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SUUNNittELU Ja KUStaNNUSaRVio

Suunnittelu on projektin tärkein vaihe. Siinä kartoitetaan rakentajaperheen tarpeet 

ja huomioidaan tarpeiden toteuttaminen rakentajaperheen resurssien ja kaavan 

rajoissa. Huonot suunnitelmat tekevät toteutuksesta kalliin ja yllätysten mahdollisuus 

rakennettaessa on suuri.  

Pohjaratkaisuun vaikuttavat perheenjäsenten tottumukset ja mieltymykset. 

Suunnitteluun kannattaa ottaa koko perhe mukaan. Lapplin talosuunnittelija auttaa 

viimeistelemään suunnitelmanne. Tuhansien talojen kokemuksella syntyy toimiva 

pohjaratkaisu. Lapplin vakiomalliston talot ovat tunnettuja jokaisen neliömetrin 

tehokkaasta käytöstä. Perusratkaisujen selvittyä rakentajan tulee valita hankkeelle 

pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja, perustussuunnittelija, LVI- ja sähkösuunnittelija. 

Lappli-talomyyjä auttaa tarvittaessa em. toimijoiden valinnassa. 

Kustannussuunnittelu

Rakentaja määrittelee hankkeensa alussa budjetin: paljonko rahaa on käytettävissä ja 

minkä verran tarvitaan lainaa. Pankkien vertailu kannattaa, sillä koron suuruudella on 

merkittävä vaikutus lainan kokonaiskustannuksiin. On myös huomioitava maksukyky 

riittävän pitkällä aikavälillä.

Kustannukset voidaan karkeasti jakaa tonttikustannuksiin  ja rakentamiskustannuksiin. 

Kustannuksista tulee hankkia tietoa ennen suunnitelmien tekoa. Kannattaa myös 

miettiä, missä asioissa tarvitaan asiantuntijan apua. Hyvän suunnittelun merkitystä 

ei tule aliarvioida, sillä huomattava osa kustannuksista on lyöty lukkoon silloin, kun 

arkkitehtisuunnitelma on valmis.

Omakotirakentajan pitäisi olla arvioissaan realistinen. Oman työpanoksen osuus 

usein yliarvioidaan ja toisaalta hankkeen vaatima kokonaistyömäärä helposti 

aliarvioidaan. Tärkeitä rakentamisen osa-alueita ovat projektinjohto, suunnittelun 

ohjaus, rakentamisen valmistelu ja valvonta. Säästäminen näillä alueilla johtaa yleensä 

kustannusten lisääntymiseen muilla osa-alueilla.

Rakennusvaiheen aikana on suoritettava kustannusseurantaa, jotta pysyttäisiin 

budjetissa. Maksuliikenne on syytä järjestää hankekohtaisesti kokonaan erilleen 
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esimerkiksi perheen muusta rahavirrasta. On järkevää avata hankkeelle erillinen 

pankkitili. Tiliotteet muodostavat tällöin suoraan hankkeen kassakirjanpidon. 

Kustannusseurannan oleellinen merkitys on se, että voi nähdä kustannusten 

kehittymisen kustannusarvioon nähden. Mitä aikaisemmin poikkeamaan 

kustannusarviossa reagoidaan, sitä vähemmän siitä aiheutuu haittaa.

Sovitun toimitussisällön mukaisen Lappli-talopaketin kustannukset ovat 

yksityiskohtaisesti paperilla ja kustannukset pitävät. Lapplin kanssa työskenteleminen 

on järkevästi ajoitettua ja täsmällistä. Lapplin talomyyjä on erinomainen kumppani 

hankkeen kokonaiskustannusten selvittämisessä, sillä hänellä on käytännön tietoa eri 

osa-alueiden urakkahinnoista omalla kotiseudullaan.

toNtiN HaNKiNta

Omakotitontin hankinnassa on kaksi vaihtoehtoa: tontin hankkiminen yksityiseltä 

maanomistajalta tai kunnalta. Myytävistä yksityisten omistuksessa olevista 

tonteista saa parhaiten tietoa kysymällä alueen kiinteistönvälittäjiltä tai 

sanomalehdistä. Asiantuntevilla kiinteistönvälittäjillä on tiedossa tonttien hintataso ja 

rakentamiskelpoisuus.

Tontin myyjän on aina annettava selvitys sekä tontin rakentamiskelpoisuudesta 

että erottamiskelpoisuudesta eli lohkomisesta. Mikäli tontti hankitaan muualta 

kuin tunnetulta ja asiantuntevalta kiinteistönvälittäjältä, on syytä ennen lopullisen 

kaupan tekoa kääntyä asiantuntijan puoleen. Asiantuntijoita löytyy mm. pankeista ja 

rakennusalan toimistoista.

Kuntien tontit ovat jatkuvasti haettavissa kuntien omista kaavoitustoimistoista, jonka 

puoleen kannattaa kääntyä ja kysellä lisää. Tontin haku tapahtuu kirjallisesti täyttämällä 

omakotitontin osto- tai vuokrahakemuslomake. 

