävät termit ja määritelmät ovat 
tässä ohjeessa kutakin käsitettä kuvaavan luvun alussa.

4 RAKENNUKSEN ALAT

Rakennuksen ja sen osien laajuutta kuvataan pinta-aloina vaa-
kasuorassa leikkauksessa, rakennuksen pohjapiirroksissa. Tässä 
ohjeessa käytetään näistä pinta-aloista nimitystä ala. Kuva 1.

4.1 Alojen järjestelmä

Tämän ohjeen laajuuskäsitteet 
•	 huoneala 
•	 rakennusosa-ala

 – runkorakennusosat
 – ei-kantavat rakennusosat 

•	 huoneistoala
•	 kerrostasoala
•	 bruttoala
•	 käyttöala
muodostavat järjestelmän, jonka tavoitteena on, että osia yh-
teen laskemalla saadaan kulloinkin tarvittava, rakennuksen 
osan tai koko rakennuksen laajuutta kuvaava ala. Järjestelmä 
on rakennettu toisaalta kattavaksi ja toisaalta päällekkäisyyden 
estäväksi. Kuva  1.

4.2 Alojen laskeminen

Alat lasketaan pohjapiirroksista, ensisijaisesti merkittyjä mittoja 
käyttäen. Kuva 2.

Jos rakennuksen aloista ei ole ajan tasalla olevia tietoja eikä 
käytettävissä ole luotettavia piirustuksia, alojen laskemista var-
ten laaditaan mittausten perusteella erityiset mittauspiirustuk-
set. Mittauspiirustuksiin tulee merkitä kaikki alojen laskemises-
sa tarvittavat mitat.

Kuva 2.  Alat lasketaan rakennuksen pohjapiirroksista merkittyjä mittoja käyttäen. Kuvaan on värillä merkitty esimerkit  huonealan ja 
rakennusosa-alan muodostumisesta. Rakennusosat on jaettu runkorakennusosiin ja ei-kantaviin rakennusosiin.
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4.3 Alojen laskemisen tarkkuus

Alojen laskemista varten mitat luetaan ja laskutoimitukset suo-
ritetaan vähintään neljän merkitsevän numeron tarkkuudella. 
Mittoja ei kuitenkaan tarvitse lukea tarkemmin kuin 10 mm:n 
tarkkuudella. Kun mitta on kahden pyöristysarvon puolessa vä-
lissä (esim. 2335 mm tai 2345 mm), se pyöristetään parilliseen 
pyöristysarvoon (2335 mm pyöristetään 2340 mm:iin, 2345 mm 
pyöristetään 2340 mm:iin).

4.4 Alojen ilmoittamisen tarkkuus

Alat ilmoitetaan neliömetreinä kokonaislukuina. Alle 100 m2:n 
alat ilmoitetaan kuitenkin desimaalilukuina 0,5 m2:n tarkkuu-
della. Aloja ilmoitettaessa on suotavaa viitata piirustukseen, 
josta alat on laskettu. Tarvittaessa mainitaan laajuuskäsite, jota 
alaa laskettaessa on käytetty (huoneala, huoneistoala jne.).

4.5 Alojen lyhenteet

Aloja ilmoitettaessa voidaan käyttää seuraavia lyhenteitä, jotka 
sisältävät tiedon laskemiskäsitteestä: 
•	 hum2 =  ala huonealana m2 
•	 rom2 =  ala rakennusosa-alana m2 
•	 htm2 =  ala huoneistoalana m2

•	 ktm2 =  kerrostasoala neliömetreinä 
•	 brm2 =  bruttoala neliömetreinä
•	 kam2 =  käyttöala neliömetreinä.

5 HUONEALA

5.1 Määritelmä

Huoneala on rakennuksen tilan ala, jonka rajoina ovat tilaa ym-
päröivät seinien pinnat tai niiden ajateltu jatke. Kuva 2.

5.2 Huoneala järjestelmän osana

Huoneala lasketaan rakennuksen jokaiselle tilalle, jota rajaavat 
lattia ja katto sekä seinät ja jolla on suunniteltu käyttötarkoitus 
tai käyttötapa. Kuva 1. Sisätilaan rajoittuvan seinän voi joltain 
osalta tai kokonaan korvata kaide tai ajateltu seinä. 

Rakennuksen sisäpuoliset avoimet osat, kuten maatalouden 
ja teollisuuden tuotantorakennusten hoitotasot ja -sillat, sekä 
alapohjan alapuoliset osat, kuten putkistojen ym. kuljettami-
seen tarkoitetut vaakasuorat rakenteet eivät ole tämän stan-
dardin tarkoittamassa merkityksessä rakennuksen tiloja eikä 
niille samassa mielessä lasketa ja ilmoiteta alaa. Avoimen osan 
ala voidaan kuitenkin määritellä ja laskea jonkin erityistarpeen 
vuoksi. Nämä alat ja niiden laskemisperusteet on aina ilmoitet-
tava erillään rakennuksen laajuutta koskevista tiedoista.

5.3 Huonealan laskeminen

Huonealaa laskettaessa otetaan huomioon seuraavat täsmen-
nykset:

 – Huonealaan lasketaan mukaan vähäiset välipohjan aukot. 
 Kuva 3.

 – Seinässä olevien aukkojen ja syvennysten sekä toisarvoisten 
 ulkonemien kohdalla rajana on seinän pinnan ajateltu jatke. 
 Toisarvoisia ulkonemia voivat olla esimerkiksi koristeet tai 
 kaide. Kuvat 2 ja 6.

 – Jos seinässä on lattiaan asti ulottuva syvennys, jonka korkeus 
 on vähintään 2200 mm, lasketaan syvennyksen ala huone- 
 alaan. Kuva 6.

 – Jos seinässä on lattiaan asti ulottuva aukko, jonka korkeus 
 on vähintään 2200 mm, lasketaan aukon ala puoliksi niiden 
 tilojen huonealoihin, joiden välillä aukko on. Kuva 6.

 – Huoneen sisällä olevien kantavien ja muiden kiinteiden ra- 
 kennusosien, kuten hormien ja kanavien, rakennusosa-alaa  
 ei lasketa huonealaan. Kuva 2.

 – Talotekniset asennukset, jotka eivät ole seinien ympäröimissä 
 kuiluissa tai kanavissa, lasketaan huonealaan riippumatta 
 siitä ovatko ne koteloidut vai eivät. Kuva 6.

 – Kaappien ja muiden kiintokalusteiden ala lasketaan huone- 
 alaan. Kuva 2.

 – Rakennetuille komeroille, vaatehuoneille yms. lasketaan it- 
 senäinen huoneala.

 – Jos huoneeseen kuuluu alle 1600 mm korkeita osia, ajatel- 
 laan huonealaa rajoittavan pystysuoran pinnan kulkevan 
 kohdalla, jossa huonekorkeus on 1600 mm. Kuva 4. Tämä 
 sääntö ei koske portaan alle jäävää tasoa.

Kuva 3.  Vähäiseksi aukoksi voidaan katsoa 
esimerkiksi portaan yhteydessä oleva aukko. Aukko 
lasketaan mukaan huonealaan.

Kuva 4.  Huonealaa laskettaessa huonealaa rajoittavan pystysuoran pinnan aja- 
tellaan  kulkevan kohdalla, jossa huonekorkeus on 1600 mm. Jäännöksettömän 
yhteenlaskuperiaatteen toteutumiseksi  alle 1600 mm korkealle osalle lasketaan 
rakennusosa-ala.

rakennusosa-ala

huoneala
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5.4 Porras huonealan laskemisessa

Portaalle lasketaan erillinen portaan huoneala. Porras lasketaan 
alaan siinä tasossa, johon porras nousee. Portaan huonealaksi 
lasketaan sen aukon ala, joka välipohjassa porrasta varten on. 
Portaan alle jäävälle ala- tai välipohjan osalle lasketaan huone-
ala. Kuva 5.

Porrashuoneen huoneala lasketaan ja ilmoitetaan erikseen 
jokaisessa kerrostasossa. Porras lasketaan porrashuoneen huo-
nealaan portaan huonealana. Kuva 5.

6 RAKENNUSOSA-ALA

6.1 Määritelmä

Rakennusosa-ala on rakennusosan vaakasuoran leikkauksen 
ala. Jos rakennusosaa rajoittavassa pystysuorassa pinnassa on 
toisarvoisia aukkoja, syvennyksiä tai ulkonemia, on rajana pin-
nan ajateltu jatke. Kuvat  2 ja 6. 

6.2 Rakennusosa-ala järjestelmän osana

Rakennusosalla tarkoitetaan tässä standardissa tiloja rajaavia 
pystysuoria rakennusosia sekä rakennuksen tekniikkaa palve-
levia pystysuoria hormeja, kuiluja ja kanavia. Kuvat 2 ja 10.

Yhteenlaskuperiaatteen toteutumiseksi rakennusosiksi katso-
taan myös tilojen osat, joiden korkeus on alle 1600 mm. Kuva 4.

Rakennusosat on yleensä tarkoituksenmukaista jakaa aloja 
ilmoitettaessa seuraavasti:
•	 Ei-kantavat rakennusosat 
•	 Runkorakennusosat 

 – kantavat ja osastoivat rakennusosat 
 – ulkoseinät 
 – hormit ja hormiryhmät 
 – hissi- ja kanavakuilut 
 – 1600 mm matalammat tilojen osat. 

Kuvat 2 ja 5. 

Kuva 5. Portaan huoneala, vasemmalla, ja porrashuoneen huoneala, oikealla. Kuvaan on merkitty porrashuonetta ympäröivien rakennusosi-
en rakennusosa-alat. Hissikuilu lasketaan rakennusosa-alaan jokaisessa kerroksessa.

rakennusosa-ala

huoneala
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6.3 Rakennusosa-alan laskeminen

Rakennusosa-alaa laskettaessa otetaan huomioon seuraavat 
täsmennykset:

 – Seinän rakennusosa-alan pystysuorina rajatasoina ovat sei- 
 nän pinnat tai niiden ajateltu jatke. Kuvat 2 ja 6.

 – Seinässä olevien aukkojen ja syvennysten ala lasketaan sei- 
 nän rakennusosa-alaan seinän paksuudesta riippumatta, ellei 
 aukko tai syvennys ole lattiaan ulottuva ja vähintään 2200 
 mm korkea. Kuvat 2 ja 6.

Kuva 6.  Esimerkkejä huonealan ja rakennusosa-alan rajasta.

 – Yhteenlaskuperiaatteen toteutumiseksi seinien ympäröimät 
 kuilut ja hormit lasketaan mukaan rakennusosa-alaan. Kuvat 
 2 ja 5 .

 – Taloteknisille asennuksille, jotka eivät ole seinien ympä- 
 röimissä kuiluissa, ei lasketa rakennusosa-alaa riippumatta  
 siitä ovatko ne koteloidut vai eivät; vrt. huoneala. Kuva 6.

 – Rakennusosa-aloja laskettaessa on yleensä tarkoituksenmu- 
 kaista jakaa rakennusosat runkorakennusosiin ja ei-kantaviin 
 rakennusosiin. Kuvat 2, 7 ja 8.
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7 HUONEISTOALA

7.1 Määritelmä

Huoneistoala on ala, jota rajaavat toisaalta huoneistoa ympä-
röivien seinien, toisaalta huoneiston sisällä olevien kantavien 
ja muiden koko rakennukselle välttämättömien rakennusosien 
huoneiston puoleiset pinnat. Kuva 7.

7.2 Huoneistoala järjestelmän osana

Huoneistoala lasketaan huoneistoon kuuluvien tilojen huone-
alojen sekä ei-kantavien seinien rakennusosa-alojen summana. 
Kuva 8.

Huoneistoala voidaan laskea myös siten, että lasketaan ala 
huoneistoa ympäröivien seinien huoneiston puoleisten pinto-
jen mukaan ja vähennetään tästä alasta huoneiston sisäisten 
runkorakennusosien rakennusosa-alat. Kuva 7.

7.3 Huoneistoalan laskeminen

Huoneistoalaa laskettaessa otetaan huomioon seuraavat täs-
mennykset:

 – Kantavien ja paloteknisesti osastoivien seinien, hormiryh- 
 mien yms. rakennukselle välttämättömien rakennusosien  
 rakennusosa-alaa ei lasketa huoneistoalaan. Kuva 7.

 – Kantavassa seinässä oleva aukko, joka on lattiaan ulottuva ja 
 vähintään 2200 mm korkea, lasketaan huoneistoalaan. Kuva 6.

 – Huoneiston sisäisten ei-kantavien seinien rakennusosa-ala 
 lasketaan huoneistoalaan. Kuvat 8 ja 9.

 – Huoneistoa ympäröivien seinien rakennusosa-alaa ei lasketa 
 huoneistoalaan. Kuva 7.

 – Asuinhuoneiston sisäinen porras lasketaan n-kerroksisessa 
 asunnossa huoneistoalaan n-1 kertaa siten, että huoneisto- 
 alaan lasketaan portaiden huonealat niissä kerroksissa, joihin 
 portaat nousevat. Portaan alle alimmassa kerroksessa jäävää 
 huonealaa ei lasketa huoneistoalaan. Kuva 9.

 – Muissa kuin asuinhuoneistoissa portaan alle jäävä huoneala 
 lasketaan kokonaan huoneistoalaan.

Kuva 7.  Huoneistoalaa rajaavat toisaalta huoneistoa ympäröivien 
seinien, toisaalta huoneiston sisällä olevien runkorakennusosien 
huoneiston puoleiset pinnat.

Kuva 8.  Huoneistoala voidaan laskea huoneistoon kuuluvien tilojen 
huonealojen ja ei-kantavien rakennusosien rakennusosa-alojen 
summana.
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Kuva 9.  Huoneistoala, esimerkki  pientalosta, jossa on useampi 
kerrostaso. Huoneistoalaan lasketaan kaikissa kerrostasoissa 
huonealat ja ei-kantavien rakennusosien rakennusosa-ala. 
Ullakkotasolla huonealat rajoittuvat korkeuden 1600 mm mukaan. 
Porras lasketaan n-1 -säännön mukaan siten, että portaan  ala 
vähennetään alimmassa tasossa. Yhteenlaskuperiaatteen 
toteutumiseksi (kerrostasoala, bruttoala, käyttöala) autotallille 
samoin kuin teknisille tiloille lasketaan oma  huoneistoala ja ne on 
siksi kuvaan merkitty eri värillä. 

8 KERROSTASOALA

8.1 Määritelmä

Kerrostasoala on kerrostason ala, jonka rajoina ovat kerrostasoa 
ympäröivien ulkoseinien ulkopinnat tai niiden ajateltu jatke ul-
koseinän pinnassa olevien aukkojen ja koristeosien osalla.

8.2 Kerrostasoala järjestelmän osana

Kerrostasoala lasketaan rakennuksen ulkomittoja käyttäen. 
Kuva 11. Tällöin vähennetään kerrostasoalasta sellaiset osat, 
joille ei lasketa joko huone- tai rakennusosa-alaa. Tällaisia osia 
ovat välipohjan aukot, jotka eivät ole vähäisiä. Kuva 12.

Kerrostasoala voidaan laskea myös kerrostason huonealo-
jen ja kerrostason rakennusosa-alojen summana, kuva 10, tai 
kerrostasoon kuuluvien huoneistojen huoneistoalojen, huo-
neistoihin kuulumattomien tilojen huonealojen sekä runko-
rakennusosien ja muiden huoneistoaloihin kuulumattomien 
rakennusosien rakennusosa-alojen summana.

Kerrostasoala lasketaan rakennuksen kaikille kerrostasoille 
niiden sijainnista ja käyttötarkoituksesta riippumatta. 

Ullakolla ja kellarikerroksessa kerrostaso muodostuu vain 
niistä tiloista, joilla on suunniteltu käyttötarkoitus, ja niitä ym-
päröivistä rakennusosista. Siten esimerkiksi ullakolla sijaitse-
vat tekniset tilat, kuten ilmanvaihtokonehuone, tai varastotilat 
muodostavat kerrostasoa. Sen sijaan yläpohjan ja vesikattora-
kenteiden väliin jäävä käyttämätön tila, korkeudesta riippu-
matta, ei ole kerrostasoa. Jos tällainen käyttämätön tila myö-
hemmin rakennetaan käyttöönotettavaksi, se on muutos, joka 
vaikuttaa rakennuksen laajuustietoihin.
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8.3 Kerrostasoalan laskeminen

Kerrostasoalaa laskettaessa otetaan huomioon seuraavat täs-
mennykset: 

 – Kerrostasoalaan ei lasketa kohtia, joissa ulkoseinä kääntyy 
 syvennykseksi, kuten parvekkeita, porttikäytäviä ja ulkosei- 
 nän paksuutta syvempiä ovisyvennyksiä. Kuvat 10 ja 11.

 – Kerrostasoalaan ei lasketa rakennuksen ulkoseinän ulkopuo- 
 lella olevien pilarien, pilasterien, hormistojen, savupiipun 
 yms. alaa. Kuva 11.

 – Ympäröiviksi rakennusosiksi katsotaan ympäröivien seinien 
 lisäksi huoneiden 1600 mm matalammat osat.

Kuva 10.  Kerrostasoala on kerrostasoon kuuluvien huonealojen ja 
rakennusosa-alojen summa. Kuvassa ei ole eritelty runkorakennus-
osia ja ei-kantavia rakennusosia.

Kuva 11.  Kerrostasoala lasketaan rakennuksen ulkomittoja käyttäen. Kerrostasoalan rajoina ovat kerrostasoa ympäröivien ulkoseinien 
ulkopinnat tai niiden ajateltu jatke.

Kuva 12.  Kerrostasoalasta vähennetään  välipohjan aukot, jotka eivät ole vähäisiä.

20
10

11
80

5

210551960217002100138555815

35
90

23
67

0

20
08

0

66485 45

108



IH/1/joulukuu 2011/1000/Vla/Rakennustieto Oy   © Rakennustietosäätiö RTS 2011

ohjeet  –  9RT 12-11055   KH X0-00494   LVI 00-10483   SIT 12-610082   

9 BRUTTOALA

9.1 Bruttoala järjestelmän osana

Bruttoala kuvaa koko rakennuksen laajuutta.
Bruttoala lasketaan rakennuksen kaikkien kerrostasojen ker-

rostasoalojen summana. 

9.2 Bruttoalan laskeminen

Kerrostasoalat lasketaan bruttoalaan kokonaisina riippumatta 
kerrostason sijainnista ja sen sisältämien huoneiden käyttötar-
koituksista.

Bruttoalaan lasketaan kaikki kerrostasoalat riippumatta myös 
siitä, ovatko huoneet kylmiä vai lämpimiä.

Kuva 13. Pientalon kerrostasoalat, bruttoala ja käyttöala.

10 KÄYTTÖALA

10.1 Käyttöala järjestelmän osana

Käyttöala kuvaa rakennuksen kokonaislaajuutta, johon laske-
taan bruttoalan lisäksi mukaan myös rakennetut, ei-maanvarai-
set ulkotilat, kuten parvekkeet, luhtikäytävät, terassit ja kannet.  

10.2 Käyttöalan laskeminen

Käyttöala lasketaan rakennuksen bruttoalan ja rakennettujen 
ulkotilojen alojen summana. Ulkotilojen alojen laskemisessa 
rajoina ovat ulkoseinän ulkopinta ja tilaa rajoittavan rakennus-
osan, yleensä kaiteen, ulompi pinta. Ulkotilojen väliset raken-
nusosat, kuten parvekkeiden väliset seinät, lasketaan mukaan 
ulkotilojen summa-alaan.

Käyttöala voidaan laskea bruttoalan laskemisen tapaan  ker-
rostasoittain. Rajoina ovat ulkoseinien ulkopinnat ja ulkotilojen 
kohdalla ulkotiloja rajaavien rakennusosien ulkopinnat. Käyttö-
ala on näiden osa-alojen summa.
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OPASTAVAT LIITTEET
Opastavissa liitteissä käsitellään lyhyesti standardin käyttöön 
liittyviä yhteyksiä säännöksissä tai viranomaisohjeissa esiinty-
viin rakennuksen tai sen osan laajuutta kuvaaviin pinta-alakä-
sitteisiin.

Liite A KERROSALA

Kerrosala on maankäyttöön ja rakennusoikeuteen liittyvä kä-
site, jonka määrittelee Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 
pykälässä 115.
•	 Tontin tai rakennuspaikan kerrosalalla tarkoitetaan sille  
 rakennettaviksi sallittujen rakennusten yhteenlaskettua ker- 
 rosalaa. (§ 115, mom. 1)
•	 Rakennuksen kerrosalaan luetaan kerrosten alat ulkosei- 
 nien ulkopinnan mukaan laskettuina ja se kellarikerroksen tai 
 ullakon ala, johon sijoitetaan tai voidaan näiden tilojen sijain- 
 nista, yhteyksistä, koosta, valoisuudesta ja muista ominai- 
 suuksista päätellen sijoittaa rakennuksen pääasiallisen käyt- 
 tötarkoituksen mukaisia tiloja. (§ 115, mom. 3)
Kerrosten alat sekä ullakon ja kellarin kerrosalaan luettavien 
osien alat lasketaan standardin käsitteitä käyttäen kerrostaso-
aloina. Koska kerrosalaan luetaan ullakolla ja kellarikerroksissa 
vain pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaiset tilat, rakennuk-
sen kerrosala voi olla pienempi kuin rakennuksen bruttoala.

Liite B ASUMISEN TILOJEN PINTA-ALAT

Asunto-osakeyhtiöt, huoneistoala yhtiöjärjestyksessä

Asunto-osakeyhtiölain (22.12.2009/1599) mukaan yhtiöjärjes-
tyksessä ilmoitetaan huoneistosta rakennusalalla yleisesti 
hyväksyttyjä mittaustapoja noudattaen laskettu huoneiston 
pinta-ala. Asunto-osakeyhtiölain nojalla annetun asetuksen 
Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaus-
tavasta ja isännöitsijäntodistuksesta (12.5.2010/365) mukaan 
yleisesti hyväksyttynä huoneiston pinta-alan mittaustapana 
pidetään standardissa (SFS 5139) määriteltyä huoneistoalan 
laskemismenetelmää.

Asunto- ja kiinteistökauppa

Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista 
tiedoista (15.2.2001/130) edellyttää, että rakennuksesta tai huo-
neistosta ilmoitetaan markkinoinnissa erikseen asuintilojen ja 
muiden tilojen pinta-alat. 

Suomen rakentamismääräyskokoelman asetuksen G1 Asun-
tosuunnittelu. Määräykset ja ohjeet 2005 asuinhuoneistoa kos-
kevan määräyksen mukaan: 
•	 Asuinhuoneistossa tulee olla riittävästi tilaa lepoa, oleskelua, 
 vapaa-ajan viettoa, ruokailua ja ruoanvalmistusta, hygienian 
 hoitoa sekä asumiseen liittyvää välttämätöntä huoltoa ja säi- 
 lytystä varten. 
•	 Asuinhuoneistossa tai sen käytössä tulee olla asianmukaiset  
 tilat vaatehuoltoa ja irtaimiston säilytystä sekä polkupyörien, 
 lastenvaunujen ja ulkoiluvälineiden säilytystä varten.

Pinta-alojen laskeminen

Asunto- ja kiinteistökaupassa pinta-alojen laskemisessa ja il-
moittamisessa käytetään standardin huoneistoalaa. 

Kerrostalot

•	 Kerrostaloissa asuintiloja ovat asuinhuoneiston kaikki tilat.   
 Asuintilojen pinta-ala = huoneiston huoneistoala.
•	 Huoneistoon kuulumattomia, huoneiston ulkopuolisia, mut- 
 ta kerrostalon osakkaiden/asukkaiden käytössä olevia tiloja 
 voivat olla irtaimistovarastot kellarissa tai ullakolla sekä las- 
 tenvaunujen, polkupyörien, urheiluvälineiden yms. säilytys- 
 tilat, vaatehuoltotilat, harrastustilat, sauna. Näiden pinta- 
 aloja ei yleensä ilmoiteta.

Pientalo

•	 Asuintiloja ovat asumisen toimintoihin RakMK G1:n mukaan  
 tarvittavat tilat, kuten asuinhuoneet, oleskelutilat, keittiö, 
 keittokomero, keittotila, ruokailutila, wc-tilat, peseytymistilat, 
 sauna, vaatehuoltotilat, kodinhoitotilat, säilytystilat (kaapit, 
 komerot, vaatehuoneet), eteinen, kulkutilat, tuulikaappi.
•	 Muita tiloja voivat olla esimerkiksi säilytystilat muualla kuin 
 asuintilojen välittömässä yhteydessä, kuten varastotilat pol- 
 kupyörille, urheiluvälineille, lastenvaunuille, pihanhoitoväli- 
 neille, varastotilat ullakolla tai kellarissa; autotalli tai autosuo- 
 ja; tekniset tilat, kuten lämmönjakohuone, kattilahuone.
Jaottelulla asuintiloihin ja muihin tiloihin ei ole yhteyttä tontin 
rakennusoikeuden ja rakennuksen kerrosalan määrittelyssä 
käytettävään pääasiallisen käyttötarkoituksen määrittelyyn.

Tuettu asuntotuotanto

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA antaa ohjeita stan-
dardin soveltamisesta laajuustietojen ilmoittamisessa tukemis-
saan rakennushankkeissa.

Liite C MAATALOUDEN TILAT 

Standardissa käsitellään pinta-aloja asuin- ja toimitilarakenta-
misen näkökulmasta eikä se sellaisenaan anna vastausta maa-
talouden tuotantorakennusten laajuuden määrittelemiseen.

Ohjeita standardin soveltamisesta laajuustietojen ilmoitta-
miseen tukemissaan rakennushankkeissa antaa maa- ja met-
sätalousministeriö. 

Liite D HYÖTYALA

Hyötyala-käsitettä käytetään rakennushankkeissa, joissa tilan-
tarve hankesuunnitelmassa kirjataan tilaohjelmana. Hyötyala 
kuvaa tilaohjelmaan kuuluvien tilojen laajuutta.

Hyötyala lasketaan huonealoina. Hyötyalaan lasketaan 
kaikki tilaohjelmaan kuuluvat tilat. Tilaohjelman ja hyötyalan 
ulkopuolelle jäävät yleensä rakennuksen sisäistä liikennettä 
palvelevat tilat, kuten käytävät, portaat, porrashuoneet, tuu-
likaapit, aulat, sekä teknisiä järjestelmiä palvelevat tilat, kuten 
lämpökeskus, ilmanvaihtokonehuone.

Liite E OLOSUHDESÄÄDELLYT TILAT

Alan laskemisen kannalta ei ole merkitystä sillä, ovatko tilat 
lämpimiä vai kylmiä. Alojen ilmoittamisen kannalta sen sijaan 
voi olla tarpeen eritellä tilat, joiden lämpöolosuhteita säädel-
lään, ja tilat, joiden lämpötila saa vapaasti vaihdella ulkoläm-
pötilan mukaan. 

Asetus RakMk D3 Rakennusten energiatehokkuus käyttää ter-
miä lämmitetty nettoala ja määrittelee sen standardin käsitteitä 
käyttäen seuraavasti: 
•	 lämmitetyllä nettoalalla Anetto (m2) tarkoitetaan lämmi- 
 tettyjen kerrostasoalojen summaa kerrostasoja ympäröivien  
 ulkoseinien sisäpintojen mukaan laskettuna. Lämmitetty net- 
 toala voidaan laskea myös lämmitetystä bruttoalasta, josta  
 on vähennetty ulkoseinien rakennusosa-ala.

Liite F RAKENNUKSEN ALA

Rakennuksen ala ei ole rakennuksen laajuutta kuvaava käsite  
standardin tarkoittamassa mielessä, vaan kuvaa rakennuksen 
laajuutta maankäytön kannalta. Rakennuksen ala on rakennuk-
sen kerrostasojen kohtisuora projektio vaakatasossa.
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Kuva 14.  Kerrosalan, asuintilojen alan ja hyötyalan määrittely standardissa määriteltyjä käsitteitä käyttäen.

LYHENTEITÄ

Opastavissa tiedoissa esitetyistä käsitteistä voidaan  
käyttää seuraavia lyhenteitä:
kem2= kerrosala neliömetreinä
asm2= asuintilojen ala neliömetreinä
hym2=hyötyala neliömetreinä.

Kerrosalasta on yleisesti käytössä myös lyhenne k-m2.

Rakennushankkeen hanke-
suunnitteluvaiheessa tilan-
tarvetta arvioitaessa käyte-
tään huonealaa.
Rakennussuunnitteluvai-
heessa tilankäytön tehok-
kuutta arvioitaessa tilaoh-
jelman tilojen huonealojen
summaa (hyötyalaa) verra-
taan muiden tilojen, kuten
liikennetilat ja tekniset tilat, 
huonealojen summaan.

