
VAJA

[ Puu tekee kodin ]



ENNEN KUIN ALOITAT

Tässä vihkosessa selvitetään kahden erikokoisen vajan rakenta-
misohjeet: 6 m2 (Kuutonen) ja 10 m2 (Kymppi). Tarkoituksena on
saada aikaan yksinkertainen, mutta luja vaja kohtuuhintaan. Vaja
on mitoitettu siten, että se on helppo rakentaa ja sisustaa omien
tarpeiden mukaisesti.

Rakennuslupaa koskevat asiat on syytä tarkistaa jo hankkeen
suunnitteluvaiheessa kunnan rakennusvalvonnasta. 

kuutonen kymppi



TEE NÄIN

Merkitse vajan sijainti maahan käyttämällä linjalankoja ja 
luotia.Jätä linjapukit paikoilleen, kunnes lattian kannakkeet on
asennettu voidaksesi tarvittaessa tarkistaa rakennuksen mitat
työn aikana.

Mittaa ristimitat vastakkaisten nurkkien välillä. Mittojen tulee olla
yhtä suuret.

Kaiva kuopat peruspilareille. Routivassa maassa perustukset
pitää ulottaa routarajan alapuolelle tai on käytettävä routalevyjä
(styrox, polyuretaanilevy) estämään roudan tunkeutuminen 
perustustasoon saakka.

Täytä kuoppien pohja routimattomalla soralla tai murskeella.
Tiivistä täyttö hyvin. Aseta kuoppiin peruspilareiden valua varten
muotiksi betoni- tai kierresaumaputki tai vaihtoehtoisesti 
laudasta tai vanerista tehty neliskulmainen muotti.

Asenna muotit pystyyn vesivaa'an avulla. Pilarit tulee asentaa
tai katkaista niin, että yläpinnat ovat samalla korkeudella. 
Betoni tai kierresaumaputket voi tukea täyttämällä ympäryksen
soralla, koska putkia ei tarvitse purkaa. Lauta tai levymuotit 
tuetaan kuopan reunoihin tai maahan lyötyihin tukipuihin ja 
puretaan betonivalun kovetuttua.

Muotit valetaan täyteen betonilla. Pilareihin asennetaan raken-
neteräkset ja ankkurointiteräkset kannatinpalkkien kiinnittämis-
tä varten ennen betonin kovettumista. Anna betonin kovettua
ainakin yksi vuorokausi.

ankkurointiteräs

bitumihuopa

valumuotti

rakenneteräs

kuopanpohja

kannatinpalkki
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Aseta kannatinpalkkien ja pilarin päiden väliin bitumihuopakais-
tale. Kiinnitä kannatinpalkit ankkurointiteräksiin naulaamalla.

Naulaa palkkikenkä tai 50 x 50 mm:n tukirima kannatinpalkkien
sivun alareunaan lattiapalkkien kannatteeksi. Naulaväli 20 cm.
Naula 100 x 3,4.

Aseta lattiapalkit piirustuksen mukaan. Kiinnitä palkkikengillä tai
lovea molemmat päät tukirimaan sopiviksi. Vinonaulaa päät
molemmilta puolilta kannatepalkkiin. Naulakoko 100 x 3,4.

Naulaa vaneri tai raakaponttilaudat palkkien päälle, niiden ulko-
syrjään asti. Lattian ympärysmitta = perustusten ympärysmitta.
Merkitse runkotolppien sijainti piirustuksen mukaan.

tukirima 50 x 50
(tukirimaa ei tarvita,
jos lattiapalkit kiinni-
tetään palkkikengillä)

kannatinpalkki 50 x 150

tukirima 50 x 50

kannatinpalkki 
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kannatinpalkki 50 x 150

lattiapalkki 50 x 150

kannatinpalkki 

ankkurointiteräs 

betonipilari 

tukirima

lattiapalkki (tukirimaan
sopivaksi lovettu pää) 



Kattotuolit tehdään lattialla piirustuksen mukaan. Lovea paar-
teet yläsidepuun kohdalta.

Pystytä runkotolpat. Aloita nurkasta ja vinonaulaa kannatin-
palkkiin. Käytä 100 x 3,4:n nauloja. Tarkista vesivaa'an avulla,
että tolpat ovat pystysuorassa ja kiinnitä ne paikoilleen 
tilapäistuilla. Tee ikkuna ja oviaukot. Valitse niiden koko ja 
muoto ympäristöön sopivaksi.
Seinärungot voidaan myös koota lattian päällä valmiiksi, pystyt-
tää ja naulata paikoilleen vakiomittaisista Platform-tuotteista.
Kysy lisätietoja Platform-tuotteista ja rakenteista Asiantunte-
valta Puutavarakauppiaalta.

Katkaise runkotolpat oikealta korkeudelta ja pane yläsidepuu
paikoilleen rungon perspektiivikuvan mukaisesti. Käytä nurkissa
lapaliitosta.

Aseta kattotuolit paikoilleen tilapäistukien avulla.

Kiinnitä kattotuolit kulmaraudoilla tai vanneteräksellä piirustuk-
sen mukaisesti.

