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Rakennusinsinööritoimisto TIIMI Oy



Navettahankkeen vaiheet

1. Pähkäilyvaihe

2. Suunnitteluvaihe

3. Rakentaminen

4. Käyttöönotto



Tarveselvitys

VAIHEEN TARKOITUS: 

Päätetään hankkeeseen ryhtymisen

tarpeellisuudesta ja edellytyksistä

TEHDÄÄNKÖ INVESTOINTI?

Näitä kysymyksiä ratkotaan lähipiirin kanssa

munkkikahvitaksalla.



Tarveselvitys

JÄLJELLÄ OLEVA TYÖIKÄ   Mahdolliset jatkajat ?

Miksi? Investointi on taloudellisesti mittava!



Tarveselvitys
TUOTANNON SUURUUSLUOKKA   vaikuttaa monenlaiset maatilan asiat; 
pellot, sijainti, logistiikka

PYRITTÄVÄ KATSOMAAN RIITTÄVÄN KAUAS TULEVAISUUTEEN 

ONKO LAAJENTAMISELLE TILAA

”Kaikki on omaa mikä näkyy”



Tarveselvitys
NYKYISEN RAKENNUKSEN HYÖDYNTÄMINEN

Nyt kenties OK  entä jatkossa?



Tarveselvitys
RAKENNUSPAIKAN VALINTA

POHJATUTKIMUS JO TARVESELVITYS VAIHEESSA KOSKA RAKENNUSPAIKKA 
VAIKUTTAA TOIMINNALLISIIN SEIKKOIHIN



Tarveselvitys
RAKENNUSPAIKAN VALINTA

MAHDOLLINEN YHTEISINVESTOINTI ? POIS PIHAPIIRISTÄ?



HANKESUUNNITTELU

VAIHEEN TARKOITUS: 
päätetään tuotannon toiminnallisista

ratkaisuista   lähtötiedot suunnittelulle

TILAVIERAILUJA !

Tässä vaiheessa kannattaa jo tehdä taloudellista 

satsausta  tuotantoneuvoja, suunnittelija, talouslaskija



Hankesuunnittelu

LYPSYTAVAN VALINTA:

ROBOTTILYPSY….



Hankesuunnittelu

…ASEMALYPSY….



Hankesuunnittelu

….PUTKILYPSY…. ….KARUSELLI.



Hankesuunnittelu

RUOKINTA-
TAPOJA

KAPEA
PÖYTÄ

LEVEÄ
PÖYTÄ



Hankesuunnittelu
RUOKINTA

MATTO-
RUOKKIJA

REHUSTAMO
JÄRJESTELMILLE



Hankesuunnittelu

LANNANPOISTO

LIETELANTA;
AVOKOURU 
JA RAAPAT

LIETELANTA:
RITILÄPALKIT



Hankesuunnittelu

LANNANPOISTO

KUIVALANTA;
AVOKOURU JA RAAPAT



Hankesuunnittelu

JALOITTELU

KIINTEÄPOHJAINEN 
TARHA

LAAJA TARHA



Hankesuunnittelu

JALOITTELU

OSITTAIN
KATETTUA
TARHAA



Hankesuunnittelu
NUORKARJATILAT



Hankesuunnittelu

NUORKARJATILAT

METSÄLAIDUN,
JOSSA SUOJARAKENNUS



Hankesuunnittelu
Muistakaa jo hankesuunnittelussa; eläinsuojan lisäksi hankkeessa tarvitaan 
mahdollisia apurakennuksia KUSTANNUKSET NIISTÄ 

VÄKIREHU-
SIILOT

KOMPONENTTI-
VARASTO



Hankesuunnittelu
Muistakaa jo hankesuunnittelussa; eläinsuojan lisäksi hankkeessa 
tarvitaan apurakennuksia  KUSTANNUKSET

KUIVALANTALA

TUULEN SUOJAA



Hankesuunnittelu
Muistakaa jo hankesuunnittelussa; eläinsuojan lisäksi hankkeessa tarvitaan 
apurakennuksia  KUSTANNUKSET

LIETESÄILIÖ KATETTU 
LIETESÄILIÖ



Hankesuunnittelu
Muistakaa jo hankesuunnittelussa; eläinsuojan lisäksi hankkeessa 
tarvitaan  KUSTANNUKSET