 
 

Rakennuksen kerrosalan laskeminen mää-
ritellään Maankäyttö- ja rakennuslaissa.
Laskemisen välineenä käytetään kerros- 
tasoalaa.
Kerroksissa kerrosalaan kuuluva ala on sama
kuin kerrosala. Kellarissa ja ullakolla kerros-
alaan luettava alue määräytyy tilojen käyttö-
tarkoituksen mukaan ja kerrosala voi olla pie-
nempi kuin kerrostasoala.
Tällöinkin laskemistapa on kerrostasoalan 
laskemistavan mukainen, aluetta rajaavien 
seinien ulkopintojen mukaan. Kerrosala on 
näin laskettujen kerrostasoalojen summa.

Asuinhuoneistojen laa-
juutta ilmoitettaessa
voidaan joutua ilmoitta-
maan erikseen asuintilo-
jen ja muiden tilojen 
huoneistoala.

KERROSTASOALA

Tilojen 
huonealat

Rakennusosien
rakennusosa-
alat

Runkoraken-
nusosat

Tila 5

Huoneistoala
n

Huoneistoala
1

HUONEALA
RAKENNUSOSA-ALA

HUONEISTOALA

Ullakko

3. Kerros 

2. Kerros 

1. Kerros 

Kellari

KÄYTTÖALA

Ullakko

3. Kerros 

2. Kerros

1. Kerros 

Kellari

Käyttöala on standardiin 
SFS 5139 (1985) nähden uusi

laajuutta laajemmin kuin brutto-

 
käsite. Käsite kuvaa rakennuksen
 
ala. Mukana ovat myös raken-

 
nuksen rakennetut ulkotilat.
Käsitteellä on merkitystä raken-
nuskustannuksia laskettaessa,
kiinteistön hoidossa jne. 

OPASTAVAT TIEDOT
STANDARDIKÄSITTEIDEN KÄYTTÖ
 HUONEALA
        ohjelma-ala 
        hyötyala    
        tilatehokkuus     
HUONEISTOALA
        asuinhuoneisto - asuintilat, muut tilat 
KERROSTASOALA
        kerrosala

         

Ei-kantavat 
rakennusosat

Tila 4

Tila 3

Tila 2

Tila 1

Tila n
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MUUTOKSET EDELLISEEN PAINOKSEEN

 – Standardiin on täsmennetty kuva-aineiston avulla joidenkin  
 käsitteiden tulkintoja.

 – Asumisen pinta-alojen määrittämistä käsittelevät osat sekä 
  hyötyala ja kerrosala on siirretty opastaviin liitteisiin.

 – Käyttöala-käsite on otettu standardiin uutena. 
Standardi vastaa muuten sisällöltään SFS 5139:1985 versiota.
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Tässä RT-ohjekortissa annetaan ohjeet
mitoitustavoista ja mitoituksen esittämises-
tä rakennuspiirustuksissa.
Tämä ohjekortti perustuu standardeihin
• SFS 4723
• SFS 4725
• SFS 4726.

SISÄLLYSLUETTELO

1 MITOITUSTAVAT
1.1 Sijainnin mitoitus
1.2 Muodon ja ulottuvuuksien

mitoitus
2 MITOITUKSEN ESITYSTAVAT
2.1 Mitoituslinjat ja niiden päätteet
2.2 Mittayksiköt, symbolit ja merkinnät
2.3 Moduulimitat ja mittatiedot
2.4 Mittaviivat
2.5 Mittaluvut
2.6 Erityismitoitus
2.7 Korkeusasemat

RT 15-10641

ohjetiedosto
syyskuu 1997
korvaa 15-10139

15-10144
15-10145

1 (12)

MITOITUKSEN ESITTÄMINEN
Rakennuspiirustukset

rakennuspiirustukset, mitoitustavat, mitoituslinjat
byggritningar, måttsättning, metoder, referenslinjer
building drawings, dimensioning, methods, reference lines
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1 MITOITUSTAVAT

Mitoitus lähtee määritetyistä lähtökohdista,
jotka esitetään selvästi piirustuksissa.
Lähtökohdat valitaan paikalleenmittaamis-
tapojen ja työtapojen mukaan, ja niiden
tulee olla helposti käytettävissä toteutus-
vaiheessa.

Mitat esitetään siinä piirroksessa, joka
selvimmin kuvaa mitoitettavan kohteen.
Mittamerkinnät sijoitetaan ensisijaisesti
kuvion ulkopuolelle. Yhteenkuuluvat mi-
tat sijoitetaan mieluiten peräkkäin.

Mitoituksen tulee olla johdonmukainen
saman kohteen erimittakaavaisissa ku-
vauksissa.

1.1 Sijainnin mitoitus

Sijainti esitetään
• koordinaattien avulla,
• perustasomitoituksella tai
• ketjumitoituksella.

Sijainnin mitoituksen lähtökohtana käy-
tetään
• runkoverkkoa ensisijaisesti,
• peruslinjoja, kun mitat asetetaan suo-

rakulmaisesti,
• keskilinjoja ja järjestelmälinjoja, kun si-

jainti määräytyy niiden mukaan,
• aikaisemmassa työvaiheessa valmis-

tuneita rakennusosia, kun sijainti mää-
räytyy niiden mukaan tai

• koordinaatteja; tarvittaessa koordinaa-
tit muutetaan paikalleenmitattaviksi
mitoiksi.

Mitoitus koordinaattien avulla

Mitoitettavan kohteen sijainnin esittämi-
seen piirustuksessa käytetään yleistä val-
takunnallista tai kunnallista runkopiste-
verkkoa ja rakennuskohdetta varten eri-
tyisesti muodostettua peruspisteistöä, ns.
työmaan runkoverkkoa. Mittojen asetta-
miseen käytettävät kiintopisteet esite-
tään kuvan 1 mukaisilla tunnuksilla.

Koordinaattien avulla voidaan ilmoit-
taa kohteen ja sen osien sijainti kokonai-
suudessaan tai vain tärkeiden pisteiden
sijainti. Koordinaatit voidaan ilmoittaa pii-
rustuksissa seuraavasti, kuva 2 :
• antamalla koordinaattien x, y (ja z) lu-

kuarvot jokaisen pisteen kohdalla mil-
limetreinä,

• nuolimerkinnöillä tai
• numeroimalla pisteet ja antamalla koor-

dinaattien lukuarvot taulukossa piirus-
tuksen selitesarakkeessa tai erillises-
sä luettelossa.

Kuvassa 3 on esitetty CAD-suunnittelussa
yleensä käytetyn koordinaatiston ja viralli-
sen karttakoordinaatiston ero.

Jos kohteen suunnittelussa käytetään mo-
duuliverkkoa tai muuta järjestelmäverk-
koa, voidaan samaa verkkoa käyttää
myös kohteen osien sijainnin määrityk-
sessä. ©
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tasorunkopiste

korkeuskiintopiste

yhdistetty kiintopiste

Kuva 1.
Kiintopisteiden tunnukset.

pisteen koordinaatitX=1234 000

Y=5678 000

9101 000

11
23

 0
00

koordinaatit nuolimerkinnällä

no

25 1 234 000 5 678 000

X Y

koordinaatit taulukossa

Kuva 2.
Koordinaattien ilmoittaminen piirustuksissa.

Tavallinen CAD-koordinaatisto Karttakoordinaatisto

Kuva 3.
CAD- ja karttakoordinaatiston x-, y- ja z-akselit
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Perustasomitoitus

Perustasomitoitus määrittelee rakennuk-
sen pisteiden etäisyyksiä yhteisistä, yleen-
sä vaaka- tai pystysuuntaisista tasoista
lukien. Perustasomitoitustapoja ovat
• pystysuuntainen korkeusasemamitoitus
• vaakasuuntaisetnollalinja-,peruslinja- ja

järjestelmälinjamitoitukset.

Nollalinjamitoitus

Nollalinjat ovat perustasomitoituksen läh-
tökohtana käytettäviä linjoja, jotka eivät
ole järjestelmä- tai peruslinjoja.

Nollalinjamitoituksen lähtökohtana on
yleensä valmiin rakennusosan raja tai
reuna. Mitat yhteisestä lähtökohdasta voi-
daan esittää myös erillisinä osamittoina.
Kuva 4.

Peruslinjamitoitus

Peruslinjat ovat mitoituslinjoja, jotka mer-
kitään rakennukseen tai sen välittömään
läheisyyteen ja joita voidaan käyttää ko-
ko rakentamisen ajan paikalleenmittaa-
misen lähtökohtana.

Peruslinjat valitaan siten, että ne voi-
daan merkitä työmaalla ja että peruslin-
jamitat päättyvät mahdollisimman moneen
nollaan. Jos kohdetta kuvataan useam-
massa piirustuksessa, valitaan peruslin-
jat siten, että jokaisessa piirroksessa on
vähintään kaksi toisiaan vastaan kohti-
suoraa peruslinjaa. Kuva 5a.

Peruslinjamitoitusta täydennetäänyleen-
sä kohteen kokonaismitalla sekä koh-
teen osien mitoituksella.

Järjestelmälinjamitoitus

Järjestelmälinjatovat rakennuksessasään-
nön mukaan toistuvia mitoituslinjoja, jot-
ka voivat olla esimerkiksi kantavan ra-
kennejärjestelmän keskilinjoja. Järjestel-
mälinjojen tulee erottua piirustuksissa pe-
ruslinjoista.

1.2 Muodon ja ulottuvuuksien
mitoitus

Kohteen muoto ja ulottuvuudet esitetään
yleensä osamittoina. Osamitat voidaan
ilmoittaa
• erillisinä mittoina, kuva 5b
• yhtenäisenä mittaketjuna eli ketjumi-

toituksena kuva 5c.
Ketjumitoitusta käytetään yleisesti raken-
nussuunnittelussa. On kuitenkin otettava
huomioon, että valmiin kohteen mittatark-
kuus saattaa kärsiä siitä.

Rakennusten, rakennusosien ja raken-
nustarvikkeiden mittajärjestelyjen perus-
teita sekä ohjeita tarvikkeiden mittojen
valitsemiseksi ja osien sijoittamiseksi mo-
duuliverkkoon on esitetty RT-ohjekortis-
sa RT 03-10525 Rakennusten ja raken-
nusosien mittajärjestely.©
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Kuva 4.
Nollalinjamitoitus
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Kuva 5.
Esimerkit peruslinjamitoituksesta a, osamittojen esittämisestä
erillisinä mittoina b ja osamittojen esittämisestä yhtenäisenä
mittaketjuna eli ketjumitoituksena c.
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2 MITOITUKSEN ESITYSTAVAT

2.1 Mitoituslinjat ja niiden pääteet

Mitoituslinjat piirretään yleensä ehyellä,
kapealla viivalla. Kuva 6.

Jos eri mitoituslinjat halutaan erottaa toi-
sistaan, voidaan käyttää pistekatkoviivaa.

Mitoituslinjan päätteenä on yleensä ympy-
rä, johon voidaan sijoittaa tunniste. Kuva
6.Tunniste voidaan tarvittaessa sijoittaa
viivan päätteen viereen.

Mitoituslinja, jolle on asetettu erityiset vaa-
timukset, päätetään vinoneliöllä, johon
merkitään tunniste. Kuva 6.

Kun mitoituslinjat esitetään koordinaatein,
viivan päätteet eivät ole tarpeellisia.
Kuva 7.

Moduulilinjat, kanta- ja kertomoduulivii-
vat, piirretään tavallisesti kapealla viival-
la, joka päätetään kapealla viivalla piirre-
tyllä ympyrällä ja joka tarvittaessa merki-
tään tunnisteella. Moduuliverkko voidaan
piirtää eri levyisillä viivoilla, jos selvyys
niin vaatii.
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Kuva 6.
Mitoituslinjat ja niiden päätteet.

x=72,900

X=41,300

X= 9,700

Y
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  2
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Y
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Y
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Kuva 7.
Mitoituslinjojen tunnisteiden esittäminen ja ilmoittaminen koor-
dinaateilla.
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2.2 Mittayksiköt, symbolit ja
merkinnät

Mittayksiköt

Mitat ilmoitetaan yleensä millimetreinä.
Yksikköä ei merkitä näkyviin, jos mitat
ilmoitetaan millimetreinä tai metreinä.

Esimerkiksi:
160 BETONI 100x100x10

Korkeusasemat ilmoitetaan millimetrei-
nä tai metreinä kolmen desimaalin tark-
kuudella ja varustetaan etumerkillä.

Esimerkiksi:
+12,345 +12 345

Kulman mittayksikkönä käytetään astet-
ta (1/360 täydestä kulmasta) tai gonia
(1/400 täydestä kulmasta). Usein kulma
kuitenkin ilmoitetaan suorakulmaisen kol-
mion sivupituuksien avulla. Kuva 8.

Esimerkiksi:
27,75° 46,26 gon

Kaltevuus ilmoitetaan suhdelukuna.
Kuva 8.

Symbolit

Halkaisijaa ja sädettä ilmaisevien mitta-
lukujen eteen merkitään seuraavat sym-
bolit:

halkaisija ∅ PALLO ∅

säde r tai R PALLO r

Suuremerkinnät

Suureet merkitään käyttäen suureita ja
yksiköitä koskevan standardin mukaisia
merkintöjä ja kursiivitekstiä. Piirustuksis-
sa voidaan käyttää pystytekstiä.

2.3 Moduulimitat ja mittatiedot

Moduulimitat

Moduulimitat ilmoitetaan kantamoduulin
M kokonaislukukerrannaisina, kertomo-
duuleina (1M = 100 mm), kuva 9.

Esimerkiksi:
6M 12M x 36M

Ikkunoiden ja ovien merkinnöistä voidaan
M jättää pois:

Ikkunat esimerkiksi:
F12o+3vt/14

Ovet esimerkiksi:
WC O9-o

Mittatiedot

Mittaluvut tehdään samanlaisella tekstil-
lä kaikissa saman kohteen vastaavanlai-
sissa piirustuksissa. Pitkien lukujen nu-
merot ryhmitetään seuraavasti:

1 123 312 345

©
R

ak
en

nu
st

ie
to

sä
ät

iö
19

97

57,27

95,47 gon

2000

10
001 : 2

Kuva 8.
Kulman esittäminen. Kaltevuuden esittäminen.

2M n x 3M
n x 3M

2M

n 
x 

M

Kuva 9.
Esimerkki moduulimittojen esittämisestä.
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2.4 Mittaviivat

Mittaviivat ja mittojen rajaviivat piirretään
kapealla ehyellä viivalla. Rajaviivat piir-
retään hieman mittaviivan ohi ja riittävän
lähelle mitoitettavaa kuvion osaa yleen-
sä kohtisuoraan mittaviivaa vastaan.

Perustasomitoituksessa, perus-, järjes-
telmä- ja nollalinjamitoituksessa, mitta-
osien päätteet piirretään täytetyin nuo-
lenkärjin (90°). Mittojen yhteinen lähtö-
kohta merkitään täytetyllä ympyrällä.
Kuva 10.

Ketjumitoituksessa mittaosien päätteet
piirretään lyhyin vinoviivoin 45° kulmassa
mittaviivaan nähden. Kuva 11.

Mittaviivat piirretään katkaisemattomina,
kun mittaviivat risteävät tai kun kohde
tilan puutteen vuoksi esitetään katkaistu-
na. Kuva 12.

Jos rajaviivat joudutaan selvyyden vuok-
si piirtämään muuhun kulmaan, tulee nii-
den olla yhdensuuntaiset. Kuva 13.

Kuvion ääriviivoja ja keskiviivoja voidaan
käyttää mitan rajaviivoina, mutta ei mitta-
viivoina. Kuva 14.

Kuva 10.
Perustasomitoituksen mittaviiva.

Kuva 11.
Ketjumitoituksen mittaviiva.

Kuva 12.
Katkaistun kuvan mittaviivan esittäminen.

Kuva 13.
Mittalinjan rajaviivat vinossa kulmassa.

Kuva 14.
Kuvion ääriviiva mittaviivan rajaviivana.
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2.5 Mittaluvut

Mittaluvut sijoitetaan hieman (noin 1 mm)
mittaviivan yläpuolelle niin, että ne ovat
luettavissa piirustuksen alareunasta tai
oikeasta reunasta katsoen. Mittaluku si-
joitetaan mittaviivalle viivan suuntaisena.
Kuva 15.

Ketjumitoituksessa mittaluvut sijoitetaan
yleensä mittaviivan keskikohdalle. Jos tila
ei tätä salli, sijoitetaan mittaluku mittavii-
van jatkeelle, ensisijaisesti oikealle puo-
lelle. Tarvittaessa piirretään mittaluvusta
mittaviivalle nuoli. Kuva 16.

Rakennusosien rakennekerroksien mit-
taluvut voidaan sijoittaa kuvion ulkopuo-
lelle. Mittaluvut ilmoitetaan samassa jär-
jestyksessä kuin kerrokset ja niiden väliin
laitetaan yhteenlaskumerkki. Kuva 17.

Mittaluku sijoitetaan symbolin, tekstin tai
tekstilyhenteen jälkeen. Kuva 18.

Mittaluvut sijoitetaan siten, että kuvion
muut viivat eivät mene niiden kanssa
ristiin tai erota niitä. Kuva 19.

Perustasomitoituksessa mittaluvut sijoi-
tetaan nuolenkärjen viereen. Kuva 20.

26002600

2600
2600

26
00

26
00

2600

Kuva 15.
Mittalukujen sijoitus mittalinjalle

300 1500
150

900

Kuva 16.
Mittaluvun sijoitus mittalinjan jatkeelle ja sijoitus nuolen avulla.

150+100+ 300

Kuva 17.
Rakennekerroksien mittaluvut.

80
100PALLO

Kuva 18.
Mittaluvut sijoitetaan symbolien ja tekstien jälkeen.

2400

Kuva 19.
Mittalukujen sijoitus muihin kuvion viivoihin nähden.

28001000 3800

Kuva 20.
Perustasomitoituksen mittalukujen sijoitus.
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Kuva 21.
Esimerkki mitoitetusta
pohjapiirroksesta, 1:50.
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2.6 Erityismitoitus

Viistetyt ja pyöristeyt nurkat

Viistetyissä ja pyöristetyissä nurkissa ja
kulmissa mitan rajaviivat piirretään ääri-
viivojen jatkeiden leikkauspisteestä. Kuva
22.

Mittakaavasta poikkeavat mitat

Mitat, jotka oleellisesti poikkeavat mitta-
kaavasta, esimerkiksi muutoksien vuok-
si, alleviivataan leveällä viivalla. Kuva 23.

Peräkkäiset samat mitat

Peräkkäiset samat mitat ilmoitetan ku-
van 24 mukaisesti.

Aukot ja syvennykset

Suuret ja epäsäännölliset aukot ja syven-
nykset mitoitetaan mittaviivoin ja mittalu-
vuin, kuva 25. Yleensä aukkojen ja sy-
vennysten mitat ilmoitetaan kertolasku-
merkillä erotettuina piirustuksen luku-
suunnan mukaan seuraavassa järjestyk-
sessä:

• vaakasuuntainen mitta x pystysuuntai-
nen mitta x piirustustasoa vastaan
kohtisuora mitta.

Aukkojen mitoituksessa voidaan vii-meksi-
mainittu mitta jättää pois, kuva 25. Poh-
japiirroksessa esitettyjen seinien aukot
mitoitetaan kuten ‘kuvitellussa’ seinien
pystysuorassa kuvauksessa.

8000

8000

2137 911   562       1987

11
00

24
00R
24

00

2403

R
11

00

34,077

10
55

83
1

48
4

2200 900 1500 1300 2100

400

40080
0

R
12

00

R
24

00

Kuva 22.
Viistettyjen ja pyöristettyjen kulmien mitoituksen esittäminen.

18
24

25 25 25

3725

a a a a a

37
00

18
24

3725

5 x 735 (=3675) 25

b
b

b
b

4 
x

46
9

(=
18

76
)

Kuva 24.
Peräkkäisten samojen mittojen esittäminen.

1210

Kuva 23.
Mittakaavasta poikkevan mitan esittäminen.
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Kaltevuudet

Kaltevuus ilmoitetaan pohjapiirroksessa
ja leikkauksessa merkitsemällä kaltevaan
pintaan liittyvät korkeustasot. Merkintänä
voidaan käyttäämyös nuolta, joka osoittaa
laskusuuntaan. Nuoli varustetaan kalte-
vuuden osoittavalla suhdeluvulla. Kuva
26.

Kaaret, kulmat ja jänteet

Paikalleenmittauksen vaatimuksista riip-
puen ympyrän kaaret ilmoitetaan joko
mitoitetun keskipisteen ja säteen avulla
tai kaarikorkeuksin. Kaaret, jotka eivät
ole ympyrän kaaria, ilmoitetaan aina kaa-
rikorkeuksin. Kuva 27.

Kulmat, jänteet ja kaaret esitetään ku-
van 28 mukaisesti. Jänteistä ja kaarista
ilmoitetaan myös säde. Jos kaari on lä-
hes suora, kirjoitetaan mittaluvun eteen
sana KAARI.

Säteet

Säteiden mittatiedot ilmoitetaan kuvan
29 mukaisesti. Tarvittaessa keskipiste
merkitään ristillä.

r = 20 r =
 1

5

+
r = 20

r =
 8

0r =
 2

0
45

50

Kuva 29.
Säteiden esittäminen.
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0
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282

Kuva 28.
Kulmien, jänteiden ja kaarien esittäminen.
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Kuva 27.
Kaarien mitoitus kaarikorkeuksien avulla.

1:20

1:20

+1.100 +1.400

+1.100
+1.400

Kuva 26.
Kaltevuuden esittäminen

200x400x50

400x200x50

200x300
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0

30
0

10
0

800

400 400

Kuva 25.
Aukkojen ja syvennyksien mittojen esittäminen.
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2.7 Korkeusasemat

Pystykuvaukset ja leikkaukset

Korkeusasema pystykuvauksissa ja leik-
kauksissa osoitetaan viiteviivalla ja nuo-
lella. Kuva 30.

Rakennuksen virallinen korkeus määräy-
tyy ulkoseinän pinnan tason ja vesikaton
leikkauskohdan mukaan. Kuva 31.

Korkeusaseman porrasmainen ero mer-
kitään porrastuksen molemmin puolin.
Kuva 32.

Pohjapiirrokset

Tietyn pisteen korkeusasema merkitään
ristillä ja varustetaan viiteviivalla.

Vaakasuoran pinnan korkeusasema
kehystetään suorakaiteella. Kuva 26.

Kohtaavien ääriviivojen määrittelemän
pisteen, esimerkiksi nurkan, korkeus-
asema sijoitetaan pisteen viereen ja sa-
malle puolelle ääriviivaa kuin korkeus-
asemaan liittyvä pinta. Kuva 33.

Vahvistettu korkeusasema erotetaan
suunnitellusta korkeusasemasta kehys-
tämällä se ympyrällä. Kuva 34.

Asemapiirrokset

Korkeuskäyrän korkeusasema merki-
tään käyrän korkeammalle puolelle. Tar-
vittaessa käytetään nuolella varustettua
viiteviivaa. Kuva 35.

Korkeusasema merkitään asemapiir-
rokseen ja maastopiirroksiin. Tarvittaes-
sa merkitään poistuva korkeusasema.
Kuva 36.

+8.100

+8.100

+8.100

+5.500 +5.500

+5.500

Kuva 30.
Korkeusaseman esittäminen.
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Kuva 31.
Virallisen korkeuden korkeusasema.
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Kuva 32.
Korkeusaseman porrasmaisen eron esittäminen.
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+12,450

+12,300

Kuva 33.
Kahden tason korkeusaseman esittäminen.

+12,200 +12,350

Kuva 34.
Suunniteltu ja ympyrän sisällä oleva vahvistettu korkeusasema.

+2,000

+2,000

+1,000

+1,000

Kuva 35.
Korkeuskäyrän korkeusaseman esittäminen.

+23,000

+34,000

49

49

säilytettävä tai

poistuva korkeusasema

säilytettävän tai uuden

uusi korkeusasema

korkeuskäyrän
korkeusasema

poistuva korkeuskäyrä

Kuva 36.
Korkeusaseman merkitseminen asemapiirrokseen.

Tämän RT-ohjekortin laadintaan on osallistunut Ra-
kennustietosäätiön toimikunta TK 193 Rakennuspii-
rustukset.

Yliarkkitehti Marttiina Fränti
Arkkitehti Arto Kiviniemi
Arkkitehti Seppo Niemioja
Arkkitehti Seppo Kontiola
Diplomi-insinööri Markku Rämä
Diplomi-insinööri Pekka Timonen
Arkkitehti Sirkka-Liisa Söyrilä
Rakennusarkkitehti Irja Hansio, siht.

Kansikuva Rakennustaiteen museo
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PIIRUSTUSLEHTI
Rakennuspiirustukset

1 PIIRUSTUSLEHDEN KOOT JA 
TAITTAMINEN

Suositeltavat piirustuslehtikoot esitetään 
kuvassa 1. Jos kuvan perusvalikoimasta 
(kuvassa punaisella) joudutaan poikkea-
maan, suositellaan kokoja, joiden leveys 
on 210 mm:n pariton kokonaislukuker-
rannainen ja korkeus 297 mm:n koko-
naislukukerrannainen.

Vaakasuuntaisen A4-yksikön kerran-
naisia ei suositella käytettäväksi.

Saman rakennuskohteen suunnitel-
mien esittämiseen pyritään valitsemaan 
vain yksi lehtikoko. Jos käytetään useam-
pia lehtikokoja, niissä suositellaan samaa 
korkeutta. Suunnitelmien yksityskohdat, 
detaljipiirustukset, pyritään esittämään 
samankokoisilla piirustuslehdillä.

Piirustuslehti taitetaan kuvan 2 mu-
kaisesti. Kansiokäyttöä varten voidaan 
piirustuslehti taittaa kapeammaksikin, 
leveyteen 190 mm + seläke.

SISÄLLYS

1 PIIRUSTUSLEHDEN KOOT JA 
TAITTAMINEN

2 PIIRUSTUSLEHDEN PINNAN JAKO JA 
SISÄLTÖ

2.1  Piirrokset 

2.2  Tekstiosa

2.3  Nimiö 

2.4  Muutosten osoittaminen

A1

1470

89
1

59
4

29
7A4 A3

210 420 630 840 1050

Tässä ohjeessa esitetään rakennus-
piirustuksissa käytettävien piirus-
tuslehtien suositeltavat koot sekä 
kokojen valintaa, piirustuslehden 
taittamista, sisältöä ja pinnan jakoa 
koskevia ohjeita. Lisäksi ohjekortti 
sisältää ohjeet nimiöstä sekä muutos-
ten osoittamisesta piirustuksessa.

630 mm x 297 mm 420 mm x 297 mm

1050 mm x 297 mm 840 mm x 297 mm

891 mm x 1050 mm

kansilehti

Piirustuslehti taitetaan kokoon A4 
noudattaen pystysuuntaisen A4-
yksikön rajoja siten, että nimiö jää 
näkyviin.

Jos piirustus varustetaan seläkkeel-
lä, piirustuslehden vasemman reu-
nan tulee päättyä tasan kansilehden 
vasemman reunan kanssa. Jos pii-
rustuslehden leveys ei ole 210 mm:n 
pariton kokonaislukukerrannainen, 
tehdään lisätaite.

Piirustuslehti taitetaan ensin vaaka-
suunnassa (pystysuuntaiset tait-
teet). Kansilehti on taitetun piirus-
tuslehden näkyviin jäävä osa.

Kuva 1. Piirustuslehtikoot.

Kuva 2. Piirustuslehden taittaminen ja taittojärjestys.
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ohjeet  –  2

2 PIIRUSTUSLEHDEN PINNAN 
JAKO JA SISÄLTÖ

Pinnan perusjako
Piirustuslehden pinta jaetaan piirroksille, 
teksteille ja nimiölle kuvan 3 mukaisesti.

2.1 Piirrokset 
Piirrokset sijoitetaan vaakasuoriin ja pys-
tysuoriin riveihin noudattaen lukusuun-
taa vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas. 
Piirrokset sijoitaan piirustuslehdelle si-
ten, että taitekohdille ja taitekohtien ris-
teyksiin tulisi mahdollisimman vähän vii-
voja.

2.2 Tekstiosa 
Piirustukseen sisältyy tekstiosa, johon 
kootaan merkinnät, selitykset ja laskel-
mat, paikannuskaavio ja muutostau-
lukko. Tekstit sijoitetaan yleensä pii-
rustuslehden oikeaan reunaan nimiön 
levyisenä palstana. 

Tekstiosasta voidaan merkinnät, seli-
tykset ja laskelmat sijoittaa myös piirus-
tuslehden alareunaan. 

Pääpiirustuksissa ja muissa viran-
omaisille luovutettavissa piirustuksissa 
kansilehdellä tulee nimiön ja paikannus-
kaavion lisäksi olla riittävästi tilaa viran-
omaisten merkinnöille.

