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Loft-asuminen on lähtöisin 1930- ja 1940-luvun New Yorkista. Varhainen loft-

asuminen tarkoitti asumista ja työskentelyä hylätyissä teollisuusrakennuksissa, joille 

oli tyypillistä avoimet tilat ja suuret huonekorkeudet. Ensimmäisiä loft-asukkaita oli-

vat taiteilijat, opiskelijat ja akateemikot, jotka viihtyivät yksinkertaisissa ja karuissa 

tehdasasunnoissa. Nykyisin loft-asuminen on haluttu ja moderni asumismuoto. 

Opinnäytetyössä esitellään loft-asumisen historia, kehittyminen ja tyylille ominaiset 

piirteet. Selvitys on pohjatietoa Sky Loft-projektille, Lahtelaisen noin 150 neliöisen 

kerrostaloasunnon konseptisisutussuunnitelmalle. Projektin toimeksiantajana toimi 

A.D. Arkkitehdit, joiden puolesta ohjaajana oli Pokko Lemminkäinen. Tavoitteena oli 

tehdä kahden hengen asunnon konseptisuunnitelma loft-asunnon tyyliä mukaillen, ja 

liittää tilaan saunakiekko, pyöreä rakenne, johon sijoitettaisiin asunnon kylpyhuone, 

WC, ja sauna. 

Työ kuvaa konseptisisustussuunnitelman suunnitteluprosessin vaiheet ja esittelee sen 

tulokset kuten luonnokset, lopulliset piirustukset, materiaalit, kalustevalinnat, valais-

tuksen ja visualisointikuvat. Tuloksena on avoin ja moderni loft-tyylinen asunto, joka 

täyttää nykyaikaisen asumisen vaatimukset. Materiaalit ja värimaailma ovat yksinker-

taisia, ja valaisin- ja kalustevalinnat ovat yhdistelmä urbaania tyyliä ja suomalaisia de-

sign-klassikoita.   
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Loft living is generally considered to have started in New York around the 1930s or 

the 1940s. The early loft apartment was a combination of a home and a workplace in 

abandoned factory buildings with large open spaces and high ceilings, but with few 

utilities. Nowadays, loft living is a current, desirable way of living, and often a luxury 

with little resemblance to its origins. 

This thesis describes the history of loft living and the factors that define a loft apart-

ment today. The topic of the loft-based interior design project is the sky loft project, a 

concept design for an apartment in Lahti.  The project came from and was made in co-

operation with A.D. Arkkitehdit, more specifically with Pokko Lemminkäinen. The 

concept design was to be made using loft living as an inspiration to the apartment. A 

defining point in the concept was also a central round structure that included showers, 

toilets, and a sauna. 

The thesis depicts the design process of a conceptual apartment and shows the results, 

blueprints, lighting and furniture choices, and visualization images. The choices made 

in the interior design process are based on research about loft living and the needs of a 

couple living there.  The space is open and flows from room to room with minimal se-

parating doors. Material choices are rough and simple, and the lighting and furniture 

style is a combination of Finnish design classics and urban elements. 
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KÄSITTEET 

Esteettömyys / accessibility 

Rakennus on esteetön silloin, kun se on kaikkien käyttäjien kannalta toimiva, turvalli-

nen ja miellyttävä käyttää. Tämä edellyttää sitä, että kaikkiin tiloihin ja kerrostasoihin 

on helppo päästä, ja kaikki toiminnot ovat helppoja käyttää. (Esteettömyys 2011) 

Loft 

Englanninkielinen sana loft tarkoittaa ullakkoa, parvea, ylisiä tai kirkon lehteriä. (Re-

kiaro ym. 1990, 1012)  

Loft-asunto / loft appartment 

1930–1940 -luvuilta peräisin oleva loft-asunto käsite tarkoitti alun perin pääasiassa 

taiteilijoiden käyttöönottamia vanhoja teollisuusrakennuksia, jotka toimivat sekä 

asuin-, että työskentelytiloina. Nykyisin käsitteen merkitys on löystynyt, ja sillä tar-

koitetaan asuntoa, jolla on tavallista korkeampi huonekorkeus ja avoin tilaratkaisu. Li-

säksi eräänä kriteerinä pidetään tyylin teollisuusmaisuutta ja puolivalmista tyyliä, jos-

sa esimerkiksi jätetään näkyviin asunnon vanhoja elementtejä tai tekniikkaa, kuten il-

mastointiputkistoja.  

 

1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön aiheeni oli toimeksiantajan, eli A.D. Arkkitehtien puolesta määritelty 

kerrostaloasunnon muuntamiseksi loft-tyyliseksi moderniksi huoneistoksi. Loft-

asunnolla tarkoitetaan yleisesti entistä teollisuusrakennusta, joka on muutettu asuin-

käyttöön. Asuintyylille on ominaista puolivalmiin oloinen sisustus ja tilojen avoimuus 

sekä isot huonekorkeudet. Lisäksi tilaan tuli suunnitella pyöreä tila, johon sijoitettai-

siin WC, kosteatilat ja sauna. Suunnitelmasta tehtäisiin konseptisuunnitelma, jonka 

asiakas voisi päättää halutessaan toteuttaa. Konseptinimeltään projekti on Sky Loft, eli 

taivasloft. 
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Keskeisenä tutkimusongelmanani oli selvittää, miten saisin nykyaikaiseen kerrostalo-

asuntoon loft-asunnon tunnelman. Ymmärtääkseni loft-käsitteen olemuksen, ja jotta 

pystyin soveltamaan sitä nykyaikaisen kerrostaloasunnon konseptisisustussuunnitel-

man kantavana ajatuksena, tutkin syvällisesti loft-asumisen historiaa ja piirteitä. Tut-

kimuksen tulokset ja omat ajatuksen aiheesta esittelen kappaleessa ”Suunnittelun pe-

rusta: Loft”.  

Työn tavoite oli suunnitella konseptin määritteiden mukainen tila niin, että se olisi mi-

toitukseltaan ja ratkaisuiltaan toteuttamiskelpoinen. Suunnittelussa on kiinnitetty eri-

tyistä huomiota esteettömyyteen ja mitoitus on mietitty niin, että sen tulisi läpäistä ra-

kennusvalvonnan kriteerit. Asiakaslähtöisyys on otettu huomioon tilan toimintoja ja 

tarpeita mietittäessä. Työssä esitellään konseptisuunnitelma huoneittain, kalusteratkai-

sut, valaistussuunnitelma, ja vaiheet jotka ovat johtaneet lopullisiin ratkaisuihin.  

 

2 KONSEPTIN MÄÄRITTELY 

Sky Loft-projekti määriteltiin konseptisuunnitelmaksi, joka tehtäisiin konseptiasteelle 

huolimatta siitä, olisiko asiakas halukas toteuttamaan suunnitelman vai ei. Konsepti-

suunnitelmaan kuului tilan jako ja toimintojen miettiminen, seinien paikat, kalusteva-

linnat, valaistussuunnitelma ja päämateriaalien määrittely. Konseptin päämäärittäjät 

olivat tyylisuunta ja tilaan sijoitettava saunakiekko.  

 

2.1 Loft-tyylisuunta 

Kohteen tyyli, tilallisista ratkaisuista materiaalivalintoihin, nojautuu loft-

asumistyyliin. Tyyli on perinteisesti asumista vanhoissa, teollisuusrakennuksista 

asuinrakennuksiksi muutetuissa tiloissa, joille on tyypillistä avoimet tilat ja teolli-

suusmainen sisustustyyli. Kyseisessä kohteessa tätä tyyliä sovellettiin nykyajan asu-

misvaatimuksiin sopivaksi niin, että se täyttää asiakaspariskunnan tarpeet. Tilalliset 

ratkaisut on pyritty pitämään avoimina, ja sisustus on selkeä ja yksinkertainen. Mate-

riaalivalinnat on pyritty tekemään loft-henkeen sopiviksi, mutta niissä on myös jou-
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duttu tekemään kompromisseja, jotta esimerkiksi pinnat pysyvät käytännöllisinä ja 

säilytystilaa on tarpeeksi. 

 

2.2 Saunakiekko 

Tyylisuunnan lisäksi olennaista Sky Loft-konseptiasunnossa on asunnon keskiöön si-

joitettu saunakiekko. Kiekkorakenne tuo asuntoon mielenkiintoa ja tekee pohjaratkai-

susta erityisen ja uniikin. Pyöreän kosteatilarakenteen sisälle sijoittuvat asunnon kyl-

pyhuone, kaksi WC:tä, sekä sauna. Yksi keskeisistä tehtävistäni Sky Loft-projektia 

tehdessäni oli saunakiekon tilajaon määrittely ja mitoitus sekä itse kiekon sijoittumi-

nen asuntoon. Haastetta tehtävään antoivat kiekon rajallinen halkaisija sekä säilytettä-

vien rakenteiden sijoittaminen kiekon sisään.  

 

3 SUUNNITTELUN PERUSTA: LOFT 

3.1 Loft-asumisen juuret 

Nykykäsityksen mukainen trendikäs ja tavoiteltu loft-asumisen poikkeaa runsaasti sen 

alkuperäisestä merkityksestä. Loft-käsitteen alkuperäiset juuret ovat Euroopassa, jossa 

erilaiset vaihtoehtoliikkeet asuttivat vanhoja teollisuusrakennuksia. Vuosisadan vaih-

teessa erityisesti Pariisissa rakennettiin erityisesti taiteilijoiden studiokäyttöön tarkoi-

tettuja rakennuksia, jotka olivat yksinkertaisia ja käyttötarkoituksen mukaisia. Tilat 

olivat korkeita, ja niitä jaettiin usein korkeussuunnassa parvilla, joissa taiteilijat päivän 

työskenneltyään lepäsivät. Loft-asuminen juontaa juurensa vahvasti myös 1940-luvun 

New Yorkiin, jossa hylättyjä tehdasrakennuksia ja varastotiloja alettiin Eurooppalais-

ten esikuviensa mukaan muuttaa vähävaraisten taiteilijoiden ja käsityöläisten asumis- 

ja työskentelytiloiksi.  (Lofts 2009: 149; Lofts 1999: 4.) 
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Kuva 1. Pariisilainen taiteilija-asunto vuodelta 1906. Kyseinen rakennus passage de 

Dantzig-kadulla rakennettiin nimenomaan taiteilijoiden studio- ja asumiskäyttöön. 

(Lofts 1999, 107) 

Suurin osa New Yorkin loft-asunnoista oli rakennettu vuosien 1900 ja 1920 aikana 

alunperin pienten teollisuusyritysten käyttöön. Vuosien 1930 ja 1940 aikana nämä 

pienen tuotannon yritykset alkoivat vähitellen siirtyä suurempiin liiketiloihin kaupun-

gin keskustasta uloimpiin kaupunginosiin, jättäen tehtaansa, pesulansa, varastolilansa 

ja tuotantorakennuksensa käyttämättömiksi. Aikaisemmin tehdaskäytössä kukoista-

neet kaupunginosat, kuten SoHo, hylättiin paremman liiketilan toivossa yritysten siir-

tyessä Wallstreet:lle ja Greenwich Village:een. Tämä kaupunkirakenteen muutos tar-

josi kuitenkin erityisesti kaupungin kekseliäälle taiteilija- ja akateemikkoväestölle 

mahdollisuuden tilojen uudelleenkäyttöönottoon asunto- ja työskentelytiloina, mikä 

johti alkuperäisen loft-asumismuodon syntymiseen. (Lofts 2009: 15 ̶ 15; Field&Irving 

1999: 4 ̶ 5, 8 ̶ 11.) 
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Kuva 2. 1900-luvun alun pienteollisuutta New Yorkissa. Kuvassa Moe Levy & Co:n 

vaatetehdas vuonna 1911. Työskentelyolosuhteet olivat ahtaat ja työpäivät pitkiä ja 

raskaita. (Lofts 1999, 4) 

 

