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Piirustusten tunnukset ja piirustusluettelot
Martti Tiula, yliarkkitehti
martti.tiula@pp.inet.fi

Rakennuspiirustukset tunnistetaan joko otsik-
koteksteistä – piirustuksen nimestä – tai yksi-
löivästä numerotunnuksesta. Pelkkä piirustus-
ten yksilöintitunnus ei aina riitä kaikkiin käyttö-
tarpeisiin. Esimerkiksi samoja rakennusosia esi-
tetään eri suunnittelijoiden piirustuksissa. Jos
piirustukset halutaan lajitella sisällön perusteel-
la ryhmiin tarjouksia, työn ohjausta tai jotain
muuta tarkoitusta varten, tarvitaan myös luokit-
televia tunnuksia.

Tunnukset käsittelyn apuna
Piirustuksia käsitellään rakennuksen suunnitte-
lun ja työn aikana monella tavalla. Niitä lähete-
tään rakennuttajalle, viranomaisille, eri suunnit-
telijoille ja vaihtelevina valikoimina. Kulloin-
kin tarvittavien piirustusten löytämistä ja lajit-
telua sekä uudelleen arkistointia helpottavat nu-
mero- ja kirjaintunnukset, joita on kahta lajia:
– Yksilöintitunnusyksilöi piirustuksen siten,

että kullakin piirustuksella oma, toisista pii-
rustuksista poikkeava tunnuksensa.

– Luokitustunnuskuvailee piirustuksen sisäl-
lön ja se voi olla sama usealla piirustuksella.

Tässä artikkelissa esitetään edelliseen perustu-
van tunnusjärjestelmän periaatteet. Sen oleel-
lisena piirteenä on yksilöintitunnuksen ja luoki-
tustunnuksen pitäminen erillään, toisistaan riip-
pumattomana. Arkkitehdin piirustuksia käyte-
tään esimerkkeinä, mutta samoja periaatteita
voidaan soveltaa kaikkien suunnittelijoiden laa-
timiin piirustuksiin.

Piirustuksen yksilöintitunnus
Piirustuksen yksilöintitunnus koskee piirus-
tuslehteä, alkuperäistä tai sen kopiota, olipa al-
kuperäinen vain paperille piirretty tai tietoko-
neen muistissa. Jokaisella piirustuslehdellä tu-
lee olla yksilöllinen tunnus, jota ei ole millään
muulla piirustuslehdellä. Yksilöintiin käytetään
tämän vuoksi usein juoksevaa numeroa, joka an-
netaan piirustusten laatimisjärjestyksessä. Siitä
ilmenee, mikä on täydellinen sarja yhden suun-
nittelijan kohteesta laatimia piirustuslehtiä.

Täydellinen ja usein käytetty piirustuslehden
yksilöintitunnus – puhekielellä piirustusnumero
– koostuu neljästä osasta, jotka ovat suunnittelu-
alan tunnus, suunnittelijakohtainen työn nume-
ro, piirustuksen juokseva numero ja muutostun-
nus [1] (kuva 1).

Kuva 1. Piirustuksen yksilöintitunnus (piirus-
tusnumero) ja sen osat.

Suunnittelualan tunnus
Suunnittelualan tunnus ilmaisee rakennushank-
keen sen osapuolen, joka on piirustuksen laati-
nut. Osapuolitunnukset ovat varsin vakiintuneet
rakennusalalla. Yleisesti on käytössä kolmikir-
jaiminen lyhenne, esimerkiksi ARK = arkkiteh-
din piirustus, RAK = rakennesuunnittelijan pii-
rustus.

Suunnittelualan tunnuksena voidaan käyttää
myös kaksikirjaimisista osapuolitunnusta, joista
on ohje RT-kortissaRT 15-10599 CAD-kuva-
tasot[2]. Jos samassa hankkeessa on useita sa-
man alan suunnittelijoita on syytä ennen hank-
keen alkua sopia, mitä lyhennettä kukin käyttää.

Osapuolitunnuksen käyttäminen piirustus-
lehden yksilöintitunnuksen osana on perustel-
tua, koska siitä ilmenee heti piirustuksen laatija.