Merkinnät, selitykset, laskelmat
•	 piirustuksen lukemiseen tarvittavat 

tiedot, kuten yleisestä käytännöstä 
poikkeavat mittayksiköt, viivat, aine-
merkinnät, tekstilyhenteet, symbolit 
ja tunnisteet

•	 kohdetta koskevat tiedot, kuten raken-
nusosien aineet, rakenteet, pintakäsit-
telyt ja asennukset 

•	 mitoitustietoja, paloteknisiä selvi-
tyksiä, pinta-aloja, tilavuuksia, tilojen 
käyttötarkoituksia jne.

•	 viittaukset muihin piirustuksiin ja asia-
kirjoihin.

Muutostaulukko
•	 osoittaa muutokset ja täydennykset, 

jotka vaikuttavat piirustuksen pätemi-
seen allekirjoituksen jälkeen

•	 sisältää muutoksen tunnuksen, luku-
määrän ja yksilöinnin, muutoksen te-
kijän nimimerkin ja päiväyksen. Kuva 8.

Paikannuskaavio 
•	 osoittaa, mitä osaa rakennuksesta ky-

seinen piirustus esittää
•	 voi olla kaavamainen asemapiirros, kaa-

vio pohjasta tai leikkauksesta. Kuva 4.

paikannus-
kaavio

muutos-
taulukko

nimiö

tekstiosapiirrokset

Kuva 3. Piirustuslehden pinnan perusjako ja tekstiosuuden järjestys piirustusleh-
dellä. Pääpiirustuksissa ja muissa viranomaisille luovutettavissa piirustuksissa 
kansilehdellä tulee olla tilaa viranomaisten merkinnöille.

Kuva 4. Esimerkit paikannuskaaviosta asemapiirustuksessa, pohjapiirustuksessa 
ja leikkauspiirustuksessa.

RT 15-11124        LVI 03-10534        SIT 15-610096        Infra 043-710118
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ohjeet –  3

2.3 Nimiö
Nimiön sijainti ja mitat
Nimiö sijoitetaan piirustuslehden oike-
aan alanurkkaan niin, että sen oikean 
reunan ja alareunan etäisyys on leikatun 
piirustuslehden reunasta 7 mm. Pienim-
män nimiössä käytettävän tekstikoon tu-
lisi olla vähintään 1,8 mm. Nimiön leveys 
on enintään 178 mm. Kuvat 5 ja 6.

Nimiön tietosisältö

•	 Viranomaistiedot rakennuskohteesta
 – virallinen sijainti
 – rakennuksen tunnus: numero tai 
tunnus kunnan käytännön mukaan

 – rakennustoimenpide
 – viranomaismerkinnät: viranomais-
ten arkistointimerkinnät

 – tasokoordinaatti- ja korkeusjärjes-
telmä

 – piirustuslaji ja numero: piirustuksen 
laji ja juokseva numero, suluissa sar-
jan piirustusten lukumäärä.

•	 Muut nimiötiedot
 – tiedot rakennuskohteesta: kohteen 
nimi yksilöitynä ja osoite

 – tiedot suunnittelijasta: suunnittelu-
toimisto, osoite ja puhelinnumero, 
vastuullinen suunnittelija, tutkin-
to, allekirjoitus ja päiväys. Jos koko 
pääpiirustussarja korvataan uusilla 
piirustuksilla, ne myös päivätään 
uudelleen

 – tiedot piirustuksesta: piirustuksen 
sisältö yksilöitynä, mittakaavat luku-
suhteena, mahdolliset viitteet (tässä 
tai tekstiosassa)

enintään 178 mm

tiedot rakennuskohteesta tiedot piirustuksesta

viranomaismerkinnät 

piirustuslaji ja numero

tiedot suunnittelijasta tunnisteet

virallisissa piirustuksissa

rakennustoimenpide

virallinen sijainti

rakennuksen tunnus

viranomaistiedot rakennuskohteesta

              kiinteistötiedot            piirustustiedot 

tasokoordinaatti- ja 
korkeusjärjestelmä

Kuva 5. Nimiön enimmäisleveys, tietosisältö ja tietojen järjestys.

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/RN:o Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva no

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Piirustuksen tunnus Muutos

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys Suunnitteluala Tiedosto

Tasokoordinaattijärjestelmä/Korkeusjärjestelmä

Kuva 6. Malli nimiöstä.

 – tunnisteet: työn numero, piirustuk-
sen numero, piirustuksen vaiheen 
tunniste (viimeksi tehdyn muutok-
sen tunnuskirjain), suunnittelualan 
tunniste (esimerkiksi ARK, RAK, LVI, 
SÄH, TJÄ), tiedoston tunniste

 – lisätietoja: nimiössä voidaan ottaa 
huomioon toimiston laatujärjestel-
mä, esimerkiksi merkitään piirtäjä, 
tarkastaja ja hyväksyjä.

RT 15-11124        LVI 03-10534        SIT 15-610096        Infra 043-710118
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ohjeet  –  4

2.4 Muutosten osoittaminen
Muutokset ovat 
tarkistuksia, täydennyksiä tai poistoja 
piirroksissa tai selityssarakkeessa. Muu-
tostaulukko alkaa nimiön yläpuolelta ja 
voi olla joko koko nimiön tai puolen ni-
miön levyinen, kuvat 7 ja 8. 

Muutokset osoitetaan
•	 piirroksessa ja tekstiosassa

 – muutokset merkitään esimerkiksi nuo-
limerkinnällä, jossa on tunniste, kuva 7

 – kaikilla samaan aikaan tehdyillä muu-
toksilla on yhteinen aakkosjärjestyk-
sessä etenevä kirjaintunniste

 – tarvittaessa muutettu kohta voidaan  
esimerkiksi ympyröidä, merkitä te-
hostevärillä tms., joka poistetaan, kun 
uusi muutos tehdään.

•	 muutostaulukossa
 – täytetään alhaalta ylöspäin, kuva 8
 – muutoksen tunniste
 – muutoksien lukumäärä
 – muutoksen yksilöinti tarvittavalla 
tarkkuudella

 – muuttajan nimimerkki
 – päiväys
 – muutoksen tunniste piirustuksen nu-
meron perässä, edellinen muutoksen 
tunniste poistetaan, kuva 8.

•	 piirustusluettelossa
 – muutoksen tunniste ja päivämäärä 
merkitään kyseisen piirustuksen tie-
toihin, edellisen muutoksen tunniste 
ja päivämäärä poistetaan

 – piirustusluettelon sivun tunnistetie-
toihin merkitään muutoksen päivä-
määrä, RT 15-10772 Piirustus- ja asia-
kirjaluettelo, RT 15-10956 Piirustus- ja 
asiakirjaluettelo, Talo 2000.

Laajan muutoksen osoittaminen
Jos piirustukseen tehdään laaja muutos, 
esimerkiksi tehostemerkintöjen lisäys tai 
mittojen tarkistus, muutosta ei ole tarpeen 
esittää kolmioilla. Muutos osoitetaan:
•	 muutostaulukossa
•	 nimiössä
•	 piirustusluettelossa
•	 tarvittaessa piirustuksen tekstiosassa 

annetaan lisätietoja.

Korvaava piirustus
Kun koko piirustus korvataan uudella pii-
rustuksella, siihen merkitään korvatun pii-
rustuksen päiväys, allekirjoitus ja numero, 
johon liitetään uusi muutostunniste.

Muutostaulukkoon merkitään uuden 
piirustuksen päiväys, piirustuksesta vas-
taavan henkilön nimimerkki, uusi muu-
tostunniste.

Muutoksien esittäminen tiedostoissa
•	 muutokset hyvin näkyvällä eri kuvata-

solla kuin alkuperäinen suunnitelma
•	 paperitulostuksessa vain viimeinen 

päivämäärä
•	 paperitulostus vain osa-alueelta, jossa 

on muutoksia.

Kuva 7. Esimerkki muutoksen esittämisestä piirroksessa.

178

178

15.05.03

15.05.03

 AH

 AH

Ikkuna- ja ovimerkinnät lisätty A

 A

päiväystunnus lukumäärä muuttanut

 B 1
3

 OP  19.06.03mittamuutoksia
muutoksia ovissa

B

A

Kuva 8. Muutoksien merkitseminen muutostaulukossa ja nimiössä.
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RT 88-11018

OHJEET
helmikuu 2011
1 (12)
korvaa RT 88-10777

PORTAAT JA LUISKAT

Tässä RT-ohjeessa esitetään tavallisimmat porrastyypit sekä
annetaan portaiden ja luiskien suunnittelu- ja mitoitusohjeita.
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1 JOHDANTO

Tässä RT-ohjekortissa annetaan portaiden ja luiskien mitoi-
tusohjeita sijainnin ja käyttötarkoituksen mukaan. Lisäksi esite-
tään portaisiin ja luiskiin liittyvien kaiteiden ja käsijohteiden
suunnittelu- ja mitoitusohjeita.

Kaiteita ja käsijohteita, erilaisia tikkaita, pääsyä vesikatolle ja
kulkua siellä sekä maastossa ja tonttialueella olevia rakennuk-
seen liittymättömiä portaita käsitteleviä suunnittelu- ja mitoi-
tusohjeita on esitetty tarkemmin seuraavissa RT-ohjekorteissa
ja Suomen rakentamismääräyskokoelman osissa:
· RT 09-10884 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö

· RT 85-10708 Vesikaton turvavarusteet

· RT 88-11019 Kaiteet ja käsijohteet

· RT 89-11002 Piha-alueiden päällysrakenteet

· RakMK F1 Esteetön rakennus, määräykset ja ohjeet 2005.

· RakMK F2 Rakennusten käyttöturvallisuus, määräykset ja oh-
jeet 2001.

· RakMK G1 Asuntosuunnittelu, määräykset ja ohjeet 2005.

2 KÄSITTEITÄ

Käsitteitä esitetään kuvassa 1. Käsitteitä on laajemmin esitetty
RT-ohjekortissa RT 88-10129 Porrassanasto.

IH/1/helmikuu 2011/1000/Vla/Rakennustieto Oy © Rakennustietosäätiö RTS 2011

RT 88-11018 ohjeet – 2

käsijohde

kaide

kaiteen korkeus

kerrostasanne

askelman leveys

askelman etenemä

askelman nousu

askelman etusärmä

askelman etupinta

umpiaskelma

liukueste

välitasanne

porrassyöksyn leveys

porrassyöksyn pituus

Kuva 1. Porraskäsitteitä.
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3 PORRASTYYPIT

Portaat voidaan jaotella muodon mukaan suoriin ja kiertäviin,
kuva 2.

Suorat portaat
· Yksisyöksyinen suora porras
· Kaksisyöksyinen suora porras
· Kolmisyöksyinen suora porras
· Nelisyöksyinen suora porras
· Kaarevasivuinen kaksisyöksyinen suora porras.

Kiertävät portaat
· Suorasivuinen yksisyöksyinen kiertävä porras
· Suorasivuinen kaksisyöksyinen kiertävä porras
· Kaarevasivuinen kaksisyöksyinen kiertävä porras
· Kaarevasivuinen yksisyöksyinen kiertävä porras
· Kierreporras.

RT 88-11018 ohjeet – 3
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U-porras

kaarevasivuinen
kaksisyöksyinen
kiertävä porras

suorasivuinen
kaksisyöksyinen
suora porras

suorasivuinen
nelisyöksyinen
suora porras

suorasivuinen
kolmisyöksyinen
suora porras

kaarevasivuinen
yksisyöksyinen
kiertävä porras
(kierreporras)

suorasivuinen
yksisyöksyinen
kiertävä porras
(kierreporras)

T-porras

suorasivuinen

yksisyöksyinen

suora porras

I-porras L-porras

I-porras U-porras

kaarevasivuinen
kaksisyöksyinen
suora porras

L-porras U-porras

suorasivuinen

kaksisyöksyinen

kiertävä porras

Kuva 2. Esimerkkejä suorista, kiertävistä ja kierreportaista.
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4 PORTAIDEN SUUNNITTELU

4.1 Yleistä

RakMK E1

� Rakennuksesta tulee voida turvallisesti poistua tulipalossa tai muussa

hätätilanteessa. Rakennuksessa tulee olla riittävästi sopivasti sijoitet-

tuja, tarpeeksi väljiä ja helppokulkuisia uloskäytäviä niin, että poistu-

misaika rakennuksesta ei ole vaaraa aiheuttavan pitkä.

� Uloskäytävän leveyden tulee yleensä olla vähintään 1200 mm.

RakMK F2

� Porras on suunniteltava ja rakennettava turvalliseksi, riittävän väljäksi

ja tarkoitukseensa soveltuvaksi.

� Rakennuksen ja sen ympäristön tulee olla valaistusolosuhteiltaan siten

järjestetty, että valaistus on riittävä ja rakennuksen käyttö sekä huolto

on turvallista.

� Rakennuksen pintojen ja valaistuksen tulee olla sellaiset, että saavute-

taan havaitsemisen kannalta riittävät vaaleuserot. Valaistus ei saa ai-

heuttaa turvallisuutta vaarantavaa häikäisyä.

RakMK G1

� Asuinhuoneistoihin ja asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin

johtavan portaan ja luiskan tulee olla helppokulkuinen ja varustettu

tarpeellisilla kaiteilla ja käsijohteilla. Sama koskee tontin tai rakennus-

paikan välttämättömiä ulkoisia kulkuväyliä. Kerrostasojen välisen por-

taan tulee olla katettu. Kerrostalossa, jossa ei ole hissiä, kerrostasojen

välisen portaan tulee lisäksi saada riittävästi luonnonvaloa ja siinä tu-

lee olla vähintään yksi välitasanne kerrostasanteiden välillä.

Helppokulkuista porrasta suositellaan myös hissillisiin kerros-
taloihin. Portaan askelman nousuksi suositellaan noin 150 mm
ja etenemäksi noin 300 mm. Käyttökelpoisena portaana voi-
daan pitää 3000 mm:n kerroskorkeudella 18 nousuista porras-
ta, jonka nousu on 166,6 mm, taulukko 1. Hissillisenkään kerros-
talon uloskäytävänä toimivan ja sisäiseen liikenteeseen käytet-
tävän portaan askelman nousu ei saa olla yli 180 mm eikä
etenemä pienempi kuin 270 mm. Kierreporras ei käyttömuka-
vuudeltaan yleensä sovellu pääportaaksi.

Poistumisalueella olevan kulkureitin, joka johtaa uloskäytä-
vään, tulee olla riittävän väljä ja helppokulkuinen. Uloskäytä-
vään johtavaan kulkureittiin voi sisältyä eri tasojen välinen por-
ras vain, jos mainittujen tasojen voidaan katsoa kuuluvan sa-
maan poistumisalueeseen.

Jos porrasaskelman pinta on käyttötarkoituksessaan liukas,
sen etureuna varustetaan liukuesteellä.

Portaat osoitetaan selvästi valaistuksen ja pintojen vaaleus-
tai värierojen avulla. Portaiden ja luiskien valaisimet voidaan si-
joittaa myös kaiteisiin.

Porraskäytäviin ja muihin vastaaviin yhteistiloihin suositel-
laan järjestettäväksi automaattinen valaistuksen ohjaus liike-
tunnistimien tai vastaavien laitteiden avulla, jotta niihin saapu-
minen on turvallista.

Pintojen kontrastit ovat tärkeitä suunnistautumisessa sekä
kompastumis-, törmäys-, harhaanastumis- ja putoamisvaaran
torjumisessa. Valaistusvoimakkuuksia ja heijastumisprosentte-
ja on esitetty RT-ohjekorteissa
· RT 09-10884 Esteeetön liikkumis- ja toimimisympäristö

· RT 75-10569 Sisätilojen sähkövalaistus.

4.2 Kaltevuus

Portaan kaltevuus voidaan ilmoittaa nousun ja etenemän suh-
teena tai nousukulmana, kuva 3. Eri nousukulmien mukainen
askelman nousu ja etenemä saadaan kuvassa 4 olevilta tum-
mennetuilta alueilta.

Sisätiloissa olevien portaiden nousukulma vaihtelee yleensä
25°...37° (1:2,2...1:1,3) välillä. Ulkoportaan nousukulma vaihte-
lee 18°...23° (1:3,1...1:2,4) välillä, katetuissa tiloissa porras voi
olla jyrkempi, 20°... 28° (1:2,7...1:1,9).
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Taulukko 1. Esimerkkejä eri kerroskorkeuksille laskettujen portaiden
nousuista ja etenemistä sekä portaiden kaltevuuksista asteina.

kerroskorkeus
mm

nousu
kpl

nousu
mm

etenemä
mm

kaltevuus
asteina

2800 16
17
18

175,0
164,7
155,5

270...290
270...310
289...329

33...31
31...28
28...25

3000 17
18
19
20

176,4
166,6
157,9
150,0

270....287
270...307
284...324
300...304

33...32
32...29
29...26
27...24

3200 18
19
20
21

177,7
168,4
160,0
152,4

270...284
270...303
280...320
295...335

33...32
32...29
30...27
27...25

3400 19
20
21
22

178,9
170,0
161,9
154,5

270...282
270...300
276...316
291...331

34...32
32...30
30...27
28...25

3600 20
21
22
23

180,0
171,4
163,6
156,6

270...280
270...297
273...313
287...327

34...33
32...30
31...28
29...26

3800 22
23
24

172,7
165,2
158,3

270...295
270...310
283...323

33...30
32...28
29...26

4000 23
24
25
26

173,9
166,6
160,0
153,8

270...292
270...307
280...320
292...332

33...31
32...29
30..372
28..25

4200 24
25
26
27

175,0
168,0
161,5
155,5

270...290
270...304
277...317
289...329

33...31
32...29
30...27
28...25

4400 25
26
27
28

176,0
169,2
162,9
157,1

270...288
270...302
274...314
286...326

33...31
32...29
31...27
29...26

4600 26
27
28
29

176,9
170,3
164,8
158,6

270...286
270...299
270...310
283...323

33...31
32...30
31...28
30...26

4800 27
28
29
30

176,9
171,4
165,5
160,0

270...286
270...297
270...309
280...320

33...31
32...30
31...29
30...28

5000 28
29
30
31

178,6
172,4
166,6
161,3

270...283
270...295
270...305
275...315

33...32
32...30
31...28
30...27

5200 29
30
31
32

179,3
173,3
167,7
162,5

270...281
270...293
270...305
275...315

34...32
33...31
32...29
31...27

Nousun ja etenemän mitoittamisen lähtökohtana voidaan käyttää

seuraavaa kaavaa

2 x nousu + etenemä = 630 mm

Kaavaa on sovellettu seuraavin toleranssein

+ 10 mm

630 mm = 600...640 mm

- 30 mm
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4.3 Nousu ja etenemä

RakMK F1

� Hallinto- ja palvelutiloja sisältävien rakennusten auloissa ja muissa si-

säisen liikenteen tiloissa porrasaskelmat on mitoitettava etenemiltään

vähintään 300 mm pituisiksi sekä nousuiltaan enintään 160 mm kor-

keiksi.

RakMK F2

� Portaan askelman nousun ja etenemän suhde tulee valita siten, että

porras on käyttötarkoituksessaan helppokulkuinen.

� Uloskäytävänä toimivan portaan askelman nousu saa olla enintään

180 mm. Etenemän tulee olla vähintään 270 mm. Uloskäytävässä, jota

ei samalla käytetä rakennuksen tavanomaiseen sisäiseen liikentee-

seen, saa portaan nousu olla enintään 200 mm.

Mitoitus
Portaiden askelmien nousu määräytyy rakennuksen käyttötar-
koituksen ja portaan sijainnin mukaan. Etenemän vähimmäis-
mitta on 270 mm. Askelmanousut tehdään samankorkuisiksi
kaikissa portaan askelmissa. Valmisportaan asennustoleranssi
kerrosvälillä on enintään 7 mm ja se sijoitetaan alimpaan nou-
suun. Taulukko 2.

Taulukossa 3 esitetään asunnon sisäisen portaan mitoitus-
vaihtoehtoja.

RT 88-11018 ohjeet – 5
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Kuva 3. Luiskien, portaiden ja tikkaiden kaltevuudet.

2 x nousu + etenemä =
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Kuva 4. Luiskien ja portaiden kaltevuudet eri korkuisten nousujen ja eri pituisten etenemien mukaan.
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4.4 Askelman leveys ja muoto

Mitoitus
Askelmien leveys määräytyy rakennuksen käyttötarkoituksen
ja portaita käyttävien henkilöiden lukumäärän mukaan. Por-
taat suositellaan suunniteltaviksi muuallakin kuin varsinaisissa
uloskäytävissä siten, että paarien kuljettaminen portaissa on
mahdollista. Mitoituksen ollessa väljä portaissa kulkeminen on
miellyttävää ja porras on käyttökelpoinen myös esimerkiksi
huonekalujen kuljettamiseen.

Kaksikerroksisissa pientaloissa kapeassa ja kiertyvässä por-
rastyypissä, joka asunnon sisäisenä portaana on yleinen, paari-
kuljetus ei ole mahdollista. Asunnon sisäisessä kierreportaassa
suositellaan askelman kapeammassa päässä etenemäksi vä-
hintään 75 mm.

Porrassyöksyn ja välitasanteen sivupinnan sekä seinän välistä
ei saa mahtua läpi särmältään yli 50 mm:n mittainen kuutio.
Suurempi aukko edellyttää kaidetta tai muuta suojarakennetta.

Portaan avoaskelmien välistä ei saa mahtua läpi särmältään
yli 110 mm:n – asunnossa yli 100 mm:n – mittainen kuutio.

Hissittömissä asuinrakennuksissa portaan tulee olla suo-
rasyöksyinen ja siinä tulee olla vähintään yksi välitasanne ker-
rosta kohti.

Erityisesti liikkumis- ja toimimisesteisille suunnitelluissa ra-
kennuksissa tulee käyttää vain suorasyöksyisiä portaita, joissa
on ainakin yksi välitasanne kerrosta kohti. Portaissa ei pidä käyt-
tää avoaskelmia eikä askelman reuna saa alla olla ulkoneva.

Kun askelmien etureunat ovat yhdensuuntaiset, etenemä
mitataan vaakasuoraan reisilankun sisäsivun suunnassa tai rei-
silankuttomassa portaassa askelman sivun suunnassa.

Lasten, vanhusten tai sairaiden käytössä olevissa tiloissa tu-
lee välttää 2- ja 3-kaistaisia kierreportaita, jollei niiden keskiau-
kon halkaisija ole vähintään 1000 mm.

Kiertävien portaiden etenemän mittojen määräytyminen
esitetään kuvassa 5.
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sijainti nousu
enintään
mm

etenemä
vähintään
mm

leveys
vähintään
mm

käsijohde

porras sisällä

� asuinhuoneesta
toiseen kulkua
välittävä porras

190 250 800 toisella sivulla

� muissa varsinaisis-
sa käyttötiloissa

180 270 1200 molemmilla
sivuilla

� kokoontumis-
tiloissa

160 300 henkilö-
määrän
mukaan

molemmilla si-
vuilla, tarvittaes-
sa myös välillä

� uloskäytävän
osana

180 270 1200
(900)1

molemmilla
sivuilla

� uloskäytävässä,
jota ei käytetä si-
säiseen liikentee-
seen

200 270 1200
(900)1

porras ulkona

� katettuna tai
lämmitettynä

160 300 molemmilla si-
vuilla, tarvittaes-
sa myös välillä

� kattamattomana 130 390 molemmilla si-
vuilla, tarvittaes-
sa myös välillä

1 Poistumisalueella, jonka henkilömäärä on enintään 60, saa toinen
uloskäytävä olla 900 mm leveä. Enintään kaksikerroksisessa asuin-
rakennuksessa sallitaan yksi 900 mm leveä uloskäytävä.

Taulukko 2. Portaan nousun ja etenemän suositeltavat mitat.

leveys

leveys

säde

p
it
u
u
s

p
it
u
u
s

pituus
mm

leveys
mm

pituus
mm

leveys
mm

säde
mm

nousu enintään (lkm)/
etenemä vähintään
mm

� vähimmäismitoitus/jyrkkä 3600 800 2100 1800 1050 190 (14 kpl)/250

� normaalimitoitus 4600...4800 800...900 2700...2800 1800...2100 1400 180 (16 kpl)/270

� väljä mitoitus/loiva 5800 1200 3600 2600...2700 1700 160 (18 kpl)/300

Taulukko 3. Asunnon sisäisen portaan mitoitusesimerkkejä.

porrastyyppi suora porras
ja lepotaso

kaksisyöksyinen
porras

kierreporras
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4.5 Tasanteet

RakMK F2

� Rakennuksen ja sen ulkotilojen tasanne on suunniteltava ja rakennet-

tava siten, ettei sen reunalla ole tasoerosta johtuvaa harhaanastumi-

sen tai kompastumisen vaaraa.

� Oleskeluun ja kulkuun tarkoitetuilla rakennuksen tasanteilla sijaitsevat

ikkunat, luukut ja muut vastaavat aukot on mitoitettava kestämään

henkilökuorma, mikäli putoamisvaara on olemassa.

Kerrostalon pääasiallisena kulkutienä käytettävään portaaseen
suunnitellaan välitasanne/lepotaso kerrostasanteiden välille,
jollei rakennuksessa ole kerrostasanteiden tiloja palvelevaa his-
siä.

Pääportaaksi suositellaan joko lepotasolla varustettua suo-
rasyöksyistä porrasta tai keskiaukoltaan laajasäteistä lepotasol-
lista kiertävää porrasta. Kierreporras ei käyttömukavuudeltaan
yleensä sovellu pääportaaksi.

Etäisyys ovesta
Kun porrashuoneen kerrostasanteella oleva ovi on tasanteelta
alaspäin johtavan syöksyn sivuseinän jatkeella, se sijoitetaan
vähintään 400 mm:n etäisyydelle porrassyöksyn yläreunasta.
Tasanteelta alaspäinjohtavaa syöksyä vastapäätä olevan oven
etäisyys syöksyn reunasta on vähintään 1500 mm.

Uloskäytävän kulkureitillä olevan oven eteen ja taakse vara-
taan vähintään 800 mm pituinen tasanne. Kuva 6.

Mitoitus
Jokaiselta poistumisalueelta on oltava mahdollista ainakin yh-
den uloskäytävän kautta vaivatta kuljettaa liikuntakyvytön
henkilö paareilla. Paarien tilantarve kantajien liikkumavarat
mukaanlukien on 600 mm x 2400 mm. Erityisesti portaan väli-
tasanteella/lepotasolla paarikuljetuksen tilantarve kasvattaa
välitasanteen/lepotason mittoja. Paarikuljetuksen tilantarve
on esitetty tarkemmin RT ohjekorteissa
· RT 91- 10498 Paarikuljetuksen tilantarve

· RT 93-10953 Asuntosuunnittelu, porrashuoneet ja kulkutilat.

RT 88-11018 ohjeet – 7

IH/1/helmikuu 2011/1000/Vla/Rakennustieto Oy © Rakennustietosäätiö RTS 2011

Mikäli askelmien etureunat eivät ole yhdensuuntaiset, etenemä mitataan 600 mm:n etäisyydeltä askelman kapeasta päästä, kun portaan
leveys on alle 1200 mm. 1200 mm tai sitä leveämmässä portaassa etenemä mitataan 900 mm:n etäisyydeltä askelman kapeasta päästä.
Kuitenkaan etenemä tällaisessa portaassa ei saa olla 150 mm:ä pienempi mitattuna 400 mm:n etäisyydeltä askelman kapeammasta
päästä. Kun portaassa on pyöreä keskipilari, etenemä mitataan askelman halkaisevaa sädettä vastaan kohtisuoraan.
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Kuva 5. Kiertävien portaiden etenemien mittojen määräytyminen, mittakaava 1:50.

uloskäytävän vähimmäisleveys
yleensä vähintään 1200 mm
enintään 2-kerroksisessa asuinrakennuksessa
sallitaan yksi 900 mm:n levyinen uloskäytävä

uloskäytävän vähimmäisleveys käsijohteet
oven leveys välttämättömät karmit
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Kuva 6. Oven etäisyys alasjohtavasta portaasta ja uloskäytävän kulkureitillä olevan oven etäisyys portaast, mittakaava 1:100.
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4.6 Kulkukorkeus

RakMK F1

� Kulkuväylällä ei saa olla eikä siihen saa rajautua kulkukorkeuden vä-

himmäismitan 2100 mm alittavia suojaamattomia ulokkeita tai muita

törmäysvaaraa aiheuttavia rakennusosia eikä putoamisvaaraa aihe-

uttavia tasoeroja.

RakMK F2

� Huonetilan kulkuväylän vapaa vähimmäiskorkeus on pääsääntöisesti

2100 mm.