New Yorkin SoHo kaupunginosa oli tunnettu tuohon aikaan valurautakehikkoisista 

rakennuksistaan, joista vanhimmat olivat peräisin 1850-luvulta. Alun perin tällaisia 

rakennuksia ruvettiin rakentamaan kevyelle teollisuustuotannolle, joka tarvitsi useita 

kerroksia ja suuria avoimia tiloja toimintaansa. Valurautarakentaminen vapautti julki-

sivun kantavaa merkitystä, ja vahvojen palkistojen välit pystyttiin täyttämään edulli-

semmalla materiaalilla, lasilla. Nykyisin näitä rakennuksia arvostetaan niiden innova-

tiivisen teknisten, rakenteellisten ja arkkitehtonisten saavutusten takia, ja ne myös en-

nustivat tulevaa modernismia suurine lasisine julkisivuineen. Silloinen SoHo kaupun-

ginosan teollisuusrakennusten tyhjeneminen tarkoitti kiinteistöjen omistajille kuiten-

kin rakennusten erityisyydestä huolimatta vuokratulojen loppumista, joten uusi käyttä-

jäkunta otettiin vastaan avosylein. Uusille asukeille, eli opiskelijoille, taiteilijoille, kir-

jailijoille ja akateemikoille, hylätyt tehdasrakennukset tarjosivat mahdollisuuden työs-
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kentelyyn tavallista suuremmissa huoneistoissa, joiden vuokrakustannukset olivat vä-

häiset. Asuntoja vallattiin ja tilaa raivattiin vanhojen painokoneiden ja koneistojen 

keskelle. Tilat olivat kuitenkin askeettisia, ja soveltuivat vain hädin tuskin asumiseen, 

sillä niistä puuttuivat usein yleinen kodin tarpeisto, wc:t ja keittiöt, suihkunakin toimi 

usein takapihalla oleva letku ja ämpäri. Erityisesti boheemi ja aatteellinen taiteilijavä-

estö kuitenkin sopeutui hyvin karuun ja riisuttuun elämäntyyliin, jossa taiteen vuoksi 

kärsimys oli hyväksyttävän lisäksi jopa toivottavaa. SoHo kaupunginosa alkoi kasvat-

taa mainettaan taiteilijoiden ja luovien ihmisten kohtaamispaikkana, ja monet silloiset 

loft-asunnot toimivat myös erilaisten esitysten ja taidenäyttelyiden järjestyspaikkana. 

Pitkään tällaiset kokoontumiset ja esitykset säilyivät taiteilijaväestön yksinoikeutena, 

eikä hienostoluokka kiinnostunut niistä, sillä tapahtumat olivat pieniä ja yksinkertai-

sia, eikä niissä liikkunut juurikaan rahaa. (Lofts 2009: 15 ̶ 15; Field&Irving 1999: 4 ̶ 5, 

8 ̶ 11.) 

 

Kuva 3. Tehtaasta studioksi. Kuvassa taiteilija Robert Motherwell loft-asunnoksi muu-

tetussa kodissaan Manhattanilla. (Lofts 1999, 11) 

Suurien tilojen ja matalien vuokrakustannusten lisäksi muutto vanhaan teollisuusra-

kennukseen oli myös poliittinen kannanotto. 1950 -luvulle tultaessa alkoi yleistyä ta-

voiteltava unelmakuva lähiössä asuvasta keskiluokkaisesta perheestä, autoineen, puu-

tarhoineen ja valkoisine aitoineen, ja tällaisesta elämästä muodostui menestyksen 

symboli. Rapistuneeseen tehdasrakennukseen muuttamisesta taas tuli valtavirran suun-

tausten vastustamista kannattava teko. Loft-elämäntyyliin asettuminen oli perustarpei-
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siin tyytymistä ja yksinkertaista elämää, ja erityisen kantaaottavaa siitä teki myös se, 

että vanhojen tehdasrakennusten valtaus ja asuttaminen oli myös laajalti laitonta. Tuon 

ajan loft-asukkaista muotoutui vallankumouksellisia toisinajattelijoita, ja vasta vuonna 

1964 tehtiin lakialoite, joka sallisi taiteilijan ottaa käyttöön hylätyn rakennuksen kaksi 

kerrosta, jos hän rekisteröisi toimintansa paikallisten viranomaisten kanssa. Tähän ai-

kaan SoHo:n alueella asui 3000 rekisteröityä taiteilijaa. (Field&Irving 1999: 5, 10.) 

Loft-asuminen ja asunnoista avautuvat näkymät vaikuttivat myös sen ajan taiteeseen. 

Itse asunnot olivat suuria ja sijaitsivat usein ylimmissä kerroksissa, ja kadulta avautu-

vat näkymät ja värivalot heijastuivat sen ajan taiteilijoiden töihin. Lisäksi huoneistojen 

silkka koko myös usein suurensi taiteilijoiden töitä, sillä pienet taulut tuntuivat huk-

kuvan loft-asuntojen tilamereen. Vanhojen teollisuusrippeiden muodostama tunnelma 

ohjaili myös taiteilijan kättä karumpaan ja urbaanimpaan suuntaan. (Field&Irving 

1999: 10 ̶ 11.) 

 

3.2 Loft-asuminen leviää 

Amerikasta loft levisi edelleen käsitteenä taiteilijamaisena ja vapaana asumismuotona 

teollisuusmaisine yksityiskohtineen. Amerikassa varsinkin 1970- ja 1980- luvuilla 

suurta huomiota saanut loft-asuminen levisi esimerkiksi Isoon Britanniaan laittomasta 

asumismuodosta pääasiassa varakkaiden erikoiseksi asumismuodoksi, toisin kuin 

Amerikassa jossa se levisi massamuuttona vähävaraisten keskuudessa. Lontoon en-

simmäisiä virallisia loft-projekteja oli entisen Bryant&May tulitikkutehtaan muunta-

minen loft-asunnoiksi. Asukkaille tarjottiin loft-elämäntyyliä ”amerikanmalliin”, eli 

hyvin vähäisin perustarpein, mutta ne olivat silti esikuviinsa verrattuna hyvin varustel-

tuja. Projektin menestyttyä tehtaan käyttöönottanut yhtiö London Buildings alkoi laa-

jentaa toimintaansa ja ryhtyi muuntamaan muitakin tehdasrakennuksia loft-asunnoiksi. 

(Lofts 2009: 38 ̶ 39.) 

Silloin vielä muurin jakamassa Berliinissä idea tehdasrakennusten muuntamisesta 

asuinkäyttöön kiri ensimmäisenä pienten opiskelija liikkeiden ja taiteilijaryhmien kor-

viin, ja sain alkunsa hyvin samanlaisista asumuksista kuin alkuperäiset innoittajansa. 

Epävakaisessa ilmapiirissä ja kovia kokeneesta kaupungista löytyi paljon hylättyjä ra-
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kennuksia jotka pystyttiin valloittamaan ja muuntamaan asumiskelpoisiksi. (Lofts 

2009: 39.) 

Myös muihin Euroopan maihin loft-asuminen rantautui usein samantyylisesti, amerik-

kalaisia esikuviaan mukaillen, muttei kuitenkaan vähävaraisten opiskelijoiden tai tai-

teilijoiden asumukseksi, vaan vastakkaisesti varakkaille. Erityisesti suuret kaupungit, 

kuten Barcelona, Berliini, Chicago, Manchester ovat liittyneet loft-liikkeeseen. Ra-

kennuttajat ympäri maailmaa ovat ryhtyneet muuttamaan rapistuneita tehdaskohteita 

loft-nimikkeellä myymällä asuntoja kuluttajille tyhjinä moduuleina, jossa asiakas saa 

itse ratkaista tilajaon ja toiminnot. (Field&Irving 1999: 5.) 

Suomeen loft-asuminen levisi Lontoosta. Sen historia ylettyy vain muutaman vuoden 

taakse, mutta ilmiö on kasvattanut suosiotaan. Tiukat rakennusmääräykset ovat hidas-

taneet Suomessa loft-ilmiön rantautumista ja hankaloittaneet rakennusprojekteja. Vä-

hitellen ilmiö kuitenkin on saanut jalansijaan Suomessakin. Esimerkiksi Sipoossa 

asuntoja on tehty entiseen mielisairaalaan, Lappeenrannassa vanhaan panimoon, ja 

Vaasassa asuintiloiksi muutettiin useita erilaisia tahdasrakennuksia. Myös Turussa to-

teutettiin loft-hanke vuonna 2002, jossa Wärtsilän vanha ammattikoulurakennus muu-

tettiin asuintiloiksi. Skanskan remontoimassa Mekanossa huonekorkeudet nousivat 4,5 

metriin ja asuntoja vanhoihin tiloihin tuli kaiken kaikkiaan noin kuusikymmentä. Ra-

kennusvaiheisiin kuului muun muassa lisäeristyksen lisääminen ja ikkunoiden lasien 

kolminkertaistaminen, sekä asuntoihin asennettiin lattialämmitykset ja internet-

yhteydet. Lautavalujen jäljet ja ilmastointiputkisto jätettiin näkyviin. Asunnot myytiin 

ennätysajassa. (Turunen 2002.) Helsingissä, jossa muutoin on vain vähän mahdolli-

suuksia loft-asumiseen, toteutettiin vuonna 2007 rakennushanke Arabianrantaan, jo-

hon rakennettiin Suomen ensimmäinen loft-kerrostalo. Asiakas valitsee asuntoon ra-

kennettavan kylpyhuoneen, mutta vastaa muuten itse tilan ratkaisuista väliseinineen, 

parvineen ja keittiökalusteineen. Kyseessä ei siis ollut vanhan remontoiminen ja kun-

nostaminen vaan täysin uusi rakennus, joka toteutettiin loft-periaatteita mukaillen. 

Projektista sai alkunsa toistaiseksi vielä vakiintumaton termi `uusloft`, joka tarkoittaa 

loft-asuntoa, joka on alunperinkin rakennettu asuinkäyttöön.(Salmela 2006.) 
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3.3 Hukkatilasta luksukseksi 

Nykyinen loft-asunnon käsite on muuntunut aikojen saatossa melkoisesti. Alkuperäi-

set loft-asunnot, jotka asutettiin periaatteella ”mahdollisimman paljon tilaa mahdolli-

simman vähillä kustannuksilla”, olivat usein lahoja ja kolkkoja tiloja, joista puuttui 

lämmitys ja juokseva vesi. Tilat olivat halpoja, vielä 1950 luvulla 15$ kuukausittain 

maksavia huoneistoja, joihin oli usein jätetty tilojen entisestä käytöstä jääneitä teolli-

suuskoneita ja romua. Taiteilijoiden asutettua loft-alueita, siirtyivät heidän perässään 

alueelle myös taiteen jälleenmyyjät ja heidän perässään taidegalleriat, vähitellen myös 

kaupat ja ravintolat.. Muutokseen vaikutti paljon myös media, jossa kuvattiin ja haas-

tateltiin usein tunnettuja taiteilijoita, ja loft-asumista esiteltiin positiivisessa valossa. 

Myös televisio ja elokuvat esittelivät loft-asumisen eri muotoja. 1960-luvulta lähtien 

arkkitehdit ovat irrotelleet ja tehneet kokeellisia tiloja erityisesti loft-asunnoista, ja ne 

ovat saaneet paljon julkisuutta alan eri julkaisuissa. Vuoteen 1975 mennessä loft-

asunnon vuokra oli noussut 15$:sta 400 $:iin, ottaen huomioon että vasta juuri näihin 

aikoihin kyseinen teollisuustilojen muuntaminen asuintiloiksi New Yorkissa laillistet-

tiin. (Field&Irving 1999: 5, 8 ̶ 11, 42 ̶ 47.) 

Usein nykyisillä ja 1940-luvun loft-asunnoilla yhteistä ovat enää ainoastaan avoimet 

tilaratkaisut. Nykyisin loft-asuminen on pääasiassa entisajan esikuviensa kopioimista, 

kun uusien rakennusten tiloja pyritään saada vaikuttamaan puolivalmiin ja teollisuus-

maisen tuntuisiksi, kun ennen tilojen käyttö teollisuudessa tarkoitti rakennuskustan-

nusten minimoimista ja pintoja jätettiin paljaiksi koska niiden viimeistely ei ollut tar-

peellista. Nykyisen loft-asumisen taustalla on usein halu olla taiteellinen ja boheemi, 

eikä se nykyisessä muodossaan vaadi minkäänlaista todellista yhteyttä taidemaail-

maan. (Field&Irving 1999: 42 ̶ 47.) 