Talon sijainnin kannalta on hyvä miettiä seuraavia asioita:

• Mitä palveluja asuntoalueella on ja kuinka kaukana tontista ne ovat 

• Kulkuyhteydet. Tarkista aina mistä sinulla on oikeus tontillesi kulkea, kuka 
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maksaa mahdollisen tien rakentamiskustannukset ja milloin nämä yhteydet 

valmistuvat.

• Millaiselta asuntoalue ja sen lähiympäristö näyttävät tulevaisuudessa asema- 

ja rakennuskaavojen mukaan

• Miten ilmansuunnat vaikuttavat huonejärjestelyyn

• Miten asunnon piha palvelee asukkaiden tarpeita ja miten tontti toimii ja joustaa 

eri elämänvaiheissa

• Miten äänet ja melu kuuluvat

RaHoitUS

Rahoitukseen lasketaan kuuluvaksi varat kuten talletukset ja sijoitukset, nykyinen 

asunto, sukulaisten tuki, perinnöt sekä oma työ. Tavallisesti tarvitaan myös vierasta 

pääomaa, perheen tulotasoon sopivaa pankkilainaa.

perinteinen pankkilaina

Kun tarvittavan lainan määrä on selvillä, on aika marssia pankin puheille. Asuntolainalle 

on annettava vakuus. Yleensä ostettava asunto on asuntolainan vakuutena, mutta 

asunnon vakuusarvo on enintään 70 % asunnon käyvästä arvosta. Lisävakuutena 

käytetään valtion osatakausta tai muuta omaisuutta. Myös takausta voidaan 

käyttää, jolloin takaaja vastaa velasta kaikella henkilökohtaisella omaisuudellaan. 

Lainanhankkijan pitää myös laskea, kuinka paljon asumiskustannuksiin jää kuukaudessa 

rahaa. Arviossa kannattaa olla realistinen, jotta myöhemmin ei tulisi vaikeuksia.

asuntolainan ehdot ja myöntäminen

Pankin tai muun rahoituslaitoksen myöntämän asuntolainan saamiseksi riittää, että 

lainanhakija pääsee pankin kanssa sopimukseen lainaehdoista. Lainaehtoihin ja 

myönnettävän lainan määrään vaikuttavat asiakassuhde ja ennakkosäästöt.

Asuntolainaa myöntäessään pankit ottavat huomioon lainanhakijan maksukyvyn. 

Tulojen olisi riitettävä lainanhoitomenojen (korot ja lyhennykset) lisäksi myös 

elämiseen. Jotta lainan takaisinmaksusta selvitään, lainaa haettaessa tarvitaan myös 

lainanhakijan omaa harkintaa. 
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Lainan korko

Viitekorolla tarkoitetaan sitä korkoa, johon pankki sitoo asuntolainan koron. 

Lainansaajan maksettavaksi tuleva kokonaiskorko sisältää viitekoron lisäksi pankin 

asiakaskohtaisesti määrittelemän marginaalin. Lainaa myöntäessään pankit perivät 

myös mm. seuraavia kertaluonteisia maksuja: toimitusmaksut, järjestelypalkkiot ja 

luotonhoitomaksut.

Perittävät maksut ja niiden suuruus vaihtelevat pankkiryhmittäin. Kaikki 

lainanhoitokustannukset sisältävän todellisen vuosikoron avulla kuluttajat voivat tehdä 

edullisuusvertailuja eri pankkien myöntämien lainojen välillä. Korkotarjousten kysely 

kannattaa, sillä luottojen korot voivat vaihdella myös konttoreittain. Lainansaajan ja 

pankin on mahdollista sopia myös kiinteästä korosta, joka pysyy samana esim. koko 

laina-ajan. Korko voidaan sopia kiinteäksi myös tietyksi jaksoksi, jonka jälkeen korosta 

sovitaan uudelleen.

Korkotukilaina

Korkotukihakemus jätetään kunnalle, joka päättää vuosittaisista hakuajoista 

asuntorahaston ohjeiden mukaan. Korkotuen maksaa Valtiokonttori lainan myöntäjälle. 

Laina myönnetään uuden omakotitalon rakentamiseen tai hankintaan. Vähimmäislaina-

aika on 10 vuotta ja se kattaa enimmillään 80 % hyväksytyistä rakennus- ja 

tonttikustannuksista. Korkotuen myöntämisen perusteena on hakijan asunnontarve, 

tulot ja varallisuus.

Lainan lyhennystavat

Lainan lyhennystapa vaikuttaa lainanhoitomenojen (korot + lyhennykset) 

kokonaismäärään. Tasalyhennysjärjestelmässä maksuerään sisältyvän lyhennyksen 

osuus on joka lyhennyskerralla sama. Sen sijaan koron osuus pienenee jokaisen 

lyhennyskerran jälkeen edellyttäen kuitenkin, ettei yleisen korkotason mahdollinen 

nousu nosta myös lainasta maksettavaa korkoa. Lainanhoitomenot ovat siis alussa 

suuremmat, mutta pienenevät laina-ajan loppua kohden.