KATETTU
LAAKASIILO



Hankesuunnittelu
Muistakaa jo hankesuunnittelussa; eläinsuojan lisäksi hankkeessa 
tarvitaan  KUSTANNUKSET

APURAKENNUKSET 
ENSIN KÄYTTÖÖN



HANKESUUNNITTELU

PÄHKÄILYVAIHE TAKANA 
suunnittelulle lähtötiedot olemassa

Toiminnalliset ratkaisut on valittu

Tuotannon suuruusluokka on tiedossa

Eläinsuojan lisäksi tarvittavat rakennukset ovat tiedossa

Laajennusvaraus mietitty  saattaa vaikuttaa 
rakennuspaikan valintaan



HANKESUUNNITTELU

NYT TEHDÄÄN ENSIMMÄISET KUSTANNUSLASKELMAT

1. Investointikustannus; euroa per rakennus

2. Investoinnin aiheuttamat muut kustannukset 

eläinhankinnat, konekanta, vuokrasopimukset, pellon 

hankinta?

3. Investoinnin kannattavuus lasketaan



Luonnossuunnittelu

• Tutkitaan konseptinavettaratkaisujen soveltuvuus 
hankkeen  reunaehtoihin

• Mikäli sopivaa valmiskonseptia ei löydy, niin 
laaditaan kohteen  reunaehtojen mukainen 
toiminnallinen suunnitelma

• Kiusataan laite-ja tavarantoimittajia 

tarkennetaan toiminnallista 

suunnittelua

Vaiheen tarkoitus: Valmis toiminnallinen suunnitelma



Pääpiirustukset

• Laaditaan pääpiirustukset kaikista tulevista rakennuksista
– Asemapiirustus

– Pohjapiirustus

– Leikkauspiirustukset

– Julkisivupiirustukset

• Laaditaan MMM:n kustannusarviot / rakennusselostukset

Vaiheen tarkoitus: Piirustukset YMP- ja RAK 
lupahakemusta ja ELY:n investointitukea varten



YMP-lupahakemus; kunnasta tai AVIlta

• Ympäristölupahakemukseen tarvittavat asiakirjat; 

www.ymparisto.fi => lomakkeet 

- Ympäristölupahakemus

- Pääpiirustukset eläinsuojista ja lantavarastoista sekä vanhojen 
rakennusten       pohjapiirustukset jos niihin jää eläimiä

- Tilan kokonaiseläinmäärät ja lantalaskelmat

- Peltopinta- / lannanlevitysalat (peltokartat)

- Naapureiden kuuleminen

- Vuokrasopimukset 10 v.

Vaiheen tarkoitus:  ympäristöluvan saaminen toiminnalle



INVESTOINTIEN JAKSOTUS

VIIMEISTÄÄN TÄSSÄ KOHTAA PUNNITTAVA TARKASTI 
RAKENTAMISEN JAKSOTTAMINEN

- Rakennuslupien voimassaoloaika (5 v.) 

- ELYn aikaraja investoinnille (2 v.)  hakemukset omina 
hankkeinaan, jos jaksotetaan

- Arvioidaan onko mahdollisuuksia investoida kaikki 
kerralla; taloudelliset resurssit 

- Miten jaksotus vaikuttaa toiminnan harjoittamiseen / 
investointikustannukseen



RAK-lupahakemus kunnasta

• Rakennuslupahakemukseen tarvittavat asiakirjat  (yleensä tietoa 
löytyy kunnan nettisivuilta)

– Rakennuslupahakemus

– Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta

– Karttaote

– RH1-tilastolomake

– Naapureiden kuuleminen

– Selvitys jätevesien käsittelystä

– Selvitys rakennuspaikan pohjaolosuhteista

– Pääpiirustukset

Vaiheen tarkoitus:  rakennusluvan saaminen

Alkaa yleistyä sähköinen hakumenettely;

Lupapiste.fi



Investointitukihakemus ELYltä

• Investointitukihakemukseen tarvittavat asiakirjat

www.mavi.fi => tuet ja palvelut / maatalouden investointituet

– Pääpiirustukset (myös vanhoista rakennuksista, jos ne jäävät 
eläinsuojakäyttöön) 

