
PIHARAKENNUKSET

AUTOTALLIT JA -KATOKSET JOKA TYYLIIN JA TARPEESEEN



2          PIHARAKENNUSESITE    

Hyvin suunniteltu ja tyyliltään kodin kanssa yhteensopiva piharakennus viimeistelee Jukka-

kotisi pihapiirin. Todennäköisesti haluat suojaa ajoneuvoille, mutta kuinka paljon haluat tilaa 

esim. pienkoneille, harrastusvälineille tai kausitavaroille? Haluatko rajata oleskeluterassinne 

suojaisaksi piharakennuksella? 

Tämän ideakuvaston mallien suunnittelun lähtökohtana on toimiva ja asukkaidemme 

elämää helpottava piharakennus. Esittelemme kaksitoista erilaista perusratkaisua 

erilaisilla tyyli- ja verhousvaihtoehdoilla.

Tutustu ideakuvastoomme ja valitse suosikkisi tai ota ideoita oman piharakennuksesi suun-

nittelun pohjaksi. Toteutamme kuvaston mukaiset piharakennukset sellaisenaan tai toivei-

desi mukaan muokattuna. Myös pienemmällekin budjetille sovitettuna.

Tarvittaessa suunnittelemme sinulle täysin yksilöllisen piharakennuksen juuri haluamillasi 

ominaisuuksilla ja ulkonäöllä.

Timo Poikkimäki

Myyntijohtaja
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Kerro meille toiveesi niin 
tehdään siitä totta!
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Millainen piharakennus palvelee 
teidän tarpeitanne?

Autotalli, autokatos vai molemmat?

- Millainen on tilan ja suojan tarve?

- Kuinka paljon rakennusoikeutta tontilla on?
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Paljonko tarvitaan tilaa työkaluille ja puutarhavälineille?

- Tarvitaanko suojaisa paikka esim. lasten ulottumattomiin?

- Paljonko hyllytilaa välineille ja varaosille?

Soveltuuko suurempiinkin harrastuksiin?

- Riittääkö säilytystilojen koko ja muoto?

- Onko oviaukon sijainti järkevä ja käännösvarat riittävät?

Tilavaraus lämpökeskukselle?

- Millaiset rakennusmääräykset?

Lämmin toimisto- tai asuintila?

- Millaiset sähkö- ja LVI -valmiudet oltava?

Tilaa polkupyörille?

- Sateelta suojassa, tilaa telineille, esteetön kulku?

Erillinen katos jätteille ja kierrätykselle?

- käytännöllinen sijainti jäteautolle

- turvallisuusmääräykset

- tontin siisti ulkonäkö

Tarvitaanko pienvarasto urheilu- ja ulkoiluvälineille?

- tavaroiden oltava helppo lastata autoon

- riittävät hylly- ja ripustustilat

Tarvitaanko tilaa myös muille moottoriajoneuvoille?

- oltava asianmukaiset säilytystilat ajoneuvoille ja huoltovälineille

- riittävästi toimintatilaa lastaukseen ja huoltoon

MILLAINEN PIHARAKENNUS?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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6          YHDEN AUTON AUTOKATOS + VARASTO

Oivallinen yhden auton katos
sopii kapeaankin tilaan

Tyylivaihtoehto 13-10K



13-10
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Tämä suojaisa autokatos on oiva valinta 
kapeaan tilaan. 
Päädyssä on tilava ikkunallinen varasto ulkoilu- 
ja puutarhavälineiden säilytykseen.

YHDEN AUTON AUTOKATOS + VARASTO

Tyylivaihtoehto 13-10P

Tyylivaihtoehto 13-10M1

Tyylivaihtoehto 13-10M2

Tyylivaihtoehto 13-10M3
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Kompakti ja tyylikäs
yhden auton katos + varasto 



Kustannustehokas ja kompakti toteutus sisältää 
kaiken oleellisen: riittävä tila autolle kuin autolle, 
kunnollinen varasto sekä tietysti tyylikäs ulkonäkö 
joko perinteiseen tai moderniin makuun. 

11-10
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YHDEN AUTON AUTOKATOS + VARASTO

Tyylivaihtoehto 11-10K

Tyylivaihtoehto 11-10M
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10        2 AUTON AUTOKATOS + 2 VARASTOA

Avara ja kookas kahden auton 
katos kahdella varastolla

Tyylivaihtoehto 21-10M2



Tässä avara ja kookas autokatos kahdelle autolle 
tai halutessanne myös pyörille ja muille ajoneu-
voille. Katokseen kuuluu kaksi erillistä varastoa, 
vaikkapa kausitavaroiden säilytykseen ja ulko- ja 
pihavälinevarastoksi.