Annuiteetti- eli tasaeräjärjestelmässä lyhennyksen ja koron summa on sama jokaisella 

lyhennyskerralla koko lainan takaisinmaksuajan. Alussa maksuerään sisältyvän 

lyhennyksen osuus on pienempi ja koron suurempi, koska lainaa lyhennetään alussa 

hitaammin. Lainapääoman pienentyessä lyhennyksen osuus kasvaa ja koron osuus 



7 LappLi-taLot  Talonrakentajan käsikirja

pienenee. Ensimmäiset takaisinmaksuerät ovat tässä järjestelmässä pienemmät kuin 

tasalyhenteisessä lainassa. Tavallisessa tasaerälainassa maksuerä on sama yhden 

tarkistusjakson ajan. Mikäli lainan viitekorko on tarkistusjakson kuluessa noussut, lainan 

maksuerä myös nousee.

Vuotuisten lyhennyskertojen määrä ja lyhennysten suuruus vaikuttavat 

lainanhoitomenoihin. Pankin kanssa voi sopia, että lainaa ei lyhennetä esim. 

ensimmäisenä vuonna, jolloin maksetaan vain korot. Lyhennyksistä vapaat vuodet 

merkitsevät kuitenkin suurempia lainanhoidon kokonaiskustannuksia, kun laina-aika 

pitenee. Korot nousevat, vaikka kerralla maksettava määrä pieneneekin.

VaKUUtUKSEt

Maassamme tapahtuu eniten työtapaturmia rakennustöissä ja rakennustyöt kuuluvat 

kaikkein vaarallisimpien töiden joukkoon. Ammattilaiset osaavat työnsä ja näkevät 

vaaranpaikat jo ennakolta, mutta tilanne muuttuu, kun rakennustöihin ryhtyy 

omakotirakentaja kenties ensimmäistä kertaa elämässään.

Rakennustöissään palkkatyövoimaa käyttävän pienrakentajan tulee huolehtia 

työntekijöiden vakuutusturvasta työssä sattuvien tapaturmien varalta. Lakisääteinen 

tapaturmavakuutus on otettava silloin, kun ulkopuolisten tekemiä työpäivä kertyy yli 

12. Tusina työpäivä voi kertyä yhdestäkin kalenteripäivästä, jos työhön osallistuu 12 

työntekijää.

Tapaturmavakuutus korvaa työntekijälle sekä itse työssä että työmatkalla sattuneet 

tapaturmat. Tapaturmavakuutuslain mukaiset peruskorvaukset ovat kulukorvaus, 

päivärahakorvaus ohimenevästä työkyvyttömyydestä, haittaraha pysyvästä haitasta 

sekä tapaturma- ja perhe-eläke.

Mikäli pienrakentaja laiminlyö vakuuttamisvelvollisuutensa, 

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto maksaa työtapaturmassa vahingoittuneelle 

korvaukset ja perii kulunsa takaisin pienrakentajalta laiminlyönnistä säädettyine 

lisäkorvauksineen.



8 LappLi-taLot  Talonrakentajan käsikirja

Tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä peritään rakennuttajalta aina myös 

työttömyysvakuutus- ja ryhmähenkivakuutusmaksut. Lisäksi pienrakentajan tulee 

hoitaa työvoimansa eläkeasiat. Rakennustyöntekijä saa työeläkkeensä LEL:n eli 

lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain mukaan. Työnantaja ja hänen 

perheenjäsenensä eivät kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Tästä syystä 

suositellaan, että työnantaja liittää vapaaehtoisella vakuutuksella itsensä ja perheensä 

työntekijöiden tapaturmavakuutukseen tai hankkii yksityisen tapaturmavakuutuksen.

Vakuutus alusta alkaen

Rakenteilla oleva omakotitalo tai kesämökki vakuutetaan täydestä arvostaan heti 

rakennustöiden alusta lähtien. Perustason vakuutus korvaa yleisimmät vahingot kuten 

tulipalon, murron, vesivahingon ja myrskyn aiheuttamat vahingot.

Rakentajan vakuutus korvaa myös rakennustyömaalla olevan oman tai lainatun 

irtaimen omaisuuden kuten työkalut, työmaakopit tai auton peräkärryt sekä kotoa 

rakennustyömaalle siirrettyä irtaimistoa. Vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvat 

rakennustarvikkeet ja talkoolaisten rakennuspaikalla oleva irtain omaisuus. Rakentajan 

vakuutus korvaa myös rakennusvahinkoja.

Myrsky- ja vesivahinkoja ei tavallinen kotivakuutus korvaa. Rakentajan vakuutus korvaa 

esim. tuulen ja veden tuhot. Rakentajan vakuutus korvaa myös vieraiden aiheuttamat 

vahingot. Palo- ja nokivahingot korvaa myös perinteinen kotivakuutus.

SopiMUKSEt

Pääperiaate on, että kaikki rakentamista koskevat ja siihen liittyvät sopimukset 

tehdään kirjallisina ja riittävän yksityiskohtaisina. Rakentamisessa on oltava mukana 

vastaava työnjohtaja, joka vastaa työn suorituksesta. Myös kokonaisuudesta vastaavan 

pääsuunnittelijan rooli on merkittävä. Lisäksi on tehtävä suunnittelusopimuksia mm. 

rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelun osalta.