Uloskäytävän korkeus mitataan portaan kohdalla pystytasossa
askelmien etusärmien kautta kulkevasta pinnasta. Suositeltava
kulkukorkeus on vähintään 2200 mm. Vapaan korkeuden on ol-
tava vähintään 2100 mm, RakMK F1. Vähimmäiskorkeuden ala-
puolella ei saa olla esteitä, kuten palkkeja, putkia tai valaisimia.
Oviaukkojen kohdalla korkeus saa olla välttämättömien karmi-
en ja kynnysten verran pienempi. Kuva 7.

Muun kuin uloskäytävässä olevan ja siihen johtavan portaan
sekä asunnon sisäisen portaan kulkukorkeus voi paikoittain
olla 1950 mm.

4.7 Parviportaat

Asunnon sisällä ahtaassa tilassa, kun portaiden käyttö on vä-
häistä, voidaan käyttää jyrkkiä ja kapeita portaita. Esimerkiksi
vapaa-ajan asunnon parvelle, jota ei lueta asuinhuoneeksi, si-
jaitsevaan makuutilaan voi johtaa kuvan 8 mukaiset portaat.

4.8 Ulkoportaat

Rakennukseen oleellisesti liittyvät ulkoportaat suositellaan si-
joitettaviksi katoksen alle tai varustettaviksi lämmityksellä.
Suunnittelussa on otettava huomioon ulkoportaiden puhtaa-
na- ja kuivanapito. Portaat eivät saa märkänäkään olla liukkaat
ja ne tulee valaista hyvin. Esimerkki rakennuksen sisäänkäynnin
yhteydessä olevasta ulkoportaasta ja luiskasta esitetään kuvas-
sa 9.

Ulkotiloissa olevan portaan nousuksi suositellaan 120...130
mm, jolloin etenemä seuraavan laskentakaavan mukaan on
420...400 mm. Kun nousu on noin matala, käytetään lähtökoh-
tana kaavaa:

2 x nousu + etenemä = 660 mm

Ulkotiloissa portaan nousu saai olla katetuissa ulkotiloissa
enintään 160 mm ja muissa 130 mm. Portaan etenemän tulee
olla vähintään 300 mm katetuissa ulkotiloissa ja muissa vähin-
tään 400 mm, RT 98-10607 Kevytliikenteen väylät ja RT 89-11002
Piha-alueiden päällysrakenteet.

4.9 Katsomoportaat

RakMK F2

� Lattiapinnan kaltevuus istuinalueella ja kulkureitillä saa olla enintään

8 % (1:12,5).

Kulkureitin porrasaskelmien nousu on enintään 160 mm ja
etenemä vähintään 300 mm. Istuinrivien päässä käsijohteena
voivat toimia reunimmaisten istuinten selkänojat, tarvittaessa
korotettuina.
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kuva 7. Kulkukorkeus ja kerrostasanteella olevan oven etäisyys alaspäin johtavasta portaasta, mittakaava 1:100.
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kuva 8. Esimerkki ahtaan tilan portaista, mittakaava 1:50.
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5 LUISKIEN SUUNNITTELU

5.1 Yleistä

RakMK F2

� Luiska on suunniteltava ja rakennettava turvalliseksi, riittävän väljäksi

ja tarkoitukseensa soveltuvaksi.

RakMK G1

� Kerrostalossa, jossa ei ole hissiä, tulee asuinhuoneistoihin ja yhteisiin ti-

loihin johtavan portaan ja luiskan olla helppokulkuinen ja varustettu

tarpeellisilla käsijohteilla. Sama koskee tontin tai rakennuspaikan vält-

tämättömiä ulkoisia kulkuväyliä. Tällaisen rakennuksen kerrostasojen

välisen portaan tulee lisäksi olla katettu, sen tulee saada riittävästi

luonnonvaloa ja siinä tulee olla vähintään yksi välitasanne kerros-

tasanteiden välillä.

Tasoerojen suunnittelussa on otettava huomioon, että oikein
mitoitettu luiska vie paljon tilaa. Kun rakennuksen sisäänkäyn-
nin yhteyteen rakennetaan luiska, tasoeron maanpinnan ja lat-
tian välillä ei tulisi olla yli 500 mm.

Jos luiskan reuna ei ole ympäröivän maaston tasossa tai se ei
rajoitu seinään, luiskan reunaan suositellaan 50 mm korkuinen
suojareunus. Luiskassa ei saa olla sivukaltevuutta. Ulkona oleva
luiska on pidettävä puhtaana kattamalla tai lämmittämällä kui-
vana.

Portaan kaltevuudessa oleva, useamman kuin yhden askel-
man pituinen ns. lastenvaunuluiska ei ole turvallinen. Ulos-
käytävään johtavalla kulkureitillä olevat portaat voidaan tarvit-
taessa pienissä tasoeroissa korvata loivalla ja lyhyellä luiskalla.

Luiskaa ei suositella ainoaksi kulkuväyläksi yli metrin ta-
soerolle. Märkätiloissa ei pidä käyttää luiskaa ollenkaan.

5.2 Kaltevuus

RakMK F1

� Luiska saa olla kaltevuudeltaan enintään 8 % (1:12,5) ja pituudeltaan

yhtäjaksoisena enintään kuusi metriä, jonka jälkeen kulkuväylällä tu-

lee olla vaakasuora vähintään 2000 mm:n pituinen välitasanne. Ilman

välitasanteita jatkuva luiska saa olla enintään 5 % (1:20) kalteva. Jos ul-

kotilassa olevaa luiskaa ei voida pitää sisätilassa olevaan luiskaan ver-

rattavassa kunnossa, kaltevuutta vastaavasti loivennetaan.

Luiskan kaltevuus voidaan ilmoittaa suhdelukuna, prosenttina
tai nousukulmana.

Kaltevuudeksi suositellaan 5 % (1:20 , noin 3°). Luiska saa kui-
tenkin olla kaltevuudeltaan enintään 8 % (1:12,5 %, noin 6°).

Luiska ei saa olla 800 mm lähempänä uloskäytävän kulku-
suunnassa olevaa ovea tai porrasta.

5.3 Leveys

Luiskan leveys riippuu sen sijainnista ja käyttötarkoituksesta.
Luiskan leveys voi olla vähintään 900 mm, mutta leveydeksi
suositellaan yleensä 1200 mm.

Jos luiska jatkuu yhtenäisenä ilman välitasannetta tai se
kääntyy niin, että sen toiseen päähän ei ole näköyhteyttä,
luiskan leveydeksi suositellaan 1800 mm. Tällöin kaksi pyörä-
tuolia mahtuvat ohittamaan toisensa.

5.4 Väli- ja ylätasanne

Luiska on kulkuväylän osa, joka johtaa tasanteelta tasanteelle.
Vaikka luiska olisi loiva, enintään 1:20 (5 %, noin 3°) suositellaan
välitasanteita korkeuseroille 480 mm, 960 mm jne.

Ylätasanteella on oltava tilaa esimerkiksi kääntymiseen ja
oven aukaisemiseen. Sen syvyyden tulee olla vähintään 1800
mm, jotta ovi mahtuu aukeamaan ja ylätasanteella mahtuu
kääntymään. Kuva 9.

Luiskan tulee olla suora kulkusuunnassa, 6 m välein ja kään-
nöskohdissa tulee olla välitasanne. Jos 900 mm:n levyinen luis-
ka kääntyy, tulisi sitä leventää välitasanteen kohdalla kuvan 10
osoittamalla tavalla.

RT 88-11018 ohjeet – 9
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Kuva 9. Esimerkki sisäänkäynnin yhteydessä olevasta luiskasta 480
mm:n tasoerolla, mittakaava 1:100.
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Kuva 10. Lepotasanteen kohdalla kääntyvän luiskan mitoitus, mitta-
kaava 1:100.
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6 KAITEET JA KÄSIJOHTEET

RakMK F1

� Aulojen, muiden sisäisen liikenteen sekä ulkotilojen luiskien ja portai-

den molemmille sivuille on asennettava helppokäyttöiset ja turvalliset

käsijohteet. Johteiden tulee jatkua yhtenäisinä myös välitasanteiden

osuudella.

RakMK F2

� Portaassa ja luiskassa käsijohde on asennettava koko pituudelle. Käsi-

johteen tulee olla mitoitettu niin, että siitä saa tukevan otteen. Käsijoh-

teen pää on muotoiltava turvalliseksi.

� Julkisissa ulko- ja sisätiloissa sekä liike- ja palvelutiloissa käsijohde on

sijoitettava portaan tai luiskan molemmin puolin. Johteen tulee jatkua

yhtenäisenä välitasanteella.

RakMK G1

� Kerrostalossa, jossa ei ole hissiä, tulee asuinhuoneistoihin ja yhteisiin ti-

loihin johtavan portaan ja luiskan olla helppokulkuinen ja varustettu

tarpeellisilla käsijohteilla. Sama koskee tontin tai rakennuspaikan vält-

tämättömiä ulkoisia kulkuväyliä. Tällaisen rakennuksen kerrostasojen

välisen portaan tulee lisäksi olla katettu, sen tulee saada riittävästi

luonnonvaloa ja siinä tulee olla vähintään yksi välitasanne kerros-

tasanteiden välillä.

Portaiden, luiskien, kerros- ja välitasanteiden kaidekorkeudet
putoamiskorkeuden mukaan esitetään taulukossa 4.

Porras ja luiska suositellaan varustettavaksi molemminpuoli-
silla käsijohteilla, jotka jatkuvat yhtenäisinä välitasanteen koh-
dalla. Samoin suositellaan molemminpuolista käsijohdetta le-
veään kierreportaaseen.

Käsijohde ulotetaan 300 mm ohi luiskan tai porrassyöksyn al-
kamis- ja päättymiskohdan.

Käsijohde tehdään useimmiten pyöreästä 30...40 mm put-
kesta tai suorakaiteen muotoisesta pyöristetystä profiilista, jon-
ka ympärysmitta on 120...180 mm. Käsijohteen etäisyyden sei-
nästä tulee olla 35...45 mm, kuva 11.

Asuinhuoneistoissa ja julkisissa tiloissa oleviin portaisiin ja
luiskiin suositellaan kahta käsijohdetta 700 mm:n ja 900 mm:n
korkeudelle.

Asuinhuoneistojen sisäisissä yhden kaistan levyisissä kiertä-
vissä tai kierreportaissa riittää käsijohde etenemien leveämmil-
lä sivuilla.

Kuvassa 12 esitetään erilaisia käsijohteen muotoja, joista on
hyvä ottaa kiinni.

Kuvassa 13 näytetään esimerkki porraspiirustuksen esitysta-
vasta mittakaavassa 1:100. Yleensä vastaava porraspiirustus
esitetään mittakaavassa 1:20.

Portaiden, luiskien ja tasanteiden kaiteiden suunnittelu- ja
mitoitusohjeet on esitetty tarkemmin RT-ohjeessa RT 88-11019
Kaiteet ja käsijohteet.
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Taulukko 4. Portaiden, luiskien, kerros- ja välitasanteiden kaide-
korkeus.

putoamisaukon
syvyys S
leveys L
mm

kaiteen
koko
korkeus
mm

suojaavan
osan
korkeus
mm

pystysuoran
aukon vaa-
kasuora väli
mm

Yleiset tilat
asuinkerrostalot

S enintään 3000
tai
L enintään 400

vähintään
900

vähintään
700

110

S yli 3000 ja
enintään 6000
tai L yli 400

vähintään
1000

vähintään
700

110

S yli 6000 vähintään
1200

vähintään
900

110

Asuinhuoneistot
sisäiset portaat
ja tasanteet

vähintään
900

vähintään
700

100

* Asuinrakennuksen porrashuoneessa suositellaan putoamis-
esteeksi suojaverkkoa, -ristikkoa tai- säleikköä.

45 30...40
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käsijohteiden vapaa
väli 2 x 45 = 90

Kuva 11. Käsijohteen mitoitus.

Kuva 12. Esimerkkejä käsijohteen muotoilusta.
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Kuva 13. Esimerkki porraspiirustuksen esitystavasta, 1:100. Yleensä porraspiirustus tehdään mittakaakaavassa 1:20.
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to Oy. 2000. 109 s.
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RT 88-11018 ohjeet – 12

Portaat, luiskat, kaiteet ja käsijohteet pääpiirustuksissa
RakMK A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat

Portaista, luiskista, kaiteista ja käsijohteista esitetään
· pohjapiirroksissa

– kerroksien ja tasojen korkeusasemat
– uloskäytävien leveydet
– porrashuoneiden, porrassyöksyjen ja tasanteiden mitoitus
– luiskien kaltevuus ja mitoitus

· leikkauspiirroksissa
– kaiteet, rakenteet ja rakennusosat sekä niissä olevat aukot ja ul-

konemat, portaat, luiskat
– kerroskorkeudet ja tarvittavat kerrosten ja tasojen korkeusasemat
– kulkuväylien vapaa korkeus
– suojakaiteiden korkeudet korkeusmittoina piirroksissa tai mitoitus

selostetaan piirustuksen tekstiosassa
· julkisivupiirroksissa

– ulkotasot, katokset, parvekkeet; ulkoportaat ja luiskat kaiteineen ja
käsijohteineen

· liikkumisesteisille soveltuvat, käyttöturvallisuuden kannalta olennai-
set kulkuväylät ja niissä olevien tasoerojen järjestäminen luiskilla tai
hisseillä sekä piha-alueella että sisätiloissa esitetään mitoituksineen
asemapiirustuksessa ja pohjapiirroksissa

· tasanteiden ja portaiden nousujen ja etenemien mitat voidaan esittää
tekstiosassa tai erillisessä liikkumisesteettömyysselvityksessä

� RT 88-11019 Kaiteet ja käsijohteet

� RT 15-10635 Esitystapaohjeet, rakennuspiirustukset

� RT 15-10784 Asemapiirustuksen laatiminen

� RT 15-10824 Pääpiirustukset, erityissuunnitelmat ja selvitykset.

+3.000 +1.500

+1.700 +1.500
1:12,5

portaan

luiskan pituus

nuolimerkintä

ja kaltevuus

Valokuvat Jussi Tiainen
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RT 09-10409
ohjetiedosto
lokakuu 1989
korvaa RT 031.20
1(12)

IHMISEN MITAT JA ULOTTUVUUDET
ihmisen perusmitat
measure of man
människans mått

Tässä RT-ohjekortissa esitetään ihmisen kes-
kimääräisiä mittoja ja ulottuvuuksia, jotka vai-
kuttavat kalusteiden, tilojen ja ympäristön
suunnitteluun. Perusmitat on jaoteltu sukupuo-
len ja iän mukaan.

1 YLEISTÄ
2 IHMISEN PERUSMITAT
3 TOIMINNALLISET MITAT
3.1 Istumatyö tai toiminta
3.2 Seisomatyö tai toiminta
3.3 Ulottuminen
3.4 Oleskelu ja lepo
3.5 Kulkutila
3.6 Ihmisjoukot
3.7 Muita toimintoja
3.8 Käden otteiden mittoja

KIRJALLISUUTTA

1 YLEISTÄ
Ihmisen mitat ja ulottuminen ovat kalusteiden,
laitteiden, rakennuksien ja rakennelmien koon
ja muodon suunnittelun perusteita. Ihmisen
mitat noudattavat normaalijakaumaa, mikä
merkitsee sitä, että useimpien ihmisten mitat
ovat lähellä keskiarvoja. Fyysinen ympäris-
tö pyritään suunnittelemaan niin, että tilat ja
kalusteet ovat muodoltaan ja kooltaan suu-
rimmalle osalle käyttäjistä sopivat.

Naisten ulottuvuus on määräävä tekijä esi-
merkiksi kalusteiden, yläkaappien, hyllyjen,
ikkunoiden ja painikkeiden korkeusasemia
suunniteltaessa. Miesten mitat ovat määrää-
vinä kulkutilojen, kuten ovien ja käytävien
korkeudessa ja leveydessä, huoneiden kor-

keudessa sekä kulkutilan yläpuolella olevien
esteiden korkeusasemissa.

Lasten ja nuorten mitat ovat lähtökohtina
heille tarkoitettuja tiloja ja kalusteita suunni-
teltaessa. Erityisesti tämä koskee istuin- ja
työskentelytasojen, kalusteiden, hygieniati-
lojen kalustusteiden, naulakoiden ja ikkunan
alareunan korkeutta lattiasta.

Merkittäviä toiminnallisia mittoja ovat
seisoma-, tukeutumis- ja istuma-asentojen mi-
tat sekä silmien korkeusasema.

Tietoja liikunta- ja toimintaesteisten toimin-
nallisista mitoista on esitetty RT-ohjekortissa
RT 09-10379 »Perustietoja liikunta- ja toimin-
taesteisistä».
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RT 09-10409 ohjetiedosto

2 IHMISEN PERUSMITAT

Kuva 1.
Naisten keskimääräiset mitat. Mittakaava on 1:20

Kuva 2.
Miesten keskimääräiset mitat. Mittakaava on 1:20

2143
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ohjetiedosto RT 09-10409

Kuvissa 1 ja 2 esitetään naisten ja mies-
ten keskimääräisiä pituusmittoja ja kehon
osien mittoja. Nuoret ihmiset ovat pitempiä
kuin vanhat, koska keskipituus on lisääntynyt.
Tämä pituusero on keskimäärin 1 ...2 cm kym-
mentä ikävuotta kohti. Aikuisväestön keski-
pituus kasvaa n. 0,5 cm kymmenessä vuo-
dessa. Keskipituudet perustuvat Kansanelä-
kelaitoksen tutkimukseen, ks. taulukko 1.

Koska ikääntyneet ihmiset ovat pituudeltaan
yleensä keski-ikäisiä ja nuorta aikuisväestöä
lyhyempiä ja liikuntakyvyltään heikompia, he
eivät yltä yhtä korkealle, kauas tai matalalle.

Taulukossa 1 on ikäluokittain kymmenen
ikävuoden välein keskimääräiset naisten ja
miesten pituudet.

Taulukko 1.
Keskipituus ikäluokittain. Lähde: Terveystur-
van haastattelututkimus, Kansaneläkelaitos,
1987

Kuvassa 3 on esitetty 1... 16-vuotiaiden
lasten ja nuorten keskimääräisiä mittoja. Yli
16-vuotiaiden tyttöjen mitat vastaavat liki-
määrin 1 4 . . . 15-vuotiaiden poikien mittoja.

Vaihteluväli on keskimäärin 1 0 cm keski-
pituudesta ylös- ja alaspäin.

Kuva 3 a.
1...7-vuotiaiden keskimääräiset mitat. Mittakaava on 1:20
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   Kuvassa 4 on tyttöjen ja poikien pituuskas-vukäyrät. Keskimmäiset käyrät esittävät kes-kimääräistä pituuskasvua. Ylempien ja alem-pien käyrien välillä on 95 % pituuksista.
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RT 09-10409 ohjetiedosto

Kuva 3 b.
9... 13-vuotiaiden keskimääräiset mitat. Mit-
takaava on 1:20
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ohjetiedosto RT 09-1040 9

Kuva 3 c.
Yli 16-vuotiaiden tyttöjen ja 14...15-vuotiaiden poikien keskimääräiset mitat. Mittakaava
on 1:20

5

Kuva 4.
Tyttöjen ja poikien pituuskasvu (Kasvukäyrät, 2...19-vuotiaat tytöt ja pojat, Lastentautien tutkimussäätiö, 1986)
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RT 09-10409 ohjetiedosto

3 TOIMINNALLISET MITAT
3.1 Istumatyö tai -toiminta
Kuvissa 5...11 esitetään esimerkkejä tyypil-
lisen toimisto- ja valvomotyöpaikan mitoituk-
sesta. Tietoja työn edellyttämistä pään, kä-
sien ja katseen liikkeistä saa ergonomiaa kä-
sittelevästä kirjallisuudesta.

Kuvien mittakaava on 1:50.

Kuva 5.
Istumatyöpaikka, kirjoituspöytä

Kuva 6.
Istumatyön työalue

Kuva 7.
Istumatyötason leveysmittasuosituksia

Kuva 8.
Isfumatyöpaikka, näyttöpääte- ja konekirjoi-
tustyö. Sekä miehille että naisille soveltuva
kiinteän näyttöpäätteen näppäintason kor-
keus on 720 mm ia polvitilan korkeus 650
mm. Naisille soveltuva näppäintason korkeus
on 670 mm ja polvitilan korkeus 600 mm

Kuva 9.
Istumatyöpaikka, valvomo. Valvomotyöpai-
kan pöytäpinnan korkeus on 720+ 10 mm.
Valvomolaitteen korkeus voi olla enintään
1100 mm, jos sen yli on nähtävä

Kuva 10.
Toimisto- ja piirustustyö. Työtasojen korkeuksia ja työpaikkojen yh-
teydessä olevan kulkutilan tarve

Kuva 11.
Istumatyöpaikan ja asiakaspalvelupöydän sekä kalusteiden mitoi-
tussuosituksia
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3.2 Seisomatyö tai -toiminta
Kuvissa 1 2 . . . 14 on esitetty eräitä esimerk-
kejä seisomatyön tai -toiminnan mitoitukses-
ta. Työtason korkeus on työpaikan tärkein
mitta. Jos työtaso on liian korkealla, työnte-
kijä joutuu kohottamaan hartioitaan tai jos
työtaso on liian alhaalla, hän joutuu kumar-
tumaan.

Kuvat ovat mittakaavassa 1:50.

Kuva 12.
Seisomatyöpaikka, työn luonteen mukainen työtason korkeus

Kuva 13.
Valvonta- ja ohjauspaikka. Sekä miehille että
naisille soveltuvat keskimääräiset mitat

3.3 Ulottuminen
Kuvassa 14 on esitetty sopivia hyllykorkeuk-
sia. Rasteroidulla korkeudella olevat hyllyt
ovat liian korkealla tai matalalla vanhuksille
tai liikuntarajoitteisille.

Kuvassa 15 esitetään ulottumismittoja,
työskentelyasentojen tilantarpeita ja työsken-
telykohteen korkeuksia.

Kuvat ovat mittakaavassa 1:50.
Kuva 14.
Hyllyjen korkeus
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Kuva 15.
Tilantarve ja ulottuminen kuvassa esitetyissä toiminta-asennoissa

3.4 Oleskelu ja lepo
Kuvissa 16. . . 18 esitetään esimerkkejä oles-
kelun ja levon tilantarpeesta. Kuvien mitta-
kaava on 1:50.

Kuva 16.
Oleskelutilan tarve
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Kuva 17.
Tukeutumistasojen korkeuksia

Kuva 18.
Lepoon ja vuoteen sijaamiseen tarvittava tila

3.5 Kulkutila
Kuvissa 19...25 esitetään esimerkiksi kalus-
teiden välissä ja käytävällä tarvittavien kul-
kutilojen tarpeita. Kuvien mittakaava on
1:50.

Kuva 19.
Kulkutila esteiden välissä
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Kuva 20.
Kulkutila käytävällä

Kuva 21.
Kulkuaukon tai -luukun koko

Kuva 22.
Kulkutila kantamusten kanssa

Kuva 23. Kuva 24.
Kävelykepin tai kainalosauvojen avulla kul- Lastenvaunuja työntävän tilantarve
kevan tilantarve

Kuva 25.
Seisovan ja istuvan ohittamisen tilantarve
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3.6 Ihmisjoukot
Kuvissa 26 ja 27 esitetään esimerkkejä ihmis-
joukon ja jonojen tilantarpeista yleisötilojen,
kuten aulojen, lipunmyyntitilojen tai katsomoi-
den suunnittelun perustiedoiksi.

Kuvien mittakaava on 1:50.

Kuva 27.
Jonon tilantarve

Kuva 26.
Ihmisjoukko. Neliömetrin alueelle mahtuu
kuusi henkilöä

3.7 Muita toimintoja
Henkilökohtaisen hygienian hoitamisen ja
peseytymisen tilantarpeesta on tietoja stan-
dardissa SFS 2432 »Asuminen, henkilökoh-
tainen hygienia. Toimintojen tilantarve» (RT
930.50) ja RT-ohjekortissa RT 913.501 »Sau-
nan suunnittelunäkökohtia» (uusittavana).

Asumisen muita toimintoja käsitellään stan-
dardissa SFS 2433 »Asuminen, tekstiilien hoi-
to. Toimintojen tilantarve» (RT 930.40) ja SFS
2435 »Asuminen, ruokatalous. Toimintojen
tilantarve» (RT 930.20).

3.8 Käden otteiden mittoja
Käsijohteen halkaisija on 40...50 mm, ja sen
etäisyys seinästä on vähintään 40 mm. Jos
se ei ole pyöreä, sen sopiva ympärysmitta
on 120... 180 mm. Kuvassa 28 esitetään kä-
den tarvitsema tila käsijohteen tai vetimen
ympärillä.

Ovissa tai kalusteissa, joita joudutaan ve-
tämään tai työntämään voimakkaasti, tarvi-
taan paksumpia vetimiä kuin pienellä voimal-
la käytettävissä. Alla olevassa taulukossa on
esitetty vetimen käyttövoiman mukaan sopi-
va paksuus.

Taulukko Kuva 28.
Käsijohteen koko, käden tarvitsema tila ja vetimen käyttövoiman mukainen paksuus. Veti-
men molemmin puolin tarvitaan vähintään 45 mm tilaa. Mittakaava 1:5
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Tässä ohjekortissa esitetään asunnon tavalli-
simpien huonekalujen ja niiden käytön tilantar-
ve sekä yksinkertaistet tu mit takaavallinen pii-
rustusesitys pohjapiirustuksissa.

SISÄLLYSLUETTELO

1 HUONEKALUJEN TILANTARVE JA
PIIRUSTUSMERKINNÄT

2 HUONEKALUJEN KÄYTÖN
TILANTARVE

3 KIINTEIDEN VARUSTEIDEN
TILANTARVE

1 HUONEKALUJEN TILANTARVE
JA PIIRUSTUSMERKINNÄT

Huonekalujen mitat vaihtelevat, mutta tilo-
jen kalustettavuutta tutkittaessa käytetään
yleensä keskimääräisiä mittoja.

Kuvat esittävät huonekalujen tilantar-
peen yksinkertaistetun mittakaavallisen esi-
tystavan 1:100 -mittakaavaisissa piirustuk-
sissa. Suuremmassa mittakaavassa voi-
daan käyttää tarkempaa mittakaavallista
esitystapaa ja piirtää mm. kalusteen ja
seinän väliin jäävä vara näkyviin.

Sängyt

Sänkyjen ja parisänkyjen pituusmitta vaih-
telee 1900 mm...2100 mm ja leveysmitat
vaihtelevat seuraavasti:
• sänky 800 mm...1200 mm.
• parisänky 1600 mm...2000 mm

Lapsen sängyn pituusmitta vaihtelee
1200 mm...1400 mm ja leveysmitta on
yleensä 700 mm.

Tilantarvetta tutkittaessa käytetään piirus-
tuksissa sänkyjen pituutena 2100 mm ja
yhden hengen sängyn leveytenä 900 mm
ja parisängyn leveytenä 1600 mm.

RT 93-10531

ohjetiedosto
tammikuu 1994
1 (4)

ASUNNON IRTOKALUSTEIDEN TILANTARVE

asunnot, huonekalut, kalusteet
bostäder, möbler
dwellings, furniture
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Sohvat
Sekä kahden- että kolmenistuttavien sohvi-
en mitat vaihtelevat:
• kahdenistuttava 1400 mm...1700 mm

x 800 mm...900 mm
• kolmenistuttava 2200 mm...2500 mm

x 800 mm...1000 mm.
Piirustuksissa käytetään seuraavia mittoja:
• kahdenistuttava sohva 1600 mm x 800

mm
• kolmenistuttava sohva 2200 mm x 900

mm.

Tuolit

Nojatuolien mitat vaihtelevat:
• pienet nojatuolit 600 mm...800 mm x

700 mm...800 mm
• suuret nojatuolit 800 mm...900 mm x

900 mm...1000 mm
Olohuoneen tilankäyttöä tutkittaessa on
suositeltavaa käyttää suuren nojatuolin mit-
toja.

Pöydät

Pienen lapsen hoitopöydän pituus vaihte-
lee 900 mm...1200 mm. Piirustuksissa pi-
tuusmittana käytetään 900 mm. Yöpöytien
pituus- ja leveysmitat vaihtelevat 450
mm...600 mm. Tilantarvetta tutkittaessa
piirustuksissa käytetään mittoja 450 mm x
450 mm.

Muita kalusteita

Kirjahyllyjen syvyysmitat vaihtelevat 300
mm...400 mm ja tason kanssa 500
mm...600 mm. Tilantarvetta tutkittaessa
piirustuksissa syvyysmittoina käytetään
300 mm ja 500 mm.

