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Puuhapöytä on nimitys lasten kalustesarjalle, johon 
kuuluu pöytä ja neljä jakkaraa. Sarjan prototyyppi val-
mistui vuonna 2017.
Pöydän kansilevyllä on Patentti- ja rekisterihallituksen 
myöntämä mallinsuoja (Hakemusnumero M20175036). 

Tässä esitteessä esitellään prototyypin lisäksi pöydän 
kannesta versio, jossa on otettu huomioon teollisen sar-
jatuotannon mahdollisuudet. näistä vaihtoehdoista on 
esitetty piirustukset ja mitat. 

ToiminTa-ajaTuS

Pöydän kansiosaan on maalattu liitutaulumaalilla kau-
punkimaisema, joka toimii leikkialustana. maisema-
alustaan voi piirtää kalkkiliiduilla leikin mukaan. 
kanteen on CnC-jyrsitty kaksi uraa, joita voi käyttää 
leikkijunan ajoratana. kokonaisuuteen on saatu vaikut-
teita pöytään on liikenneleikkimatoista ja Brio-junien 
maailmasta. 

TYÖVaiHeeT

jakkaroiden ja pöydän suunnittelu ja toteutus on Sauli Hirvosen. kalustesarjan muutamissa työ-
vaiheissa on käytetty ulkopuolista työtä. urien jyrsintä on teetetty oppilastyönä koulutuskeskus 
Salpauksessa. jakkaran istuinosien tulostukset on teetetty Valopalkki oy:ssä (lahti).
muut vaiheet Hirvonen on tehnyt itse: runko-osien työstö koulutuskeskus Salpauksessa; 
pohja(ruisku)maalaus Wellamo-opistolla (lahti); maalaus, kokoaminen, promokuvat ideaverstas 
oy:lla (lahti). 
kiitos: Tapio kangasniemi, Petri isoluoma ja jani-Petteri uhrman.
lisätietoja: 
> lahenlehti.net > Harrastepaja > Puutöitä ja pienoismalleja > lasten kalustesarja
> lahtiwood.com
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PÖYTÄ - rakenTeeT

kaikki prototyypin osat ovat valmistettu massiivikoivusta. 
Pöydän korkeus on 600 mm ja kannen koko 1315 x 734 mm. 

Pöydän sarjatuotantossa voidaan käyttää 20-30 mm paksua 
koivuvaneria, jonka standarimitat ovat 1200 mm x 2400 mm. 
Sivun kolme mittakuvissa on kolme erikokoista ja -muotois-
ta pöytävaihtoehtoa.

levyistä voidaan valmistaa niin pöydän kansilevyjä 
kuin tasojakin, jotka voidaan yhdistää toisiinsa. Tason 
reuna voidaan viimeistellä melamiinireunanauhalla. 
Suunnitelmissa on huomioitu myös tasojen kulmien pyöris-
tykset. 

kaksoisura eli rata

kannessa olevat urat on toteutettu CnC-jyrsinnällä. ura-
jyrsinnöistä on mittakuvissa esitetty eri vaihtoehtoja. rata 
voidaan tehdä levyn poikki tai viistoon, ja ne voivat ristey-
tyä ja/tai kulkea rinnakkain.

urien väli on mitoitettu niin, että urissa voi ajaa esimerkik-
si Brio-merkkisillä junilla. mitat ovat ilmoitettu seuraavalla 
sivulla.

liitutaulumaali kannessa

Pöytäkansi pohjamaalataan, jolloin liitutaulumaali voidaan 
ruiskuttaa/sivellä kanteen sabluunaa hyväksikäyttäen riip-
puen tarvittavien värien määrästä, useammassa vaihees-
sa. 
kuvan prototyypissä liitutaulumaalia on käytetty kolmea eri 
sävyä. maalin ansiosta pöytään voidaan piirtää kalkkilii-
duilla ja pyyhkiä käytön aikana tai jälkeen puhtaaksi.

PÖYdÄn kanSi - rakenne
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Urat junia varten Liitutaulumaalin ansiosta
pöytään voi piirtää kalkkiliidulla
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miTaT - PÖYTÄ / TaSo 1:20
Vaihtoehtoisia tasoja sekä esimerkkejä urien paikoista
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1:1
Pöydän poikki-
leikkaus, urien 
mitat

186

30

3

6

1200
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r5

kanSi 1:2
Istuinkannen poikkileikkaus

20

300

HaVainnekuVa ja miTaT - jakkaraT

jakkaraT - rakenne

jakkarat ovat massiivikoivua, mutta istuinosat voidaan val-
mistaa myös vanerista. esimerkissä on neljä eri muotoista 
istuinosaa. Pohjamaalattuihin istuinosiin on tulostettu lii-
kennemerkit. jakkaroiden istuimen halkaisija/sivu n. 300 
mm, jakkaran korkeus 440 mm. istuinosan paksuus 20-30 
mm. jalat voidaan valmistaa myös metallista. 
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