
Rakennusprojekti Rakenna työpöytä

Rakenna puutarhaasi kiinteä lisäpöytä, niin ruohonleikkurin huoltaminen, polkupyörän 
korjaaminen, kalojen perkaaminen ja vaikkapa kukkien istuttaminen onnistuu varsinaista 
puutarhapöytää likaamatta. Puutarhajuhlien aikaan pöytä toimii kätevänä tarjoilutasona.



1.
Tee kaksi jalkaparia. Sahaa lankusta (45 x 45 mm) neljä 
860 mm:n pituista jalkaa R. Sahaa lankusta (45 x 45 mm) 
kehikon osiksi neljä 1015 mm:n pituista osaa S. Liimaa jalat 
osien S päihin ja kiinnitä ne kahdella ruostumattomalla 
ruuvilla (5 x 100 mm). Aseta alempien osien yläreuna 
390 mm:n päähän jalkojen alapäästä.

2.
Sahaa kuusi 505 mm:n pituista kehikon osaa T. Sovita jalkapariin 
kaksi osaa T pöydän rungon yläpuolelle ja kaksi sen alapuolelle. 
Liimaa osat T jalkoihin, ja vahvista kaikki nurkat kulmaraudoilla. 
Käytä ruostumattomia ankkuriruuveja (4,5 x 40 mm). Asenna 
kaksi viimeistä osaa T, toinen ylemmän kehikon keskelle ja 
toinen alemman kehikon keskelle. Liimaa ja kiinnitä 
kulmaraudoilla. Käytä ruostumattomia ankkuriruuveja (4,5 x 40 mm).

3.
Sahaa lankusta (45 x 45 mm) kaksi 680 mm:n pituista vinoa 
tukipuuta U. Aseta pöydän runko niin, että lyhyet sivut ovat suorassa 
kulmassa. Aseta tukipuut U paikalleen ja merkitse niiden päihin, 
mistä kohtaa ne sahataan vinoon. Sahaa sitten merkintöjen 
mukaisesti. Liimaa tukipuut pöydän runkoon, ja kiinnitä niiden 
molemmat päät ruostesuojatuilla yleisruuveilla (4,2 x 75 mm)
 ala- ja yläpuolelta.

6.
Kyllästä ja pohjamaalaa pöytä ja viimeistele se kahdella 
maalikerroksella. Ikkunamaali antaa pöydälle kovan pinnan. Voit 
myös rakentaa koko pöydän painekyllästetystä puusta.

4.
Sahaa oikohöylätystä puusta (21 x 95 mm) viisi 1105 mm:n 
pituista lautaa hyllyä V varten. Sahaa etumaiseen lautaan lovet 
jaloille. Sahaa taimmainen lauta 1015 mm:n pituiseksi, niin että 
se mahtuu vinojen tukipuiden U väliin. Kiinnitä tasaisin välein 
asetetut laudat tukipuihin kahdella yleisruuvilla (4,2 x 42 mm). 

5.
Sahaa oikohöylätystä puusta (21 x 95 mm) kuusi 1125 mm:n 
pituista lautaa X pöytälevyä varten. Sovita laudat tasaisin 
välein siten, että ne ulottuvat 15 mm kehikon ulkopuolelle 
lyhyillä sivuilla ja 15 mm pitkillä sivuilla.
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Ostoslista Nämä tarvitset rakennusprojektiisi
Kokonaispuumäärään sisältyy 10 prosentin marginaali hävikille. Arvioi tarvittava 
kokonaispituus.

Lankku 45 x 45 mm (yhteensä 14 m):
- 4 x 860 mm (R) 
- 4 x 1015 mm (S)
- 6 x 505 mm (T)
- 2 x 680 mm (U)

Oikohöylätty lankku 21 x 95 mm (yhteensä 14 m)
- 5 x 1105 mm (V)
- 6 x 1125 mm (X)

Ulkokäyttöön sopivaa puuliimaa

Ruuvit
- 16 kpl ruostumatonta ruuvia 5 x 100 mm
- 4 kpl yleisruuveja 4,2 x 75 mm  
- 66 kpl yleisruuveja 4,2 x 42 mm
- 72 kpl ankkuriruuvia 4,5 x 40 mm

Kulmaraudat
- 12 kpl 50 x 50 x 2,5 x 35 mm