Työn numero
Työn numero [3] on suunnittelijakohtainen.
Kukin suunnittelija numeroi saamansa toimek-
siannot työnumerolla yleensä juoksevasti. Työn
numerolla ei käytännössä ole juuri merkitystä
rakennuttajalle ja urakoitsijalle, onhan saman
työmaan työnumero sama kaikissa saman suun-
nittelijan piirustuksissa. Siitä on sen sijaan hyö-
tyä suunnittelutoimistossa, sillä sen avulla alku-
peräiset on helppo arkistoida oikeaan paikkaan.688

ARK 112 36 b
Suunnitteluala_________
Suunnittelijakohtainen työn numero____
Laatimisjärjestyksessä annettu
piirustuslehden numero __________________
Muutoksen tunnus __________________________
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Piirustuslehden juokseva numero
Varsinaisesti piirustuslehden yksilöi sen juok-
seva tunnusnumero, jonka piirustuksen laatija
antaa työn jokaiselle piirustukselle tavallisesti
laatimisjärjestyksessä. Tunnukseen ei ole syytä
sekoittaa luokittelevia osia, koska tällöin mene-
tetään sen eräänlainen kirjanpitoarvo. Juokseva
tunnusnumero osoittaa, miten monta piirustusta
on kohteesta laadittu ja missä järjestyksessä. Jos
jokin piirustuksista peruutetaan, ei sen numeroa
anneta toiselle. Juokseva piirustusnumero vas-
taa kysymykseen: ”Ovatko tässä kaikki kohtees-
ta laaditut piirustukset?” Juokseva numero on
myös luotettavin ja helpoin tapa pitää alkuperäi-
set piirustukset järjestyksessä suunnittelijan ar-
kistossa.

Muutostunnus
Piirustuslehden yksilöintitunnuksen viimeinen
osa on muutostunnus, josta ilmenee mikä piirus-
tuksen versio on käsillä. Se viittaa myös muu-
toksen päiväykseen, joka on merkitty sekä pii-
rustuksen nimiöön että piirustusluetteloon sille
varattuun kohtaan [4].

Piirustuksen sisällön tunnisteet
Piirustuksen sisältö ilmenee sen otsikosta, mutta
ei aina tarpeeksi selvästi. Yhdellä piirustusleh-
dellä voi olla monia rakennusosia ja sen näkö-
kulmana voi samanaikaisesti olla sekä raken-
nusosien rakenne että niiden tekemiseen liittyvä
työtapa. Piirustuksessa saatetaan esittää useita
rakennusosia esimerkiksi niiden liittymäkoh-
tien selvittämiseksi. Jotta etenkin rakennustyö-
maalla piirustuksia voitaisiin säilyttää raken-
nustyön kulloisenkin tarpeen mukaan helposti
löydettävinä ryhminä, voidaan piirustukset va-
rustaa yksilöintitunnuksen (piirustusnumeron)
lisäksi luokitustunnuksilla. Tällaisiksi käyvät
hyvin kulloisenkin lajittelutarpeen mukaan ra-
kennuksen tunnus, lohkon tunnus, kerroksen
tunnus sekä Talo 90 -rakennusosa- ja työnlaji-
tunnus.

Jotta piirustusten lajitteleminen olisi helppoa
suunnittelijasta riippumatta, olisi hankkeen
suunnittelijoiden syytä sopia hankkeen alussa,
mitä luokitustunnuksia piirustuksissa käytetään
ja miten ne merkitään nimiöön yhtenäisellä ta-
valla. Kulloinkin tarvittavan piirustusvalikoi-
man kerääminen käy silloin taitetuista kopioista
pelkästään nimiöiden luokitustunnuksia tarkas-
telemalla.

Rakennuksen tunnus
Kun samassa kohteessa on useita rakennuksia,
ne on yleensä esitetty eri piirustuslehdillä. Pii-
rustuslehdeltä tulee vakiopaikalta – yleensä sen
nimiöstä – ilmetä, mitä hankkeen rakennusta
piirustuksessa käsitellään. Saman tunnuksen tu-
lee lajittelukelpoisella tavalla olla piirustuksen

tietona myös piirustusluettelossa. Rakennuksen
tunnuksen määräämisestä ja esittämisestä on
ohjeita RT-kortissa 15-10635 [5]. Saman koh-
teen eri rakennusten keskinäiset suhteet ilmene-
vät graafisesti myös paikannuskaaviosta [6],
joka yleensä piirretään piirustuksen nimiön lä-
helle.

Lohkon tunnus
Kun rakennuksen pohjapiirros esimerkiksi sen
koon vuoksi on jaettava usealle piirustuslehdel-
le, on eri lehdillä esitettävät lohkot erotettava
toisistaan tunnuksilla [7], jotka merkitään kuten
rakennuksen tunnuskin (ks. edellä) vakiopaik-
kaan piirustuslehdelle ja luetteloon. Myös pai-
kannuskaaviosta ilmenee lohkojen sijainti.