– Kustannusarvio MMM:n lomakkeelle laskettuna

– Pankin luottolupaus

– Elinkeinosuunnitelma

– Vireilläoloilmoitukset ympäristö- ja rakennusluvista, jos lupapäätöksiä ei vielä 
ole käsissä

– Verotustiedot

– Vuokrasopimukset mm. pelloista ja rakennuksista

– Velkaluettelo

– Erikoissuunnitelmat (LVIS); näitä ei yleensä vaadita hakemuksen 
jättövaiheessa

Vaiheen tarkoitus: Investointitukipäätös



Tuetun rakentamisen lisävaatimukset

• Investointitukikelpoinen eläinsuoja

• sairas- ja poikimatilojen määrä sekä mitat

• juomakuppien määrä

• karsinoiden / parsien tilavaatimukset ikäryhmittäin

– palopuolelta on annettu lisävaatimuksia (RakMk:n määräysten lisäksi):

• savunpoistoaukkojen määrä 1% pinta-alasta, sijainti ja toiminta

• runko R15  yli 1000 m2 rakennuksissa P3 paloluokassa

• käyttötapaosastoinnissa osastointivaatimukset; rehustamo EI60

• sähköpääkeskustila EI30

• eläinsuojan etäisyys muista rakennuksista on vähintään 15 m (E1: 8m)

• laajennuksen maksimi pinta-ala on 1500 m2 P3 -luokassa (E2: 2000 m2)

• hätäpoistumistien leveys 1500 mm

• palonilmaisulaitteisto on oltava



Jatkosuunnittelu

• Myönteinen rahoituspäätös  sekä hankkeeseen 
tarvittavat viranomaisluvat ovat leimattuina ja 
lainvoimaisina olemassa 

• Nyt viimeistään pitää olla laite-, kaluste- ja 
elementtitoimittaja valittuina mukana hankkeessa 

• Kaikkien hankkeessa mukana olevien toimijoiden 
kanssa laaditaan yhteistyössä  kohteeseen tarvittavat

 rakennesuunnitelmat 

 LVIS –suunnitelmat 

 elementtisuunnitelmat 

 työpiirustukset

Vaiheen tarkoitus:  Erityissuunnitelmien teko



Rakentaminen ja käyttöönotto

• Kun kaikki tarvittavat suunnitelmat ovat 
käytettävissä, niin rakentaminen voidaan 
käynnistää

• Rakentamisen toteuttamiseen on useita 
eri tapoja:

– Palkattu työvoima

– Osaurakointi

– ”Avaimet käteen”

• Hanke päättyy rakennuksen 
käyttöönottoon ja tuotannon 
käynnistymiseen

Vaiheen tarkoitus:  Valmis rakennus



Investoinnin hinta

• Asiat, joihin et voi vaikuttaa

– Rakentamisen lainsäädäntö

– Eläinten hyvinvointiin liittyvä lainsäädäntö

– MMM:n asettamat määräykset

Hinta muodostuu suunnitteluvaiheessa, rahat kulutetaan rakentamisvaiheessa

Vaiheet, jolloin voit vaikuttaa kustannuksiin

Hankesuunnittelu
Valittavat ratkaisut  → Käyttökustannukset

Luonnossuunnittelu
Toiminnalliset ratkaisut ja laitevalinnat

Rakentamisvaiheessa; kilpailutus



AJANKOHTAISTA

- UUDET  HYVÄKSYTTÄVÄT YKSIKKÖKUSTANNUKSET TULIVAT VOIMAAN 16.1.2017

- TUETTAVIA HANKKEITA KOSKEVA ASETUS ON LAUSUNTOKIERROKSELLA  

TULENEE VOIMAAN TÄNÄ VUONNA  EI MERKITTÄVIÄ MUUTOKSIA NYKYISEEN 

- ELÄINSUOJELULAIN PÄIVITYS ON VALMISTEILLA  www.mmm.fi/elainsuojelulaki

- Ilmapiiri tuntuu toiveikkaalta  rohkeasti kaiken kokoisten 

hankkeiden kanssa  eteenpäin  

SYÖNTI EI LOPU ! 



Kiitos

www.tiimipihatto.fi