Loft-asuminen nykypäivänä on hyvin ristiriitaista, sillä niiden alkuperäinen merkitys 

on ajautunut kauas 1940-luvun New Yorkin ja Ranskan esikuvistaan. Parhaimmillaan 

loft-asunto on otettu käyttöön kunnioittamalla tilan historiaa, eikä rakenteisiin tai al-

kuperäisiin materiaaleihin ole puututtu, vaan tila on muokattu asumiskelpoiseksi sen 

omien mahdollisuuksien mukaan. Loft-asumista voidaan pitää ekologisena ratkaisuna, 

kun jo olemassa olevia hylättyjä tehdasrakennuksia ja tuotantolaitoksia otetaan asu-

miskäyttöön, mutta vanhan rakennuksen käyttöönotto vaatii usein myös pitkää raken-
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nusprosessia kun niihin joudutaan rakentamaan lisäeristyksiä ja viemäröintejä. 

(Field&Irving 1999: 42 ̶ 47.) 

Nykyisin loft-asumista pidetään trendikkäänä asumismuotona, ja on erittäin suosittua. 

Se mielletään usein nykyisin myös esikuvastaan poiketen kalliina, jopa vain rikkaiden 

asumismuotona, johon liittyvät vahvasti myös kodista mahdollisesti löytyvät design 

klassikot. Tyylistä on tullut ihannoitava, ja usein myös uusi arkkitehtuuri jäljittelee 

vanhojen tehdasrakennusten tuntua jättämällä rakenteita näkyviin ja käyttämällä teräs-

tä ja palkistoja.  

 

Kuva 4. Loft inspiraatiota arkkitehtuurissa. 1989 valmistuneessa rakennuksessa näkyy 

selvästi loft-tyylille tyypillisiä piirteitä. (Lofts 1999, 191) 

Loft-tyyliä jäljitellään nykyisin paljon myös ravintoloissa ja muissa julkisissa tiloissa, 

eikä se näin ole enää rajoittunut pelkkien asuintilojen tyyliksi. 
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3.4 Loft-tyylin piirteitä 

Vuosien saatossa muotoutuneeseen loft-tyyliin kuuluu paljon erilaisia piirteitä ja ylei-

sesti huomattuja yhtäläisyyksiä. Tässä kappaleessa esitellään yleisiä loft-tilan piirteitä, 

ja myös pienempiä yksityiskohtia, joiden ajatellaan kuuluvan sen ilmeeseen. 

Yleisesti loft-rakennukset ovat kooltaan jopa muuta rakennuskantaa pienempiä, mutta 

sen sisällä olevien asuntojen mittasuhteet ovat suuria. Näillä rakennuksilla ei juuri 

koskaan ole pihaa tai muuta omaa tilaa katutasossa, vaan ne liittyvät suoraan ulko-

oven kautta kaupunkiin. Hyvin toteutetuissa loft-kohteissa olemassa olevaan rakentee-

seen ja tilanjakoon ei ole puututtu, vaan tilaa käytetään sen alkuperäisessä muodossa 

soveltamalla omaa elämää tilan mukaan, ei toisinpäin. Lisäksi nämä olemassa olevat 

rakenteet jätetään paljaiksi. Usein vanhoissa loft-rakennuksissa on käytössä vain tava-

rahissi, uusimpiin on rakennettu jälkeenpäin myös henkilöhissejä. Huonekorkeus on 

tyypillisesti korkea, ja kantavat rakenteet ovat usein pylväitä tai holvikaaria. Raken-

nusmateriaalina on käytetty paljolti rautaa, tiiltä ja teräspalkkeja. Runkona voi olla 

myös puupalkisto, ja puuta on käytetty myös lattioissa. Lasipintoja ja lasitiiltä käyte-

tään tilanjakajina ja kaiteissa, ja myös rakennusten julkisivua hallitsevat usein laajat 

lasipinnat. Monissa loft-kohteessa yksi tai useampi seinä on kokonaan ikkunapintaa 

lattiasta kattoon. Usein loft-tiloissa käytetään parvia tai välikerroksia joko kokonaan 

tai osittain jakamaan tilaa korkeussuunnassa. Näihin välikerroksiin sijoitetaan perin-

teisesti nukkumatilat, jotka alkuperäisessä muodossaan taiteilijoiden käytössä olivat 

vain patjan kokoiset. (Field&Irving 1999: 137 ̶ 140.) 

Myös pienemmissä yksityiskohdissa ja sisustuksissa voidaan havaita tekijöitä, joita 

voidaan pitää loft-tyylille ominaisina. Kalusteiden yleinen tyyppi voidaan jakaa kah-

teen eri tyyliin: kalliit, usein klassikoiksi muodostuneet ja ikonimaiset, ja vaatimatto-

mat, usein kierrätysmateriaalista rakennetut ja puuverstastyyliset kalusteet. Ensimmäi-

sen kalustetyylin edustajia ovat esimerkiksi Gerrit Rietveldin, Le Corbusierin tai Ei-

leen Grayn tunnetut kalusteet, jotka usein edustavat näyttelymäisesti avoimilla pai-

koilla. Tässä tyylissä on yleistä että loft-asunto on kärjistettynä hyvin pelkistetty ja 

myös kliininen ympäristö. Tällaisen tyylin loft-asunnoissa esitellään myös paljon tun-

nettuakin taidetta, ja suuret ja usein abstraktit taulut ovatkin loft-asunnoissa yleisiä. 

Yleistä on myös paikallisen historian ja tyylin mukainen kalusteiden käyttö, esimer-

kiksi suomalaiseen loft-asuntoon kuuluu ehdottomasti Alvar Aallon ja Eero Aarnion 
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kalusteet. Toisen tyylin kalusteet ovat taas huokeita ja usein kirpputoreilta kerättyjä tai 

perittyjä huonekaluja. Kalusteita rakennellaan myös itse, ja niissä käytetään erikoisia 

rakennusmateriaaleja, kuten betoniharkkoja hyllyjen pitiminä tai metallisankoja sän-

gynjalkoina. Näihin loft-asuntoihin ovat löytäneet tiensä myös esimerkiksi ruotsalai-

sen IKEAn kalusteet, jotka sopivat usein yksinkertaisella tyylillään hyvin avoimiin ti-

loihin. Tyyli on yleispiirteiltään karheampi ja sisältää enemmän kalustoa ja tavaroita. 

Tämä kalustetyyli on alkuperäiselle loft-tyylille uskollisempi boheemilla ja rennolla 

otteellaan. Tyylit ovat keskenään hyvin ristiriitaisia, mutta molemmat asettuvat hyvin 

loft-asunnon sisuksiin. Tyylejä yleisesti myös yhdistellään, ja ne toimivatkin usein 

parhaiten toistensa tukijana, ja luovat yhdessä mielenkiintoisia vastakkainasetteluja. 

Usein yleisessä kaluste ja sisustustyylissä on myös maantieteellisiä eroavaisuuksia, 

esimerkiksi espanjalaiset loft-asunnot ovat värimaailmaltaan pohjoismaisiin verrattuna 

huomattavasti lämpimämmän ja täyteläisemmän sävyisiä. (Field&Irving 1999: 137 ̶ 

140.) 

Muita yleisiä tyylipiirteitä loft-asunnoille ovat historiallisen tai alkuperäisen esineistön 

käyttö, ja viimeistelyissä, kuten ovenkahvoissa ja pyyhekouluissa käytetään lähes 

poikkeuksetta ruostumatonta terästä. Eräs mielenkiintoinen yksityiskohta loft-

asunnoissa on se, että ikkunoissa ei lähes koskaan sallita verhoja, ja jos sallitaan, täy-

tyy niiden ehdottomasti olla funktionaaliset. Keittiöissä, ja muualla käytettävät kodin-

koneet ovat myös usein ammattikäyttöön tarkoitettuja teollisuuskoneita, nekin ruos-

tumattomasta teräksestä, ja niissä näkyy loft-asujan luksuksen tavoittelu, mutta myös 

ehdoton toiminnallisuus. Varsinkin Saksassa loft-rakentamiselle on yleistä, ettei keit-

tiöitä rakenneta kiinteiksi, vaan ne otetaan muuttamisen yhteydessä muun kaluston ta-

voin mukaan. Usein loft-asuntojen katoissa tai seinällä voidaan myös nähdä ripustet-

tuna pyörä tai pari, ja tämä tapa kuvastaakin halua tuoda tilaan esineistöä, joka nor-

maalisti asuinhuoneistoon näkyville ei kuulu. Samaa tarkoitusta palvelevat myös esille 

jätetyt kuntosalivälineet tai ompelukoneet. Usein loft-tiloihin tuodaan myös tavallista 

kookkaampaa esineistöä, kuten pingispöytiä tai koripalloverkko telineineen. Entisai-

kana loft-huoneiston keskelle silkan painavuutensa takia jätetty painokone on löytänyt 

modernin vertauskuvansa. (Field&Irving 1999: 137 ̶ 140.) 



  19 
 

 

 

Kuva 5. Moderni loft-tyylinen keittiö. Belgialaisessa loft-asunnossa näkyy tyylille 

ominaisia piirteitä, materiaalit ovat karheita ja kalusteet pelkistettyjä. (Asensio 2002, 

163) 

Edellä mainitut seikat eivät kuitenkaan millään tavoin ole loft-asunnon määrittäjiä tai 

kriteereitä, vaan ainoastaan yleistyneitä tapoja jotka voidaan löytää useista asunnoista 

yhdistävänä tekijänä. Jokainen loft-asunto voidaan määrittää vapaasti omistajansa tyy-

lin mukaan, ja pääasiassa loft-määritelmä onkin vain arkkitehtoniseen rakennusmuo-

toon viittaava.  

 

3.5 Avoin tila 

Usein varmin loft-tilojen yhteinen tekijä on avoin tilaratkaisu. Alkuperäinen loft-

asumisen ajattelu, jossa taide ja asuminen yhdistyivät, on muotoutunut ajatukseksi ti-

lojen eri toimintojen yhdistymisestä. Väliseinättömyys tukee hyvin loft-asumistyylin 

historiaa ja antaa asujalle vapaat kädet tilan toimintojen ripotteluun vapaasti ja poistaa 

myös perinteisen tilojen hierarkia ajattelun. Äärimmäisyyksiin viedyt, hyvin avoimet 
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loft-tilat aiheuttavat ristiriitaisia reaktioita käyttäjissään. Useat loft-asukkaat tuntevat 

itsensä tilassa vapautuneeksi ja rauhalliseksi, ja tuntevat hallitsevansa ympäröivän ti-

lan kaiken ollessa näkyvillä. Tila rohkaisee usein asujiansa rehellisyyteen ja avoimuu-

teen. Jotkut saattavat kokea avoimen tilan myös ahdistavaksi, sillä suuret ikkunapinnat 

ja väliseinättömyys eivät jätä paljoa tilaa yksityisyydelle ja salaisuuksille. Joissain 

loft-tiloissa käyttäjä saattaa myös kokea taidenäyttelymäisen tunnelman, kun tilan si-

sustus on karsittu minimiin ja pinnatkin ovat usein valkoisia. 

 

Kuva 6. Avoin loft-asunto. Entisessä North Dallas Power & Light Substation-

teollisuusrakennuksessa sijaitsevassa loft-asunnossa kalusteita on käytetty hyvin har-

kitusti ja tila on äärimmäisen avoin. (Lofts 1999, 47) 

Suomalaiseen ajattelumaailmaan loft-asumisen avoimuus sopii usein hyvin, sillä suo-

malaisen asumisen perinteet pohjautuvat entisaikojen maalaistalojen tupien tilaratkai-

suun, joissa suuressa yhteisessä ja keskeisessä tilassa syötiin, nukuttiin ja oleskeltiin. 

Ongelmallista suurissa tiloissa on usein tilan pitäminen lämpimänä tasaisesti, ja mo-

nesti loft-kohteissa lattialämmitys onkin ehdoton ratkaisu. Avoin tila on haasteellista 

myös akustiikan kannalta, ja vaatii hyvät seinä- ja lattiaeristykset. Yleinen piirre loft-

ajattelussa on kuitenkin ehdoton vapaus. Vaikka usein loft-intoilijat ja perfektionistit 

asian suhteen vannovat ehdottoman autenttisen loft-elämyksen nimeen alkuperäisine 
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ovennuppeineen ja tiiliseinineen, on kuitenkin vielä yleisempää ajatella, että jokainen 

loft-asukas on vapaa käyttämään tilan juuri niin kuin itse haluaa. Todellinen loft-henki 

merkitsee oman itsensä ilmaisua haluamallaan tavalla, joten asukkaalla tulisi olla oi-

keus sisustaa loft-asuntonsa vaikka kodikkaaksi mummonmökki-tyylin edustajaksi 

näin halutessaan. Alkuperäiset loft-asujat, taiteilijat, arvostivat yksilönvapautta ja oi-

keutta mielipiteeseen, ja tämä vapausajattelu liitetään vielä nykyisinkin loft-hengen 

perusajatukseksi.  (Field&Irving 1999: 75 ̶ 77; Wilhide 2008/2009: 129 ̶ 130.) 