Rakennus jaetaan lohkoiksi ja lohkojen tun-
nukset valitaan yleensä suunnitteluvaiheessa.
Samaa lohkojakoa ei useinkaan voida käyttää
rakennustyön jaksottamiseen, eikä suunnitteli-
jan lohkojako siksi aina sovi tuotantoon. Hanke-
kohtaisesti on ratkaistava, voidaanko piirustus-
ten lohkojakoa muuttaa tuotannon alkaessa sen
tarpeisiin.

Kerroksen tunnus
Kerroksien tunnuksiin sisältyy samanlainen on-
gelma kuin lohkoihin. Loogisinta olisi numeroi-
da kerrokset työnaikaista tarvetta varten siten,
että alin alapohja saa tunnuksen 0 ja alin kerros-
taso tunnuksen 1 [8] jne. Tällöin samalla tasolla
olevat välipohjat saavat saman numeron siitä
riippumatta, miten ne suhtautuvat maanpintaan.
Sama hyöty saavutetaan, jos työnaikaisena ker-
rostunnuksena käytetään välipohjan tasokor-
keuden ilmaisevaa tunnusta (esim. +112,350).
Tasokorkeuden käyttämistä vaikeuttaa joskus
tarvittavan numerosarjan pituus.

Työnaikaista tunnusta eivät talon asukkaat,
vierailijat ja posti hyväksy rakennuksen käytön-
aikaiseksi kerrosnumeroksi, josta johdetaan
myös huoneiden numerotunnukset. Esimerkiksi
rinteeseen rakennetussa monen portaan asuin-
kerrostalossa voi sisäänkäynti eri portaissa olla
eri kerrostasoilla – jonkin portaan sisäänkäynti-
kerros (1. kerros) voi siten olla samalla tasolla
kuin toisen portaan 2. kerros ja toisen kellari!
Ohjeita käytönaikaisesta kerrosnumeroinnista
on RT-kortissaRT 15-10635[9].

Rakennuttajan kannattaa panna painoa koh-
teeseen parhaiten sopivan tunnusjärjestelmän
valintaan. Talossa kävijöiden orientoitumistahel-
pottaa selkeä ja yleisessä käytössä oleva kerrosnu-
merointi. Kiinteistönhoidossa ja korjaustoimin-
nassa taas ei ole käytännöllistä, jos piirustuksien
kerrosnumerointi poikkeaa käytönaikaisesta.

Rakennusosatunnus
Piirustuksissa useimmin tarvittava luokitustun-
nus on rakennusosatunnus, mieluiten Talo 90
-nimikkeistön mukainen. Rakennusosistahan
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laativat eri suunnittelijat joukon erillisiä osapii-
rustuksia, jotka Talo 90 -tunnuksien avulla voi-
daan koota ryhmiksi. Tunnukset on merkittävä
vakiopaikkaan piirustuksen nimiöön ja piirus-
tusluettelossa niitä varten varattuun sarakkee-
seen tai tietokenttään. Samassa piirustuksessa
voi olla useita rakennusosia, joten tunnuksiakin
voi tarpeen mukaan olla useita.

Työlajitunnus
Myös Talo 90 -työlajitunnusta voidaan käyttää
lajitteluun, jos piirustuksissa on selvästi työn
suoritusta koskevia piirustuksia. Tällaisia ovat
esimerkiksi lattioiden kuviointia, alakattojen ja-
koja ja muurauksen limitystä koskevat piirus-
tukset. Tarpeen mukaan merkitään työlajitun-
nukset sekä piirustuksen nimiöön vakiopaikalle
että piirustusluetteloon.

Hankekohtaiset yksityiskohtien
tunnukset

Rakennusosien tyyppitunnukset
Talo 90 -nimikkeistö [10] tarjoaa numerotun-
nukset kaikille rakennusosille. Näitä käytetään
piirustusten nimiöissä osoittamaan, mitä raken-
nusosia piirustus käsittelee. Usein ei kuitenkaan
riitä, että piirustuksesta tunnistetaan sen sisällön
pääasiallinen luokka, vaan hankekohtaisesti tar-
vitaan osapiirustuksissa, luetteloissa ja eritte-
lyissä hienompaa jaottelua,rakennusosatyyppi-
en tunnuksia.