21-10
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2 AUTON AUTOKATOS + 2 VARASTOA

Tyylivaihtoehto 21-10P

Tyylivaihtoehto 21-10K

Tyylivaihtoehto 21-10M1

Tyylivaihtoehto 21-10M3
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12         KAHDEN AUTON AUTOKATOS + VARASTO

Tyylikkään pelkistetty vaihtoehto
kahden auton säilytykseen



Malllin suunnittelun lähtökohtana on edellisen 
aukeaman 21-10, josta haluttiin yksinkertaistettu 
vaihtoehto. Kaksi varastoa yhdistämällä, ikkunat 
ja toinen ovi poistamalla sekä neliöistä sopivasti 
nipistämällä suunniteltiin tyylikäs, toimiva, mutta 
edullisempi piharakennus.

14-10
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KAHDEN AUTON AUTOKATOS + VARASTO

Tyylivaihtoehto 14-10K

Tyylivaihtoehto 14-10M
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14         YHDEN AUTON AUTOTALLI + VARASTO

Kompakti yhden auton talli
reilulla varastolla tai asuintilalla

Tyylivaihtoehto 41-10P



Tämä autotalli on kompakti kapean tilan raken-
nus. Tallissa on tilaa suojaisaan auton säilytyk-
seen tai harrasteille. 
Rakennuksen päädyssä on varastotila, joka 
on varusteltavissa lisätoimituksena asuttavaksi. 
Ulkovarastolle on oma sisäänkäyntinsä.

41-10
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YHDEN AUTON AUTOTALLI + VARASTO

Tyylivaihtoehto 41-10K

Tyylivaihtoehto 41-10M1

Tyylivaihtoehto 41-10M2

Tyylivaihtoehto 41-10M3
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Yhden auton talli ja varasto
kustannustehokkaasti toteutettuna



Tämä malli on yksinkertaistettu muunnos edellisen 
aukeaman 41-10 -mallsta. Selkeässä pohjaratkai-
sussa on vielä riittävästi neliöitä autolle ja tavaroille. 
Taloon kuin  taloon sointuvasta julkisivusta on kar-
sittu kaikki lisäkustannuksia tuovat elementit kuten 
ikkunat ja toinen ovi.

35-10
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YHDEN AUTON AUTOTALLI + VARASTO

Tyylivaihtoehto 35-10M

Tyylivaihtoehto 35-10K
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18          AUTOKATOS JA -TALLI + 2 VARASTOA

Näyttävä ja tilava kahden auton
piharakennus tontin takaosaan

Tyylivaihtoehto 44-10P



Tämä piharakennus on mitä parhain esim. tontin ta-
kaosaan tai kulmaan sijoitettavaksi, jossa on reilusti 
kääntymistilaa ajoneuvoille. Varastoon, autotalliin ja ka-
tokseen on sisäänkäynti samalta pitkältä seinältä. Erilli-
seen päätyvarastoon oma sisäänkäyntinsä. Kaunis koko-
naisuus, joka täydentää asuinrakennusta tyylikkäästi!

44-10
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AUTOKATOS JA -TALLI + 2 VARASTOA

Tyylivaihtoehto 44-10K

Tyylivaihtoehto 44-10M1

Tyylivaihtoehto 44-10M2

Tyylivaihtoehto 44-10M3
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20         AUTOKATOS JA -TALLI + VARASTO

Tyylikäs talli-, katos- ja varasto-
rakennus tehokkaalla pohjaratkaisulla



Tämä selkeän tyylikäs piharakennus on peruskon-
septiltaan kuten edellisellä aukeamalla oleva iso-
veljensä. Rakenteita yksinkertaistamalla on piha-
rakennuksen kustannuksia saatu reilusti alemmas 
käyttöominaisuuksien juurikaan heikkenemättä.

36-10
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AUTOKATOS JA -TALLI + VARASTO

Tyylivaihtoehto 36-10M

Tyylivaihtoehto 36-10K
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22        AUTOKATOS JA -TALLI + 2 VARASTOA

Monipuolinen kokonaisuus
autokatoksella ja -tallilla sekä
kahdella varastolla

Tyylivaihtoehto 48-10M3



Tässä rakennuksessa on optiot monipuolisille tarpeille. 
Autotalli nosto-ovella sekä autokatos ajoneuvojen tai 
pyörien säilytykseen tai vaikkapa työtilaa rakennus- ja 
remonttitöille. Kätevät varastot omilla sisäänkäynneillä.