 

4 SUUNNITTELUN TEOREETTISET PERUSTEET 

4.1 Tutkimuskysymys 

Tutkimuskysymyksellä pyrin rajaamaan ja fokusoimaan aihealuetta. Tutkimuskysy-

mys kulki suunnitelmaa tehtäessä mukana myös punaisena lankana ratkaisuja tehtäes-

sä, ja usein tein lopulliset päätökset tutkimuskysymykseen nojaten. Tutkimuskysy-

mykseni asetin muotoon, ”Kuinka saada nykyaikaiseen kerrostaloasuntoon loft-

asunnon tunnelma?”. Todellinen loft-tyyli on vaatimaton ja äärimmäisen avoin, ja teh-

tävänäni olikin pohtia, miten tyylin henki saataisiin tilaan ilman että käytännöllisyys 

kärsii, ja niin ettei suunnitelma ajaudu liian kauas asiakkaan tarpeista ja toiveista.  

 

4.2 Tutkimuskysymykseen vastaaminen 

Sky Loft konseptisuunnitelmaa varten loft-tyyliä arkipäiväistettiin ja tehtiin per-

heasumiselle sopivaksi. Loft-asumisen tyypillinen avoimuus toteutettiin nykyaikaisel-

la vivahteella niin, että tarvittaessa tilaa saadaan suljetummaksi, mutta normaalikäy-

tössä kaikki tilat ovat yhteydessä toisiinsa, ja kulku niiden välillä on rajoittamatonta. 

Saunakiekko on tilan keskiössä, ja sitä kiertämällä pääsee kulkemaan kaikkiin asun-

non huoneisiin. Tilanteen niin vaatiessa, kuten vieraiden majoittuessa asunnossa, tilaa 

voidaan sulkea kevyin liukuovin. Yhtenäisyyttä tilojen välillä korostaa myös yhtenäi-

nen lattiamateriaali, joka, märkätilat poislukien, jatkuu huoneiden läpi. Arkkitehtoni-

sesti pyöreänmuotoinen saunakiekkorakenne piiloutuu kulmattomuudellaan tilaan, ja 

antaa vaikutelman jatkuvuudesta.  
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Loft-tyyli korostuu suunnitelmassa myös yksityiskohdissa. Yläkaapit on riisuttu mi-

nimiin, keittiökaapistot seisovat jaloilla, materiaalit ovat loft-henkisiä, ja tilassa ei ole 

verhoja. Lisäksi tilaa hallitseva seinäteos muistuttaa alkuperäisistä loft-asunnoista, 

jotka olivat usein taiteilijoiden käytössä. Sisustus on kauttaaltaan hyvin pelkistetty ja 

yksinkertainen. Kalustevalinnat ovat päätyyliltään urbaania ja modernia tyyliä, johon 

on yhdistetty valikoituja suomalaisia design klassikoita.  Loft-tyylissä yleistä on tuoda 

tilaan oman kulttuurin design historian kohokohtia, jotka pääsevät oikeuksiinsa yksin-

kertaisessa sisustuksessa ja avoimessa tilassa. Sky Loft konseptisisustuksessa tällaisia 

klassikkoja on kerätty 1950–1960 -luvuilta, kalusteita Yrjö Kukkapurolta ja valaisin 

Yki Nummelta.  

 

4.3 Käsitekartta 

Käsitekartassa määrittelen mahdollisimman laajasti työhön liittyviä tekijöitä.  

 

Kuva 7. Käsitekartta 

Yllä olevassa käsitekartassa on lueteltuna erilaisia työhön liittyviä aihealueita, jotka 

kaikki osaltaan vaikuttavat työn lopputulokseen. Päätekijöiksi määritin asiakkaan, 

toimeksiantajan, itseni suunnittelijana, loft-käsitteen, sekä olemassa olevan tilan. Nii-

den alle luetteloituu tekijöitä, jotka yhdessä muodostavat yläkäsitteen. 
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4.4 Viitekehys 

Viitekehyksessä pyrin jäsentämään työn keskeisiä tekijöitä ja havainnollistamaan nii-

den keskinäistä vuorovaikutusta.  

 

Kuva 8. Viitekehys 

Sky Loft -asunnon suunnitteluun vaikuttavat erityisesti asiakkaan toiveet, suunnitteli-

jan eli minun näkemys, ja arkkitehtitoimiston vaatimukset ja rajoitukset. Lisäksi loft-

asunnoissa tulee ottaa huomioon tilan erityisvaatimukset, tilan avoimuus ja jatkuvuus 

läpi asunnon.  

 

5 TOIMINNAN KONTEKSTI 

5.1 Toimeksiantaja 

Työn toimeksiantajana oli A.D. Arkkitehdit (Laiturikatu 2, 15140 Lahti), joiden puo-

lesta työn ohjaajana ja projektin pääsuunnittelijana toimi Pokko Lemminkäinen. A.D. 

Arkkitehdit on A1 Arkkitehtien yhteistyöyritys, joka toimii lahdessa.  
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5.2 Asiakas ja toiveet 

Kohteen omistaja ja asiakas oli Optikko Mäkelä Oy:n omistajapariskunta. Asiakaspa-

riskunta tulee asumaan asunnossa kahdestaan, mutta perheeseen kuuluu myös kaksi 

aikuista lasta, joiden väliaikainen majoittaminen tuli myös ottaa suunnittelussa huo-

mioon. Muita toiveita tilaan oli suunnitelman ja toteutuksen yleinen siisteys ja materi-

aalinen korkea laatu, pienempinä toiveina olivat muun muassa kaksi suihkua, avokeit-

tiö, työskentelytilat, sekä kulku kylpyhuoneesta vilvoittelua varten parvekkeelle.  

5.3 Kohde 

Sky loft konseptin asunto sijaitsee Lahdessa, Rauhankatu 20:ssa. Kohde sijaitsee yh-

deksännessä, eli ylimmässä kerroksessa. Asuntoon on jälkeenpäin rakennettu sauna ja 

tehty muun muassa putkisaneeraus. Ikkunoista avautuvat näkymät Vesijärvelle sekä 

kaupungin suuntaan. Rakennus sijaitsee mäessä, ja on alueen korkeimpia, joten näky-

mät sieltä ovat esteettömät. Tilasta löytyy muun muassa takka ja kaksi parveketta. 

Kohteessa on neliöitä yhteensä noin 150. Nykyinen huonejako on vanhentunut ja ah-

das, ja projektin alkaessa päätettiinkin, että ainoastaan kantavat rakenteet tulisi säilyt-

tää, muuten tilanjaon saisi suunnitella täysin uusiksi. Rakenteissa huomioon tuli ottaa 

hormistojen sijainnit, vesipisteet, sekä viemäröinti.  

 

Kuva 9. Kohderakennus. Asunto on rakennuksen päätyhuoneisto ylimmässä kerrok-

sessa.   
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6 SUUNNITTELUN ERI VAIHEITA 

6.1 Vanha pohjaratkaisu 

1950 luvulla rakennetun kohdeasunnon olemassa oleva pohjaratkaisu oli hyvin suljet-

tu. Asunnon suurin yhtenäinen tila muodostui olohuoneesta, ruokailutilasta ja eteishal-

lista, joita jakoi tilan keskellä oleva takka ja lyhyt seinänpätkä. Huoneistossa oli neljä 

makuuhuonetta. Päämakuuhuone, johon liittyi pieni vaatehuone ja kaksi pienempää 

makuuhuonetta, joista kauimmaiseen kuljettiin toisen makuuhuoneen läpi, ja johon 

myös liittyi pieni vaatehuone. Neljäs makuuhuone oli muihin huoneisiin nähden eri 

puolella asuntoa, keittiön vieressä, ja oli kooltaan erittäin pieni. Lisäksi asunnossa oli 

ovella suljettava keittiö ja hyvin pieni WC sekä kylpyhuone. Asuntoon oli myös jäl-

keenpäin rakennettu sauna. Yleisesti pohjaratkaisu oli hyvin vanhanaikainen pienine 

huoneineen. Alkuperäiset vuonna 1956 piirretyt Rauhankatu 20:n pohjapiirustukset ja 

leikkauskuva löytyvät liitteistä 9/1 ja 9/2 

 

Kuva 10. Vanha pohjaratkaisu 1950 luvulla piirretyn pohjakuvan perusteella. Kuvas-

sa myös puolet viereisestä asunnosta, joka erotettu kuvasta vihreällä viivalla. Kuva ei 

mittakaavassa. 
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6.2 Saunakiekon suunnittelua 

Loft-asumisen tiedonhaun jälkeen ensimmäinen suunnittelukohde oli saunakiekko, jo-

ta lähdettiin miettimään heti ensimmäisestä palaverista lähtien. Alkuperäinen tavoite 

oli saada kiekon halkaisija mahtumaan kolmeen, tai korkeintaan neljään metriin, ja ti-

lassa tuli olla erillinen kuiva WC, kylpyhuone, ja sauna. Kylpyhuoneessa tuli olla toi-

nen WC, vesipiste, kaksi suihkua, sekä pyykinpesukone ja kuivausrumpu. Tilaa tuli 

olla myös pyykin käsittelylle ja kuivaamiselle. Oviaukoissa ja tilassa tuli ottaa huomi-

oon esteetön liikkuminen niin, että vähintään yhden WC:n oven tuli olla metrin levyi-

nen, ja sisällä tuli olla 1300 mm halkaisijallinen kääntymistila pyörätuolille. Saunassa 

piti istumatilaa olla vähintään 1700 mm, jotta se olisi mukavasti kahden ihmisen istut-

tava, ja ylälauteella pystyisi myös makaamaan. WC istuimet tuli suunnitella seinään 

asennettaviksi, ja niiden taakse tuli jättää tilaa säiliölle. WC istuimen paikkaa mietittä-

essä tuli ottaa huomioon myös asunnon entisen WC:n sijainti, ja uudet istuimet tuli 

pyrkiä sijoittamaan sen lähelle viemäröinnin takia. Alkuperäinen tavoite oli saada ka-

lusteet asetelluksi tilaan niin, etteivät ne tulisi kiekon kaarevalle pinnalle. Suunnittelun 

edetessä tästä kriteeristä jo välillä luovuttiinkin, mutta lopullisessa suunnitelmassa tä-

hänkin tavoitteeseen päästiin. 

Jo aikaisessa vaiheessa huomattiin, että erityisesti pyykinpesukoneen ja kuivausrum-

mun sijoittaminen tilaan tulisi olemaan haasteellista niiden ison koon (600 mm x 600 

mm) takia. Usein suunnitelmissa haasteellista oli myös WC-istuimen asettelu niin, ett-

ei se olisi suorassa näköyhteydessä saunasta katsottaessa, ja ettei se olisi suoraan oven 

edessä. Päänvaivaa aiheutti myös sauna, jonka halusin ehdottomasti olevan kaaren 

suuntaisesti niin, että siellä istuttaessa selkä oli kaarta vasten. Suunnitteluprosessin ai-

kana moni pohjavaihtoehto meinattiin jo lyödä lukkoon, mutta sitä usein seurasi uusi, 

taas hieman parempi ehdotus. Viimeistäkin pohjaratkaisua jouduttiin vielä mitoitta-

maan uusiksi ja kääntämään peilikuvaksi, kun putkisaneerauksen yhteydessä tehdyistä 

pohjapiirustuksista paljastui suuri hormisto, joka jouduttiin sijoittamaan keskelle 

kiekkorakennetta. Kiekon pyöreälle kaarelle jouduttiin sijoittamaan toinenkin säilytet-

tävä rakenne, joka linjattiin kiekkoon nähden niin, että se saatiin hyötykäyttöön peit-

tämään näkymää WC:n ovelle, ja siihen saatiin sijoitettua paikka myös postille ja leh-

dille. Alkuperäisestä halkaisijatavoitteesta lipsuttiin metrin verran lopulliseen viiden 

metrin halkaisijaan. Erilaisia pohjavaihtoehtoja ennen lopullista ratkaisua suunniteltiin 
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noin kaksikymmentä, ja ensimmäisistä luonnoksista lopulliseen kiekon pohjaratkaisun 

löytymiseen kesti noin puolitoista kuukautta. 

