
SUURENMOINEN RAUTAKAUPPA NETISSÄ.

EDULLISIN TAPA
RAKENTAA AUTOTALLI

Ilmaiset lupakuvat autotallien ja 
-katosten vakiomalleihin ladattavissa 

tuotekorteilta!
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APUJA SOPIVAN 
AUTOTALLIN VALINTAAN

Lataa lupakuvat ja 
suunnitteluasioissa voit ottaa 
yhteyttä myyntipalveluumme!

Apua sopivan autotallin valintaan

Myyn�palvelustamme tavoitat amma�laisen 
au�amaan autotallin valinnassa ja suunni-
telmien tekemisessä. 

Autotallien ja autokatosten suunnitelmat

Vakiomallien lupakuvat, rakennekuvat, sekä 
perustuksen mi�akuvat periaateleikkauksineen 
ovat lada�avissa tuotekorteilta VELOITUKSETTA.

Rakennuslupa voidaan hakea rauhassa ilman 
sitoutumista materiaalipake�n hankintaan. 
Myös perustukset voidaan rakentaa valmiiksi 
ennen materiaalipake�n hankintaa.

Autotallin toteu�aminen vaa�i asemapiirrustuk-
sen, joka täytyy hankkia ulkopuoliselta 
suunni�elijalta. Suunnitelmia täytyy täydentää 
omatoimises� kohdekohtaisilla �edoilla. 
Asiantun�jamme ohjaavat tarvi�aessa, jo�a 
osaat olla yhteydessä oikeisiin tahoihin. 

Yksilöllisesti suunniteltavan autotallin 
runkopaketti (Uniikki-autotalli)

Tarjoamme suunni�elupohjat arkkitehdeille 
dwg-muodossa lupakuvien piirtämistä varten. 
Lisäksi tarjoamme rakennesuunnitelmat, sekä 
perustuksen mi�akuvat rakennesuunni�elijoille 

autotallin suunni�elemista varten. 
Suunni�elijat voivat �lata suunni�elupohjat 
myös ilman runkopake�n �laamista. 

Päädystä aje�avan yhden tai kahden auton 
tallin voi �lata valitsemillaan pohjamitoilla ja 
mieleisellä ka�omuodolla. 

Mikäli tarvitset yksilöllises� suunniteltuja 
lupakuvia voimme tarjota autotallia hanki�a-
essa helpos� tämänkin suunni�elupalveluna. 

Autotallien ja -katosten 
vakiomallien runkopaketit

Markkinoiden edullisin tapa rakentaa 
autotallin runko nopeas� ja laadukkaas�.

Runkopaketeista löytyy useita vaihtoehtoja 
niin kylmiin kuin eriste�yihinkin autotalleihin 
ja autokatoksiin. Runkopake� pitää sisällään 
seinien runkorakenteet, katosten pilarit ja 
palkit, katon päätypuut, sekä ka�oris�kot 
kiinnikkeineen. 

Runkopake�n yksinkertaiset rakenneratkaisut, 
seinäkohtaiset puurunkokuvat ja 
määrämi�aan sahatut puut tekevät paikan 
päällä rakentamisesta helppoa ja kustannuste-
hokasta.
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SUURENMOINEN RAUTAKAUPPA NETISSÄ.

Eristettävät autotallit ja 
autokatokset varastolla

Eriste�ävissä autotalleista löytyy ratkaisu niin 
yhdelle, kuin kahdelle autolle. Lisäksi 
mallistosta löytyy autokatoksia eriste�ävällä 
varastolla. Rakenneratkaisut mahdollistavat 
eristyksen rakennusvaiheessa tai jälkeenpäin.  

Autotallien ja -katosten vakiomallien 
materiaalipaketit kylmiin autotalleihin

Timburgin autotallimallistosta löytyy useita 
malleja niin autotalleista, kuin autokatoksista-
kin. Kustannustehokkaat ja helpos� 
rakenne�avat rakenneratkaisut mahdollista-
vat myös omatoimirakentamisen.