Rakennushankkeen eri materiaalihankinnat toteutetaan hankintasopimuksilla, 

joilla sovitaan irtaimen omaisuuden kaupasta. Sopijapuolet määrittelevät kaupan 

ehdot haluamikseen. Myyjän vastuut ja velvoitteet määräytyvät siten osapuolten 
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välisen sopimuksen ja kauppalain sekä mahdollisesti kuluttajansuojalain mukaisesti. 

Urakkasopimukset sekä erityisesti eri osaurakoiden urakkarajat muodostavat niin 

vaativan kokonaisuuden, että sopimukset niistä kannattaa laatia ja tarkistaa hyödyntäen 

alan ammattilaisten tietämystä. Sopimukset tulee luonnollisesti laatia kirjallisina ja 

riittävän yksityiskohtaisina.

Kaikissa sopimuksissa tulee määritellä soveltuvin osin sopijapuolet ja sopimuksen 

kohde eli:

• suoritus

• hinta

• laatu

• laajuus

• vastuurajat

• toimitusaika

• maksutapa

• maksuerät

• viivästymisseuraamukset

• kuljetukset

•  työkalukorvaus 

Huono valvonta ja puutteelliset sopimukset saattavat johtaa osapuolten väliseen 

riitaan. Se aiheuttaa turhia kustannuksia ja ajanhukkaa ja voi johtaa huonoon 

lopputulokseen.

Virheet on parasta torjua ennen niiden syntymistä. Tavaraerät kannattaa tarkastaa 

päällisin puolin heti niiden saavuttua ja uudelleen ennen niiden asentamista. 

Myös piirustusten noudattamiseen tulee kiinnittää huomiota. Havaituista 

virheistä on ilmoitettava urakoitsijalle tai tavaran toimittajalle. Virhe voidaan 

sanella työmaakokouksen pöytäkirjaan tai siitä tehdään kirjallinen reklamaatio eli 

virheilmoitus. Reklamaatiossa ilmoitetaan virheellisyydestä ja pyydetään korjausta 

tai korvausta. Ellei työmaakokous tai reklamaatio johda tulokseen, rakentaja voi 

kääntyä kuntansa kuluttajalautakunnan puoleen, mikäli sellainen kunnassa on. 

Kuluttajaneuvoja yrittää sovitella asiaa osapuolten välillä ja tarvittaessa neuvoo asian 

jatkokäsittelyssä. Ellei kuluttajaneuvoja löydä ratkaisua asiaan, rakentaja voi kääntyä 

kuluttajavalituslautakunnan puoleen.
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Rakentaja työnantajana

Työntekijä tai työkunta tekee työsopimuksen rakennustyön tekemisestä. Työnantajan 

on pidätettävä työntekijänsä palkasta ennakkovero ja maksettava se. Palkasta on myös 

maksettava sosiaaliturvamaksu. Työnantajan tulee huolehtia myös työntekijöidensä 

eläkeasioista. Työnantajan on otettava työntekijälleen lyhytaikaisissa työsuhteissa 

olevien työntekijöiden (LEL) mukainen vakuutus. Lakisääteinen tapaturmavakuutus on 

otettava silloin, kun ulkopuolisten tekemiä työpäiviä kertyy kalenterivuodessa yli 12. 

Tapaturmavakuutuksen yhteydessä peritään myös työttömyysvakuutusmaksu sekä 

työntekijän ryhmähenkivakuutusmaksu.

aiKataULUtUS

Rakennushankkeeseen on hyvä varata riittävästi aikaa. Rakennusluvan saanti voi kestää 

paikkakunnasta riippuen hyvinkin pitkään ja senkin vuoksi on hyvä varata riittävästi 

aikaa talotehtaan kanssa tehtävälle suunnittelutyölle.  Lappli tarjoaa hankkeen 

aikatauluttamiseen asiantuntevaa apua, mm. ohjeellisen toimenpidekohtaisen aikataulun.

tYÖMaaSUUNNitELMa

Hyvissä ajoissa ennen rakentamista on hyvä suunnitella rakennustyömaa eli tehdä 

työmaasuunnitelma. Pohjana voi käyttää tonttikarttaa. Suunnitelmaan merkitään, mihin  

mikäkin tavaranippu tulee ja huolehditaan niille tarvittavat alustat ja peitteet. 

Suunnitelmassa huomioidaan myös tieliittymät ja niiden kestävyys raskaisiin autokuljetuksiin.

pERUStUStYÖ

Rakennustyöt alkavat perustuksen ja sokkelin teolla. Tässä vaiheessa tehdään myös 

sähkö, vesi, viemäri ja salaojakaivannot. Lappli-talomyyjällä on hyödyllisiä yhteyksiä 

luotettavien ammattilaisten löytämiseksi.
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LappLiN aSENNUSpaLVELU

Talopaketin kuljetus ja asentaminen valmiille perustalle on nopea toimenpide. 