Saunakiekon suunnittelu eteni lyijykynäluonnosten kautta AutoCAD-kuviin, joissa 

saatiin tarkemmat mitoitukset. Saunan eri vaihtoehdoista tein myös yksinkertaisia per-

spektiivikuvia toiminnallisuuden tutkimisen ja tilan hahmottamisen avuksi. 

Kuva 11. Saunakiekon luonnoskuvia 

 

Kuva 12. Saunan luonnosvaiheen perspektiivikuvia 



  28 
 

 

 

Kuva 13. Saunakiekon AutoCAD-luonnoksia. Kuva ei mittakaavassa 

6.3 Teemat 

Ennen yleiseen pohjaratkaisuun paneutumista sisustukselle suunniteltiin neljä vaihto-

ehtoista teemaa pohjaksi suunnittelulle. Teemat olivat: teema 1, Manhattan, teema 2, 

Modern Skandinavia, teema 3, Kyoto, ja teema 4, Barcelona. Tein teemoista mieliku-

vakartat, jotka kuvaavat tyylin yleisiä piirteitä, värimaailmaa ja muotokieltä. Lopulli-

nen sisustussuunnitelma on tehty Manhattan teeman pohjalta. Manhattan teema oli lä-

himpänä alkuperäistä loft-asumisen tyyliä. Materiaalit ovat yksinkertaisia ja värimaa-

ilmaltaan eri harmaansävyisiä tai maanläheisiä. Tyyliin sopivia materiaaleja ovat be-

toni, lasi, tiili sekä sisustukseen lämpöä tuova puu. Manhattan tyyliä edustavassa tilas-

sa on vähän tekstiilejä, lattiat on jätetty paljaiksi eikä tilassa ole verhoja.  
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Kuva 14. Teema 1: Manhattan. Tyyli on piirteiltään lähimpänä alkuperäistä loft-

tyyliä. Siihen kuuluu muun muassa sisustuksen yksinkertaisuus ja teollisuusmaisuus 

sekä selkeä värimaailma. 

6.4 Pohjaratkaisu 

Kun rakennusvalvonnasta saatiin asunnon alkuperäiset piirustukset, ja saunakiekon 

alettua asettua kohdalleen tilassa, alettiin miettiä tilan kokonaispohjaratkaisua. Asun-

toon tuli suunnitella reilun kokoinen keittiö, arkiruokailutila, arkiolohuone, salonki ja 

eteinen. Asuinhuoneiden lukumäärä vaihteli suunnittelun edetessä kahdesta kolmeen, 

joista yhdessä tuli olla tilat työskentelyyn, ja yhdessä vaatehuone.  

Keittiö löysi paikkansa luontevasti samoilta suunnilta, missä asunnon alkuperäinenkin 

keittiö sijaitsi. Keittiön suunnittelussa oli kaksi vaihtoehtoa, joissa ruokailutilan ja 

keittiön paikat vaihtoivat keskenään paikkaa. Keittiön suunnittelu sujui nopeiden ko-

keilujen kautta suuremmitta ongelmitta, vaikka sekin sai saneerauskuvien myötä säily-

tettävän rakenteen keskelle tilaa. Rakenne kuitenkin istui helposti jo suunniteltuihin 

kalusteisiin. Haastetta keittiön suunnitteluun antoivat ikkunat, jotka rajoittivat ylä-

kaappien asettelua, mutta loft-hengen mukaisesti ne karsittiin muutenkin mahdolli-

simman vähäksi. Myös korkeiden ja isojen kylmälaitteiden sijoittaminen tilaan aiheut-

ti jonkin verran haastetta. Keittiön piirsin suoraan AutoCAD-kuviksi, sillä sen mitoit-
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taminen oli tarkkaa. Tein keittiöstä myös yksinkertaiset 3D-viivakuvat, jotka helpotti-

vat kaapistojen hahmottamista.  

 

Kuva 15. Esimerkki keittiön luonnosvaiheen perspektiivikuvista 

Makuuhuoneiden ja työskentelytilan asettelu osoittautui luultua hankalammaksi. On-

gelmia tuotti erityisesti huoneiden sijoittuminen saunakiekon kaaren ympärille, ja ra-

jaavien seinien liittyminen kaarelle. Suunnitteilla oli, että tilaan olisi riittänyt kaksi 

isoa makuuhuonetta, mutta asiakkaan toiveiden mukaan asunnossa tuli olla kolme 

makuuhuonetta.  Kolmannen makuuhuoneen sijoittaminen tilaan niin, että se olisi tar-

peeksi iso ollakseen toiminnallinen ja niin, ettei se katkaisisi tilojen sujumista, oli 

hankalaa. Suunnitteluprosessin aikana tehtiin A-D pohjaratkaisut, joissa saunakiekko 

ja yleiset tilat olivat samat, mutta makuuhuoneista ja niiden sijoitteluista oli erilaisia 

ratkaisuja.  
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A vaihtoehdossa oli kaksi isoa makuuhuonetta niin, että päämakuuhuone vaatehuonei-

neen oli pienen parvekkeen puolella ja B makuuhuone/työhuone sen vieressä toisella 

puolen. A makuuhuone oli hulppea, vaatehuoneen kera lähes kolmekymmentä neliötä, 

ja huoneeseen liittyi parveke. B makuuhuoneessa oli runsaasti säilytystilaa, ja sekin 

oli reilun kokoinen. 

 

Kuva 16. Pohjavaihtoehto A. Kuva ei mittakaavassa. 
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B vaihtoehdossa huoneet olivat toisinpäin ja kalustesijoittelut erilaiset. Säilytystilaa oli 

B makuuhuoneessa runsaasti ja vaatehuone oli reilun kokoinen. 

 

Kuva 17. Pohjavaihtoehto B. Kuva ei mittakaavassa.  
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C vaihtoehto tehtiin asiakkaan ilmaistua halunsa kolmanteen huoneeseen. Vaihtoehto 

C oli muuten A vaihtoehtoa vastaava, mutta siihen oli lisätty kapea kolmas huone B 

makuuhuoneen/työhuoneen kylkeen.  

 

Kuva 18. Pohjavaihtoehto C. Kuva ei mittakaavassa.  

Tässä suunnitteluvaiheessa ei vielä oltu saatu putkisaneerauksen myötä tehtyjä kuvia, 

joten kuvien saunakiekko on mitoitukseltaan erilainen, peilikuvana ja eri asennossa 

lopulliseen ratkaisuun verraten. Lopullinen ja valittu D vaihtoehto muotoutui C vaih-

toehtoa kehittämällä. Tilanjakoon tuli vielä muutoksia huoneiden seinien paikoista ka-

lusteiden asetteluun, kun pohjaratkaisu kehittyi prosessin myötä. Vaihtoehto D valit-

tiin lopulliseksi ratkaisuksi asiakkaan toiveiden perusteella. Asiakas toivoi kolmea 

huonetta, eikä halunnut päämakuuhuonetta parvekkeen puolelle, vaan toivoi että mah-

dollinen vilvoittelu parvekkeelle kävisi B makuuhuoneen kautta parvekkeelle. Keitti-
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ön tavoin tein kaikista eri pohjavaihtoehdoista ensin AutoCAD-kuvia, ja myös 3D-

viivakuvat, jotta tilan kokonaiskuvan hahmottaminen onnistuisi.  

 

Kuva 19. Esimerkki luonnosvaiheen 3D-viivakuvista. Kuvat helpottivat tilan koko-

naishahmottamista. Kuvassa vaihtoehto A:n pohjaratkaisun näkymäkuva.  

 

7 TULOSTEN ESITTELY 

7.1 Yleistä asunnosta 

Sky Loft konseptisuunnitelman päämäärittäjät ovat loft-sisustustyyli ja tilan keskiössä 

oleva saunakiekko. Sen suunnittelussa on keskitytty tilojen avoimuuteen ja monikäyt-

töisyyteen. Tila on pyritty suunnittelemaan asiakkaan toiveet huomioon ottaen mutta 

vahvalla näkemyksellä konseptista. Mahdollisessa toteutusvaiheessa lähes kaikki ole-

massa olevat seinät purettaisiin, kantavia rakenteita lukuun ottamatta. Sky Loft on 

suunniteltu kahden ihmisen asuttavaksi, mutta siellä pystytään tarpeen tullen majoit-

tamaan lisäksi kuusi ihmistä. Tilassa saunakiekko korostuu keskipisteeseen suunna-

tuilla seinillä ja alakaton rakenteilla. Ytimen korostaminen vahvistaa asunnon erikoi-

sen kiekkorakenteen asemaa. Vanhojen leikkauskuvien perusteella asunnon huone-

korkeudet ovat 2700 mm.  
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Kuva 20. Lopullinen pohjaratkaisu. Kuva ei mittakaavassa. 

Asuntoon suunnitellut tilat ovat eteinen, saunakiekko, ruokailu, keittiö, arkiolohuone, 

salonki, pikkukirjasto, makuuhuone A, vaatehuone ja makuuhuone B joka toimii myös 

työhuoneena ja kodinhuolto keskuksena. Kaikki huoneet ovat keskenään yhteydessä, 

ja saunakiekkoa kiertämällä pääsee kulkemaan koko asunnon läpi. Asunnossa on 

myös kaksi parveketta. Pohjapiirustus mittakaavassa liitteessä 1, pohjapiirustus 1:75. 

Lopullisen pohjaratkaisun mitoituskuva ja leikkaus yleisten tilojen puoleiselta seinältä 

löytyvät liitteestä 8. Liitteessä 7 on esitelty päämateriaalien näkyminen pohjaratkai-

sussa. 
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7.2 Saunakiekko 

Sky Loft-asunnon tärkein yksittäinen tila on sen keskiössä sijaitseva saunakiekko. Se 

on halkaisijaltaan viisi metriä, ja jakautuu kolmeen tilaan: erillinen kuiva WC, kylpy-

huone, ja sauna. Saunakiekon ulkopinnan materiaalina on harjattu alumiini, joka sopii 

loft-tyyliin, peilaa ympäristöään ja vahvistaa pyöreän muodon lisäksi kuvitelmaa to-

dellista pienemmästä rakenteesta. Kiekon sisustuksen selkeyden vuoksi tilassa on käy-

tetty vain kahta, hyvin erilaista laattaa. Pintamateriaalina kiekon kaarevalla sisäseinäl-

lä ja lattiassa materiaalina on musta kiiltävä mosaiikkilaatta, muissa seinissä on kor-

keakiiltoinen valkoinen 200 x 300 mm kokoinen valkoinen laatta. Tasojen materiaali-

na on pilkullinen musta durat levy ja kaapiston ovet ovat kiiltävän mustia. Materiaali-

luettelot tietoineen ja sijoituksineen tiloissa löytyvät liitteistä 6/2.  

Kuiva WC:ssä ovat vain välttämättömimmät, seinään asennettava WC-istuin, käsien-

pesuallas, ja pienet kaapistot sen alla. Tilaa suurentaa tason päältä kattoon asti ylettyvä 

peili. Kaapistot seisovat kromisilla jaloilla. Esteettömyys on otettu huomioon kylpy-

huoneen puolella, jossa on pyörähdystila pyörätuolille ja ovi metrin levyinen, joten 

kuiva WC:n mitoitus pystyttiin pitämään tiiviinä, ja oviaukon leveydeksi riitti 800 

mm. Kylpyhuoneen ja WC:n ovissa on pienet ikkunat oven yläosassa, jolloin tiloihin 

saadaan luonnonvaloa. WC:n visualisointikuvat löytyvät liitteestä 5/12. 