Rakennusosatyyppien tunnukset voidaan
muodostaa yleisestä luokittelevasta tunnuksesta
– esimerkiksi Talo 90 -rakennusosan tunnukses-
ta. Tavallisemmin käytetään tunnuksina kuiten-
kin rakennusosan nimestä muodostettua lyhen-
nettä. Tällaisen tunnuksen tulee olla yksilöivä
eli jokaisella rakennusosatyypillä on oltava tun-
nus, jota ei ole millään muulla rakennusosatyy-
pillä. Tunnusten on oltava myös samoja, joita
tästä rakennusosatyypistä käytetään rakennus-
selostuksessa [11]. Tällä tavoin piirustusten ja
rakennusselostuksen yhteiskäyttö on sujuvaa.

Rakennusosatyyppien tunnukset ovat yleisen
käytännön mukaan kirjainlyhenteitä, jotka ovat
havainnollisia ja helppoja muistaa. Esimerkiksi
Talo 90 -rakennusosastaF31 Ulkoseinäon mil-
tei jokaisessa rakennuksessa useita tyyppejä,
joiden tunnuksena käytetään kirjainlyhennettä
US (ulkoseinä) ja numeroa, esimerkiksi US1,
US2, US3 jne. Ikkunoiden (RO F32), ulko-ovi-
en (RO F33), sisäovien (RO F51) ja kalusteiden
(RO F71) toisistaan poikkeavista tyypeistä ja
mitoista käytetään niinikään kirjain-numerotun-
nuksia (esimerkiksi ikkunoista F1, F2, …, ul-
ko-ovista UO1, UO2, …, sisäovista D1, D2, …
ja kalusteista C1, C2,…). Tunnukset ovat han-
kekohtaisia, mutta niiden lyhenneosat usein va-
kiintuneen käytännön [12] mukaisia.

Tilojen tunnukset
Rakennuksen huoneet numeroidaan yleensä
kerroksittain juoksevasti huonenumeroilla, jot-
ka muodostetaan tavallisesti kerroksen käytön-
aikaisesta tunnuksesta (K, 1, 2, …n) ja yksi tai
useampinumeroisesta huonenumerosta. Huo-
nenumeroita käytetään mm. tilaselostuksessa
(ent. huoneselitys). Numeroinnin on oltava jos-
kus hyvin joustava, esimerkiksi konttoritalon
huonejakoja voidaan muuttaa käytön aikana
monta kertaa ja huonenumeroinnin tulee sopeu-
tua muutoksiin. Konttoritaloissa numeroidaan
huoneet siksi usein siten, että jokaista ikkunaa
varten on varattu huonenumero. Moni-ikkunai-
sen huoneen numerona käytetään vain yhtä, ta-
vallisesti pienintä varatuista numeroista, muut
jäävät ikään kuin varastoon tulevia huonejaon
muutoksia varten.

Huoneistojen numeroinnista on ohjeita val-
tionhallinnon standardissa [13].

Tunnusten merkitseminen
piirustuksiin ja piirustusluetteloihin
Tunnukset merkitään piirustuksien nimiöön sitä
varten varattuun tilaan. Hankkeen suunnitteli-
joiden olisi hyvä ennen piirustusten laadinnan
alkamista sopia keskenään, mihin kohtaan ja
millä tekstikoolla tunnukset merkitään, jotta eri
suunnittelijoiden piirustusten lajitteleminen oli-
si mahdollisimman helppoa.

Piirustuslehdenyksilöintitunnustavarten ni-
miössä on vakiopaikka [14]. Piirustuksen sisäl-
töä kuvaavat, lajittelua varten annetutluokitte-
lutunnuksetvoidaan sijoittaa nimiöön, esimer-
kiksi kentänpiirustuksen sisältöoikeaan laitaan
(kuva 2).

Piirustusluetteloa voidaan pitää yllä tietokan-
taohjelmalla tai tavallisella taulukko-ohjelmal-
la. Jos kullekin tietolajille on varattu tietokan-
nassa oma kenttänsä tai taulukko-ohjelmassa
oma sarakkeensa, voidaan kummastakin tulos-
taa luetteloita halutussa järjestyksessä: piirus-
tusnumeron mukaan, rakennusosien mukaan tai
työlajien mukaan.