Lapplin 30 toimintavuoden aikana hioutunutta suurelementtitalojen pystytystyötä on 

ilo seurata. Laatua syntyy rivakasti. Pystytyksestä huolehtivat Lapplin kouluttamat 

ammattilaiset ja työ dokumentoidaan pienimpiä yksityiskohtia myöten.

Elementtien asennuksen jälkeen alkaa kattorakenteiden teko,  aluskatteen asennus ja 

vesikaton teko.

Rakennukseen tulevat hormit voidaan tehdä joko samaan aikaan rungon kanssa tai 

jälkikäteen.

Eniten aikaa vievät rakennuksen sisätyöt. Ensin tehdään sähkö- ja putkityöt niin pitkälle 

kuin ne tässä vaiheessa voidaan tehdä. Sisäpuoleiset pintarakenteet tehdään yleensä 

järjestyksessä seinäpinnat, katto ja lattia. Kalusteasennukset on hyvä tehdä valmiin 

lattiapinnan päälle.

RaKENNUSJÄttEEt

Remonttijätettä ei saa heittää esimerkiksi taloyhtiön roska-astiaan, vaan haltijan 

on huolehdittava itse kuljetuksen järjestämisestä. Rakennusjätteille voi vuokrata 

vaihtolavan tai jonkin pienemmän astian. Pienet määrät voi kerätä myös jätesäkkeihin.

Puu ja metalli tulee lajitella erikseen, samoin pahvi, jos sitä tulee yli 50 kg. Pienet 

määrät puhdasta pahvia voi viedä aluekeräyspisteisiin. Suurempien työmaiden tulee 

erotella valtioneuvoston päätöksen mukaan myös betoni-, tiili, kivennäislaatta-, 

keramiikka- ja kipsijätteet, sekä maa-aines-, kiviaines- ja ruoppausjätteet.

Kyllästetty puujäte kuuluu kaatopaikalle. Sitä ei saa sekoittaa muuhun puujätteeseen, 

joka haketetaan ja käytetään kompostin seosaineena tai poltetaan. Kyllästettyä puuta 

tulee käyttää harkiten.

Käsittelemätöntä puuta, paperia ja pahvia ei saa polttaa, vaan niitä saa käyttää vain 
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sytykkeenä. Maalattua tai muutoin käsiteltyä puuta kuten lastulevyä, vaneria ta 

rakennusmuoveja ei saa polttaa.

Vanhat maalintähteet, liuotinpohjaiset tiivistemassat ja loistelamput tulee toimittaa 

omina lajiteltuina ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan. Monilla huoltoasemilla 

on ongelmajätekontti ja kiinteistönhuoltoyrityksillä ongelmajätteiden vastaanotto 

kuukausittain. Kotitalouksien ongelmajätteet otetaan maksutta vastaan. Yrityksien 

ongelmajätteet otetaan vastaan maksusta.

Ympäristöystävällinen muistilista rakentajalle:

1. Säästä tontin kasvillisuutta ja maaperää.

2. Suuntaa talo etelään ja hyödynnä passiivinen aurinkoenergia.

3. Suosi puuta tai kiveä eri muodoissaan rakennusmateriaalina.

4. Tilaa materiaalit paikallisilta tuottajilta.

5. Satsaa rakennuksen vaipan tehokkaaseen lämmöneristykseen.

6. Valitse energiaa säästävät ikkunat.

7. Asenna lämmön talteenotto ilmanvaihdon poistoilmaan.

8. Suosi uusiutuvia energiamuotoja, puuta, aurinkoa, tuulta.

9. Käytä sisäilman kannalta parhaita materiaaleja.

10. Kierrätä rakentamisen aikaiset jätteet hyötykäyttöön.
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RaKENtaMiSEN SaNaSto

alapohja

Maanvastainen / maanvarainen alapohja

Alapohjan rakenteet tehdään suoraan tiivistetyn täytön ja lämpöeristyksen päälle.

Tuuletettu alapohja

Alapohja tehdään perusmuurin varaan tai pilarien varaan niin, että alapohjan ja 

maa-ainesten väliin muodostuu vähintään 0,8m korkea ryömintätila. Perusmuuriin 

jätetään tuuletusaukot, jotta alapohja tuulettuu. Tästä käytetään myös nimitystä 

ryömintätilainen alapohja.

aluskate

Aluskate sijaitsee kantavan kattorakenteen (esim. kattoristikko) yläpinnan ja vesikatteen 

korokerimojen välissä, jos valittu katevaihtoehto edellyttää sen käyttöä. Sen 

tarkoituksena on estää lumen, pölyn, hiekan ja roskien pääsy kattorakenteisiin. Aluskate 

ohjaa vesikatteen vuotovedet rakennuksen ulkopuolelle. Se kerää alapintaansa siihen 

tiivistyneen kosteuden ja haihduttaa sen ilmaan.

anturat ja perusmuurit

Yleensä pientalot perustetaan joko anturoille tai maavaraiselle laatalle. Antura 

on alimmainen osa rakennusta, joka vie rakennuksen kuormat perusmaahan. 