Ruokapöydät ja tuolit

Suorakaiteenmuotoisen ruokapöydän pi-
tuus määräytyy ruokailijoiden lukumäärän
mukaan. Leveys voi vaihdella 800 mm...
1000 mm. Aamiaisruokailuun soveltuu pie-
nempikin ruokapöytä esimerkiksi 600 mm
leveä. Tilantarvetta tutkittaessa käytetään
4-hengen ruokapöydän leveytenä 800
mm ja 6−8-hengen ruokapöydän leveyte-
nä 900 mm.

RT 93-10531 ohjetiedosto 2
154



2 HUONEKALUJEN KÄYTÖN
TILANTARVE

Sänky
Vapaan tilan mitan sängyn vieressä mää-
rää mm. siivouksen tilantarve sekä tarpeel-
linen pukeutumis- ja riisuutumistila. Vapaan
tilan toiseen päähän voidaan sijoittaa esi-
merkiksi yöpöytä tai tuoli.

Pyöratuolin vaatima kulkutila on vähin-
tään 800 mm.

Sohva ja nojatuoli
Sohvapöydän ja sohvan sekä nojatuolin
välille tarvitaan vapaata tilaa. Lisäksi noja-
tuolin takana tarvitaan tilaa tuolin kääntä-
mistä ja mahdollista vinoa sijoitusta varten.

Televisio
Television katseluetäisyys määräytyy taval-
lisesti television koon mukaan, esimerkiksi
kuvaruudultaan 23 tuuman television katse-
luetäisyys on 3000...4000 mm.

Ruokapöytä ja tuolit
Istumiseen ruokapöydän ääressä tarvitaan
istuimen syvyysmitan verran tilaa. Pöydän
alle työnnetty tuoli vie tavallisesti tilaa 100
mm pöydän ulkopuolella.

Tuoliin istumiseen ja tuolilta nousemiseen
tarvitaan vapaata tilaa istuimen mitan li-
säksi vähintään 300 mm. Mitta riittää yh-
den henkilön ohikulkuun tuolin ollessa pöy-
dän alle työnnettynä.

Ruokapöydän ääressä istumisen ja yh-
den henkilön ohikulun, esimerkiksi tarjoilua
varten, vaatima tila vastaa pöydän alle
työnnetyn tuolin, kaapin tai komeron käy-
tön vaatimaa tilaa.

3 ohjetiedosto RT 93-10531
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Huonekaluryhmät
Huonekaluryhmien liittyessä toisiinsa
– voivat vapaat käytön vaatimat tilat peit-

tää toisensa (esimerkki A).
– voi kaapin tai hyllyn käytön vaatima tila

ulottua pöydän alle työnnettyyn tuoliin
saakka (esimerkki B).

3 KIINTEIDEN VARUSTEIDEN
TILANTARVE

Seinän viereen sijoitettavien huonekalujen
tilantarvetta tutkittaessa otetaan huomioon
100 mm vara, joka sisältää mahdollisten
listojen, seinäpistorasioiden yms. vaati-
man tilan.

Lämpöpatterit ja -putket
Seinälle sijoitettaville lämpöpattereille suo-
sitellaan varattavaksi tilaa 100...200 mm.

Sähköasennukset
Oven vieressä sijaitseville katkaisijoille on
yleensä varattava tilaa noin 150 mm.
Pistorasia pistokkeineen ulkonee seinästä
50...100 mm.

Verho ja ikkunalaudat
Verholaudat suositellaan sijoitettavaksi
150...200 mm etäiseyydelle ikkunasei-
nästä.  Ikkunalaudan tilantarve  vaihtelee
100...150 mm riippuen lämpöpatterin sy-
vyydestä.

RT 93-10531 ohjetiedosto 4
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ohjetiedosto
lokakuu 2008
korvaa RT 93-10543
1 (4)

ASUNTOSUUNNITTELU
Eteinen ja kulkuyhteydet

asunnot, eteiset, käytävät
bostäder, tamburer, gångar
dwellings, entrances, passages

Tässä RT -ohjekortissa esitetään asun-
non eteistilojen ja sisäisten kulkuyhteyk-
sien mitoitus- ja suunnitteluperusteita.
Ohjeet on tarkoitettu ensisijaisesti uudis-
rakentamiseen. Korjausrakentamisessa
niitä voidaan käyttää soveltuvin osin.

Asuntosuunnittelun ohjekortteja laa-
dittaessa voimassa olleet määräykset,
ohjeet ja muu kirjallisuus on koottuna
RT-ohjekortissaAsuntosuunnittelu.Yleistä.

1 SUUNNITTELUN
LÄHTÖKOHDAT

Eteinen on huoneiston sisäänkäyntiin tai
tuulikaappiin välittömästi liittyvä huoneti-
la tai tila, josta on kulkuyhteys huoneis-
ton muihin huoneisiin ja tiloihin.

Eteistila yhdistää sisätilat kerrostalois-
sa porraskäytävän ja pientaloissa usein
esimerkiksi puolilämpimän tilan tai tuuli-
kaapin kautta ulkotiloihin. Lisäksi se toi-
mii sisätilojen kokoojana.

Asunnon pohjaratkaisun ja eteistilan
suunnittelussa kiinnitetään huomiota

eteisestä asunnon sisätiloihin avautu-
vaan näkymään ja asunnosta muodostu-
vaan yleisvaikutelmaan.

Eteistilan kalustettavuus otetaan huo-
mioon esimerkiksi:
• riittävällä mitoituksella
• suunnittelemalla ehjiä seinäpintoja ja

kalustettavia kulmauksia
• naulakon ja komeroiden sijoituksella
• ovien ja sähköpainikkeiden sijoituksella
• ovien aukeamissuunnan valinnalla.

Asunnon tilankäyttöä voidaan tehos-
taa yhdistämällä eteis- ja kulkutiloja esi-
merkiksi ruokailu-, oleskelu- tai harras-
tustiloihin.

Ohjeet koskevat asunnon eteistä ja si-
säisiä kulkuyhteyksiä. Mitoituksen tulee
soveltua kaikille käyttäjäryhmille myös
liikkumisesteisille. Erityisasumiseen, ku-
ten hoito- ja majoituslaitoksiin ja palvelu-
asuntoihin liittyviin eteistiloihin ohjeita
voidaan käyttää soveltuvin osin.IH
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2 TOIMINNAT JA NIIDEN
TILANTARVE

Hyvä asunto on huoneistoalaltaan riittä-
vän tilava ja pohjaratkaisultaan selkeä,
muunneltava ja joustava. Toimivat ja väl-
jät tilat soveltuvat kaikille käyttäjäryhmil-
le, myös liikkumis- ja toimimisesteisille.
Tilantarpeen määrityksessä on otettu
huomioon toiminnan tarvitsema tila, tar-
vittava liikkumistila sekä mahdolliset ka-
lusteet ja niiden käytön tarvitsema tila.
Kuvat 1 ja 2.

Vapaa tila

Sisäänkäynnin yhteydessä tulisi olla ka-
lusteista vapaata tilaa vähintään 1500
mm x 1300...1700 mm pukeutumista ja
riisuutumista, toisen henkilön avustamis-
ta sekä mahdollista pyörätuolin, rollaatto-
rin tai lastenvaunujen käyttöä varten.
Lisäksi eteisessä tarvitaan tilaa tuolille
tai jakkaralle helpottamaan pukeutumis-
ta ja riisuutumista.

Säilytys

Eteistilaan sijoitetussa naulakko- ym. ka-
lusteessa säilytetään käytössä olevia
päällysvaatteita ja jalkineita.

Tarvittaessa osa eteisen naulakoista
voidaan sijoittaa 1200 mm:n korkeudelle
lattiasta, jolloin mitoitus sopii myös lapsil-
le ja pyörätuolin käyttäjille.

Eteiseen suositellaan hyllykomeron si-
joittamista naulakon yhteyteen. Naulak-
ko ja hyllykomero mitoitetaan talouden
koon mukaan:
• 1...2 henkeä

600 mm...800 mm
• 2...4 henkeä

800 mm...1200 mm + 400 mm HK
• 4...6 henkeä

1200 mm...1400 mm + 600 mm HK

Eteiseen suositellaan varattavaksi ti-
laa peilille, pöydälle, laatikostoille ja istui-
melle.Vapaassa tilassa voidaan säilyttää
esimerkiksi lastenvaunuja tai pyörätuolia
tilapäisesti.

Vaatehuone eteisen yhteydessä on
käyttökelpoinen ratkaisu ulkovaatteiden
ja harrastusvälineiden säilytykseen.

Lisäksi eteiseen voidaan sijoittaa sii-
vouskomero tai varata tilaa siivousväli-
neille kaappijärjestelmissä.

Pyörätuolin käyttö

Ulkokäyttöön soveltuvan pyörätuolin mi-
toittama kääntymisympyrä on halkaisijal-
taan 1500 mm, sisäkäyttöön soveltuvan
pyörätuolin 1300 mm. Esimerkkejä pyö-
rätuolin käytön ja säilytyksen mitoituk-
sesta esitetään kuvissa 1 ja 2.

RT 93-10937 ohjetiedosto 2
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Kuva 1.
Esimerkkejä eteistilan kalusteiden ja toimintojen tilantarpeista, 1:50.
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3 TILASUUNNITTELU JA
MITOITUS

Sisäänkäynti ja tuulikaappi
Asuinrakennusten sisäänkäynti suojataan
sateelta ja mahdollisuuksien mukaan tuu-
lelta katoksella tai sisään vedolla.

Sisääntulon yhteyteen voidaan suunni-
tella tuulikaappi, joka suojaa muita tiloja
kylmältä. Tuulikaappi suositellaan mitoi-
tettavaksi siten, ettei ovia tarvitse avata
yhtä aikaa ja että ulko-ovi aukeaa ulos-
päin.

Pientalojen tuulikaappi voidaan suun-
nitella niin, että sinne sijoitetaan esimer-
kiksi säilytystilaa ulkovaatteille. Arki- ja
huoltosisäänkäyntinä toimiva ns. kura-
eteinen voidaan varustaa vesipisteellä ja
lattiakaivoilla.
• Asuntosuunnittelu. Vaatehuolto.

Kuvassa 3 esitetään esimerkkejä tuuli-
kaapeista, jotka mitoitukseltaan soveltu-
vat myös kerrostaloihin.

Eteistilat

Toimivuuden kannalta asunnon sisään-
käyntitilat ja sisäiset kulkuyhteydet ja nii-
den varustus suunnitellaan ja mitoitetaan
ottamalla huomioon asunnon koko ja käyt-
täjämäärä.

Eteinen voidaan jäsentää kalusteilla
tai erottaa esimerkiksi ovella erilliseksi
vaate-eteiseksi ja eteishalliksi.

Erityisesti kerrostaloissa etäisyys por-
rashuoneesta lisää asunnon yksityisyyt-
tä ja vähentää äänen kulkeutumista
asuintiloihin.

Eteisen sijoittuessa ulkoseinälle suosi-
tellaan sen varustamista ikkunalla. Ker-
rostaloissa eteistila sijoittuu usein raken-
nuksen keskelle, jolloin sen valoisuutta li-
sää sen liittäminen avoimesti oleskeluti-
laan tai muihin yhteisiin tiloihin.

Kulkuväylät

RakMK G1:n mukaan huoneiston ulko-
ovelta asuinhuoneisiin ja muihin asumista
palveleviin välttämättömiin huoneiston ti-
loihin johtavien ovien ja kulkuaukkojen va-
paan leveyden tulee olla vähintään 800
mm. Käytävien vapaaksi leveydeksi suosi-
tellaan vähintään 900 mm.Tarkemmin kul-
kutilojen tilantarvetta sekä ovien leveyksiä
ja kynnyksiä on esitetty RT-ohjekorteissa
• RT09-10409Ihmisenmitat jaulottuvuudet
• RT 09-10884 Esteetön liikkumis- ja toimi-

misympäristö.

Sisäiset portaat

Asunnon sisäisten portaiden suunnittelus-
sa ja mitoituksessa tulee kiinnittää huo-
miota portaiden turvallisuuteen ja helppo-
kulkuisuuteen. Erityisratkaisut kuten esi-
merkiksi tikkaat makuuparvelle suunnitel-
laan tapauskohtaisesti.

Portaiden suunnittelua on käsitelty tar-
kemmin RT-ohjekortissa
• RT 88-10777 Portaat ja luiskat.

3 ohjetiedosto RT 93-10937
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Kuva 2.
Esimerkkejä kuvassa 1 esitettyjen tilantarpeiden yhdistämisestä, 1:50.
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4 ASUNNON KULKU-
YHTEYDET

Sisäänkäynti
Kerrostaloissa porrashuone muodostaa
kulkuyhteyden eri kerroksessa sijaitse-
viin huoneistoihin. Pientaloissa asunnon
sisäänkäynnin liittyessä välittömästi ul-
kotilaan, voidaan eteistilasta tai sen
osasta muodostaa myös oleskeluun tai
muihin toimintoihin soveltuva lämmin,
puolilämmin tai kylmä kuisti tai viherhuo-
ne. Asuntojen sisäänkäyntiin tai tuuli-
kaappiin liittyy välittömästi eteinen.

Erityisesti pientaloissa voi varsinaiseen
pääsisäänkäyntiin liittyvän eteisen ohella
olla erillinen arki- ja huoltokäyttöön tarkoi-
tettu eteinen, joka voidaan sijoittaa esi-
merkiksi vaatehuoltotilan yhteyteen.

Asunnon sisäiset yhteydet
Eteistilasta täytyy yleensä olla suora yh-
teys hygieniatiloihin, oleskelutiloihin ja
keittiöön. Liittämällä eteistila avoimesti
tai puoliavoimesti lasiseinällä tai -ovella,
erilaisilla seinäkkeillä, kalusteilla tai tu-
lisijojen rajaamana asunnon yhteisiin ti-
loihin saadaan asunnon väljyyden tun-
tua lisättyä.

Keittiö sekä ruokailu- ja oleskelutila
voivat muodostaa toisiinsa avoimesti tai
puoliavoimesti liittyvän tilaryhmän, johon
tulisi olla mahdollisimman suora yhteys
eteistiloista.

Oleskelutilat voivat toimia läpikulkutiloi-
na esimerkiksi vanhempien makuuhuo-
neeseen, työhuoneeseen, keittiöön, ruo-
kailutilaan tai ulkotilaan. Kulun lasten ma-
kuuhuoneista hygieniatilaan ja keittiöön
ei tulisi tapahtua vanhempien seuruste-
luun tarkoitetun oleskelutilan kautta.

Oleskelutilaan voi myös sisältyä ma-
kuualkovi tai keittiö ja ruokailutila. Pien-
ten asuntojen ainoa oleskelutila voi sijai-
ta tupakeittiön yhteydessä.

Makuuhuoneista tulee yleensä olla
suora yhteys eteis- tai kulkutiloihin.
Makuuhuoneista voi olla välitön pääsy
hygieniatiloihin, ulkotiloihin yms.

Suurten asuntojen yhden makuuhuo-
neen varustaminen peseytymistilalla ja
omalla sisäänkäynnillä, josta on yhteys
varsinaiseen eteiseen, lisää huoneen
käyttömahdollisuuksia ja koko asunnon
toiminnallista joustavuutta.

Jos asunnossa on yksi vaatehuone,
sen tulisi olla yhteydessä eteis- tai kulku-
tiloihin. Se voidaan sijoittaa myös esi-
merkiksi kahden makuuhuoneen väliin.

Liikkumisesteisten makuuhuoneesta
tulee olla mahdollisimman suora yhteys
wc- ja peseytymistiloihin ja ulkotiloihin.

Yhteys ulko-oleskelutiloihin
Yhdestä oleskelutilasta tai siihen avoi-
mesti liittyvästä ruokailutilasta tulisi olla
yhteys ulko-oleskelutilaan parvekkeelle,
terassille tai asuntoon kuuluvalle piha-
alueelle. Ulkotilojen tulisi olla toiminnalli-
sesti ja visuaalisesti sisätilojen jatke ja
luonteva osa asuntoa.

RT 93-10937 ohjetiedosto 4

©
R

ak
en

nu
st

ie
to

sä
ät

iö
R

T
S

20
08

1800

24
00

Jos tuulikaappiin sjoitetaan vesipiste ja lattiakaivo pyörätuolin,
lastenvaunujen tai koirien pesua varten, tulikaapin mitoitus on
kuvassa esitettyä väljempi.
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Kuva 3.
Esimerkkejä tuulikaapin mitoituksesta, 1:50.
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RT 93-10932

ohjetiedosto
syyskuu 2008
korvaa RT 93-10537
1(8)

ASUNTOSUUNNITTELU
Hygienianhoito

asunnot, kylpyhuoneet, suihkuhuoneet, käymälät
bostäder, badrum, duschrum, toaletter
dwellings, bathrooms, shower rooms, toilets

Tässä RT-ohjekortissa esitetään asun-
non peseytymis- ja wc- tilojen mitoitus- ja
suunnitteluperusteita. Ohjeet on tarkoi-
tettu ensisijaisesti uudisrakentamiseen.
Korjausrakentamisessa niitä voidaan
käyttää soveltuvin osin.

Asuntosuunnittelun ohjekorttien jul-
kaisuajankohtana voimassa olevat mää-
räykset, ohjeet ja muu kirjallisuus on
koottuna RT-ohjekortissa Asuntosuun-
nittelu, Yleistä.

1 SUUNNITTELUN
LÄHTÖKOHDAT

Asuinhuoneistossa tulee aina olla käy-
mälä sekä riittävä perusvarustus henki-
lökohtaisen hygienian hoitoa varten.

Kylpyhuone on peseytymiseen tarkoi-
tettu huonetila, jossa on kylpyamme tai
suihkutila. Kylpyhuone voi sisältää myös
wc-tilan. Saunaan liittyvästä peseytymi-
seen varustetusta huonetilasta käyte-
tään nimitystä pesuhuone. Suihkutila on
huonetilan osa, jossa on varustus suih-
kussa peseytymistä varten. Suihkuhuo-
ne on kylpyhuone, jossa on suihkutila,
mutta ei kylpyammetta. Käymälä on
usein itsenäinen kokonaisuus, esimer-
kiksi huonetila tai rakennus. Jonkin huo-
netilan, esimerkiksi kylpyhuoneen, osa-
na olevasta tilasta, jossa on viemäriverk-
koon liitetyt varusteet, voidaan käyttää
nimitystä wc-tila.

Liikkumisesteisten huomioon ottami-
nen edellyttää riittävää tilavarausta pyö-
rätuolin käytölle. Suomen rakentamis-
määräyskokoelman osassa G1 Asun-
tosuunnittelu määrätään vähintään yksi
asuinhuoneiston pesu- ja wc-tila suunnitel-
tavaksi siten, että se on varustettavissa
pyörätuolikäyttöön soveltuvaksi huoneis-
tossa, johon johtava kulkuväylä edellyttää
hissiä. Liikkumisesteiselle soveltuvasta
asuinhuoneiston wc- ja pesutilan mitoituk-
sesta säädetään esteetöntä rakennusta
koskevassa asetuksessa, RakMK F1
Esteetön rakennus.

Ohjeet koskevat asuntojen pesu- ja
wc-tiloja. Erityisasumiseen, kuten hoito-
ja majoituslaitoksiin ja palveluasuntoihin
liittyviin hygieniatiloihin ohjeita voidaan
käyttää soveltuvin osin.IH
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2 TOIMINNAT JA NIIDEN
TILANTARVE

Tilantarpeen määrityksessä on otettu
huomioon toiminnan tarvitsema tila sekä
mahdollisen kalusteen, sen käytön ja
huollon tarvitsema tila. Hygieniatilojen
kiintokalusteiden, pyykinpesukoneen, kui-
vauslaitteen ja pyykkikaapin sekä niiden
käytön tilantarve esitetään kuvassa 1.

Pyörätuolin käyttäjän tarpeiden kan-
nalta suositeltava ratkaisu on riittävän iso
kylpyhuone, jossa amme voidaan korva-
ta suihkutilalla ja jossa on tilaa pyörä-
tuolin kääntymiselle. Suihkutila toimii
vaadittavana vapaana tilana wc-istuimen
vieressä.

Kalusteiden mitat vaihtelevat käyttö-
tarkoituksen ja käytettävissä olevan ti-
lan mukaan, mutta tilojen kalustetta-
vuutta tutkittaessa käytetään yleensä
keskimääräisiä mittoja. Esimerkiksi pe-
sualtaiden mitoitus vaihtelee yleensä
väleillä leveys x syvyys 370...700 mm x
240...600 mm, mutta näistäkin poik-
keavan mittaisia on saatavissa. Pesual-
taiden ja wc-istuimien sijoitus- ja käyttö-
korkeuksia sekä tilantarve syvyyssuun-
nassa esitetään kuvassa 2.

Käytettävien kalusteiden tilantarve
esitetään tämän ohjekortin 1:50 -mitta-
kaavaisissa piirustuksissa kuvan 1 mu-
kaisilla tähdellä merkityillä mitoilla.

Suuremmassa mittakaavassa voidaan
käyttää tarkempaa mittakaavallista esi-
tystapaa ja piirtää mm. kalusteen ja sei-
nän väliin jäävä tila näkyviin.

Hygieniatoiminnat

• Peseytyminen
Peseytyminen suihkussa tai ammeessa
sekä altaan käyttö ovat pääasialliset pe-
seytymistilan toiminnat.

Kuivaamiseen, riisuutumiseen ja pu-
keutumiseen varataan tilaa vähintään
900 mm x 1100 mm. Hygieniatilojen ka-
lusteiden käytön tilantarpeet muodosta-
vat yhdessä yleensä jo tarvittavan va-
paan tilan.

• Vauvojen ja pienten lasten hoito
Vauvojen hoito sopii hyvin peseytymisti-
lan yhteyteen. Pöytätasoa tarvitaan
600...700 mm x 900...1200 mm, jonka
alle voidaan sijoittaa esimerkiksi pesu-
kone ja kuivausrumpu tai säilytyskalus-
teita, kuva 3.

Vaikka ammeen käyttö on vedenkulu-
tuksen kannalta suihkua epäekologi-
sempi, se soveltuu hyvin pienten lasten
pesemiseen ja vesileikkeihin.

• WC-toiminnat
WC-istuimen sivuilla ja edessä tarvitaan
vapaata tilaa. Kalusteen läheisyydessä
tarvitaan vapaata seinäpintaa wc-pape-
ritelineen kiinnittämistä varten sekä
mahdollisille tukitangoille vanhuksia ja
liikkumisesteisiä varten.

WC-tila varustetaan käsisuihkulla, jo-
hon ylettyminen wc-istuimelta otetaan
huomioon. Pesuistuimen (bideen) tilan-
tarve on sama kuin wc-istuimen.

RT 93-10932 ohjetiedosto 2
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Kuva 1.
Ammeen, suihkualtaan, pesualtaan, wc-istuimen ja vaatehuollon sekä niiden käytön
tilantarve, 1:50.
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Pyykinpesu ja kuivaus

Jos asunnossa ei ole erillistä vaatehuol-
totilaa, kylpyhuoneeseen varataan tilaa
pyykinkuivaukselle ja pyykinpesukoneel-
le, jolle tehdään tarvittavat liitännät.Erilli-
sen kodinhoitotilan, pyykinpesun ja kui-
vauksen tilantarve on selostettu RT-oh-
jekortissa
• Asuntosuunnittelu. Vaatehuolto.

Säilytys

Hygieniatilassa säilytetään esimerkiksi:
• peseytymistarvikkeita
• kauneuden ja terveyden hoitotarvik-

keita
• lääke- yms. tarvikkeita
• wc-papereita ja kasvopyyhkeitä
• pyyhkeitä, kylpytakkeja
• pesuvateja, vauvan ammetta ja pottaa,

lasten kylpyleluja, vaakaa, jakkaraa,
roska-astiaa, wc-harjaa

• likapyykkiä, pesuaineita ja -välineitä
• saunomiseen liittyviä tarvikkeita.

Komerot ja muut kalusteet tehdään
märkätiloissa kosteudenkestävistä tarvik-
keista seinään kiinnitettävinä tai putkijal-
kojen varaan. Erilliset wc:t, joissa ei ole
suihkutilaa, ovat yleensä lattiakaivotto-
mia kuivia tiloja.

Saunominen

Saunaa kutsutaan asuntosaunaksi, kun
siihen liittyy saunan lisäksi pesu- ja puku-
tila. Asuntosaunoja on lähinnä pienta-
loissa.

Huoneistosaunaksi kutsutaan tavalli-
simmin kerrostaloissa ja rivitaloissa ole-
vaa saunaa, johon liittyy peseytymistila.
Huoneistosauna ja suihku ovat vaihtoeh-
to kylpyammeelle. Kylpyammeen tilalle
voidaan sijoittaa kalustesauna, joka pie-
nimmillään voi olla yhden hengen tila ja
vie silloin ison ammeen verran tilaa.

Saunojen suunnittelua on käsitelty yk-
sityiskohtaisesti RT-ohjetiedoston ryh-
män 91 saunaa käsittelevässä ohjekort-
tisarjassa mm.seuraavissa ohjekorteissa:
• Saunan tilojen suunnittelu
• Saunan rakenteiden suunnittelu
• Saunan lauteet ja kalusteet
• Saunan kiukaat
• Saunan LVI- ja sähkösuunnittelu

Pyörätuolin käyttö

Pyörätuolin käyttäjille suositeltavia rat-
kaisuja ovat vinoon asentoon käännettä-
vä tai pöytätasoon upotettava pesuallas,
joka sijoitetaan noin 200 mm:n päähän
seinästä. Peseytyminen pyörätuolilla is-
tuen edellyttää pesualtaan alle vapaata
polvitilaa, jonka leveys on 800 mm, kor-
keus 650...700 mm ja syvyys 600 mm.

WC-istuimelle siirtymistä helpotetaan
tukitankojen avulla.

Avustajan ja pyörätuolin käytön vaati-
man tilan leveys on vähintään 800 mm
suihkun, ammeen tai wc-istuimen vieres-
sä, kuvat 1, 3 ja 5.

Erityisesti vanhusten ja liikkumises-
teisten avustamista varten suunnitellus-
sa hygieniatilassa varataan avustajalle ti-
laa myös wc-istuimen taakse, sijoittamal-
la wc-istuin 150...300 mm irti taustasei-
nästä.

Tarkempia suunnitteluohjeita pyörä-
tuolin käyttöön soveltuvista wc- ja pesuti-
loista on esitetty RT-ohjekortissa
• RT 09-10884 Esteetön liikkumis- ja toi-

mimisympäristö.

©
R

ak
en

nu
st

ie
to

sä
ät

iö
R

T
S

20
08
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h1
(4

00
)h2

d

h 1 wc-istuimen korkeus lattiasta
400/420 mm aikuiset, kouluikäiset

lapset
300 mm* lyhytkasvuiset, alle

kouluikäiset lapset
460 mm vanhukset tai
400 mm + korokeistuin

600...710 mm

vanhukset

wc-istuimen syvyys

wc-istuin seinästä
30 10 mm

* matala wc-istuin korvataan usein
korokkeella

d1

d2

h2
48

0.
..5

00

h2
48

0.
..5

00

h 1

h2

pesuallas lattiasta
800...900 mm aikuiset
600...700 mm* alle kouluikäiset
700...900 mm vanhukset, vammaiset

vapaa jalkatila vähintään
650...700 mm pyörätuolin käyttäjälle

altaan syvyys
240...400 mm pienet altaat
400...600 mm isot altaat
580...630 mm pyörätuolin käyttäjälle

* lapsia varten voidaan käyttää koroketta
pesualtaalle ylettymistä varten

d

h1

h 2

d

wc-istuin seinäkiinnityksellä
mahdollistaa eri korkeudet mm.
480...500 mm pyörätuolin käyttäjät,

jäykkäpolviset
ja -lonkkaiset

wc-istuimen syvyys
620...660 mm

h 2

d

d3

wc-istuin seinäkiinnityksellä
ja vesisäiliö seinässä mahdollis-
taa eri korkeudet

wc-istuimen syvyys
520...570 mm

wc-istuimen säiliö ja
asennuskehikko
150...250 mm

d1d2 d d

�

d3

Kuva 2.
Pesualtaan ja wc-istuimen sijoituskorkeuksia ja tilantarve syvyyssuunnassa, 1:50.
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3 TILASUUNNITTELU JA
MITOITUS

Tilojen mitoituksen lähtökohtana on ku-
vassa 1 esitetyt kiintokalusteiden ja nii-
den käytön tilantarpeet. Pesukoneita,
pyykinkuivauslaitteita ja -kalusteita on
käsitelty tarkemmin RT-ohjekortissa
• Asuntosuunnittelu. Vaatehuolto.

Kylpyhuone

Kylpyhuoneessa voi olla kylpyamme tai
suihkutila ja lisäksi myös wc-istuin. Tilaa
tarvitaan myös vähintään yhdelle pesu-
altaalle, säilytyskalusteille ja kaikkien ka-
lusteiden käytölle. Tarvittaessa kylpy-
huoneeseen varataan tila pesukoneelle
ja pyykinkuivaukselle.