Jos piirustusluetteloa ylläpidetään tietokanta-
ohjelmalla, on kutakin piirustustietuetta (yhtä
piirustuslehteä koskevaa tietokenttien joukkoa)
mahdollista laajentaa käsittämään piirustuksia
koskevia harvemminkin tarvittavia tietoja, ku-
ten viitteitä toisiin piirustuksiin, luetteloa kenel-
le ja milloin piirustus on lähetetty, muistiota pii-
rustuksesta vielä puuttuvista asioista jne. Pape-
rille tulostettujen luetteloiden tarvitsee kuiten-
kin sisältää vain kulloinkin tarvittavat tiedot.
Lajittelussa on mahdollista käyttää myös va-
linuetteloon tetaan vain esimerkiksi tiettyä ra-
kennusosaa koskevat piirustukset tarjouksia
varten.690
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Lajittelemalla piirustusluetteloa on helppo
tuottaa esimerkiksi tarjouslaskentaa varten ele-
menttipiirustusten, ovipiirustusten, hissipiirus-
tusten jne. luetteloita ja esimerkiksi työnsuori-

tusta varten muurauspiirustusten, laatoituspii-
rustusten, alakattopiirustusten jne. luetteloita.
Sama piirustuslehti voi kuulua useaan ryhmään.
Kuvissa 3, 4 ja 5 on esimerkkejä eri lajitteluista.

Piirustusten tunnukset ja piirustusluettelot

691

P n:o Muut RO TL Päiväys Sisältö MK

32 a F 41 18.19.98 Yläpohjan leikkaus YP 1

34 c F 41 18.19.98 Yläpohjan leikkaus YP 2 1:20

35 b F 44 52 18.10.98 Kattoikkuna, sovitukset 1:10

36 b F 31 41 20.10.98 Ulkoseinäleikkauksia US 1, US 2, US 3 1:20

37 a F 31 51 21.10.98 Ulkoseinäleikkaus US 4, laudoituskuvio 1:20

38 F 33 52 21.10.98 Puu-ulko-ovien asennus 1:10

39 F 32 52 21.10.98 Puuikkunoiden listoitus 1:10

40 F 33 32 22.10.98 Metalliulkovet, mitoitus 1:20

41 F 42 51 23.10.98 Räystäiden laudoitukset 1:20

Kuva 3. Ote piirustusluettelosta, lajittelu juoksevan piirustusnumeron (sarake P n:o) mukaan pii-
rustusten valmistumisjärjestyksessä.

Piirustuksen sisältö

Ulkoseinien leikkaukset
US 1, US 2 ja US 3
US 2:n muurauskuvio

Mittakaava

1:20
Rakennusosa

F 31
Työlaji

41
Suunnitteluala, työn n:o ja piirustuksen  n:o

ARK 1 12 036
Muutos

b

Kuva 2. Luokittelutunnuksia ja tyyppitunnuksia piirustuslehden nimiössä.

P n:o Muut RO TL Päiväys Sisältö MK

36 b F 31 41 20.10.98 Ulkoseinäleikkauksia US 1, US 2, US 3 1:20

37 a F 31 51 21.10.98 Ulkoseinäleikkaus US 4, laudoituskuvio 1:20

39 F 32 52 21.10.98 Puuikkunoiden listoitus 1:10

38 F 33 52 21.10.98 Puu-ulko-ovien asennus 1:10

40 F 33 32 22.10.98 Metalliulkovet, mitoitus 1:20

32 a F 41 18.19.98 Yläpohjan leikkaus YP 1

34 c F 41 18.19.98 Yläpohjan leikkaus YP 2 1:20

35 b F 44 52 18.10.98 Kattoikkuna, sovitukset 1:10

41 F 42 51 23.10.98 Räystäiden laudoitukset 1:20

Kuva 4. Ote piirustusluettelosta, lajittelu Talo 90 -rakennusosatunnuksen (sarake RO) mukaan.
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Rakennusosien ja työlajien
lajittelutunnukset
Edellä on perusteltu, miksi piirustusten sisältö
kuvataan lajittelua varten piirustuslehden ni-
miössä ja piirustusluettelossa ja miten Talo 90
-nimikkeistön [15] rakennusosa- tai työlajitun-
nukset merkitään piirustuksen yksilöintitunnuk-
sesta erikseen.