Anturamateriaalina ei betonille oikeastaan ole kilpailijaa. Sokkeli eli perusmuuri 

valetaan anturan päälle.

Huoneala

Huoneen ala, jossa rajoina on ympäröivien seinien pinnat tai niille ajateltu jatke. Pienet 

välipohjan aukot lasketaan huonealaan mukaan. Syvennys, joka on korkeudeltaan 

vähintään 2200 mm, kuuluu huonealaan. Hormit, kantavat ja muut kiinteät rakennusosat 

eivät kuulu rakennusalaan, eivätkä muuratut komerot tai vaatehuoneet. Huoneen 1600 

mm matalampia osia ei lasketa huonealaan.
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Huoneistoala

Huoneistoala on huonealojen ja väliseinäalojen summa lukuun ottamatta kantavia 

väliseiniä. Ala voidaan laskea myös niin, että ala lasketaan ja mitataan huoneistoa 

ympäröivien seinien huoneiston sisäpuolisten pintojen mukaan ja tästä alasta 

vähennetään huoneiston sisäisten kantavien ja osastoivien rakennusosien, hormien ja 

hormiryhmien rakennusosa-alat.

Höyrynsulku

Rakennusosassa oleva ainekerros, jonka pääasiallinen tehtävä on estää vesihöyryn 

tunkeutuminen ulkotilaa vasten oleviin rakenteisiin, missä se tiivistyessään aiheuttaisi 

kosteusvaurion.

ilmanvuotoluku

Ilmanvuotoluku on rakennuksen vaipan tiiviyttä kuvaava luku. Tiiviysmittaustulos 

ilmoitetaan ilmanvuotoluvulla.

Ilmanvuotoluku on suhteellinen rakennuksen tilavuuteen nähden. Esimerkiksi luku 2,0 

tarkoittaa sitä, että rakennuksen vuoto on kaksi kertaa rakennuksen tilavuus yhden 

tunnin aikana 50 Pascalin alipaineen vallitessa.

Jiiri

Viistoon sahattu listojen tai lautojen sauma. Vesikatteen sisätaivetta voidaan kutsua 

myös jiiriksi. 

Kerrosala

Kerrosala koskee rakennuksia ja pääasiassa kerroksia, mutta pääasiallisen 

käyttötarkoituksen mukaisten tilojen osalta se koskee myös ullakkoa ja kellarikerrosta.  

Tontin rakennusoikeus ilmoitetaan kerrosalana, joka määräytyy kaavassa ilmoitetun 

tehokkuusluvun (e) mukaan. 

Kerroksen kerrosala lasketaan alana, jonka rajoina ovat kerrosta ympäröivien 

ulkoseinien ulkopinnat tai niiden ajateltu jatke ulkoseinän pinnassa olevien aukkojen 

ja koristeosien osalla. Kerrosala lasketaan rakennuksen ulkomittoja käyttäen. Alasta 
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vähennetään välipohjan aukot, jotka eivät ole vähäisiä. Alaan ei lasketa kohtia, joissa 

ulkoseinä kääntyy syvennykseksi, kuten parvekkeita, porttikäytäviä ja ulkoseinän 

paksuutta syvempiä ovisyvennyksiä, eikä rakennuksen ulkopuolella olevien pilarien, 

pilastereiden, hormistojen, savupiipun yms. alaa. Ullakon kerrosalaan lasketaan 

siellä sijaitsevat yli 1600 mm korkeat rakennuksen tai sen osan pääasiallisen 

käyttötarkoituksen mukaiset tilat. 

Pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaiset tilat

Kerrosalan kannalta pääasiallisen käyttötarkoituksen tarkastelulla on merkitystä 

kellarikerroksessa ja ullakolla, joissa vain pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaiset tilat 

luetaan kerrosalaan.

Tilan käyttötarkoituksen tarkastelussa ratkaisevia ovat tilan ominaisuudet. Pääasiallisen 

käyttötarkoituksen mukaisuuden arvioinnissa tarkasteltavia ominaisuuksia ovat mm. 

tilan sijainti, koko, yhteydet ja valoisuus. Jos ominaisuudet vastaavat pääasiallisen 

käyttötarkoituksen vaatimuksia siinä määrin, että tilaa voidaan käyttää tai se voidaan 

myöhemmin ottaa pääasialliseen käyttötarkoitukseen, tilat kellarikerroksessa ja 

ullakolla lasketaan kerrosalaan riippumatta ilmoitetusta käyttötarkoituksesta.

Kerrosalan laskennassa poikkeuksena on paksu (> 250 mm) ulkoseinä; Jos ulkoseinän 

paksuus on enemmän kuin 250 mm, saa rakennuksen kerrosala ylittää muutoin 

rakennettavaksi sallitun kerrosalan tästä aiheutuvan pinta-alan verran,  MRL 115 § 3 

mom., osa. Rakennuksen kerrosala lasketaan ulkoseinän ulkopinnan mukaan myös 

silloin, kun ulkoseinä on paksumpi kuin 250 mm. Sallittu ylitys ilmoitetaan eriteltynä.