Kuvassa 2 esitetään pesualtaan ja
wc-istuimen korkeusvaihteluita.

Kuvassa 3 esitetään esimerkkejä ku-
vassa 1 esitettyjen tilantarpeiden yhdis-
tämisestä. Kaikki kylpyhuoneet soveltu-
vat pyörätuolikäyttöön. Niihin voidaan si-
joittaa joko suihkutila, suihkuallas/kaappi
tai kylpyamme. Ovi voi sijoittua kuvassa
katkoviivalla piirretyille seinälinjoille.

Peseytyminen

• ammeessa
Kylpyammeen edessä olevan vapaan tilan
tulisi sijaita mieluummin vesikalusteiden
säätimien puoleisessa päässä. Ammeen
yhteyteen tarvitaan taso, hylly tai ritiläkori
laskutilaksi peseytymisvälineille. Amme va-
rustetaan tarvittaessa tukitangoilla. Amme
asennustiloineen ei saa miltään osin jäädä
kiinteän seinän taakse. Pore- ja muiden
erikoisammeiden tilantarpeet mitoitetaan
tapauskohtaisesti.

• suihkussa
Suihkun edessä tai sivulla tarvitaan va-
paata tilaa liikkumista ja kuivaamista var-
ten. Suihkun yhteydessä tulisi olla lasku-
tila peseytymisvälineille, esimerkiksi hyl-
ly tai ritiläkori. Vanhuksia ja liikkumises-
teisiä varten voidaan tarvita lisäksi tuki-
tankoja ja istuintaso.

• pesualtaan ääressä
Pesualtaan yläpuolella ja sivuilla tarvi-
taan vapaata tilaa. Pesualtaan yhteydes-
sä tarvitaan yleensä lasku- ja säilytysti-
laa, peili ja pistorasioita sähkölaitteille.

Kuvassa 4 esitetään kaksi wc-tilaa, jois-
sa on wc-istuimen lisäksi käsienpesuallas
ja käsisuihku. Tällainen wc-tila soveltuu
esimerkiksi eteistilan yhteyteen, kun asun-
nossa on lisäksi toinen wc-istuimella va-
rustettu peseytymiseen soveltuva hy-
gieniatila.

Kuvassa 5 on esimerkki pyörätuolin
käyttöön soveltuvasta wc-tilasta, johon
voi yhdistää tilan pyykkikaapille, pyykin-
pesukoneelle ja kuivausrummulle. Toi-
sessa esimerkissä on pyörätuolin käyt-
töön soveltuva suihku- ja wc-tila.

Asuntojen yhteisissä tiloissa liikkumi-
sesteisille soveltuvat wc-tilat suunnitel-
laan RakMK F1 mukaisesti, RT 09-10884
Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö.
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Kuva 3.
Esimerkkejä kuvassa 1 esitettyjen tilantarpeiden yhdistämisestä, 1:50.
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4 KALUSTEET JA
VARUSTEET

Kalusteet ja varusteet

Hygieniatilojen ja niiden kalusteiden ja
varusteiden määrään vaikuttavat käyttä-
jämäärän ohella mm. asunnon yleisrat-
kaisu, kerrosluku ja huoneiden sijoitus.

Peseytymis- ja wc-tilojen kalusteet ja
varusteet sekä vaatehuoltoon liittyvät ti-
lavaraukset henkilömäärän mukaan esi-
tetään taulukossa 1.

Käsisuihku sijoitetaan 1100 mm:n kor-
keudelle lattiasta, kuva 6, wc-istuimen ja
altaan välille niin, että sekä allashanaan
että käsisuihkuun ylettyy istuessaan.
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5 ohjetiedosto RT 93-10932
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Kuva 4.
Esimerkkejä asunnon erilliswc-tiloista, asunnossa on lisäksi pyörätuolikäyttöön soveltuva wc- ja pesutila. 1:50.
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Kuva 5.
Pyörätuolin käyttöön soveltuvat wc-tila sekä suihku- ja wc-tila, 1:50.
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Kuva 6.
Esimerkkejä peseytymis- ja wc-tilojen kalusteiden ja varusteiden sijoittamisen pystymitoituksista. Mittakaava 1:50.
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5 TEKNINEN SUUNNITTELU

Rakennesuunnittelu

RakMK:n osassa C2 Kosteus ja jul-
kaisussa RIL 107-2000 esitetään vähim-
mäiskaltevuudeksi 1:100.

Märkätilojen lattian suositeltava kalte-
vuus veden poisjohtamiseksi lattiakaivoon
päin on 1:80, suihkun alueella 1:50.

Lattiakaivo sijoitetaan pääsääntöisesti
vesirasitetuimmalle alueelle. Lattiakaivo
suositellaan sijoitettavaksi siten, että

kaivonkansi on kaikilta reunoiltaan
400...500 mm päässä valmiista seinä-
pinnasta. Tällä varmistetaan vedeneris-
teen asianmukainen kiinnitys lattia- ja
seinäpintoihin. Suihkun kohdalla lat-
tiakaivo sijoitetaan riittävän etäälle sei-
nistä, vähintään 200 mm:n etäisyydelle,
kuitenkin mieluiten niin, ettei se ole suo-
raan suihkun alla.

Kylpyammeen kohdalla lattiakaivo si-
joitetaan ammeen reunan alle.Jos am-
meen sivu muurataan, muuraukseen jä-
tetään lattiakaivon kohdalle aukko, joka
peitetään irrotettavalla peitelevyllä. Sen
kautta huolletaan pohjaventtiiliä. Muu-
raukseen tehtävä huoltoaukko on kool-
taan vähintään 150 mm x 150 mm.

7 ohjetiedosto RT 93-10932
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Taulukko 1.
Esimerkki peseytymis- ja wc-tilojen kalusteista ja varusteista henkilömäärän mukaan.

henkilöitä tilat vesi- ja viemärikalusteet kalusteet ja varusteet sähkö

1...2 kh + wc-tila • kylpyamme, suihkuallas tai suihkutila
• pesuallas
• wc-istuin
• suihkuhana
• allashana ja käsisuihku
• kuivauspatteri*

• kaappi hygieniatarvikkeille
• peili
• pyyheliinakoukut
• suihkutanko
• wc-paperiteline
• taso, hyllyt tai ritiläkori
• tarvittaessa tukitankoja

• peilivalaisin
• tarvittaessa kattovalaisin
• pistorasia sähkölaitteiden

käyttöä varten
• pistorasia sähkötoimiselle

allashanalle
• pistorasia sähkötoimiselle

kuivauspatterille

vaatehuolto
kylpyhuoneen yhteydessä
tai erikseen

• pesukoneen täyttöhana ja viemäröintiliitin
• kuivauspatteri*

tilavaraukset
• pesukoneelle
• pyykin kuivaukselle
• likapyykin säilytykselle

• valaisin
• pistorasia pesukoneelle
• pistorasia kuivauslaitteelle
• pistorasia sähkötoimiselle

kuivauspatterille

2...4 kh • kylpyamme, suihkuallas tai suihkutila
• pesuallas
• suihkuhana
• allashana
• kuivauspatteri*

• kaappi hygieniatarvikkeille
• peili
• pyyheliinakoukut
• suihkutanko
• taso, hylly tai ritiläkori
• tarvittaessa tukitankoja

• peilivalaisin
• tarvittaessa kattovalaisin
• pistorasia sähkölaitteiden

käyttöä varten
• pistorasia sähkötoimiselle

allashanalle
• pistorasia sähkötoimiselle

kuivauspatterille

wc-tila
kylpyhuoneen yhteydessä
tai erillinen huonetila

• pesuallas
• wc-istuin
• allashana ja käsisuihku

• peili
• pyyheliinakoukut
• wc-paperiteline
• tarvittaessa tukitankoja

• peilivalaisin
• tarvittaessa kattovalaisin
• pistorasia sähkölaitteiden

käyttöä varten
• pistorasia sähkötoimiselle

allashanalle

vaatehuolto
kylpyhuoneen tai wc-tilan
yhteydessä tai erikseen

• pesukoneen täyttöhana ja viemäröintiliitin
• kuivauspatteri*

tilavaraukset
• pesukoneelle
• pyykin kuivaukselle
• likapyykin säilytykselle

• valaisin
• pistorasia pesukoneelle
• pistorasia kuivauslaitteelle
• pistorasia sähkötoimiselle

kuivauspatterille

4...6 kh + wc-tila • kylpyamme, suihkuallas tai suihkutila
• 1...2 pesuallasta
• wc-istuin
• suihkuhana
• 1...2 allashanaa
• käsisuihku
• kuivauspatteri*

• kaappi hygieniatarvikkeille
• peili
• pyyheliinakoukut
• suihkutanko
• wc-paperiteline
• taso, hyllyt tai ritiläkori
• tarvittaessa tukitankoja

• peilivalaisin
• tarvittaessa kattovalaisin
• pistorasia sähkölaitteiden

käyttöä varten
• pistorasia sähkötoimiselle

allashanalle
• pistorasia sähkötoimiselle

kuivauspatterille

wc-tila (+ suihku)
erillinen huonetila

• pesuallas
• wc-istuin
• allashana ja käsisuihku
• (suihkuallas tai suihkutila)
• (suihkuhana)

• peili
• pyyheliinakoukut
• wc-paperiteline
• tarvittaessa tukitankoja
• (suihkutanko)

• peilivalaisin
• tarvittaessa kattovalaisin
• pistorasia sähkölaitteiden

käyttöä varten
• pistorasia sähkötoimiselle

allashanalle

vaatehuolto
kylpyhuoneen tai wc-tilan
yhteydessä tai erikseen

• pesukoneen täyttöhana ja viemäröintiliitin
• kuivauspatteri*

tilavaraukset:
• pesukoneelle
• pyykin kuivaukselle
• likapyykin säilytykselle

• valaisin
• pistorasia pesukoneelle
• pistorasia kuivauslaitteelle
• pistorasia sähkötoimiselle

kuivauspatterille

*vesi- tai sähkötoiminen
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LVI-suunnittelu

Märkätilat, kuten suihku-, ja kylpyhuo-
neet sekä saunan pesutilat varustetaan
lattiakaivoilla. Erilliswc-tilat ovat yleensä
lattiakaivottomia kuivia tiloja.

Vaatehuoltoon liittyvien koneiden ja
laitteiden liitännät ja asennukset selvite-
tään tapauskohtaisesti.

Lattialämmitys lisää asuntojen pesutilo-
jen käyttömukavuutta, edistää tilojen kui-
vumista ja vähentää liukastumisvaaraa.
Se ei korvaa vedeneristystä. Lattialämmi-
tys voidaan toteuttaa joko vesikiertoisena
tai sähkökaapelilämmityksenä.

Lämpöjohtoverkostoon liitetyllä mär-
kätilojen lattialämmityksellä on oma sää-
töryhmänsä, joka varmistaa, että märkä-
tilojen lattiat lämpenevät myös kesällä,
kun asuinhuoneiden lämmittäminen on
katkaistu. Vesiputkilämmitys liitetään
yleensä lämmitysverkostoon.

Huonetila lämmitetään siihen tarkoite-
tulla lämmityksellä. Suositeltavia lattian-
päällysteitä ovat nopeasti lämpöä luovut-
tavat kiviaineiset materiaalit. Puuraken-
teisiin lattioihin lämmityskaapelit asen-
netaan valmistajan ohjeiden mukaan.

Huoneistokohtaiset IV-laitteet sijoite-
taan yleensä pesotornin päälle, jolloin
laitteen alareunan korkeus on lattiasta
vähintään 1750 mm

Sähkösuunnittelu

Kuvassa 7 esitetään kylpyhuoneen jako
asennustilaryhmien mukaisiin alueisiin
ja yleisimmät määräykset koskien säh-
kölaitteita ja pistorasioita.Poreammeisiin
ja kosketusvapaisiin elektronisiin hanoi-
hin tarvitaan kiinteä sähköliitäntä.

Tarkempia tietoja on annettu RT-ohje-
kortissa RT 73-10621 Sähköasennusten
sijoitus esimerkiksi
• alueista kiinteiden väliseinien ja suih-

kukaappien yhteydessä
• pistorasioiden, kiinteiden valaisimien

ja vedenlämmittimien sijoittamisesta
• löylyhuoneiden turvaetäisyyksistä.
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alue 0

alue 1alue 2alue 3

Alue 0

Alueelle 3

saa asentaa vain siirrettäviä vesitiiviitä (IPx7) ja suojajännitteisiä kylpy- ja suihku-
käyttöön tarkoitettuja laitteita
laitteiden liitäntä voi olla alueella 1 tai kauempana

600 mm joka suuntaan suihkukaapista (ilman allasta) 2250 mm:n korkeuteen asti
saa asentaa vain kiinteitä vedenlämmittimiä ja alueella 0 käytettävien laitteiden kytkimiä
valaisimet suihkuvedenpitäviä.

saa asentaa vain kiinteitä vedenlämmittimiä, valaisimia ja parranajokoneen
suojaerotettuja pistorasioita
valaisimet roiskevedenpitäviä.

saa asentaa pistorasioita, kytkimiä ja muita laitteita, esimerkiksi pyykinpesukone
valaisimet tippuvedenpitäviä, myös suositus kattovalaisimille

Valaisimien IP-luokitukset

.

Pistorasiat vikavirtakytkimillä varustettuja
Valokuituvalaisimien valon lähde sijoitetaan kuivaan tilaan.

RT 75-10909 Lamput

kylpyammeen tai suihkualtaan sisäpuolinen tila

kylpyammeen tai suihkualtaan reunojen rajoittama alue 0-alueesta 2250 mm:n
korkeuteen lattiasta

vaakasuunnassa 600 mm alueen 1 ympärillä 2250 mm:n korkeuteen asti
vaakasuunnassa 2400 mm alueen 2 ympärillä 2250 mm:n korkeuteen asti

Alue 1

Alue 2

Kuva 7.
Sähköasennusten turvaetäisyyksiä kylpyhuoneissa on esitetty tarkemmin RT- ohjekortissa RT 73-10621 Sähköasennusten sijoitus.

Lisätietoja märkätilojen suunnittelusta sekä
seinien ja lattioiden rakenteista yms. on esi-
tetty RT-ohjekorteissa:

• RT 09-10884 Esteetön liikkumis- ja toi-
mimisympäristö

• RT 34-10763 Keraamiset laatat, laatoi-
tukset

• RT 52-10801 Vesikiertoinen lattialäm-
mitys

• RT 60-10816 Vesi- ja viemärikalustei-
den asennus

• RT 73-10621 Sähköasennusten sijoitus
• RT 80-10712 Rakennuksen kosteus- ja

mikrobivauriot. Korjausrakentaminen
• RT 82-10582 Puiset sisäverhoukset
• RT 82-10820 Pientalon puurakenteet.

Avoin puurakennusjärjestelmä
• RT 82-10821 Betonielementtirunkora-

kenteet
• RT 82-10838 Puukerrostalon rakenteet.

Avoin puurakennusjärjestelmä
• RT 82-10852 Puurakenteinen pienker-

rostalo. Avoin puurakennusjärjestelmä
• RT 82-10868 Pientalon kivirakenteet
• RT 84-10759 Märkätilojen rakenteet
• RT 84-10793 Puutalon märkätilat
• RT 84-10806 Asuinhuoneistojen mär-

kätilojen korjaus. Korjausrakentaminen
• RT 82-10903 Väliseinärakenteita
• RT 84-10806 Asuinhuoneistojen mär-

kätilojen korjaus. Korjausrakentaminen
• RT 84-10818 Putkistojen ja kanavien

kannakointi.
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RT 93-10925

ohjetiedosto
kesäkuu 2008
korvaa RT 93-10532
1 (8)

ASUNTOSUUNNITTELU
Lepo ja työskentely

asunnot, asuinhuoneet, makuuhuoneet
bostäder, sovrum
dwellings, bedrooms

Tässä ohjekortissa esitetään asunnon
makuuhuoneita sekä lepoon ja työsken-
telyyn liittyvien toimintojen tilantarpeita.
Ohjeet on tarkoitettu ensisijaisesti uudis-
rakentamiseen. Korjausrakentamiseen
niitä voidaan käyttää soveltuvin osin.

Asuntosuunnittelun ohjekorttien jul-
kaisuajankohtana voimassa olevat mää-
räykset, ohjeet ja muu kirjallisuus on
koottuna RT-ohjekortissa Asuntosuun-
nittelu, Yleistä.

1 SUUNNITTELUN
LÄHTÖKOHDAT

Asuinhuone, joka on ensisijaisesti tarkoi-
tettu nukkumiseen ja lepoon, on makuu-
huone. Makuuhuone on usein tarkoitettu
ruokakunnan jäsenen työskentelyyn, yk-
sityiseen oleskeluun, harrastuksiin jne.

Makuuhuoneita käytetään myös päi-
välepoon ja rentoutumiseen. Tämä on
tärkeää erityisesti vanhuksille ja lapsille
sekä muille paljon kotona oleskeleville.
Suunnittelussa otetaan huomioon tar-
peellinen väljyys, joustavuus ja moni-
käyttöisyys.

Makuuhuoneista on yleensä suora yh-
teys eteis- tai kulkutiloihin. Makuuhuo-
neista voi olla välitön pääsy hygieniatiloi-
hin, ulkotiloihin yms. Huoneiden moni-
puoliset toiminnat asettavat omat vaati-
muksensa huoneiden sijoittamiselle ja
ääneneristykselle.

Suurten asuntojen yhden makuuhuo-
neen varustaminen peseytymistilalla ja
omalla sisäänkäynnillä, josta on yhteys
varsinaiseen eteiseen, lisää huoneen
käyttömahdollisuuksia ja koko asunnon
toiminnallista joustavuutta.

Liikkumisesteisten huomioon ottami-
nen edellyttää riittävää tilavarausta toi-
sen henkilön avustamiselle ja pyörä-
tuolin käytölle. On suositeltavaa, että
asunnon yksi makuuhuone täyttää nämä
vaatimukset.

Ohjeet koskevat asuntojen makuuhuo-
neita. Erityisasumiseen, kuten hoito- ja
majoituslaitoksiin ja palveluasuntoihin
liittyviin makuuhuoneisiin ohjeita voi-
daan käyttää vain soveltuvin osin.

IH
/1

/k
es

äk
uu

20
08

/1
70

0/
V

la
/R

ak
en

nu
st

ie
to

O
y

©
R

ak
en

nu
st

ie
to

sä
ät

iö
R

T
S

20
08

SISÄLLYSLUETTELO

1 SUUNNITTELUN
LÄHTÖKOHDAT

2 TOIMINNAT JA NIIDEN
TILANTARVE

3 TILASUUNNITTELU JA
MITOITUS
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2 TOIMINNAT JA NIIDEN
TILANTARVE

Tilantarpeen määrityksessä on otettu
huomioon toiminnan tarvitsema tila, tar-
vittava liikkumistila sekä mahdollisen ka-
lusteen, sen käytön ja siivouksen tarvit-
sema tila.

Makuuhuoneiden tavallisimpien huo-
nekalujen ja kiinteiden varusteiden tilan-
tarve  on esitetty RT-ohjekortissa
• Asuntosuunnittelu. Irtokalusteiden ti-

lantarve.

Sänkyjen ja vapaan tilan tarve

Kuvassa 1 annetaan sänkyjen tilanva-
raukset niiden käytön vaatimine vapaine
tiloineen. Vanhemmille tarkoitetussa ma-
kuuhuoneessa varataan tilaa myös pik-
kulapsen sängylle.

Vuoteen sijaamisen ja siivoamisen
sekä yöpöydän ja tuolin sijoitusvaihtoeh-
tojen kannalta on eduksi, että sängyn vie-
rellä on vapaata tilaa vähintään 700 mm.

Säilytys

Jokaiseen makuuhuoneeseen varataan
henkeä kohti yleensä tilaa vähintään
kahdelle säilytyskomerolle, joista toinen
on tankokomero. Komeroita voidaan kor-
vata vaatehuoneella. Kiinteiden kalustei-
den sijoituksessa otetaan erityisesti huo-
mioon huoneen irtokalusteiden kalustet-
tavuuden vaatimukset. Siirrettävien säi-
lytyskalusteiden käyttö kiinteiden kalus-
teiden asemasta monipuolistaa ja paran-
taa huoneen kalustettavuutta ja muun-
neltavuutta.

Tekstiilien, vaatteiden, harrastusväli-
neiden yms.säilytyskalusteiden ja niiden
käytön tilantarve sekä mitoitus on esitet-
ty RT-ohjekortissa
• Asuntosuunnittelu. Säilytys.
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Kuva 1.
Sänkyjen ja niiden käytön tilantarpeet, 1:50.
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Pienen lapsen hoito

Pienen lapsen hoitopöydän mitat ja tilan-
tarve esitetään kuvassa 2. Hoitopöydän
yhteydessä tarvitaan säilytystilaa hoitotar-
vikkeille ja vaipoille, esimerkiksi alakaap-
peja, seinäkaappeja tai hyllyjä.Seinäkaap-
peja tai hyllyjä ei tule sijoittaa hoitopöydän
yläpuolelle. Hoitopöytä sijoitetaan lähelle
vauvan vuodetta ja pesutiloja, esimerkiksi
vanhempien makuuhuoneeseen.

Työnteko kotona

Jokaisessa makuuhuoneessa varataan
tavallisesti tilaa huoneen koosta ja käyt-
tötarkoituksesta riippuen yhdelle tai
kahdelle työpöydälle ja niiden käytölle,
kuva 3.

Kotona tehtävä työ, opiskelu, tietoko-
neen käyttö yms. edellyttävät yleensä
suurempaa tilavarausta. Käyttöä varten
tarvitaan kalusteen pidemmän sivun
edessä vapaata tilaa, johon voidaan si-
joittaa apupöytä tai kirjahylly. Kotityöhön
soveltuvan työpöydän koko ja käytön ti-
lantarve esitetään kuvassa 4. Vapaata ti-
laa suositellaan järjestettäväksi myös
kalusteen toiseen päätyyn.

Alkovin ja parven käyttö

Oleskelutilaan tai esimerkiksi aulaan liit-
tyvä alkovi lisää yleensä asunnon jousta-
vuutta ja käyttömahdollisuuksia. Alkovia
voidaan käyttää esimerkiksi ylimääräise-
nä makuupaikkana, työ- tai leikkitilana.

Esimerkkejä alkoveista ja niiden kalus-
tamisesta lepoa ja työskentelyä varten
esitetään kuvassa 4.

Parven käyttö edellyttää riittävää,
yleensä vähintään noin 3000 mm:n huo-
nekorkeutta. Parvi tarjoaa monia käyttö-
kelpoisia asunnon käyttöä parantavia
keinoja erityisesti pienissä asunnoissa ja
vanhojen asuntojen peruskorjauksessa.
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Kuva 2.
Pienen lapsen hoitopöydän ja sen käytön tilantarve, 1:50.
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Kuva 3.
Pienen työpöydän ja sen käytön tilantarve, 1:50.
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Kuva 4.
Esimerkkejä erikokoisten tilojen kalustamisesta lepoa ja työskentelyä varten, 1:100.
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3 TILASUUNNITTELU JA
MITOITUS

Makuuhuoneiden tilasuunnittelussa kes-
keinen tavoite on huoneiden monikäyt-
töisyys. Mitoituksen kannalta määräävä-
nä tekijänä on niiden käyttö makuu-
huoneina.

Kuvissa 5, 6 ja 7 esitetyissä esimer-
keissä on ensisijaisesti tarkasteltu tilan-
tarvetta eri kalustusvaihtoehdoilla. Ovet
ja ikkunat on sijoitettu kalusteiden mu-
kaan.

Makuuhuoneet voidaan jaotella niiden
koon ja tavoitteena olevan käytön perus-
teella kahden ja yhden hengen makuu-
huoneisiin:

• kahden hengen makuuhuone, johon
yleensä tulisi voida sijoittaa:
– parisänky yöpöytineen
– pikkulapsen sänky ja hoitopöytä tai

työpöytä ja kirjahylly
– vähintään neljä komeroa
– tilavaraus em.kalusteiden käytölle ja

tarvittaville kulkuväylille
– harrastusvälineet (vapaa-alue).

Makuuhuone mitoitetaan niin, että pa-
risänky voidaan aina korvata kahdella
erilleen sijoitetulla sängyllä.

Kahden hengen huoneen pinta-ala
edellä mainituilla kalusteilla on huoneen
muodosta ja aukotuksesta riippuen noin
16 m2, kuva 5.

Makuuhuoneeseen voi liittyä myös
vaatehuone ja pukeutumistila. Suurissa
asunnoissa makuuhuoneen yhteyteen
voidaan suunnitella oma peseytymistila.

RT 93-10925 ohjetiedosto 4
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Kuva 5.
Esimerkkejä kahden hengen makuuhuoneen kalustettavuudesta eri tavoin. Oven ja
ikkunan sijainti vaikuttaa huoneen kalustettavuuteen.1:100.
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• väljä yhden hengen tai pieni kahden
hengen makuuhuone, johon yleensä
tulisi voida sijoittaa:
– kaksi seinän vierelle sijoitettavaa

erillistä sänkyä
– työpöytä
– vähintään kaksi komeroa/hlö
– tilavaraus em.kalusteiden käytölle ja

tarvittaville kulkuväylille.

Vaihtoehtoisesti tällaiseen huonee-
seen voidaan sijoittaa:

– parisänky
– pikkulapsen sänky tai työpöytä
– vähintään neljä komeroa
– tilavaraus em.kalusteiden käytölle ja

tarvittaville kulkuväylille.

Huoneen pinta-ala on huoneen muo-
dosta ja aukotuksesta riippuen noin
13...15 m2, kuva 6.

Etenkin koululaisille on tärkeää, että
makuuhuoneessa voi tehdä koti- ja kirjoi-
tustöitä. Makuuhuoneessa tarvitaan rau-
haa myös muihin askareisiin, harrastuk-
siin ja tilaa ystävien tapaamiseen.
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Kuva 6.
Esimerkkejä väljistä yhden hengen tai pienistä kahden hengen huoneista. Oven ja ik-
kunan sijainti vaikuttaa huoneen kalustettavuuteen. 1:100.
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• yhden hengen makuuhuone, johon
tavallisesti sijoitetaan:
– yksi seinän vierelle sijoitettava suuri

yhden hengen sänky
– työpöytä yhdelle hengelle
– vähintään kaksi komeroa
– kirjahylly
– tilavaraus em.kalusteiden käytölle ja

tarvittaville kulkuväylille.

Tällaisen huoneen pinta-ala on huo-
neen muodosta ja aukotuksesta riippuen
7...10 m2, kuva 7.

Käyttökelpoinen ja asunnon jousta-
vuutta parantava ratkaisu on ison ma-
kuuhuoneen suunnittelu siten, että se
voidaan jakaa kahdeksi yhden hengen
makuuhuoneeksi, kuva 7.
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Kuva 7.
Esimerkkejä yhden hengen makuuhuoneista. Oven ja ikkunan sijainti vaikuttaa huo-
neen kalustettavuuteen, 1:100.
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Mitoitus liikkumisesteisille

Liikkumisesteisille sopiva makuuhuone
mitoitetaan ja suunnitellaan niin, että sen
kalustamiseen on useita vaihtoehtoja.
Sänky sijoitetaan pääty seinää vasten si-
ten, että vuoteesta voi nähdä ovelle, vierei-
seen huoneeseen ja ulos. Pyörätuolin
kääntymistä varten ulkokäyttöön soveltu-
van pyörätuolin vapaan tilan tarve on ø
1500 mm, sisäkäyttöön soveltuvan pyörä-
tuolin ø 1300 mm. Kuvat 8 ja 9.

Yhden hengen makuuhuoneessa sän-
gyn toisella sivulla riittää 800...900 mm
tila, jos päädyssä on tilaa 1300 mm.Kah-
den hengen makuuhuoneessa voi vapaa
tila sängyn päädyssä olla 800...900 mm,
mikäli parisängyn molemmilla sivuilla on
1300 mm...1500 mm leveä vapaa tila.

Tällaisen huoneen pinta-ala vaihtelee
12,5...16,5 m2.Tällainen huoneeseen on
mahdollista sijoittaa vaihtoehtoisesti ta-
vallista suurempi parisänky. Kuva 9.

Erityisesti pyörätuolin käyttäjän ma-
kuuhuoneessa kaappien suositeltava le-
veys on 800 mm. Kun komero sijaitsee
400 mm päässä nurkasta, pyörätuolista
on helpompi ulottua komeroon. Kaappi-
en käyttökelpoisuutta lisäävät kiinteiden
tankojen ja hyllyjen asemesta käytettä-
vät ulosvedettävät tankotelineet ja hyllyt.
Kaappien tulisi olla ilman sokkelia. Jos
kaapeissa on sokkeli, sen korkeuden tuli-
si olla vähintään 200 mm ja syvyyden
150 mm.