Kylpyhuoneen tuli ilmeeltään olla edustava, mutta siihen piti sisällyttää myös kaikki 

arki elämisessä tarvittavat toiminnot, kuten pyykin pesuun ja kuivaamiseen tarvittavat 

tilat. Kylpyhuoneessa on asunnon toinen WC-istuin, myöskin seinään asennettuna. Is-

tuimen vieressä on käsienpesuallas ja pieni kaappi sen alla, sekä peili. Lisäksi tilassa 

on pesukone ja kuivausrumpu, joiden päällä on taso. Tason yläpuolella on kaksi avo-

hyllyä, joissa voidaan säilyttää esimerkiksi pyyhkeitä. Kaarevalla seinällä on pyyhe-

koukut ja kaksi suihkua. Suihkuja vastapäätä on kaksi korkeaa kuivainta, joihin saa ri-

pustettua pyyhkeitä tai pyykkiä kuivumaan. Niiden edessä on kaksi pientä jakkaraa 

vilvoittelua varten. Katonrajassa, saunanoven yläpuolella on myös tanko, johon voi-

daan ripustaa isompaa lakanapyykkiä kuivumaan. Pyykkihuolto tapahtuu kylpyhuo-

neen ja makuuhuone B:n välillä, kylpyhuoneen puolella tapahtuu pesu ja kuivaus, jäl-

kikäsittely ja likapyykin keruu taas huone B:n puolella. Kulku niiden välillä tapahtuu 

helposti kaarella olevan liukuoven kautta. Tästä ovesta pääsee myös B huoneen kautta 

asunnon toiselle, pienemmälle parvekkeelle vilvoittelemaan, ja huoneen molemmin 



  37 
 

 

puolin olevat liukuovet saa suljettua yksityisyyden takaamiseksi. Pohjapiirustuksessa 

näkyy varaus myös vaihtoehtoiselle ovelle, jos kulku suihkusta sivuoven kautta halu-

taankin sijoittaa päämakuuhuoneen puolelle. Liitteet 5/9-10 esittelevät kylpyhuoneen 

visualisointikuvat. Kylpyhuoneeseen ja saunaan valitut vesikalusteet ja kiuas löytyvät 

kalusteluetteloliitteestä 2/4-5. 

Sauna on tilajärjestyksessä kiekossa viimeisenä. Saunojia sinne mahtuu kahdesta nel-

jään. Lauteilla istuttaessa selkä on kiekon kaarta vasten, ja kaaren päässä on kapea 

yläikkuna, josta näkee asuntoon ja edelleen ikkunoiden läpi avautuvaan maisemaan. 

Saunan ikkuna on sijoitettu sen verran korkealle, ettei asunnon puolelta saunassa oli-

joista näy kuin korkeintaan päälaet, mutta jos saunaan näkyminen halutaan estää ko-

konaan, voidaan ikkunaan asentaa esimerkiksi pimennyskalvo joka sallii näkyvyyden 

vai saunasta asuntoon päin. Ikkunasta vuotaa saunaan valoisaan kesäaikaan myös 

luonnonvaloa, jolloin saunominen onnistuu ilman valoja. Saunan kaarevalla seinällä 

on pystypanelointi, ja vastakkaisella seinällä laatoitus. Laudemateriaalina on haapa. 

Saunan visualisointikuva on liitteessä 5/11 ja materiaali näkyy liitteessä 6/2.  

Ympyrän muoto osoittautui saunakiekkoa suunniteltaessa alkuperäistä arviointia haas-

tavammaksi. Jo valmiiksi rajallisesta neliömäärästä ison alueen vie sen seinärakentei-

den sisälle sijoitettu hormisto, joka huomattiin vasta LVI-yrityksen putkisaneerauksen 

yhteydessä tehdyistä kuvista, joissa oli alkuperäiseen hormistoon tehty myös jatketta. 

Tilan tunnetta on kuitenkin pyritty lisäämään jättämällä kylpyhuoneen kaareva seinä 

kalustamatta, jolloin kaari vaikuttaa luontevalta ja johdattelee käyttäjän kulkua tilassa. 

Tilassa on otettu huomioon myös esteettömyys ja valon kulku tilojen läpi. 

 

7.3 Yleiset tilat 

Asunnon suurimman yhtenäisen tilan luovat salonki, arkiolohuone, keittiö, arkiruokai-

lutila, sekä eteinen. Visualisointikuvat avoimista tiloista löytyvät liitteistä 5/1-3. Yleis-

ten tilojen näkymäkuvissa lattiaan on merkitty takan paikka, mutta se on jätetty kuvas-

ta pois esitysteknisistä syistä, sillä se olisi peittänyt näkymän asunnon perälle kuvassa. 

Halusin keskittyä yhteen näkymäkuvaan tilasta sen sijasta, että olisin kuvannut tilaa 

kahdesta eri kuvakulmasta riittävän näkymän saavuttamiseksi. Takan ulkonäköön ei 
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ole otettu suunnittelussa kantaa, joten se ei ole kuvassa merkittävä. Tilojen materiaalit 

esitellään liitteessä 6/1. 

 

7.3.1 Salonki 

Salonki ja sen sisustaminen on suunnitelmassa jätetty pääasiassa asiakkaan päätettä-

väksi. Tilassa on takka, ja asiakas omistaa uustuotannossa tehtyjä rokokoo-tyyppisiä 

huonekaluja, joita he haluavat tuoda tilaan. Pohjaratkaisussa on hahmoteltuna paikka 

suurelle kahdeksan istuttavalle ruokapöydälle, jota voitaisiin käyttää juhlavamman 

ruokailun yhteydessä ja suvun kokoontumisissa. Tilaan voitaisiin sijoittaa takan edus-

talle myös esimerkiksi nojatuoleja ja piironki. Salongin saunakiekon puoleisella kaa-

revalla seinällä on myös ikkuna saunaan, mutta saunaan ei näe sisälle, sillä katse sau-

nanikkunaan tulee alaviistosta. Ikkunasta näkyy kuitenkin valoa tilan ollessa pimeä ja 

saunan valojen ollessa päällä. Kiekon kaarelle muodostuu näin valojuova kapeasta ja 

pitkästä saunan yläikkunasta. 

 

7.3.2 Arkiolohuone 

Television katseluun ja yhteiseen rentoon oleskeluun tarkoitettu arkiolohuone on sa-

longin ja keittiön välissä. Tilassa on kaksi keinonahkaista mustaa divaania, jotka voi-

daan tarvittaessa yhdistää, jolloin ne toimivat varavuoteena tai isona televisionkatselu 

sohvana. Divaanien vierelle on suunniteltu sijoitettavaksi Yrjö Kukkapuron vuonna 

1964 suunnittelema karuselli tuoli. Keittiön korotetun tason taustalle on sijoitettu 42-

tuumainen televisio, sekä siihen on upotettu huoneen äänentoisto. Taso, johon televi-

sio kiinnitetään, on korkeudeltaan 1100 mm, joten television asennuskorkeus on mel-

ko matala, mutta se on otettu huomioon valitsemalla myös matalahkot kalusteet. Di-

vaanien istumakorkeus on noin 300 mm, jolloin niissä istuttaessa katselukorkeus tele-

visioon on luonteva. Kulmassa seinän vierustalla on olohuoneen puolelle avautuva 

hylly, johon on sijoitettu asunnon viihde-elektroniikka, kuten äänentoistolaitteet ja te-

levisioon liittyvät lisälaitteet.  
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7.3.3 Keittiö ja arkiruokailu 

Asuntoon on suunniteltu iso, noin viisitoista neliöinen keittiö. Keittiö on ratkaisultaan 

avoin ja kevyt. Loft-tyyli näkyy hyvin keittiössä, jossa ainut yläkaappi on välttämätön 

kuivauskaappi, ja keittiön kaapistot ovat jaloilla ja vetimettömiä. Alaovet ovat mus-

taksi maalattua tammiviilutettua MDF-levyä, ja tasot mustaa pilkullista duratia. Yhte-

näinen väri tasossa ja alakaapistoissa saa ne näyttämään yhdeltä yhtenäiseltä kappa-

leelta, joka antaa keittiölle rauhallisen ja selkeän ilmeen. Pieni yläkaapisto keittiön pi-

simmällä seinustalla piilottaa sisäänsä tarvittavan kuivauskaapin. Se on materiaaliltaan 

kalvopinnoitettua MDF-levyä, ja väriltään valkoinen, jotta se naamioituisi valkoiselle 

seinälle mahdollisimman hyvin. Keittiön materiaalit lisätietoineen esitellään liitteessä 

6/1. Pääosin kaapistot ovat vetimettömät, mutta ovissa, joiden aukaisuun tarvitaan 

enemmän voimaa ja joita saatetaan käsitellä likaisin käsin, on yksinkertaiset rosteri 

vetimet. Tällaisia ovia ovat astianpesukoneen ja kylmälaitteiden ovet.  

Keittiöön tultaessa oikealle jäävät kylmälaitteet. Perällä, ikkunan edessä on vesipiste, 

jossa on durat tasoon upotettuna kaksi pyöreää allasta. Suojaksi roiskeilta takaseinällä 

on lasi, ja lasin takana on ylöspäin valaisevat led valot. Lasi on korkeudeltaan 400 

mm, jottei se peitä näkymää ikkunasta vesipistettä käytettäessä. Vesipisteen vieressä  

oikealla on astianpesukone, ja hieman edempänä matala astiankuivauskaappi. Tilaan 

valittu pyöreä allas ja pesuallashana löytyvät kalusteluetteloliitteestä 2/5. 

Keittiöön tultaessa vasemmalla on säilytettävä rakenne, josta alkaa korotettu alakaa-

pisto (1100 mm), jonka päässä on aamiaistaso baarituoleineen. Tason jälkeen korote-

tulla alueella ovat mikro, uuni ja liesi. Ruokaa laitettaessa seurueelle, on helppo seu-

rustella joko baarituoleilla tai olohuoneessa istuvien vieraiden kanssa, ja ruoanlaitosta 

saa sosiaalisen tilanteen johon kaikki voivat osallistua. Ruokaa laittaessa liedellä voi 

myös ihailla asunnon vastakkaisen seinän ikkunoista avautuvaa maisemaa Vesijärvel-

le.  

Keittiön vieressä, lyhyen seinäkaistaleen takana, on arkiruokailuhuone. Tila on välit-

tömässä läheisyydessä keittiöön ja se on mitoitettu kuudelle ihmiselle. Keittiön ja ruo-

kailuhuoneen visualisointikuva on liitteessä 5/4. 
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7.3.4 Eteinen 

Ulko-ovesta asuntoon tullaan suurehkon, 12,5 neliöisen eteisen läpi. Ovelta vasem-

malla on koko seinän mittainen peili, oven edessä avoin hyllykkö lehdille ja postille. 

Hylly on kahden kiinteän rakenteen välissä, ja rakenteet toimivat myös näkösuojana 

WC:n ovelle. Ovelta hieman eteenpäin oikealla on lasitiilirakenteinen naulakko ja 

kantava pilari. Naulakko suunniteltiin mahdollisimman kevyen oloiseksi, seinämät 

ovat läpikuultavaa lasitiiltä, ja korkeus 1800 mm, jolloin se juuri ja juuri soveltuu pit-

kien takkien säilytykseen olematta tilassa hallitseva elementti. Siinä on myös kenkäte-

line ja hattuhylly.  

 

7.3.5 Seinäteokset 

Tilaan on suunniteltu jo rakennusvaiheessa tehtäväksi kaksi seinäteosta. Niiden aiheet 

tulevat asunnon sisustusteeman, Manhattan loft-asunnon aihepiiristä. Ne elävöittävät 

tilaa, tekevät siitä persoonallisemman ja vahvistavat loft-tyyliä. Alun perin kaksi teos-

ta olivat vaihtoehtoiset teokset yleisten tilojen pitkälle seinällä, mutta toimeksiantajan 

kanssa päädyttiin sisällyttämään suunnitelmaan molemmat teokset.  

Ensimmäinen teos on New Yorkin kaupungin kaksipuoliseksi peilattu kaupunkisil-

huetti, jota on hiukan muokattu myötäilemään asunnon kiintokalusteita. Se asettuu 

yleisten tilojen, salongin, olohuoneen ja keittiön pitkälle seinustalle.  

 

Kuva 21. New York 1-seinäteoksen sijoittuminen asunnon seinälle 

Kuvan peilauslinja ja jatkuva silhuetti muodostavat yhtenäisyyttä tilojen välille ja tuo-

vat mielenkiintoa tilaan.  
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Toinen teos on New Yorkin metrolinjaston kartasta muokattu viivakuva, joka levittäy-

tyy saunakiekon ulkoseinälle, salongin ja olohuoneen puolelle. Se on suunniteltu teh-

täväksi kiekon harjattuun alumiinipintaan hiekkapuhaltamalla tai tarrana. Teos tuo 

kiekon ulkopinnalle mielenkiintoisen kuvion.  