Tee vesikatto vanerista tai raakaponttilaudoista. Käännä raaka-
ponttilaudoissa höyläpuoli alaspäin. Aloita räystäältä ja jätä 
ensimmäisen laudan reuna hieman kattotuolien pään ulkopuo-
lelle laudan urospontti ylöspäin. Naulaa laudat 75 x 2,8:n 
nauloilla jokaiseen kattotuoliin.

Katkaise laudat päädyn katkaisulinjaa pitkin ja kiinnitä räystään
reunalauta ja aluslaudat.

Levitä katolle huopa niin pian kuin mahdollista.

Vinonaulaa tukipuut runkotolppien väliin verhouslaudoituksen
naulausalustaksi. Naulaa vinotuet kahteen vastakkaiseen nurk-
kaan tuulijäykisteeksi. Käytä naulaa 100 x 3,4. Asenna ikkunat
ja ovet valmistajien ohjeiden mukaan.

Asenna ovi- ja ikkunakarmit. Tarkista diagonaalimitat. Kiinnitä
karmit paikoilleen. Käytä naulaa 100 x 3,4.

Naulaa ulkoverhous, esimerkiksi peiterimoitettu lomalaudoitus.
Aluslaudat naulataan yhdellä 75 x 2,8:n naulalla. Viistoa laudan
alapää, jotta vesi valuisi pois helposti. (tippanokka!). Naulaa
vuorilaudat oven ja ikkunoiden ympärille. Peiterima naulataan
75 x 2,8:n nauloilla sen jälkeen, kun aluslaudat on maalattu.

Maalaa vaja. Maalaa vuorilaudat, ovet ja ikkunanpuitteet eri 
värillä. Valitse toisiinsa ja ympäristöön sopivat värit.

Tee rappusiin tarvittava määrä askelmia: Askelmakorkeus 15
cm ja leveys 30 cm.

Vaja on nyt valmis, mutta sitä voi myöhemmin haluttaessa täy-
dentää lämpöeristeillä, lattiapinnoitteilla ja sisäverhouksilla. 
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Allaolevassa luettelossa on ehdotuksia piirustusten mukaisista
puutavaran mitoista ja määristä. Lisäksi tarvitaan ovia, ikkunoita,
kiinnikkeitä, perustukset, kate, maalia ja lattianpäällyste. 
Määrät eivät sisällä hukkaa.

PUUTAVARALUETTELO

KUUTONEN

Puutavara Mitat

Kannatinpalkit 50 x 150 2 kpl à 254 cm 5,1 m

Lattiapalkit 50 x 150 5 kpl à 223 cm 11,2 m

Kattotuolipaarteet 50 x 150 6 kpl à 176 cm 10,6 m

Niskapuu 50 x 150 3 kpl à 100 cm 3,0 m

Yhteensä 50 x 150 29,9 m

Tukirima 50 x 50 2 kpl à 254 cm 5,1 m

Runkotolpat 45 x 70 höylätty 54,0 m

Lattialaudat 20 x 95 raakapontti 6,0 m2

Vesikattolaudat 20 x 95 raakapontti 10,5 m2

Yhteensä 20 x 95 raakapontti 16,5 m2

Ulkoverhouslaudat 18 x 120 hienosahattu 145,0 m

Peiterima 18 x 50 hienosahattu 133,0 m

Räystäslaudat 25 x 125 8,0 m

Kattotuolin liitospalat 
(A-siteet) 25 x 125 7,0 m

Yhteensä 25 x 125 15,0 m

Räystään peitelaudat 25 x 100 8,0 m

Peitelaudat 18 x 120 hienosahattu
mitallistettu 9,1 m

KYMPPI

Puutavara Mitat

Kannatinpalkit 50 x 150 2 kpl à 374 cm 7,5 m

Lattiapalkit 50 x 150 7 kpl à 248,5 cm 17,4 m

Kattotuolipaarteet 50 x 150 8 kpl à 185 cm 14,8 m

Niskapuu 50 x 150 4 kpl à 143 cm 5,7 m

Yhteensä 50 x 150 45,4 m

Tukirima 50 x 50 2 kpl à 374 cm 7,5 m

Runkotolpat 45 x 70 höylätty 72,0 m

Lattialaudat 20 x 95 raakapontti 10,0 m2

Vesikattolaudat 20 x 95 raakapontti 16,0 m2

Yhteensä 20 x 95 raakapontti 26,0 m2

Ulkoverhouslaudat 18 x 120 hienosahattu 186,0 m

Peiterima 18 x 50 hienosahattu 165,0 m

Räystäslaudat 25 x 125 8,0 m

Kattotuolin liitospalat 
(A-siteet) 25 x 125 10,0 m

Yhteensä 25 x 125 18,0 m

Räystään peitelaudat 25 x 100 8,0 m

Peitelaudat 18 x 120 hienosahattu
mitallistettu 12,1 m



KUUTONEN

kattotuolipiirros

rungon perspektiivi



KYMPPI

kattotuolipiirros

rungon perspektiivi



Kysy lisää Asiantuntevalta Puutavara-
kauppiaalta. 

Tutustu myös Internet-sivuihin osoit-
teessa www.woodfocus.fi Sieltä löydät
mm. RT-kortit: Sahattu ja höylätty puuta-
vara, Puujulkisivut sekä Puujulkisivujen
uudis- ja huoltomaalaus.
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