Liikkumisesteisten makuuhuoneesta
tulisi olla mahdollisimman suora yhteys
wc- ja peseytymistiloihin ja ulkotiloihin.

Ääneneristys

Asuinrakennukset pyritään suunnittele-
maan siten, etteivät makuuhuoneet rajoi-
tu toisen huoneiston hormeihin ja erityi-
sesti melua aiheuttaviin vesikalusteisiin,
hissikuiluun tai melua aiheuttaviin yhteis-
tiloihin.

Makuuhuoneiden tulee olla eristettä-
vissä asunnon muista tiloista ovilla. Asu-
misen toimintojen toisilleen aiheuttamaa
häiriötä voidaan vähentää tehokkaasti ti-
lojen sijoittelulla ja ryhmittelyllä.
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Kuva 8.
Pyörätuolin käyttöön soveltuva kahden hengen makuuhuoneen mitoitus. Tähän noin
15 m2 makuuhuoneeseen mahtuu vaihtoehtoisesti tavallista isompi parivuode. 1:100.
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Kuva 9.
Esimerkkejä pyörätuolilla ja rollaattorilla toimimisen ja liikkumisen tilantarpeista makuuhuoneessa, 1:100.
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RT 93-10926

ohjetiedosto
kesäkuu 2008
korvaa RT 93-10533
1 (4)

ASUNTOSUUNNITTELU
Oleskelu ja vapaa-ajan vietto

asunnot, olohuoneet
bostäder, vardagsrum
dwellings, living rooms

Tässä esitetään asunnon oleskelutilojen
mitoitus- ja suunnitteluperusteita.Ohjeet
on tarkoitettu ensisijaisesti uudisrakenta-
miseen. Korjausrakentamiseen niitä voi-
daan käyttää soveltuvin osin.

Asuntosuunnittelun ohjekorttien jul-
kaisuajankohtana voimassa olevat mää-
räykset, ohjeet ja muu kirjallisuus on
koottuna RT-ohjekortissa Asuntosuun-
nittelu, Yleistä.

1 SUUNNITTELUN LÄHTÖ-
KOHDAT

Oleskelutila on asuinhuoneiston tila, joka
on tarkoitettu vapaa-ajan viettoon, kuten
oleskeluun, seurusteluun, harrastustoi-
mintoihin jne. Asuinhuoneistoissa oleske-
lutilaa voi olla asukkaiden omissa asuin-
huoneissa ja asukkaiden yhteisessä käy-
tössä olevissa asuinhuoneissa. Asuin-
huonetta, joka on ensisijaisesti tarkoitettu
asukkaiden yhteiseksi oleskelutilaksi, sa-
notaan olohuoneeksi. Tavoitteena on, että
asunnossa on aina yhteisessä käytössä
olevan oleskelutila.

Asunnon oleskelutilojen suunnittelus-
sa tulisi ottaa huomioon tilan monikäyt-

töisyys (mahdollisuus eri toimintoihin),
muunneltavuus ja joustavuus (tilan suu-
rentaminen tai pienentäminen tarpeen
mukaan).

Suurissa asunnoissa voidaan oleske-
lutilat jakaa kahteen tai useampaan erilli-
seen tilaan, esimerkiksi perheen yhtei-
sessä käytössä olevaan olohuoneeseen
ja erilliseen, lasten makuuhuoneisiin liit-
tyvään leikki- ja askartelutilaan. Toisena
oleskelutilana voi myös olla halli, liiken-
netilan tai ruokailutilan laajennus, tupa-
keittiö tai takkahuone, mikä lisää asun-
non joustavuutta, jolloin erilaiset, kes-

kenään häiriötä aiheuttavat toiminnat
ovat samanaikaisesti mahdollisia.

Kalustusvaihtoehtojen kannalta on
usein edullista suunnitella oleskelutilat
siten, että syntyy ehjiä L- tai U-muotoisia
kalustettavia seinälinjoja.

Oleskelutilat mitoitetaan niin, että ne
soveltuvat kaikille käyttäjäryhmille.

Ohjeet koskevat asuntojen oleskeluti-
loja. Erityisasumiseen, kuten hoito- ja
majoituslaitoksiin sekä palveluasuntoi-
hin liittyviin tiloihin ohjeita voidaan käyt-
tää vain soveltuvin osin.

IH
/1

/k
es

äk
uu

20
08

/1
70

0/
V

la
/R

ak
en

nu
st

ie
to

O
y

©
R

ak
en

nu
st

ie
to

sä
ät

iö
R

T
S

20
08

SISÄLLYSLUETTELO

1 SUUNNITTELUN
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2 TOIMINNAT JA NIIDEN
TILANTARVE

Tilantarpeen määrityksessä on otettu
huomioon toiminnan tarvitsema tila, tar-
vittava liikkumistila sekä mahdollisen ka-
lusteen ja sen käytön tarvitsema tila.
Asunnon oleskelutilojen tavallisimpien
huonekalujen ja niiden käytön tilantarve
on esitetty RT-ohjekortissa Asuntosuun-
nittelu. Irtokalusteiden tilantarve.

Oleskelutilojen tulisi olla mitoituksel-
taan ja sijoittelultaan sellaisia, että erilai-
set kalustamis- ja käyttövaihtoehdot ovat
mahdollisia. Oleskelutilat mitoitetaan
niin, että ne soveltuvat tai ovat helposti
muutettavissa myös liikkumisesteisten
asumistarpeisiin.

Kuvassa 1 esitetään esimerkki oleske-
lutilan ja siihen liittyvän ruokailutilan mi-
toituksesta.

Oleskelu ja seurustelu

Oleskelutilojen mitoituksen perusteena
voidaan käyttää seuraavia kalusteita:
• nojatuolit
• sohvat
• sohvapöydät
• kirjahylly
• ruokapöytä ja tuolit

Kuvassa 2 esitetään esimerkkejä oles-
keluryhmien tilavaatimuksista.

Vapaa-alue

Oleskelutilaan suositellaan jätettäväksi
kalusteista vapaa alue, jonka koko vaih-
telee 3...5 m2 ja joka antaa mahdollisuu-
den harrastustoimintoihin, leikkeihin ja
työskentelyyn.
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Kuva 1.
Kalustusesimerkki oleskelutilasta ja siihen liittyvästä vapaa-alueesta, jota voidaan
käyttää esimerkiksi ruokailuun. Mittakaava 1:50.
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Kuva 2.
Kahden hengen nojatuoliryhmän tilavaatimus lampun tai pikkupöydän vieressä.
Takan ääreen sijoitetun oleskeluryhmän mittoja.Takan edessä on oltava riittävä kulku-
väylä, vähintään 1200 mm. Mittakaava 1:100.
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Televisio ja kotiteatteri

Televisio voidaan sijoittaa esimerkiksi kirja-
hyllyyn, tason päälle tai jalustoineen va-
paasti lattialle. Kotiteatteri voi sijaita tason
päällä tai se voidaan kiinnittää seinälle.Kat-
selun tilantarve ja katseluetäisyys määräy-
tyvät laitteen koon mukaan.

Television katseluetäisyys määräytyy
tavallisesti television koon mukaan, esi-
merkiksi kuvaruudultaan 32 tuuman tele-
vision katseluetäisyys on 3600 mm.

Sopiva katseluetäisyys litteille lcd- ja
plasmanäytöille on noin viisi kertaa kuvan
korkeus, teräväpiirtolähetyksien tuotta-
maa kuvaa voi katsoa lähempääkin.

Kotiteatterin kaiuttimet mitoitetaan huo-
neen koon, etäisyyden ja korkeuden sekä
akustiikan mukaan. Kaiuttimet, yleensä
kolme etu- ja kaksi takakaiutinta, sijoite-
taan kuvaan ja katsojaan nähden sym-
metrisesti. Isoihin huoneisiin lisätään
yksi tai kaksi  takakaiutinta

3 TILASUUNNITTELU JA
MITOITUS

Erilaiset muuttuvat yksilölliset toiminnat
edellyttävät oleskelutiloilta riittävää väl-
jyyttä, monipuolisia kalustusmahdolli-
suuksia sekä myös mahdollisuutta toi-
mintojen erottamiseen.

Riittävien kalustusvaihtoehtojen tur-
vaamiseksi asunnon pääasiallisen oles-
kelutilan suositeltava vähimmäisleveys
on 3600 mm.Sekä oleskelutilan mitoituk-
seen että eri kalustusvaihtoehtoihin vai-
kuttaa television miellyttävä katseluetäi-
syys, kuva 2.

1...2 hengelle tarkoitetun asunnon oles-
kelutiloissa tilaa varataan seuraaville toi-
minnoille, kalusteille ja niiden käytölle:
– kolmenistuttava sohva
– sohvapöytä
– iso nojatuoli
– kirjahylly
– tilavaraus muille mahdollisille toimin-

noille ja kalusteille (vapaa-alue)
– tilavaraus kalusteiden käytölle ja kul-

kuväylille.

Esitetyt toiminnat ja kalusteet voidaan
sijoittaa yhteen oleskelutilaan, jonka pin-
ta-ala on 16 m2, kuva 4.

Vaihtoehtona tupakeittiö:
– kolmenistuttava sohva
– sohvapöytä
– iso nojatuoli
– kirjahylly
– ruokailutila 5 hengelle
– keittiökalusteet
– tilavaraus kalusteiden käytölle ja kul-

kuväylille.

Esitetyt toiminnat ja kalusteet voidaan
sijoittaa tupakeittiöön, jonka pinta-ala on
20 m2, kuva 4.©

R
ak

en
nu

st
ie

to
sä

ät
iö

R
T

S
20

08

3 ohjetiedosto RT 93-10926

56
00

vapaa-alue

keittiökalusteet

16 m2 20 m2

3600

45
00

3600

Kuva 4.
Esimerkki 1...2 hengen asunnon oleskelutilasta ja tupakeittiöstä, 1:100.
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a b

Kuva 3.
Esimerkkejä erikokoisten televisioiden katseluetäisyyksistä. Mittakaava 1:100.
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2...4 hengelle tarkoitetun asunnon oles-
kelutiloissa varataan tilaa seuraaville toi-
minnoille, kalusteille ja niiden käytölle:
– kolmenistuttava sohva
– sohvapöytä
– kaksi isoa nojatuolia tai vaihtoehtoi-

sesti kahdenistuttava sohva
– kirjahylly
– tilavaraus muille mahdollisille toimin-

noille ja kalusteille (vapaa-alue)
– tilavaraus kalusteiden käytölle ja kul-

kuväylille.

Esitetyt toiminnat ja kalusteet voidaan
sijoittaa yhteen oleskelutilaan, jonka pin-
ta-ala on 18...22 m2, kuva 5.

4...6 hengelle tarkoitetun asunnon oles-
kelutiloissa tulisi olla tilavaraus seuraavil-
le toiminnoille, kalusteille ja niiden käy-
tölle:
– kolmenistuttava sohva
– kahdenistuttava sohva
– kaksi sohvapöytää
– kaksi isoa nojatuolia
– kirjahylly
– tilavaraus muille mahdollisille toimin-

noille ja kalusteille (vapaa-alue)
– tilavaraus kalusteiden käytölle ja kul-

kuväylille.

Esitetyt toiminnat ja kalusteet voidaan
sijoittaa yhteen oleskelutilaan, jonka pin-
ta-ala on 19...23 m2. Suositeltava ratkai-
su on sijoittaa ne kahteen erilliseen oles-
kelutilaan, joista toisen pinta-ala on
16...21 m2, kuva 6.

Ääneneristys

Oleskelutila voi toisaalta aiheuttaa häi-
riötä asuntoon, toisaalta oleskelutilan toi-
minnat voivat häiriintyä asunnon muista
toiminnoista.

Nämä seikat samoin kuin oleskelutilan
käyttö makuutilana puoltavat mahdolli-
suutta tarvittaessa sulkea ja eristää oles-
kelutila. Asumisen toimintojen toisilleen
aiheuttamaa häiriötä voidaan vähentää
tehokkaasti tilojen sijoittelulla ja ryhmit-
telyllä.
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vapaa-alue

18...21,5 m2

Kuva 5.
Esimerkki 2...4 hengen asunnon oleskelutiloista, 1:100.

3900...4200
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19...23 m2

3600
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16 m2

vapaa-alue

vapaa-alue

Kuva 6.
Esimerkkejä 4...6 hengen asunnon oleskelutiloista, 1:100.
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RT 93-10929

ohjetiedosto
elokuu 2008
korvaa RT 93-10535

RT 93-10536
1 (12)

ASUNTOSUUNNITTELU
Ruoanvalmistus ja ruokailu

asunnot, keittiötilat, keittiöt, keittokomerot, tupakeittiöt
bostäder, kök, kökvrå, allrum
dwellings, kitchens, kitchenettes, combined living rooms and kitchens

Tässä RT-ohjekortissa esitetään asun-
non keittiön ja keittiötilan suunnittelu- ja
mitoitusohjeita. Ohjeet on tarkoitettu en-
sisijaisesti uudisrakentamiseen. Kor-
jausrakentamiseen niitä voidaan käyttää
soveltuvin osin.

Asuntosuunnittelun ohjekorttien jul-
kaisuajankohtana voimassa olevat mää-
räykset, ohjeet ja muu kirjallisuus on
koottuna RT-ohjekortissa Asuntosuun-
nittelu,Yleistä.

1 SUUNNITTELUN
LÄHTÖKOHDAT

Asuinhuone, joka on tarkoitettu ensisijai-
sesti ruoanvalmistukseen ja ruokailuun,
on keittiö, keittokomero tai tupakeittiö.
Tupakeittiön toimintoihin kuuluu lisäksi
oleskelu.

Keittiön suunnittelussa otetaan huomi-
oon turvallisuuteen vaikuttavat asiat ku-
ten toimintojen mukainen tilasuunnittelu,
tarkoituksenmukaiset pintamateriaalit,
säilytystilojen mitoitus käyttäjän mukaan,
oikein ja tukevasti sijoitetut koneet, kalus-
teet ja valaisimet sekä turvasuojatut pisto-
rasiat ja lapsiturvalaitteet.

Keittiötilat mitoitetaan niin, että ne so-
veltuvat kaikille käyttäjäryhmille. Par-
haimmillaan toimiva keittiö mukautuu
käyttäjän eri elämän tilanteisiin. Tilojen
tulisi soveltua liikkumisesteisille, jolloin
suunnittelun lähtökohtana on pyörätuolin
käytön tilantarve ja kalusteiden tavoitet-
tavuus pyörätuolista käsin, kuva 1.

Ohjeet koskevat asuntojen ruoanval-
mistus- ja ruokailutiloja. Erityisasumi-
seen, kuten hoito- ja majoituslaitoksiin ja
palveluasuntoihin ohjeita voidaan käyt-
tää vain soveltuvin osin.
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SISÄLLYSLUETTELO

1 SUUNNITTELUN
LÄHTÖKOHDAT

2 TOIMINNAT JA NIIDEN
TILANTARVE

2.1 Ruoanvalmistus
2.2 Astioiden pesu
2.3 Säilytys
2.4 Jätehuolto
2.5 Ruokailu
3 KEITTIÖSUUNNITTELIJAN

MUISTILISTA
4 LVI- JA SÄHKÖTEKNINEN

SUUNNITTELU
4.1 Vesijohdot ja viemärit
4.2 Ilmanvaihto
4.3 Valaistus ja sähköasennukset
5 KEITTIÖESIMERKIT
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2 TOIMINNAT JA NIIDEN
TILANTARVE

Ruoanvalmistus- ja ruokailutilojen tilan-
tarpeen lähtökohtana on siellä tehtävä
työ ja toiminnot sekä niiden vaatima tila,
kuvat 1...5. Tilantarpeeseen vaikuttavat
ruokatalouden koko, hoitotapa ja tottu-
mukset sekä ikkunoiden ja ovien sijainti
ja määrä.

Ruoanvalmistustilan koosta ja asunnon
yleisratkaisusta riippuen sinne voidaan va-
rata myös tila ja kalusteet vaatehuoltoa var-
ten.Vaatehuollon ja siivousvälineiden säily-
tyksen tilantarveonesitettyRT-ohjekortissa
• Asuntosuunnittelu, Vaatehuolto.

Muita mahdollisia toimintoja keittiössä
ovat oleskelu, seurustelu, kotiharrastuk-
set, TV:n katselu, lasten leikki ja leikkiväli-
neiden säilytys, tila lemmikkieläimille yms.

2.1 Ruoanvalmistus
• Työpöytä
Työpöydän tarve vaihtelee ruokatalou-
den ja asunnon koon mukaan.Ruoanval-
mistustila suositellaan suunniteltavaksi
oikeakätiseksi siten, että vesipiste ja keit-
topiste sijoitetaan samalle seinustalle,
vesipiste vasemmalle ja keittopiste oi-
kealle. Niiden väliin ja molemmille puolil-
le sijoitetaan työpöytä- ja laskutasoa.
Kulmaratkaisuissa vesipiste ja keittopis-
te voidaan sijoittaa vierekkäisille seinus-
toille.

Tilanvaraukset voivat olla osittain tai
kokonaan päällekkäin. Aamu-, ilta- ja vä-
lipalaruokailu suunnitellaan lähelle val-
mistusta.

• Liesi ja uuni
Liedet ja uunit jaotellaan käytettävän ener-
gialähteen mukaan sähkö-, kaupunkikaa-
su-, maakaasu- ja nestekaasutoimisiin
sekä puulämmitteisiin liesiin ja uuneihin.

Sähköliesityyppejä ovat lattialle sijoitet-
tavat liedet ja kalusteliedet, joissa keittota-
so ja uuni ovat erikseen.

Puuliedet voivat olla joko tehdasval-
misteisia tai paikalla muurattuja. Puu-
liesien tilantarve muodostuu itse liedes-
tä, suojaetäisyydestä sekä käytön ja
huollon vaatimasta tilasta. Puulämmit-
teisten tulisijojen luovuttama säteilyläm-
pö otetaan suunnittelussa huomioon.

Tulisijojen suojaetäisyydet on annettu
RakMK:n osassa E8 Muuratut tulisijat.
Muurattuja tulisijoja on käsitelty RT-ohje-
kortiston kohdassa 51.

• Mikroaaltouuni
Kun mikroaaltouuni sijoitetaan työpöydäl-
le, käyttökorkeus on hyvä ja ilmankierto
uunin ympärillä varmistettu. Kalustee-
seen sijoitettavan mikroaaltouunin ilman-
kierto toimii sijoittamalla uuni esimerkiksi
upotuskehykseen, jossa on ilmankier-
tosäleiköt. Kalusteeseen asennetun
mikroaaltouunin pistorasia sijoitetaan
viereiseen kaappiin. Mikroaaltouunit
ovat yleensä vasenkätisiä, mikä otetaan
huomioon mikroaaltouunin paikkaa
suunniteltaessa.

RT 93-10929 ohjetiedosto 2
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Kuva 1.
Keittiön pystymitoitus sovelletaan käyttäjän tarpeisiin. 1:50.
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Kuva 2.
Seisoma- tai istumatyöskentely sekä ihmisen mitat määräävät pystymitoituksen.Työ-
tasot valaistaan hyvin. 1:50.
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Kuva 3.
Keittiökalusteiden mitoitusesimerkkejä pyörätuolin käyttäjälle. 1:50.
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Pienkoneet

Yleisimpiä pienkoneita ovat
– kahvin- ja vedenkeitin
– leivänpaahdin ja leipäkone
– sähkövatkain
– monitoimi- ja yleiskone, tehosekoitin
– rikkaimuri.
Pienkoneiden säilytykseen on erikoiska-
lusteita, jolloin ne eivät vie tilaa työ-
pöydästä. Pienkoneille varataan useam-
pia pistorasioita, suositus kohdassa 3.

2.2 Astioiden pesu
• Astioiden pesu käsin
Astioiden pesua varten tarvitaan astian-
pesuallas tai -altaita keittiön ja talouden
koon mukaan. Pöytäkaapin leveys vali-
taan altaiden koon mukaan.

Astiankuivauskaappi sijoitetaan altai-
den yläpuolelle. Upotettavien altaiden tii-
vistämiseen sekä pöytämateriaalin ve-
denkestävyyteen on kiinnitettävä huo-
miota. Astianpesupöydän suositeltavia
materiaaleja ovat hyvän kosteudenkes-
tävyytensä takia ruostumaton teräs, kivi
ja lämpökäsitelty puu.

• Koneellinen astioiden pesu
Kalusteiden mitoituksessa otetaan huo-
mioon astianpesukoneen tilavaraus.

Astianpesukone liitetään sähköverk-
koon maadoitetun pistorasian kautta.

3 ohjetiedosto RT 93-10929
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Astioiden pesu
Astioiden pesu käsin
• ilman astianpesukonetta, suositus on

kaksi isoa allasta, kaappitilaa 800 mm
• molemmin puolin laskutilaa ≥ 400 mm
• yhdessä astianpesukoneen kanssa

– leveä allas, kaappitila vähintään
400...600 mm tai

– iso allas + kaatoallas, kaappitila 600 mm.

Astianpesukone
• kone kiinnitetään kalusteisiin
• tila koneen edessä 900...1500 mm
• liitetään yleensä kylmään tuloveteen
• oma 16 A:n sulake.

Astianpesukoneen sijoitus
• lattialle sijoitettava
• pöytäkaappiin upotettava
• komerokaappiin upotettava tai integroitu
• astianpesukoneen ergonominen korkeus

lattiasta 300...400mm.

Laitekohtaisesti tarkistettava
• koneen ulkomitat ja upotusaukon mitat
• ilmankierron tarve erityisesti kondensoivan

koneen yhteydessä
• täyttö- ja poistoletkun asennusvaatimukset
• turvakaukalo laitteen alle tai vesitiivis alus-

ta ja sen nosto seinälle.

Pienkoneet
• korkeus vaihtelee 150...350 mm
• säilytys kaapeissa tai laatikoissa
• työpöydällä vie tilaa yleensä vähintään

300 mm
• pienkoneet 700...1100 mm lattiasta.
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Kuva 5.
Astianpesun tilantarve. 1:100.

85
0.

..9
00

1300

70
0.

..9
00

85
0.

..9
00

70
0.

..9
00

U/
MU

L/U

MU

Ruoanvalmistus ja leipominen L = liesi U = uuni MU = mikroaaltouuni

ruoanvalmistus
liedellä ja uunissa

ruoanvalmistus
työpöydällä

leipominenruoanvalmistus
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Kuva 4.
Ruoanvalmistuksen ja leipomisen tilantarve. 1:100.

Ruoan valmistus
• tärkeimmät työskentelykohdat ovat vesipis-

te, keittopiste ja työpöytä, kuva 8
• kalusteen eteen suositellaan

1300...1500 mm:n vapaata tilaa.
Työtasot
• työtasoa ruoan valmistukseen

600...1200 mm
• työtasoa leipomiseen 600...1400 mm
• laskutilaa lieden molemmille puolille

vähintään 400 mm
• laskutilaa kalusteuunin

lähelle 400...700 mm
• paksuus vaihtelee 25...42 mm.
Liesi, keittotaso, uuni
• pienoisliesi
• lattialiesi 500...600 mm
• kalusteliesi, jossa keittotaso + uuni

yhteisellä tai erillisellä ohjaustaululla, er-
gonominen sijoitus 700...900 mm lattiasta.

Lieden, keittotason ja uunin sijoitus
• lähelle hormia ja vesipistettä
• ei kylmälaitteen viereen
• laskutilaa molemmin puolin
• kalusteuuni lattiasta 700...900 mm.

Liesituuletin
• sähköliedestä vähintään 500...600 mm
• kaasuliedestä ja sähkögrillistä 600...650 mm
• puuliedestä vähintään 700 mm
• etäisyys tarkistetaan valmistajalta.

Lieden ja uunin turvavarusteita
• uuniluukun salpa
• lieden kaatumiseste
• keittotason suoja
• kattilantunnistin
• käyttöaikarajoitus
• virtalukko tai/ja turva-ajastin.

Mikroaaltouuni
• mikroaaltouuni lattiasta 700...1200 mm
• laskutasoa sivulle tai alapuolelle
• ilmankiertoa varten vapaata tilaa ympärillä

20...150 mm tai upotuskehikko ilmankier-
tosäleiköillä

• ulkomitat vakiintumatta
• yleensä vasenkätisiä.

Sähkön tarve
• liesi oma 20 A sulake
• mikroaaltouuni oma sulake 16 A.

Nestekaasupullon sijoitus
• kaasupullo, sisällön paino 10...11 kg

mitat noin h 600 mm ja ∅ 300 mm
• uunista, puuliedestä tai muusta

tulisijasta 1000 mm:n etäisyydelle
• sähköliedestä tai lämpöpatterista

200 mm:n etäisyydelle.
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RT 93-10929 ohjetiedosto 4

2.3 Säilytys
• Kuivasäilytys ja astioiden säilytys
Kiintokalusteiden tilantarpeen mitoituk-
sessa otetaan huomioon kalusteen ja sen
käytön tarvitsema tila sekä tarvittava kul-
kutila.

Seinäkaappi varustetaan yleensä kol-
mella siirrettävällä hyllyllä ja pöytäkaappi
yhdellä siirrettävällä hyllyllä. Säilytyksen ti-
lantarve esitetään taulukossa 1. Ahtaissa
tiloissa, esimerkiksi korjausrakentamisen
yhteydessä, voidaan osa pöytäkaapeista
tehdä 400 mm syvinä.

Ulosvedettävillä laatikoilla varustettu
pöytäkaappi on hyllykaappeja helppo-
käyttöisempi ja tilan käytön kannalta te-
hokkaampi. Vetolaatikot soveltuvat hyvin
kuiva-aineiden, pienkoneiden, lautasien
kattiloiden yms. säilytykseen.

Korkeat ja kapeat ulosvedettävät lasi-
tai ritilähyllyin varustetut kaapit ovat
myös tilankäytön kannalta tehokkaita.
Korkeat kapeat vetokaapit soveltuvat
käyttöominaisuuksiltaan hyvin esimer-
kiksi kuiva-aineille ja huoneen lämmössä
säilytettäville ruoka-aineille.

Kuiva-aineet säilytetään lieden ja työ-
pöydän lähellä. Arkiastioille sekä ruokai-
luvälineille suunnitellaan säilytystilat as-
tianpesukoneen lähelle.

Keittiössä voidaan varata myös tilaa
mm. keittokirjoille, radiolle, televisiolle ja
tietokoneelle.

Ruokataloudessa käytettäviä muita
tarvikkeita ovat esimerkiksi leivonta-, pa-
kastamis- ja säilöntävälineet.

• Kylmäsäilytys
Jääkaappi ja kaappipakastin voidaan si-
joittaa joko lattialle, työpöydän alle tai ko-
meroon. Kylmäsäilytyslaitteiden lähellä
tarvitaan laskutilaa käsiteltäville ruokata-
varoille.

Kylmäsäilytyslaitteiden ja niiden käy-
tön tilantarve esitetään kuvassa 6.

Kylmäsäilytyslaitteiden tulee olla hel-
posti ulos vedettävissä lauhduttimen
puhdistusta varten. Kylmäkalusteiden il-
mankierto esitetään kuvassa 7.
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Kuva 6.
Säilytyskalusteiden mitoituksia, 1:100.
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kylmälaitteet voidaan sijoittaa
kalusteisiin
laitteen ympärille tilaa ilmankierrolle
ilma tulee sokkelista, kiertää laitteen
lämmin ilma poistuu laitteen päältä
vähintään 200 cm tila2

A B

A

B
ilma kiertää laitteen sokkelin kautta
sekä ilman sisäänotto että poisto
laitteen takana noin 13 mm tilaa
sivuilla 5 mm

Kuva 7.
Kylmäsäilytyslaitteen ilmankiertotila, 1:50. Puutteellinen ilmankiertotila lisää kyl-
mäsäilytyslaitteen energiankulutusta huomattavasti. Kylmäsäilytyslaitteiden tilantar-
ve on esitetty standardissa SFS 4830.

Kylmäsäilytyslaitteet

Sijoitus
• lähelle ruoanvalmistusta ja ruokailua
• sivulle laskutilaa
• jääkaappi, jää-viileäkaappi ja

kaappipakastin
– ilmankiertotilaa 50...100 mm
– yläkomeron syvyys              500 mm
– toimintatila edessä   900...1500 mm
– oven avauduttava 90°...145°

• turvakaukaloa laitteen alle tai vesitiivistä
alustaa ja sen nostoa seinälle suositel-
laan

• jää- ja pakastinkaappi ergonominen
suositus lattiasta 400... 900 mm

• säiliöpakastin, koneiston puoleisella
sivulla vapaata tilaa 60...100 mm

• kylmälaitteiden on oltava ulosvedettävis-
sä lauhduttimen puhdistusta varten.