 

Kuva 22. New York 2 seinäteos 

Molemman seinäteokset ovat kaikua ajalta, jolloin loft-asunnot toimivat taiteilijoiden 

ateljeina. Ne muistuttavat loft-asumisen maantieteellisestä alkuperästä aiheillaan ja 

ovat mukaelma taiteilijoiden asunnosta, jossa suuria taideteoksia kertyi seinille. 

 

7.4 Asuinhuoneet 

Asunnon suljettavia huoneita ovat makuuhuone A, makuuhuone B, joka toimii myös 

työhuoneena ja kodinhuoltokeskuksena, sekä pikkukirjasto, johon myös saadaan tar-

vittaessa majoitettua vieraita. A ja B makuuhuoneiden välissä on vaatehuone, johon 

on kulku molemmista huoneista. Huoneet on erotettu toisistaan liukuovilla, ja tila voi-

daan arkikäytössä pitää avoimena.  

 

7.4.1 Makuuhuone A 

Makuuhuone A on master-, eli päämakuuhuone. Sen sijainti tilassa on ulko-ovelta kat-

sottuna asunnon kauimmaisessa, vasemmassa nurkassa, joten sen paikka on rauhalli-

nen, eikä siihen kohdistu läpikulkua. Tilaan voidaan kulkea joko pikkukirjaston, tai 

makuuhuone B:n ja vaatehuoneen läpi. Huoneen suuresta ikkunasta avautuvat näky-

mät järvelle. Huoneeseen on suunniteltu suuri sänky, ja ikkunattomalle seinälle on 

myös mahdollista saada tarvittaessa kaapistot. Sängyn takana oleva seinä on tiiltä, jo-
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ka sopii hyvin loft-tyyliin, ja antaa huoneelle luonnetta ja persoonallisuutta. Kulku 

pikkukirjaston kautta makuuhuoneeseen on esteetön, niiden välillä ei ole kynnyksiä, ja 

oviaukot ovat metrin levyiset. Päämakuuhuoneen visualisointikuva liitteessä 5/5 ja sen 

materiaalit ovat samat kuin liitteessä 6/1 esiteltävät B makuuhuoneen materiaalit. 

Päämakuuhuoneeseen liittyy vaatehuone. Vaatehuoneen takaseinällä on kaksi päällek-

käistä pitkää tankoa, joihin voidaan ripustaa vaatteita henkareilla. Vinolla seinällä on 

lankakoreja, eli kiskoilla olevia erikokoisia metalliverkko ”laatikoita”. Kaikki hyllyt 

ovat ovettomia, jotta vaatteet pääsevät tuulettumaan, ja tila ei tunnu ahtaalta. Vapaaksi 

jäävällä seinällä on suuri peili. Vaatehuoneen visualisointikuva liitteessä 5/6. 

7.4.2 Makuuhuone B/työhuone 

Makuuhuone B:ssä yhdistyy neljä toimintoa. Se toimii vierasmakuuhuoneena, työ-

huoneena, kodinhoitohuoneena ja saunasta tultua vilvoitteluhuoneena. Huone onkin 

päämakuuhuoneeseen verrattuna noin viisi neliötä suurempi, ja siihen liittyy myös 

parveke.  

Tilan työpiste muodostuu työtasosta, ja sen alla pyörillä olevista laatikostoista, ja kir-

jahyllystä. Kirjahylly voidaan tarvittaessa rakentaa puolikorkeaksi, jolloin sen päälle 

voidaan asentaa televisio. Työpöydällä mahtuu työskentelemään kaksi ihmistä. Sohva 

on levitettävä, jolloin huoneessa mahtuu nukkumaan kaksi vierasta. Tilassa on myös 

kaapisto, joka peittää liukuoviensa taakse kodin huollon tarpeet. Kaapistoon on sijoi-

tettu siivouskaappi, silitysrauta, pyykkikaappi, mankeli, sekä tasot säilytystä varten. 

Huoltopisteen sijainti on mietitty niin, että likapyykki on helppo viedä pyykkikonee-

seen kylpyhuoneen liukuoven kautta, ja tuoda sieltä mahdollisesti silityksen kautta 

viereiseen vaatehuoneeseen. Kaikki pyykkihuoltoon tarvittavat toiminnot ovat siis 

keskenään lähellä toisiaan. Halutessa vaatteita voi kuivata kesällä myös parvekkeella, 

johon on kulku tilasta. Kaikki kodinhuollon laitteet ja tarvikkeet ovat liukuovien taka-

na, ja ne saadaan piilotettua katseilta, kun tilalla on muuta käyttöä. Tilasta löytyvät 

materiaalit löytyvät liitteestä 6/1 ja visualisointikuvat liitteestä 5/7. 

7.4.3 Pikkukirjasto 

Makuuhuone C sai käyttötarkoituksensa mukaan osuvamman nimen pikkukirjasto. Si-

tä voidaan käyttää vierasmajoitukseen siinä tapauksessa, jos B makuuhuone on varat-
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tuna. Normaali arkikäytössä se toimii kuitenkin pienenä kirjastohuoneena tai televisi-

onkatselutilana. Huoneessa on kolmen istuttava sohva, televisio katonrajaan asennet-

tuna, kaksi pientä sivupöytää, ja tilan ”seinät”, ovat lattiasta kattoon ylettyvät kirjahyl-

lyt. Pikkukirjaston seinille ei tarvittu akustisia tai kantavia ominaisuuksia, joten se 

päätettiin tilan säästämiseksi toteuttaa kalusteella. Kun kuitenkin huoneeseen tarvittiin 

kirjahyllyt, pystyttiin ne käyttämään hyväksi tilan rajaajina. Koska en halunnut televi-

siota makuuhuoneeseen, asunnon toiselle televisiolle löytyi hyvä paikka kirjastohuo-

neesta, tilanteisiin jolloin ei päästä yhteisymmärrykseen kanavavalinnasta. Tilassa 

olevassa sohvassa on recliner-toiminto, jolla sohvan istumaosat saadaan puolipystyyn 

asentoon, joka mahdollistaa rennon television katselun. Tila saadaan tarvittaessa sulje-

tuksi kattoon kiskoilla asennettavilla liukuovilla. Pikkukirjaston visualisointikuvat 

löytyvät liitteestä 5/8. 

 

7.5 Kalustus 

Yleiseltä tyyliltään asunnon kalustus on selkeää ja yksinkertaista. Värimaailmaltaan se 

on musta-valko-painotteinen, johon on yhdistetty lämmin tammen sävy. Tilasta löytyy 

myös lasimaisia, läpinäkyviä kalusteita, joiden on tarkoitus naamioitua tilaan ja näin 

vähentää ja selkeyttää kalustusta entisestään. Kalusteissa on myös mietitty monikäyt-

töisyyttä ja ehdotonta toiminnallisuutta.  

Tilasta löytyy kahdenlaista kalustetyyliä, modernia ja klassista. Modernia kalustelinjaa 

edustavat muun muassa Bo Conceptin ja Vepsäläisen kalusteet, kun taas klassista lin-

jaa Avarten valmistamat design klassikot Yrjö Kukkapuron karuselli ja funktus tuolit. 

Loft-tyylille onkin ominaista tuoda tehdashallimaisiin korkeisiin asuintiloihin arvok-

kaita design klassikoita, jotka pääsevät tiloissa oikeuksiinsa. Modernia tyyliä ja klas-

sikkohuonekaluja yhdistelemällä on saatu aikaiseksi mielenkiintoinen ja loft-tyyliä tu-

keva kokonaisuus. Kalusteluettelot ja tarkemmat tiedot valituista kalusteista löytyvät 

liitteestä 2/1-3. 

Lisäksi asuntoon on suunniteltu joitain teetettäviä elementtejä, kuten makuuhuoneen 

sängynpääty ja pikkukirjaston kirjahyllyt, jotka näkyvät pohjakuvissa ja visualisoin-

neissa. Niistä ei kuitenkaan ole tehty tämän opinnäytetyön puitteissa tarkempia suun-
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nitelmia tai piirustuksia työn konseptiasteen ja projektin toteutumisen epävarmuuden 

vuoksi. 

 

7.6 Valaistussuunnitelma 

Asuntoon on tehty alustava valaistussuunnitelma, jossa on pyritty mukailemaan asun-

non tyyliä ja korostamaan asunnon eri elementtejä. Yhteensä asuntoon on suunniteltu 

asennettavaksi seitsemän eri valaisintyyppiä. 

Asunnon kattoon on suunniteltu alaslasku, 150 mm, joka vuorottelee paljaan betonisen 

kattopinnan kanssa. Osissa, joissa ei ole alaslaskua, on pyritty korostamaan rakenteita 

ja tuomaan mielenkiintoa kattorakenteisiin. Valaistuspohjakuvassa, liite 3, betonipin-

nat on merkitty harmailla alueilla, muualla asunnossa on lasketut kattopinnat. 

Yleisvalaistukseen asunnossa käytetään pääasiassa upotettua alasvaloa, joita on asetel-

tu läpi huoneiston. Valolinjastot myötäilevät asunnon muotoja ja takaavat riittävän va-

laistuksen läpi asunnon. Valaisimet on upotettu alaslaskuun, jolloin kattopinta pysyy 

yhtenäisenä. Yleisvalaisimet ovat täysin himmennettävissä. Toinen tilaan yleisvaloa 

tuova valaisin on olohuoneen seinäteosta, sekä vaatehuonetta valaiseva vaijerivalaisin. 

Se on tyyliltään loft-henkeen sopiva, teollisuusmainen ja yksinkertainen. Teollisuus-

maisuutta korostaa sen asennus betonipintaisille katto-osuuksille.  

Korostavaa valaistusta edustavat asuntoon suunnitellut led-valonauhat, jotka kiertävät 

alaslaskun reunoja saunakiekon ympärillä, ja korostavat lasiyksityiskohtaa keittiön ve-

sipisteen takana. Lisäksi tilasta löytyvät kaksi Yki Nummen suunnittelemaan lokki va-

laisinta ruokapöytien päällä heittävät tammipinnoille pehmeän valokeilan ja tukevat 

kalustuksessa löytyvää klassikko teemaa ja loft-henkeä. Lisäksi päämakuuhuoneen 

sängynpäädyssä on pienet upotetut valaisimet lukuvaloiksi, ja keittiön yläkaapin alla 

on keittiövalo. 

Kylpyhuoneen ja WC:n valaistus on ratkaistu myös alaslaskuun upotetuilla valaisimil-

la, joissa on yleisvalaisimeen verrattuna korkeampi kosteusluokitus. Sauna on valaistu 

kuudella valokuidulla, joista yksi on kiukaan päällä, valaisemassa kiukaasta nousevan 

höyryn. Kylpyhuoneeseen pääsee luonnonvaloa ovien yläikkunoista, ja saunaan taas 
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kaarella olevasta kapeasta ikkunasta, joten kylpemisen tulisi valoisaan aikaan onnistua 

myös ilman valoja tai vain vähäisellä valaistuksella. Tilaan valitut valaisimet löytyvät 

valaisinluetteloista liitteessä 4/1-2. 

Valaistussuunnitelmassa on otettu kantaa rakennusaikana asennettavin valaisimiin. 

Asiakkaalle on jätetty valaistuksessa päätettäväksi irtovalaisimet, kuten mahdollisesti 

olohuoneen jalkavalaisin, työhuoneen pöytävalaisin sekä pikkukirjaston lukuvalaisin.  

 

7.7 Yhteenveto asunnon tiloista 

Lopulliseen pohjaratkaisuun pääseminen oli useiden työvaiheiden ja useiden eri vaih-

toehtojen tulos. Lähes jokainen huone, seinä ja kaluste on vaihtanut suunnitelmassa 

paikkaa vähintään kerran etsiessään omaa paikkaansa tilassa. Lopputuloksena asunto 

on avoin ja sen sisällä pääsee helposti kulkemaan tilasta toiseen. Asuntoa rajaavat sei-

nät ovat kohti saunakiekon keskikohtaa, jolloin niitten liittymä kaarevalle seinälle ta-

pahtuu luontevasti, ja liittymäkohtiin jäävä kulma on tarpeeksi laaja, jotta se saadaan 

käytettyä tehokkaasti. Suunnitelmassa on otettu huomioon mahdollisimman laajasti 

kaikki tekijät, asiakkaan toiveet, konsepti ja sen määrittäjät, käytännöllisyys ja toimi-

vuus, esteettömyys, valon kulku tilojen läpi, näkymät ikkunoista ja materiaalien ja ka-

lustevalintojen toimivuus loft-tyylin tukijoina. Lopputuloksena on toimiva, selkeä ja 

erottuva loft-henkinen koti.  