48-10
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AUTOKATOS JA -TALLI + 2 VARASTOA

Tyylivaihtoehto 48-10P

Tyylivaihtoehto 48-10K

Tyylivaihtoehto 48-10M1

Tyylivaihtoehto 48-10M2
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24         AUTOKATOS JA -TALLI + VARASTO

Autokatos, autotalli ja varasto
selkeillä ja edullisilla ratkaisuilla



Tämä näyttävä kahden auton piharakennus on 
yksinkertaistettu, kevyemmälle budjetille sovitet-
tu muunnos edellisen aukeaman 48-10-mallista. 
Varastoon mahtuu mukavasti esim. seinähyllyrivi, 
jonka eteen jää vielä riittävästi kulkutilaa. 

38-10
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AUTOKATOS JA AUTOTALLI + VARASTO

Tyylivaihtoehto 38-10K

Tyylivaihtoehto 38-10M
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26          2 AUTON AUTOTALLI + 2 VARASTOA

Ruhtinaallista suojaa kahdelle autolle 
ja tilaa vaikka pienelle toimistolle!

Tyylivaihtoehto 65-11M2



Tämä ruhtinaallinen autotalli antaa suojaa kahdelle au-
tolle erillisillä nosto-ovilla. Rakennuksessa on tilaa esim. 
toimistolle tai pihakalusteille. Tyylivaihtoehdot kuten 
yhden auton autotallissa.

65-11
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2 AUTON AUTOTALLI + 2 VARASTOA

Tyylivaihtoehto 65-11P

Tyylivaihtoehto 65-11K

Tyylivaihtoehto 65-11M1

Tyylivaihtoehto 65-11M3
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28        AUTOKATOS JA -TALLI + VARASTO

Kahden auton talli ja varasto
puhdaslinjaisella julkisivulla



Tämä malli on edullisempi ja yksinkertaisempi 
muunnos edellisen aukeaman 65-10 -piha-
rakennuksesta. Ikkunattomuus, yksi ulko-ovi 
sekä  yksi leveä nosto-ovi tuovat eleetöntä, ym-
päristöön sulautuvaa puhdaslinjaisuutta raken-
nuksen julkisivuun.

61-10
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2 AUTON AUTOTALLI + VARASTO

Tyylivaihtoehto 61-10K

Tyylivaihtoehto 61-10M



Suunnitellaan juuri sellainen kokonaisuus minkä tarvitset

Piharakennus on yleensä rakennettavan omakotitalon rinnalla toissijainen kohde, jonka pää-

asiallinen tehtävä on toimia ajoneuvojen ja tavaroiden säilytyspaikkana. Niinpä toteutuksessa 

voidaan säästää minimoimalla tarpeettoman varustelun kuten ikkunoiden ja ovien määrä. 

Lisäksi rakennus voidaan muutenkin toteuttaa pohja- ja muilta ratkaisuiltaan tarkoituksenmu-

kaisena ja kustannustehokkaana. Näistä syntyy yhteisvaikutuksena tuntuva kustannussäästö 

piharakennuksen tärkeimpien ominaisuuksien ja ulkonäön merkittävästi heikentymättä. 

Omalla työllä säästää piharakennuksessakin
Omatoiminen rakentaja voi lisäksi säästää reilusti lisää omalla työllään valitsemalla toimitus-

laajuudeksi suppeamman toimitussisällön Sisusta Itse -toimituslaajuuden sijaan ja tekemällä 

itse enemmän.
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30         KUSTANNUSSÄÄSTÖÄ

Kustannussäästöä yksinkertaista-
malla ja itse tekemällä

Jukkatalo on luotettava kumppani. 50 vuoden kokemus omakotitalojen valmistamisesta ja 

30 000 tyytyväistä asiakasta takaavat ammattitaidon ja korkealuokkaisen laadun. Jukkatalo 

valittiin jo 11. vuonna peräkkäin Valittujen Palojen tutkimuksessa vuoden luotettavimmaksi 

talovalmistajaksi. 

Tutustu osoitteessa www.jukkatalo.fi laajaan valikoimaamme upeita koteja.

· SUOMEN LUOTETUIN TALOPAKETTIM
ER

K
K

I ·

2009

Kuluttajatutkimus

2019

Suosi luotettua, valitse Jukkatalo
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SUOMEN LUOTETUIN



Toimiva ja tyylikäs piharakennus

varmistaa arjen sujumisen. P
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