Laitekohtaisesti tarkistettava
• laitteen ulkomitat ja upotusaukon mitat
• ilmankierron tarve
• kädensijan vaatima tila
• säiliöpakastimen korkeusmitta kansi

avattuna
• ei sijoiteta lämpöä tuottavien laitteiden

viereen.
Sähkön tarve
• oma 16 A sulake.
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5 ohjetiedosto RT 93-10929

600 600...1000800 400...600600...900 1000...1200 600 600

600 400...800600...800 400...600600 800...1000 600...900

450...600 400...600600...800 400500...600 600...1000 600

1000...1200

Pienoiskeittiö

yhteensä
1000...1200

1...2 h

yhteensä
3550...4600

2...4 h

yhteensä
4000...5300

4...6 h

yhteensä
5200...6300

Astianpesu Ruoanvalmistus Leipominen,
pienkoneet ym.

Kylmäsäilytys

Kuva 8.
Keittiön kalusteiden mitoitus uudisrakentamisessa. 1:50. Lieden oikealle puolen jätetty laskutaso voi limittyä kokonaan tai osittain
työpöydän kanssa. Pienoiskeittiö soveltuu sivuasuntoihin, kakkoskeittiöiksi ja palvelutalojen sosiaalitiloihin.

Taulukko1.
Esimerkki säilytykseen tarvittavien kaappien määrästä talouden koon mukaan.Kaappityypit on esitetty standardissa SFS 4839.

Talous

henkeä

Säilytystila Ruoka
• kuivasäilytys

mm

Astiat
• ruoanvalmistus

mm
• ruokailu

mm

Välineet
• ruoanvalmistus

ja ruokailu mm

Yhteensä

mm

1...2 seinäkaappi
pöytäkaappi
laatikosto

• vastaava
hyllypituus

800

3200

800

1600

1000

4000

400

1800
800
400

8800

2..4 seinäkaappi
pöytäkaappi
laatikosto

• vastaava
hyllypituus

800...1200

3200...4800

800...1200

1600...2400

1000...1400

4000...5600

400...800

1800...2600
800...1200
400... 800

8800...12800

4...6 seinäkaappi
hyllykaappi
laatikosto

• vastaava
hyllypituus

1200

4800

1200

2400

1400...1800

5600...7200

800

2600...3000
1200
800

12800...14400

• lisäksi otetaan huomioon pienkoneiden säilytystilan tarve
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RT 93-10929 ohjetiedosto 6

2.4 Jätehuolto
Jätehuollon suunnittelussa otetaan huo-
mioon lajittelu, keräily ja poiskuljetus
sekä paikalliset jätehuoltomääräykset.
Lajitteluun suositellaan varattavaksi eril-
liset astiat, kuva 7.
– kaatopaikkajätteille
– biojätteille
– keräyskartongille ja -paperille
– lasi- ja pienmetallijätteille.

Jätekaapin lisäksi tarvitaan tilaa mm.
– poltettaville jätteille
– palautettaville pulloille.

Kaikille kerättäville jätteille ei ole vält-
tämättä tilaa keittiössä.Palautettavat pul-
lot voidaan koota keittiössä olevaan kori-
kaappiin tai esimerkiksi eteisessä sii-
vouskomeron yhteydessä olevaan lajitte-
lukaappiin. Sinne voidaan sijoittaa myös
keräyspaperi, ongelmajätteet ja mahdol-
lisesti kerättävä muovijäte. Vaihtoehtona
jätteiden sijoituspaikoille voi olla myös
varasto tai autotalli.

Kuvassa 9 esitetään 2...4 astiaa käsit-
täviä jätevaunuja allaskaapissa sekä
kaapin vieressä 200...400 mm leveä jä-
tevaunu, joka sisältää neljä ulosvedettä-
vää sankoa.

Jätteiden kokoamista ja lajittelua on
käsitelty tarkemmin RT-ohjekortissa
• RT 69-10419 Kiinteistön jätehuolto.

2.5 Ruokailu

Keittiö, ruokailu- ja oleskelutila voivat
muodostaa toisiinsa avoimesti tai puo-
liavoimesti liittyvän tilaryhmän. Ruokailu-
tila pyritään sijoittamaan ikkunan ääreen.
Suuriin asuntoihin voi olla tarkoituksen-
mukaista suunnitella toinenkin ruokailuti-
la, joka sijoitetaan esimerkiksi oleskeluti-
lojen yhteyteen tai keittiön lähellä ole-
vaan erilliseen ruokailuhuoneeseen.

Käsinojallinen tuoli vaatii tilaa sivu-
suunnassa 600 mm. Ruokailutilan mitoi-
tusperiaate esitetään kuvassa 10.

Yhdelle henkilölle katetut ruokailuasti-
at ja -välineet tarvitsevat pöytätilaa noin
400 mm x 300...400 mm.

Eri henkilömäärille sopivia ruokailutilo-
ja esitetään kuvassa 11.
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Kuva 10.
Suorakulmaisen pöydän ja ruokailutilan mitoitusperiaate, 1:50. Kuvassa värillä mitat
ruokailutilalle, joka on tarkoitettu myös ohikulkuun ja tarjoiluun.

Altaan viereen sijoitettavat:

A jäteastiat 2+2 päällekkäin

Altaan viereen tai alle sijoitettavat:

B

C

D

jäteastiat 2...4 rinnakkain

jäteastiat 2...4 rinnakkain

jäteastiat 2...4 rinnakkain
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Kuva 9.
Esimerkkejä jätevaunuista. Vesijohto- ja viemäriasennus standardien SFS 4840 ja
SFS 5009 mukaan. 1:50.
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Aamiaisruokailuun tarkoitetussa ruokai-
lutilassa voi ruokapöytä ja ruokailuun va-
rattu tila olla esitettyä pienempi, tällöin
kahden henkilön ruokailu vastakkain
edellyttää vähintään 600 mm syvää suo-
rakulmaista tai halkaisijaltaan vähintään
600 mm pyöreää pöytää.

Pienen lapsen syöttötuolin tilantarve
on noin 500 mm x 500 mm. Syöttötuolin
käytön tilantarve on yleensä sama kuin
aikuisen henkilön ruokailun. Ruokailuti-
laan tai sen läheisyyteen varataan tila
syöttötuolin säilyttämistä varten.

Ruokailutilan mitoituksessa voidaan
ottaa huomioon asunnon vakinaisten
asukkaiden ohella myös vieraiden ja
seurustelun vaatimukset. Tästä syystä
pienenkin asunnon ruokailutila suositel-
laan mitoitettavaksi siten, että pöydän
ääreen voidaan sijoittaa vähintään neljä
henkilöä. Muita mahdollisia ruokailutilan
mitoitusta määrääviä tekijöitä ovat esi-
merkiksi tilan juhlakäyttöön ja edusta-
vuuteen liittyvät tavoitteet. Ruokailutilan
mitoituksessa suositellaan varattavaksi
tilaa 400...600 mm syvälle säilytyskalus-
teelle, esimerkiksi astiakaapille.

Pöydän ympärillä tarvittavan kulku-
väylän mitoitus, tarjoiluun tarvittava tila
sekä ruokailutilan liittyminen kulku-
väylään esitetään kuvassa RT-ohjekortis-
sa Asuntosuunnittelu, Irtokalusteiden ti-
lantarve.

Pyörätuolin käyttöä varten tarvittava
tila pöydän ääressä istuvaa henkilöä
kohti, vapaan jalkatilan leveys ja pöydän
leveys esitetään kuvassa 12.Riittävä kul-
kuväylä pyörätuolin käyttöä varten jää
silloin, kun pöydän etäisyys kiinteästä
esteestä on vähintään 1100...1300 mm.

RT 93-10929 ohjetiedosto 7
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Ruokailutilan mitoitus 6...7 henkilölle

Ruokailutilan mitoitus 4...5 henkilölle

Ruokailutilan mitoitus 8... henkilölle.
Mitoitus mahdollistaa tarjoilun, ohikulun
ja pöydän jatkamisen.

Kuva 11.
Esimerkkejä ruokailutilojen mitoituksesta eri henkilömäärille. 1:100
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Kuva 12.
Pyörätuolin käyttö ruokailutilassa. 1:50©
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RT 93-10929 ohjetiedosto 8

Kalusteet
• kalusteiden korkeusmitoitus käyttä-

jän tarpeiden mukaan, yleensä
850...900 mm lattiasta

• peitelevyä käytettäessä, esimerkiksi
kalusteryhmän päättyessä ruokailu-
tilaan tai astianpesukoneeseen , sen
paksuus otetaan huomioon pöytäle-
vyn mitoituksessa, kuva a.

• kulmaratkaisussa kulmittain olevien
kalusteiden ja laitteiden yhtäaikai-
seen käyttöön ja aukaisuun on eri-
tyiskalusteita ja -ratkaisuja, joiden ti-
lantarve tutkitaan tapauskohtaisesti

• saranoiden aukeamiskulman tulee
olla niin suuri, etteivät avatut ovet
haittaa tai vaaranna työskentelyä ka-
lusteiden edessä

• yläkaappien ovien aukeamiseksi riit-
tävästi ja törmäysvaaran estämisek-
si suositellaan saranoita, jotka au-
keavat vähintään 165 °

• hyllyjen paksuus vähintään 18 mm,
leveissä kaapeissa suositus 22 mm

• hyllyjen säädettävyys noin 30 mm
• vetolaatikot kokonaan ulostulevia
• sokkelia voidaan käyttää säilytyk-

seen tai putkivetoihin
• SisäRYL 2000 Ohje: Kalusteiden, va-

rusteiden ja laitteiden alle ja taakse
jäävät seinä- ja kattopinnat tasoite-
taan ja maalataan tai päällystetään
kuten tilan muutkin pinnat. Lattian-
päällyste ulotetaan kaapistojen ja lie-
sien yms. laitteiden alle.

Vaatimukset kalusteille
Kalusteet valitaan huomioonottaen
• puhdistettavuus
• kulutuksen- ja iskunkestävyys
• kosteuden- ja lämmönkestävyys.
• RT 47-10211 Pesupöytälevyt, ruos-

tumatonta terästä, syvävedetyt
altaat. SFS 4840

• RT 47-10217 Asunnon kiintokalus-
teet, toiminnalliset ominaisuudet,
testausmenetelmät ja vaatimukset.
SFS 4969

• RT 47-10233 Pesupöytälevyt, ruos-
tumatonta terästä, puristussorvatut
altaat. SFS 5009

• RT 47-10680 Keittiökalusteiden ja
kotitalouskoneiden liittymismitat.

• RT 47-10681 Puukalusteet. Laatu-
vaatimukset.

Koneiden ergonominen sijoitus
• eniten käytettävät koneet suositel-

laan sijoitettaviksi parhaalle ulottu-
vuusalueelle 400...1300 mm kor-
keudelle lattiasta

• koneiden lähelle tarvitaan aina vä-
hintään 400 mm työ- ja laskutilaa,
laitteissa, jotka avautuvat sivulle tila
avautumispuolella.

Liesi ja vesipiste
• sijoitetaan II-keittiössä samalle sei-

nustalle, oikeakätisen keittiössä vesi-
pistevasemmalle jakeittopisteoikealle

• väliin ja molemmille puolille työtasoa
• L- ja U-keittiöissä voidaan sijoittaa

eri seinille
• saarekekeittiössä vesipistettä suosi-

tellaan myös lieden lähelle.

Liesituuletin/liesikupu
• asennuskorkeus tarkistetaan määräys-

ten ja valmistajan ohjeiden mukaan.

Astianpesukone
• aina lähelle pesuallasta, alle viemä-

riin johtavalla ylijuoksuputkella va-
rustettu kaukalo tai vesitiivis alusta
vuodon havaitsemiseksi

• putkien tilavaraukset, kuva b.

Pyykinpesukone
• ei suositella sijoitettavaksi keittiöön
• jos pesukone joudutaan sijoittamaan

keittiöön, RakMK C2 8.1.1.2 Ohje:
Jos tilassa ei ole lattiakaivoa, sijoite-
taan vesijohtoverkostoon kytketyn
laitteen alle vesitiivis, viemäriin johta-
valla ylijuoksuputkella varustettu kau-
kalo tai laitteen alusta tehdään vesitii-
viiksi niin, että mahdollinen vesivuoto
voidaan havaita. Vesitiivis alusta nos-
tetaan seinälle niin, että mahdollinen
vuotovesi ei pääse rakenteisiin lattian
ja seinän liitoksen kautta.

Kylmäsäilytyslaitteet
Sijoitetaan niin, että
• ne eivät ole lieden, lämpöpatterin, as-

tianpesukoneen tms. lämmönlähteen
lähellä

• seinän vieressä sijaitsevan laitteen
avautuminen ja vetimien vaatima tila
30...230 mm on otettu huomioon.

Ilmankierto
• koneiden ilmankiertotila kalusteissa

otetaan huomioon, kuva 7
• kun työpöytä on ikkunan edessä

lämpöpatterien päällä, järjestetään
ilmankierto esimerkiksi säleiköillä
tai työtasojen rei`ityksellä, kuva c.

Valaisimet ja pistorasiat
• sijoitetaan työtasojen mukaan
• pistorasiat seinällä, valaisimessa

tai upotettuna pöytätasoon
• 1...2 pistorasiaa/400mm työpöytää
• antenni-, puhelinpiste- ja tietokone-

varaukset tarvittaessa.

Tilavaraukset ja sovitusvarat
• kalusteita mitoitettaessa otetaan

huomioon tarvittavat sovitusvarat,
mm. kalusteryhmän sovitusvara ra-
joittaviin seiniin

• vetimen tilantarve on 20...160 mm
• koneiden vaatimaan tilaan otetaan

koneiden mittojen lisäksi huomioon
ilmankierto, letkujen ja johtojen ti-
lantarve ja sovitusvarat

• sokkeliin voi sijoittaa säilytyslaati-
kot ja kulmaratkaisuissa tarvittaes-
sa viemäriputken

• patterin, lämpöjohtojen, verho-
lautojen yms. tilavaraukset kalus-
teen rajoittuessa ulkoseinään

• viemärin vaakaveto LVIS-hormiin,
astianpesukoneen taakse viemäri
ei mahdu.

Pesuaineiden säilytys
• pesuaineiden säilytystila suunnitel-

laan ylös pienten lasten ulottumatto-
miin tai lukittavin säilytyskalustein.

Energiamerkintä
Energiamerkinnästä saa vertailukel-
poista tietoa keittiökoneita valittaessa;
todellinen suorituskyky riippuu sijoituk-
sesta, käyttötavoista ja -ominaisuuk-
sista
• energiankulutus on luokiteltu A−G

-ryhmiin
• sijoitus vaikuttaa laitteiden ener-

giankulutukseen ja kestoikään.

3 KEITTIÖSUUNNITTELIJAN OHJEELLINEN MUISTILISTA
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työpöytä ikkunan edessä
lämpöpatterin ilmankierto
rei'ityksellä, ritilällä tms.

rei'itys, ritilä tms.

vesilukon tilantarve standardien
SFS 4840 ja 5009 mukaan

työpöydän mitoitus päätylevyä
käytettäessä kalusteryhmän
päättyessä astianpesukonee-
seen tai ruokailutilaan
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4 LVI- JA SÄHKÖTEKNINEN
SUUNNITTELU

4.1 Vesijohdot ja viemärit.
Vesi- ja viemäripisteet suunnitellaan ka-
lusteiden mukaan. Asuntokeittiöissä on
yleensä yksi vesi- ja viemäripiste, jonka
yhteyteen sijoitetaan pesualtaat ja astian-
pesukone. Lopputuloksen laadunvarmis-
tamiseksi suositellaan LVIS-teknisten va-
rusteiden ja reittien näyttämistä asennus-
ta varten tehdyissä projektioissa.

Isoissa keittiöissä voi olla kaksi vesipis-
tettä.Erityisesti saarekekeittiön toiminnalli-
suus paranee vesipisteen myötä. Sähkön
tuonti kosketusvapaita vesihanoja käytet-
täessä otetaan huomioon suunnittelussa.

Allaskaapeissa on suositeltavaa käyt-
tää tilaa säästävää vesilukkoa, joka on
esitetty standardeissa SFS 4840 ja SFS
5009, kuva b sivulla 8.

4.2 Ilmanvaihto

Liesituulettimet ja liesikuvut

Keittiön koneellinen poisto järjestetään
siten, että ruoanvalmistuksessa syntyvät
käryt eivät leviä muihin tiloihin. Raken-
nuksissa, joissa on koneellinen poistoilma-
järjestelmä, keittiössä käytetään yleensä
liesikupua.Vierekkäin sijaitseville sähkö- ja
puuliesille voidaan asentaa yhteinen liesi-
kupu.
Liesituuletin ja liesikupu sijoitetaan
• sähköliedestä 500...600 mm
• muista liesistä energialähteestä riip-

puen sekä määräysten ja valmistajien
ohjeiden mukaan, sivu 3.

Liesituuletintyyppejä ovat:
• hormiin liitettävä liesituuletin, jolle tar-

vitaan erillinen hormi tai poistoilma-
kanava

• huonetilaan palauttava kiertoilmaliesi-
tuuletin, jota ei voi liittää hormiin ja jos-
sa on aktiivihiilisuodatin.

4.3 Valaistus ja sähköasennukset
Luonnonvalo ja näköyhteys ulos lisäävät
keittiön viihtyisyyttä. Valaistus suunnitel-
laan työpisteiden mukaan. Valaisimet si-
joitetaan seinäkaapin alareunaan siten,
että ne eivät häiritse työskentelyä eivät-
kä häikäise työntekijää.

Halogeenivalaistuksen suunnittelussa
otetaan huomioon valojen pintalämpöti-
lan korkeus ja tarvittava ilmankierto.
Halogeenivalaisimien alle ei saa sijoittaa
palavaa materiaalia.

Led-valaistuksen käyttö vaatii myös il-
mankierron huomioonottamista.Ne eivät
lämpene pinnalta, joten niitä voidaan si-
joittaa vapaasti eri kohtiin. Led-valaistus
kuluttaa vähän energiaa, joten sitä voi-
daan käyttää esimerkiksi yövalona.

Liesituulettimessa on valaisin, mutta
liesikuvussa sitä ei aina ole.

Keittiön sähköasennusten sijoitus esi-
tetään kuvassa 13. Kiinteästi paikalleen
sijoitettaville koneille kuten liedelle, as-
tianpesukoneelle, liesituulettimelle ja kyl-
mälaitteille asennetaan omat pistorasiat.

Lisätietoja sähköasennuksista ja niiden
sijoituksista on esitetty RT-ohjekorteissa
• RT73-10616Asunnonsähköasennukset
• RT 73-10621 Sähköasennusten sijoitus.

Asuntojen sähköinen tietoliikenne-, oh-
jaus- ja turvallisuuslähiverkko voi koos-
tua:
• avoimella lähdekoodilla operoivasta

langallisesta/langattomasta tietoliiken-
teen asemasta, joka sijoittuu lähelle
asunnon sähkö- ja teleryhmäkeskusta

• tietoliikenneasemasta, joka yhdistää
langattoman ja langallisen ulkoisen in-
ternetin asunnon sisäiseen langatto-
maan tai langalliseen lähiverkkoon

• asunnon sähköisistä laitteista, keit-
tiökoneista, apukeittiön koneista, läm-
pö-, vesi- ja ilmastointilaitteista, infor-
maatiovälineistä, turvalaitteista, joiden
ohjaukset ja valvonnat toimivat langat-
tomasti tai langallisesti.

• asunnon ulkopuolisesta langatto-
masta tai langallisesta internetistä ja
asunnon sisäisestä langattomasta ja
langallisesta lähiverkosta, jonka kautta
asunnon tietoliikennelaitteilla voidaan
viestiä, lähettää ja vastaanottaa infor-
maatiota

• asunnon lähiverkossa olevista langat-
tomista tai langallisista tietoliiken-
neasemista eri käyttötarkoituksiin, esi-
merkiksi eteisessä ilmoitustaulu ja ul-
koiset viestit, keittiössä perheen aika-
taulut, sisäiset viestit, ruoka- ja ravinto-
asiat sekä muut kotitalousasiat, olohuo-
neessa viihdekeskus ja kotiteatteri, työ-
huoneissa etätyöasemat ja etäopiske-
luasemat.

Sähkösuunnittelussa tulee varautua
uusien sähköisten palveluiden sähkövoi-
man saantiin liitäntäpisteillä, voimarasia,
pistorasia tai vähintään varaputki. Nykyis-
ten peruspisteiden lisäksi on suositelta-
vaa varata
• putkitus rakennuksen osille, joiden toi-

mimista sähköllä saatetaan myöhem-
min tarvita asuntojen käytön muuttues-
sa, esimerkiksi avattavien ulko-, wc- ja
kylpyhuoneovien lukot ja ovipumput,
avattavat ikkunat jne.

9 ohjetiedosto RT 93-10929

Keittiön sähköliitännät

1 a

iesituulettimen liitäntä h = 1800 mm

4 k

5 t

työtason kannettoman pistorasian vähimmäisetäisyys pesualtaasta

7

stianpesukoneen liitäntä viereisessä kaapissa h = 300 mm

2 lieden liitäntä h = 300 mm

3 l

ylmäkaappiyhdistelmän pistorasia h = 2200 mm

yötasovalaisin seinällä/yläkaapin alareunassa h = 1300...1400 mm

6

työtason pistorasia vähintään h = 1200 mm lattiasta

8 mikroaaltouunin pistorasia uunin sijainnista riippuen
h = 900 mm pöytätasossa, seinällä h = 1200 mm yläkaapissa

h = korkeus lattiasta

RT 73-10621 Sähköasennusten sijoitus
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Kuva 13.
Keittiön sähköasennusten sijoitus. Mittakaava 1:50.
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5 KEITTIÖESIMERKIT

Seuraavissa esimerkeissä kuvataan
kunkin keittiötyypin toiminnallinen mitoi-
tus, kalusteet ja koneet. Kalusteet ja ko-
neet sijoitetaan käyttäjän ulottuvuuksien
mukaan. Säätelemällä pöytäkaappien
korkeutta ja seinäkaappien alareunan
etäisyyttä lattiasta, luodaan mahdollisuu-
det ulottuvuuksiltaan erilaisille käyttäjille.
Esimerkkiratkaisuissa noudatetaan stan-
dardissa SFS 4792 esitettyä kalusteiden
pystymitoitusta.

Esimerkeissä ei ole esitetty LVIS- hor-
meja, jotka vaikuttavat keittiön vesipistei-
den ja astianpesukoneiden sekä liesien
sijoittamiseen. Esimerkeissä kulmiin on
sijoitettu kulmakaapit. Kulmat voidaan
ratkaista myös esimerkiksi sijoittamalla
keittopiste, vesipiste jne. kulmaan. Kul-
mittain olevien kalusteiden ja keittiöko-
neiden käyttö ja avautuminen yhtä aikaa
otetaan huomioon mitoituksessa.

Keittiötyypit ominaisuuksittain

• Pienoiskeittiö soveltuu yhden hengen
talouteen, sivuasuntoihin, kakkoskeitti-
öiksi ja palvelutalojen sosiaalitiloihin.

• I-keittiö sijoitetaan yhdelle seinälle ja
se voi olla esimerkiksi ruokailutilan ja
olohuoneen yhteydessä avokeittiönä.

• II-keittiö soveltuu kapeaan tilaan, jon-
ka yhteydessä on oleskelutiloihin liitty-
vä ruokailutila.

• L-keittiö on yleensä omana huonee-
naan, johon sijoitetaan myös ruokailu-
tila.

• U-keittiö voi sijaita keittokomerossa
tai sitä voidaan käyttää baarikeittiönä.

• Saarekekeittiö vaatii tilaa ympärilleen
ja soveltuu isoihin avariin tiloihin esi-
merkiksi oleskelutilojen yhteyteen.

RT 93-10929 ohjetiedosto 10

I-keittiö

1 hyllykaappi, leveys 400 mm
2 astiankuivauskaappi, leveys 800 mm
3
4 hyllykaappi, leveys 500 mm
5
6 yläkomero, leveys 600 mm
7 hyllykaappi, leveys 400 mm
8 allaskaappi, leveys 600 mm

jätevaunu
9 astianpesukone, leveys 600 mm

10 liesi, leveys 600 mm
11 laatikosto, leveys 400 mm
12 korilaatikosto, leveys 400 mm
13 jääkaappi-pakastin, leveys 600 mm
14 mikroaaltouuni

liesikupu, leveys 600 mm

avohylly, leveys 300 mm

1 2 53 61 4

7 8 9 11 12 13

14

APK JK/PA

10

1300

Pienoiskeittiö
1 astiankuivauskaappi, leveys 600 mm
2 hyllykaappi, leveys 600 mm

tai liesituuletinkaappi
3 allaskaappi, leveys 600 mm

jätevaunu
4 jääkaappi, leveys 600 mm
5 tasoliesi

1 2

3 4

5

L

JK

©
R

ak
en

nu
st

ie
to

sä
ät

iö
R

T
S

20
08

190



RT 93-10929 ohjetiedosto 11

1 hyllykaappi, leveys 400
2 astiankuivauskaappi, 800
3 hyllykaappi, 800
4 liesituuletin/liesituuletinkaappi,

600
5 astianpesukone, 600

+ päätylevy
6 allaskaappi, 600
7 jätevaunukaappi, 400
8 laatikosto, 400
9 tasoliesikaappi, 600

10 uuni
11 tasoliesi
12 korilaatikosto, 400
13 yläkomero, 600
14 hyllykaappi, 600
15 komero, 400
16 kaappipakastin, 600
17 jääkaappi, 600
18 vetolevy, 800
19 korilaatikosto, 600 mm
20 mikroaaltouuni

mm
leveys mm

leveys mm

leveys
leveys mm

leveys mm
leveys mm

leveys mm
leveys mm

leveys mm
leveys mm
leveys mm

leveys mm
leveys mm

leveys mm
leveys mm

leveys

II-keittiö

1 2 3 4 1

5 6 7 8 9 12

10

11

13

15

13

16 17

314

18

19

20

APK
L

MU JK PA

1300

1 kulmakaappi, mitat 600 mm x 600
2 hyllykaappi, 300
3 liesituuletin/liesituuletinkaappi, 600
4 hyllykaappi, 800
5 yläkomero, 600
6 kulmakaappi, mitat 900 mm x 900
7 liesi, 600
8 korilaatikosto, 400
9 jääkaappi, 600

10 kaappipakastin, 600
11 komero, 400
12 astianpesukonekomero, 630
13 astianpesukone, 600
14 hyllykaappi, 400
15 astiankuivauskaappi, 800
16 jätevaunukaappi, 400
17 korilaatikosto, 800
18 mikroaaltouuni

mm
mm

mm
mm

mm
mm

mm
mm

mm
mm

mm
mm

mm
mm

mm
mm

mm

leveys
leveys

leveys
leveys

leveys
leveys

leveys
leveys

leveys
leveys

leveys
leveys

leveys
leveys

leveys
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14 15 2 1
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12 ohjetiedosto RT 93-10929

1 kulmakaappi, mitat 600 mm x 600
2 hyllykaappi, 300
3 liesituuletin/liesituuletinkaappi, 600
4 kulmakaappi, mitat 900 mm x 900
5 liesi, 600
6 hyllykaappi, 600
7 800
8

9
10
11 yläkomero, 600
12 laatikosto, 400
13 korilaatikosto, 400
14
15

mm
leveys mm

leveys mm
mm

leveys mm
leveys mm

astiankuivauskaappi, leveys mm
astianpesukone, leveys 600 mm
+ päätylevy
allaskaappi + jätevaunu, leveys 800 mm
yläkomero, leveys 500 mm

leveys mm
leveys mm

leveys mm
jääkaappipakastin, leveys 600 mm
mikroaaltouuni

U-keittiö/Baarikeittiö/Keittokomero

6 2 1

8 9 4

7

APK JK/PA

1 6 11

1413124

10

15

1 12 23

4 45

1300

1

9
hyllykaappi, 500

11 avohylly, 300
12 yläkomero, 600
13

astianpesukonekomero, leveys 630 mm
2 hyllykaappi, leveys 400 mm
3 astiankuivauskaappi, leveys 800 mm
4 hyllykaappi, leveys 300 mm
5 kulmakaappi, mitat 600 mm x 600 mm
6 astianpesukone, leveys 600 mm
7 jätevaunukaappi, leveys 400 mm
8 allaskaappi, leveys 800 mm

kulmakaappi, mitat 900 mm x 900 mm
10 leveys mm

leveys mm
leveys mm

laatikosto, leveys 400 mm
14 korilaatikosto, leveys 400 mm
15 jääkaappi, leveys 600 mm + seinämät
16 kaappipakastin, leveys 600 mm + seinämät
17 mikroaaltouuni
18 tasoliesikaappi, leveys 600 mm
19 uuni
20 tasoliesi
21 liesikupu
22 ruokailutaso

Saarekekeittiö
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