 

8 TULOSTEN TARKASTELU JA PÄÄTELMÄT 

Jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa projektia ruvettiin käsittelemään konseptisisustuk-

sena. Asiakkaan suostumisesta suunniteltuun pohjaan ei ollut varmuutta, ja asuntoa ei 

päästy tarkistusmittaamaan. Kyseessä ei siis ollut valmiin sisustussuunnitelman teke-

minen asiakkaalle ja toimeksiantajalle, vaan konseptuaalinen projekti. Sen tärkeimpiä 

osia oli tarkka perehtyminen aihealueeseen, jotta aihetta pystyttäisiin käsittelemään 

tarpeeksi syvällisesti ja tuloksesta saataisiin tarkoituksenomainen. Suunnitelman pe-

rusta oli konsepti, johon kuului loft-tyyli ja saunakiekko. Muut osat ovat tulleet suun-

nitelmaan näitä kriteerejä mukaillen. Kaikissa valinnoissa on aina pyritty hakemaan 
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ratkaisu loft-ajattelun kautta, pitäen mielessä myös toiminnallisuuden ja nykyajan vaa-

timukset. Seuraavana vaiheena projektissa tulee olemaan konseptin ja tilan esittely 

asiakkaalle, jonka jälkeen projekti joko etenee toteutukseen mahdollisine muutoksi-

neen, tai jää konseptiasteelle, jolloin sitä voidaan mahdollisesti käyttää jonkun muun 

tulevan projektin pohjana. Projektin mahdollisesti edetessä seuraavana suunnittelulli-

sena vaiheena olisi mitoituksen tarkentaminen ja materiaalien tarkempi tyypittäminen. 

En päässyt paikanpäälle tutustumaan tilaan, sillä emme löytäneet sopivaa aikaa vierai-

lulle asunnossa. Tila kuitenkin pitäisi päästä tarkistusmittaamaan ja tutkimaan säilytet-

tävien rakenteiden todelliset mitat, jotta suunnitelman kiinteät rakenteet voitaisiin mi-

toittaa tarkasti. 

Yleisesti olen tilan toimivuuteen ja ratkaisuihin tyytyväinen. Kuitenkin, jos kaikki rat-

kaisut oltaisiin voitu tehdä optimaalisiksi, olisin ehkä tehnyt joitain muutoksia. Asiak-

kaan toiveesta tilaan suunniteltiin kolme asuinhuonetta. Mielestäni asunnosta oltaisiin 

saatu toiminnallisempi ja näyttävämpi, jos huoneita oltaisiin tehty vain kaksi. Tilaan 

oltaisiin kuitenkin hyvin pystytty majoittamaan kolme pariskuntaa, isäntäpari mukaan 

lukien, ja lisää nukkumatilaa oltaisiin saatu vaikka liikuteltavilla varavuoteilla. Arki-

käytössä tila on kuitenkin vain kahden hengen käytössä, jolloin kaksi suurta asuinhuo-

netta olisi ollut mielestäni riittävä määrä. Lisäksi konseptin värimaailma päädyttiin pi-

tämään hyvin yksinkertaisena ja maanläheisenä, mutta olisin myös voinut kuvitella ti-

laan jonkun suuren väriä tuovan elementin. Mahdollisesti esimerkiksi saunakiekon 

kyljessä oleva hiekkapuhallus oltaisiin voitu toteuttaa teippauksena metroverkkokar-

tan todellisin värein, eli kirkkailla ja erottuvilla eri väriviivoilla. Niistä väreistä poi-

mimalla sopivia värejä oltaisiin tilaan voitu edelleen tuoda lisäväriä esimerkiksi tyy-

nyihin ja kalusteisiin. Pidän tilan nykyisestä ilmeestä, mutta myös värillinen vaihtoeh-

to olisi ollut mielenkiintoinen. Tällä hetkellä tilaan sopisivat mielestäni hyvin selkeät 

perusvärit, sininen, punainen ja keltainen, joita voidaan tuoda tilaan yksinkertaisina 

elementteinä. 

Projekti on toteutettu vahvassa yhteistyössä työn toimeksiantajan, arkkitehti Pokko 

Lemminkäisen kanssa. Viikoittaiset palaverit projektin edistymisestä ovat pitäneet 

työn hyvin aikataulussa ja takasivat sen että toimeksiantaja oli tyytyväinen työn lop-

putulokseen. Useat ratkaisut projektin kuluessa on tehty yhteistyössä, ja Lemminkäi-

nen on myös antanut projektin kuluessa paljon apua ja vinkkejä työn edistymiseksi ja 

ammatillisten valmiuksieni kehittymiseksi.  
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Työn aikana olen oppinut paljon loft-aiheesta ja yleisestikin asuntosuunnittelusta. Sky 

Loft:in tilanjako ja konsepti ovat hyvin erikoiset, ja projektin alussa olikin yllättävää 

huomata kuinka kankeaksi ajattelumaailma huonesijoitteluista ja materiaaleista oli 

mennyt, ja jouduin muuttamaan asennettani saadakseni vapaamman näkökulman eri-

laisiin ja innovatiivisempiin ratkaisuihin. Tilan lopulliseen jaotteluun olen kuitenkin 

tyytyväinen. Opin myös uutta toimintojen loppuun asti miettimisestä, kun tuli esimer-

kiksi miettiä pyykkihuollon toimimista ja keittiön kaappien toimivuutta. Koen siis, et-

tä ammatilliset valmiuteni ja myöskin ammattiin liittyvä ajatusmaailmani ovat työn 

tekemisessä kehittyneet. 

Tällaisenaan tilan sisustus on yksinkertainen ja pelkistetty, jonka asukas voi omilla 

esineillään ja kalusteillaan maalata itselleen mieleiseksi. Perusrunko on selkeä ja tyy-

likäs ja sen lopullisella somistamisella asiakas saa asunnosta omannäköisensä ja per-

soonallisen. Asiakkaan hyväksyessä konseptiin voidaan myös tehdä tarvittavia muu-

toksia, joille on jätetty myös tahallisesti tilaa. Kalustus on niukka, ja esimerkiksi säily-

tystilaa voidaan lisätä ja saunakiekon liukuovi siirtää avautuvaksi A makuuhuoneen 

puolelle tarpeen tullen.  

Kokonaisuudessaan projekti on ollut todella opettavainen ja mielenkiintoinen. Aihe-

piiri on ollut mieleinen tutkittava ja myös ajankohtainen loft-asumisen kasvavan suo-

sion vuoksi. Loft-asuminen on Suomessa vielä taipaleensa alkupäässä, mutta toivotta-

vasti myös kasvattaa suosiotaan, ja lisää tehdaskäytöstä vapautuvia rakennuksia voi-

daan ottaa asuinkäyttöön. Loft-asumisen yleistyessä myös tietous siitä kasvaa ja saa-

dut tiedot helpottavat edelleen uusien rakennusprojektien toteuttamista. Suomessa ra-

kennusprojekteja usein hankaloittavat (ja turvaavat) tiukat rakennusmääräykset, ja 

loft-kohteen rakentaminen vaatii rakennusmiehiltä laajaa asiantuntemusta sillä teknii-

koita joudutaan soveltamaan ja rakentaminen on työlästä. Usein loft-projekteissa tois-

tuvuutta ei pystytä käyttämään ja asunnoista tuleekin kaikista yksilöllisesti toteutetta-

via. Projektit ovat kalliita ja usein monimutkaisia, mutta tuottavat yksilöllisiä huoneis-

toja, yksilöllistä asumismuotoa arvostaville, ja niille jotka ovat siitä myös valmiita 

maksamaan. Sama pätee Sky Loft konseptiin, joka toteutuessaan tulisi olemaan mo-

nimutkainen ja kallis projekti, mutta valmistuttuaan se olisi yksilöllinen ja tyylikäs 

asunto, joka tarjoaisi asujalleen uniikin ja toimivan asumiselämyksen.  
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Irtokalusteet, Sky Loft, s 1/3

Keittiön istuimet

Clip baarituoli
Jälleenmyy Vepsäläinen
Halk. 420 mm, kork. 540/800 mm

Ruokailutilan ja salongin pöytä

Eckerö ruokapöytä
Jälleenmyy Isku
Pit. 1800/2800 mm, syv. 950 mm

Ruokailutilan tuolit

Boheme tuoli
Jälleenmyy Vepsäläinen
Lev. 480 mm, syv. 520 mm, 
kork. 900 mm

Salongin tuolit

Zarra highback tuoli
Valmistaa Bo Concept
Lev. 480 mm, syv. 570 mm,
kork. 1040 mm

Irtokalusteet 1/3
Liite 2/1



Irtokalusteet, Sky Loft, s 2/3

Olohuoneen divaanit

Milos divaani
Valmistaa Bo Concept
Lev. 1920 mm, syv. 96 mm,
kork. 630 mm

YhdistettynäYhdistettynä
Lev. 1920 mm, syv. 1920 mm,
kork. 630 mm

Olohuoneen lepotuoli

Karuselli tuoli
Jälleenmyy Avarte
Design Yrjö Kukkapuro 1964
Lev. 800 mm, syv. 920 mm,
kork. 975 mm

Pikkukirjaston ja MH 2:n
vuodesohva

Melo vuodesohva recliner toiminnolla
Valmistaa Bo Concept
Lev. 1730 mm, syv. 830 mm, 
kork. 790 mm

Työtyolit

Funktus tuoli
Jälleenmyy Avarte
Design Yrjö Kukkapuro
Lev. 545 mm, syv. 605 mm,
kork. 815 mm

Liite 2/2
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Irtokalusteet, Sky Loft, s 3/3

MH 2:n pikkupöydät

Jolly sivupöytä
Valmistaa Kartell
Lev. 400 mm, syv. 400 mm, 
kork. 400 mm

Kylpyhuoneen jakkarat

Charles Ghost tuoli
Valmistaa Kartell
Halk. 430 mm, kork. 650 mm

Liite 2/3
Irtokalusteet 3/3



Kosteatilojen kalusteet, Sky Loft, s 1/2

Kylpyhuonen ja WC:n 
käsienpesuallas

Malja-allas
Valmistaa Opal
Halk. 405 mm, kork. 190 mm

Kylpyhuoneen ja WC:n
WC istuin

Dino WC istuin
Seinään asennettava
Jälleenmyy Laattapiste
Syv. 490 mm, lev. 355 mm
kork. 360 mmkork. 360 mm

Kylpyhuoneen 
pesuallashana

Atrio vipuhana
Valmistaa Grohe
Kork. 302 mm

Suihkut

Rainshower Modern
Valmistaa Grohe
Suuttimen halk. 160 mm

                                                  K
osteatilojen kalusteet 1/2
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Kosteatilojen kalusteet, Sky Loft, s 2/2

Saunan kiuas

Saunatonttu
Valmistaa Helo
Syv. 500 mm, kork. 1050 mm

Keittiön pesuallas

Viklo upotettava allas
Valmistaa Franke
Halk. 480 mm, syv. 140 mm

Keittiön hana

Minta keittiöhana
Valmistaa Grohe
Ulosvedettävä suutinosa
Kork. 329 mm

Pyyhekuivaimet

BLG sähkölämmitteinen kuivain
Jälleenmyy sentakia.
Kork. 1120 mm

Liite 2/5
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3 Kiskovalaisin

Rony vaijerivalaisin

Jälleenmyy Halogen galleria
Väri rosteri
Valonlähde GU5 max 50W
Syv. n. 100 mm, kork. n. 100 mm

Salongin ja ruokalilutilan valaistus 4
Liite 4/1
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5 Epäsuora led valaistus

Led nauha

Jälleenmyy ledtek.
Valonlähde suurteholed 72W

6 MH A lukuvalaistus

Pitru kalustevalaisin

Valmistaa Massive
Väri hopea
Valonlähde G4 max 20 W
Halk. 70 mm, kork. 30 mm
IP 23IP 23

8 Saunan valaistus

Riblon vaokuitusetti

6 kuitua
Jälleenmyy lamppukauppa.

7 Kylpyhuoneen valaistus

Lutea alasvalo

Valmistaa Massive
Väri hopea
Valonlähde GU10 max 50 W
Halk. 105 mm, kork. 150 mm

Liite 4/2
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