Rakennuksen perustusratkaisut 
ja -suunnitelmat?
Perustussuunni�elua varten tarvitaan 
mi�akuvat ja periaateleikkaukset, kuinka 
yläpuoliset runkorakenteet lii�yvät 
perustuksiin. Perustussuunni�elija tutustuu 
rakennuspaikan olosuhteisiin ja määri�ää 
tämän jälkeen perustamistavan ja -ratkaisut, 
joiden pohjalta laa� perustussuunnitelmat. 
Perustuksen mi�akuvat ja periaateleikkaukset 
löytyvät tuotekorteilta.

PreCut-runkorakentaminen?
PreCut-runkorakentamisessa puutavarat 
toimitetaan valmiiksi suunnitelmissa 
määrite�yihin mi�oihin saha�uina ja 
tarvi�avilla työstöillä varuste�uina. Tämä 
nopeu�aa ja helpo�aa runkorakentamista 
huoma�avas�. Tarkat työstöt parantavat 
rakentamisen laatua ja puujäte�ä ei synny 
samalla tavalla kuin pitkästä puutavarasta 
rakentaessa. Ajansäästö on säästöä rakentami-
sen kustannuksissa.

Runkorakenteet?
Kaikki rakenneratkaisut on määräysten 
mukaises� suunniteltu ja seinien puutavarat 
toimitetaan lujuusluokitellusta suomalaisesta 
kuusesta. Ka�oris�kot valmistetaan Suomessa, 
nykyaikaisella ris�kkotehtaalla rakennushanke-
kohtaises� rakennuspaikan lumikuormien 
mukaises�.

Materiaalipake�en toimitussisällöt?
Materiaalipake�en tarkat toimitussisällöt 
löytyvät autotallien tuotekorteilta.

Ko�mainen pake�?
Materiaalit toimitetaan suomalaisilta 
tavarantoimi�ajilta ja tuo�eet valmistetaan 
pääasiassa Suomessa.

Vakiomalli vai yksilöllises� 
suunniteltava malli?
Vakiomalli on vaivaton ja kustannustehokas 
ratkaisu, johon on tarjolla valmiit suunnitelmat 
ja edulliset materiaalipake�en hinnat.  
Räätälöitävä Uniikki-autotalli on tarkoite�u 
autotallin rakentajille joille ei vakiomallistos-
tamme löydy sopivan kokoista autotallia. 
Tämän edullisen runkopake�n voi �lata 
valintojen mukaises� ulkomitoilla, sekä 
tarpeiden mukaisella ka�omuodolla. Uniikki-
autotallin voi toteu�aa sekä päädystä e�ä 
sivusta aje�avana. Vakiosisäkorkeuden 2465 
mm lisäksi löytyy myös mahdollisuus 3175 mm 
sisäkorkeuteen. Tähän tuo�eeseen on tarjolla 
yksilöllinen suunni�elupalvelu, sekä 
suunni�elupohjat omaa arkkiteh�suunni�elua 
varten.

Mitä kuvia tarvitsen rakennuslupaa varten?
Arkkiteh�kuvat: pohjapiirustus, julkisivukuvat, 
leikkaus- ja asemapiirustus rii�ävät usein 
rakennusluvan hakemiseen. Rakennusluvan 
myöntämisen jälkeen tarvitaan erityissuunni-
telmista ainakin perustussuunnitelma ja 
runkorakenteiden rakennesuunnitelmat. LVIS-
suunnitelmien tarve riippuu rakennuksen 
mahdollisesta sähköistyksestä, lämmitysjärjes-
telmistä ja ilmanvaihdosta. 

Rakennushankkeeseen tarvi�avat 
suunni�elijat?
Pääsuunni�elija ja päärakennesuunni�elija 
edellytetään useimpiin rakennushankkeisiin ja 
si�en tarpeiden ja rakennuspaikan mukaises� 
rakennussuunni�elija, perustussuunni�elija ja 
LVIS-suunni�elijat.

Apuja autotallin rakentamiseen - Usein kysyttyä

Jätä yhteydeno�opyyntö suunni�elijallemme joka au�aa autotallin 
rakentamiseen lii�yvissä asioissa: jani.rantanen@taloon.com
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