Talo 90 -rakennusosatunnukset on lueteltu
Talo 90 Yleisselosteen liitteessä 2 (Hanke-
nimikkeistö). Tunnuksen alussa käytetään tar-
vittaessa lyhennettä RO (rakennusosa). Raken-
nusosatunnukset valitaan ryhmistä

D Aluerakenteet
E Pohjarakenteet
F Rakennustekniikka
G LVI-järjestelmät
H Sähköjärjestelmät
J Tietotekniset järjestelmät

Myös Talo 90 -työlajitunnuksia voidaan käyttää
lajiteluun. Tunnukset on lueteltu Talo 90 Yleis-
selosteen liitteessä 3 Työlajinimikkeistö. Tun-
nuksen alussa käytetään tarvittaessa lyhennettä
TL (työlaji), esimerkiksi TL 41 (tiilimuuraus-
työ), TL 78 (alakattotyö).

Talo 90 -nimikkeistössä ei ole vahvistettua
paikkaa rakennuksen yleispiirustuksille. Ne
voidaan sijoittaa pääryhmänB Rakennuttami-
nenvapaaseen kohtaan B0, jolle voi antaa ni-
meksi Piirustukset. Nimikkeen alijaottelu on
sama, jonka RT-ohjekorttiRT 15-10223, Piirus-
tusluettelon laatimisohje[16] esittää jo Talo 80
-nimikkeistöä varten sovellukseksi yleispiirus-
tuksille (kuva 6).

CAD-piirustusten
kuvatasotunnukset
Tästä aiheesta oli artikkeli Rakentajain Kalente-
rin vuosikerrassa 1999 [17]. Tunnukset on laa-
dittu nimenomaan CAD-työskentelyä varten.
Ne perustuvat kansainväliseen ISO:n standar-
diehdotukseen [18], joka tultaneen vahvista-
maan myös suomalaiseksi standardiksi.

Kuvatasotunnukset korvaavat osan yllä käsi-
tellyistä tunnuksista vasta, kun CAD-järjestel-
mä on saatu kaikkien hankkeen osapuolien käyt-
töön, rakennuttajalle, suunnittelijoille, työmaal-
le, urakoitsijan hankintaosastolle ja rakennus-
tuotteiden valmistajille. Tällaisessa toiminta-692
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P n:o Muut RO TL Päiväys Sisältö MK

32 a F 41 18.19.98 Yläpohjan leikkaus YP 1

34 c F 41 18.19.98 Yläpohjan leikkaus YP 2 1:20

40 F 33 32 22.10.98 Metalliulkovet, mitoitus 1:20

36 b F 31 41 20.10.98 Ulkoseinäleikkauksia US 1, US 2, US 3 1:20

37 a F 31 51 21.10.98 Ulkoseinäleikkaus US 4, laudoituskuvio 1:20

41 F 42 51 23.10.98 Räystäiden laudoitukset 1:20

35 b F 44 52 18.10.98 Kattoikkuna, sovitukset 1:10

38 F 33 52 21.10.98 Puu-ulko-ovien asennus 1:10

39 F 32 52 21.10.98 Puuikkunoiden listoitus 1:10

Kuva 5. Ote piirustusluettelosta, lajittelu Talo 90 -työlajitunnuksen (sarake TL) mukaan.

Tunnus Nimike

RO B 01 Alue- ja kaavapiirustukset

RO B 02 Pohjapiirustukset (viralliset) 1:100, 1:200

RO B 03 Pohjapiirustukset (työpiirustukset) 1:50, 1:100

RO B 04 Leikkaukset (viralliset) 1:100, 1:200

RO B 05 Leikkaukset (työpiirustukset) 1:50, 1:100

RO B 06 Julkisivut

RO B 07 Rakennuttajan tutkimusten piirustukset, kuten pohjatutkimukset

RO B 08 Havainnollistavat piirustukset, perspektiivit, illustraatiot yms.

Kuva 6. Yleispiirustuksille varattavat Talo 90 -hankenimikkeistön tunnukset (kirjoittajan ehdotus).
Tunnuksen alkuun on tässä merkitty selvyyden vuoksi lyhenne RO (rakennusosa).

R
ak

en
ta

ja
in

 k
al

en
te

ri 
20

00
  |

  ©
 R

ak
en

nu
st

ie
to

sä
ät

iö
 R

TS
, R

ak
en

nu
st

ie
to

 O
y 

ja
 R

ak
en

nu
sm

es
ta

rit
 ja

 in
si

nö
ör

it 
AM

K 
R

KL
 ry



ympäristössä ei piirustuslehdellä ole enää entis-
tä asemaansa, koska halutun sisältöinen piirus-
tus voidaan tulostaa valituista kuvatasoista tar-
peen mukaan.
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