Aukot

Vähäinen aukko luetaan kerrosalaan. Vähäisenä aukkona voidaan pitää esim. 

kerrostalon porrashuoneessa portaaseen liittyvää aukkoa. Vähäistä suurempana 

voidaan pitää esim. aukkoa, joka syntyy tilaratkaisusta, jossa osa tilasta on useamman 

kuin yhden kerroksen korkuinen. Tällaista aukkoa ei lueta kerrosalaan, kerroksiin 

johtavat portaat ja hissit luetaan kerrosalaan. Useampikerroksisessa pientalossa (max. 

2-asuntoinen) portaiden viemä ala kerroksissa voidaan kuitenkin jättää laskematta 

yhden kerran.

Parvi

Parvi on huoneeseen kuuluva varsinaista lattiaa korkeammalla oleva avoin tila, jonka 
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alle yleensä jää tilaa. Parvi, joka ominaisuuksiltaan täyttää kokonaan tai suurimmalta 

osin asuinhuoneen vaatimukset, luetaan aina kerrosalaan. Kalusteenomaisesti 

huoneeseen rakennettua parvea ei lasketa kerrosalaan.

Viherhuoneet

Viherhuone lasketaan kerrosalaan. Viherhuoneeksi katsotaan tila, johon on yhteys 

sisältä,  jonka lasitus on ulkoseinän omainen ja joka on ympärivuotiseen käyttöön 

soveltuva sisätila.

Lape

Yhtenäistä kaltevaa kattopintaa nimitetään lappeeksi. Erisuuntaisten lappeiden 

yhtymäkohdassa on joko sisätaite (jiiri) tai ulkotaite.

Lämmitysjärjestelmät

Pientalon lämmitysjärjestelmä voidaan jakaa erilaisiin toiminnallisiin kokonaisuuksiin: 

lämmöntuotantoon, lämmön varastointiin,  lämmönjakojärjestelmään sekä säätö- ja 

ohjauslaitteisiin.

Jako on ohjeellinen. Käytännössä eri osakokonaisuudet saattavat yhdistyä. Pientalossa 

pitää lämmittää asuin- ja kosteat tilat, puolilämpimät tilat sekä tuloilma ja käyttövesi. 

Pientalon energiankulutuksesta vie:

• tilojen lämmitys 40 - 60 %

• käyttöveden lämmitys 10-25 %

• tuloilman esilämmitys (+15 °C) 5-15 %

• huoneisto- ja kiinteistösähkö 20-30 %

 

Lämmitysjärjestelmän valinta ja suunnittelu vaikuttavat keskeisesti asumisen 

mukavuuteen ja käyttökustannuksiin.
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Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa

MRL 119

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan 

ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn 

luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät 

edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissä pätevä henkilö (pätevät 

suunnittelijat, pääsuunnittelija sekä työnjohtajat)

pääsuunnittelija

Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa (MRL 

119). Sen mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus 

suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä 

myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen 

riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissä pätevä henkilö (pätevät 

suunnittelijat, pääsuunnittelija sekä työnjohtajat).

Pääsuunnittelijan tehtävänä on vastata suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta 

sekä huolehtia siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat 

kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset.  Pääsuunnittelijan tulisi olla 

mukana jo tonttia valittaessa, viimeistään arkkitehtisuunnitelmien luonnostelussa tai 

talotyypin valinnassa. Pääsuunnittelijan tehtävä hankkeessa jatkuu koko rakentamisen 

ajan käyttö- ja huoltokirjaan saakka.  

Tyypillisiä pääsuunnittelijan käytännön toimenpiteitä:

1. Osallistua aloituskokoukseen rakennusvalvontaviranomaisten kanssa.

2. Huolehtia esim. valmistalotoimituksessa rakennuksen sijoittumisesta ja sen 

soveltuvuudesta rakennuspaikalle. Oleellisia asioita ovat mm. korkeusasema ja 

sijainti maastoon nähden.

3. Osallistua rakennushankkeeseen ryhtyvän ja erityissuunnittelijoiden (esim. 

arkkitehti, rakenne, sähkö ja lvi) kanssa pidettävään palaveriin, jossa tarkennetaan 

ja synkronoidaan kukin suunnitelma toisiinsa sopiviksi.
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4. Huolehtia, että työmaallakin syntyvät suunnitelmien muutokset ja 

yhteensovittamiset toteutetaan asiallisesti.

Pääsuunnittelijan vastuu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Suhteessa 

sopijakumppaneihin vastuu perustuu työsopimukseen tai suunnittelusopimukseen ja 

niissä mainittuihin velvoitteisiin. 

Rakennusluvan hakeminen

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen 

hyväksyntä. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, 

joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen sekä myös 

käyttötarkoituksen olennaiseen muutokseen. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin 

voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan 

rakennusvalvontaviranomaiselle.

Rakentamisen edellytyksistä, tarvittavista luvista sekä lupamenettelystä saa tietoa 

kunnan rakennustarkastajalta.

Kuka rakennusluvan myöntää?  

Rakennusluvan, toimenpideluvan, purkamisluvan ja maisematyöluvan ratkaisee 

kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Maisematyölupa voidaan siirtää myös kunnan 

määräämän muun viranomaisen ratkaistavaksi.

Miten rakennuslupa haetaan?

Rakennuslupa tai toimenpidelupa haetaan kirjallisesti kunnan 

rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennuslupaa hakee rakennuspaikan haltija, joko 

omistaja tai hänen valtuuttamansa tai sitä vuokra- tai muun sopimuksen perusteella 

hallitseva. Rakennuslupahakemukseen liitettävien asiakirjojen määrä vaihtelee 

hankekohtaisesti.

Kuuleminen  

Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapureille, jollei 

ilmoittaminen, hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen 

ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai 

vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on 

asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla.



19 LappLi-taLot  Talonrakentajan käsikirja

Rakennuslupapäätös

Lupapäätös on annettava julkipanon jälkeen ja sen katsotaan tulleen asianosaisen 

tietoon silloin, kun se on annettu. Lupapäätös toimitetaan hakijalle. Lupapäätös tai sen 

jäljennös toimitetaan lisäksi asetuksella säädettäville viranomaisille ja niille, jotka ovat 

sitä huomautuksessa tai erikseen pyytäneet.

U-arvo eli lämmönläpäisykerroin 

U-arvon eli lämmönläpäisykertoimen tarkoituksena on kuvata rakennuksen eri 

rakennusosien lämmöneristävyyttä. Mitä pienempi U-arvo on, sitä paremmin lämpö säilyy 

halutulla puolella rakennetta tai eristekerrosta. U-arvo korvaa aiemmin käytetyn k-arvon.

Vesikattorakenteet

Kaikki rakenteet, jotka tarvitaan sadeveden johtamiseksi katolta, kantamaan 

lumikuorman ja tuulen aiheuttamat voimat.

Vastaava työnjohtaja

Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa (MRL 

119). Sen mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus 

suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä 

myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen 

riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissä pätevä henkilö (pätevät 

suunnittelijat, pääsuunnittelija sekä työnjohtajat).

Rakennushankkeeseen on hyväksyttävä vastaava työnjohtaja rakennuslupapäätöksen 

sitä edellyttäessä,  uudisrakennuksen olleessa kyseessä aina. Rakennustyötä 

työmaalla ei saa aloittaa eikä jatkaa ilman hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa. 

Kunnan rakennusvalvontaviranomaiset hyväksyvät vastaavan työnjohtajan, joka on 

kokemukseltaan ja koulutukseltaan tehtävään sopiva.

Nimitys ei ole nimellinen

Epäselvyyttä ja epätietoisuutta vastaavan työnjohtajan tehtävistä ja vastuista esiintyy 

erityisesti pienrakennushankkeiden yhteydessä. Vastaavan työnjohtajan nimitys ei ole 

nimellinen, vaan koko varsinainen vastuu rakentamisesta liittyy tuohon nimikkeeseen. 

Siksi sen lisäksi, että vastaava työnjohtaja allekirjoittaa suostumuksensa vastaavaksi 
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työnjohtajaksi, on hänen kanssaan tehtävä kirjallinen sopimus siitä mitä hänen 

työhönsä todellisuudessa kuuluu. Ammattityönjohtajilla on normaalisti itsellään 

lomakkeet sopimuksen tekemiseksi ja sopimukseen liittyvät tehtäväluettelot.

Missä vaiheessa työnjohtaja palkataan?

Vastaava työnjohtaja tulee palkata välittömästi rakentamispäätöksen synnyttyä. 

Vastaava työnjohtaja vastaa siitä, että hanke toteutetaan rakennusteknisesti oikein. 

Hän toimii rakennuttajan neuvojana rakentamiseen ja rakennusmateriaaleihin liittyvissä 

kysymyksissä sekä vastaa viranomaisiin päin rakennushankkeen määräysten- ja 

luvanvaraisuudesta.  Jo rakennusprojektia suunniteltaessa olisi hyvä palkata tulevalle 

projektille vastaava työnjohtaja.

Työnjohtajan tulee huolehtia mm.

• Rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaisille.

• Rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan 

rakentamista koskevia määräyksiä.

• Rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden tai 

virheiden johdosta.

• Luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan 

aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet 

asianmukaisissa työvaiheissa.

• Rakennustyömaalla on käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat 

erityispiirustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirjat, 

mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat.

Välipohja

Eri kerrosten välissä oleva alakerran katto- ja yläkerran lattiarakenne.

Yläpohja

Yläpohja on rakennuksen ylimmän kerroksen yläpuolisen katon ja vesikaton 

muodostama rakennusosa. Yläpohjaan kuuluvat varsinainen vesikate, vesikatteen 

pohjarakenne, aluskate, tuulettuva yläpohjaontelo, ylimmän huonetilan yläpuolinen 

kantava rakenne, lämmöneriste ja höyrysulku sekä sisäkattoverhoilu. 
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