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Työssä suunniteltiin kolme erikokoista omakotitaloa Pyhännän Rakennustuote 
Oy:n Jukkatalon mallistoon. Mallien koot valittiin mahdollisten asukkaiden 
määrän mukaan. Ensimmäinen malli suunniteltiin 2-3-henkiselle perheelle, 
toinen malli 3-4 hengelle ja kolmas malli 4-5 asukkaalle. Talojen tuli sopia 
urheilullisille perheille, ja suunnittelun erityispiirteenä huomioitiin myös perheen 
lemmikkieläimet eli koirat.  
 
Mallit suunniteltiin Pyhännän Rakennustuote Oy:n rakennejärjestelmään. 
Suunnittelu tehtiin Vertex BD -ohjelmalla, jolla toteutettiin myös visualisoidut 3D-
kuvat. Apuna suunnittelussa käytettiin Jukkatalon omia suunnitteluohjeita sekä 
RT-kortteja.  
 
Tässä opinnäytetyössä esitellään kolme valmista talomallia, kerrotaan 
suunnittelun etenemisestä ja perustellaan valittuja ratkaisuja. 
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1 JOHDANTO 

Työn tavoitteena on suunnitella kolme erikokoista omakotitaloa Pyhännän Ra-

kennustuote Oy:n Jukkatalon mallistoon. Tavoitteena on suunnitella talomallit 

aktiivisille, urheilullisille perheille ja huomioida suunnittelussa myös perheen 

mahdolliset nelijalkaiset jäsenet eli koirat.  

Mallit suunnitellaan sopimaan Pyhännän Rakennustuote Oy:n rakennejärjes-

telmään. Suunnittelussa käytetään Vertex BD -ohjelmaa. Näitä kolmiulotteisia 

malleja hyödynnetään markkinoinnista pääkuviin ja lopulta rakennesuunnitte-

luun. Tässä työssä laaditaan luonnostasoiset pohja- ja julkisivukuvat sekä visu-

alisoidut 3D-kuvat.  

Talomalleja on Jukkatalolla kymmeniä. On erikokoisia ja tyylisiä, erilaisilla ker-

rosvaihtoehdoilla ja pohjaratkaisuilla. Internetistä löytyy sadoittain eri valmistaji-

en malleja. Mitään täysin uutta ei tässä työssä tulla esittelemään vaan pienillä 

vivahteilla ja suunnittelun detaljeilla pyritään tarjoamaan asiakkaille paremmin 

juuri tälle kohderyhmälle sopivia valmiita talomalleja. 

Talojen tulee olla nykyiseen markkinatilanteeseen sopivia, kompakteja pakette-

ja, joissa ei ole turhia neliöitä mutta kuitenkin kaikki tarvittavat tilat ja sopivasti 

väljyyttä. Talot ovat ulkonäöltään nykymuodin mukaisia, aika moderneja puuta-

loja. Asumisen esteettömyyteen ja tilojen muunneltavuuteen perheen elinkaaren 

eri vaiheissa kiinnitetään huomiota. Sopiva väljyys helpottaa elämää myös 

lemmikkien, varsinkin suurikokoisten koirien kanssa. 

Työn tilaaja Pyhännän Rakennustuote Oy on perustettu vuonna 1968. Aluksi 

toiminta keskittyi lomamökkien rakentamiseen. Vuodesta 1974 yritys on keskit-

tynyt Jukkataloon. Nykyinen mallisto sisältää koteja alle 90 m2:n pienistä oma-

kotitaloista yli 180 m2:n tilaviin perheasuntoihin. Mallistoon kuuluu myös pihara-

kennuksia pienistä varastoista suurempiin autosuojiin sekä vapaa-ajan raken-

nuksia saunatuvista huviloihin. 
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2 PIENTALON SUUNNITTELU TALOMALLISTOON 

Pientalokodin suunnittelu tulisi aina aloittaa tekemällä tilaohjelma eli luettelo 

taloon tarvittavista huoneista. (Ojala 2004, 92.) Vaikka tarkoituksena on suunni-

tella talo talotehtaan mallistoon eikä yksilöllistä kotia juuri tietylle perheelle, on 

tilaohjelman tekeminen silti tarpeen. Mallistomallin suunnittelu eroaa yksilölli-

sestä siltä osin, että talon asukkaat ovat suunnitteluhetkellä kuvitteellisia ja hei-

dän tarpeitaan asumisessa voidaan vain arvailla. Siksi malleissa käytetään 

usein samankaltaisia vakioratkaisuja, jotka sopivat mahdollisimman monelle 

perheelle ja muuntuvat erilaisille tonteille. Talotehtaalla on myös käytössään 

tilastoja, joista näkyy suosituimmat vakiomallit, yleisimmät talojen koot, huone-

luvut ja muita asioita, joita huomioidaan mallistoa suunniteltaessa. 

Suunnittelu aloitetaan miettimällä, minkä kokoiselle perheelle kotia suunnitel-

laan. Tilan tarve on pitkälti makuasia. Pienessäkin asunnossa viihtyy, jos siitä 

on avarat näköalat. Nyrkkisääntönä pidetään usein 1-2 hengelle 80 m2:ä ja 30 

m2/asukas lisää tähän kolmannesta asukkaasta lähtien. (Ojala 2004, 92.) Val-

miissa talomalleissa tilat ovat usein lähellä minimimitoitusta, koska kaikki neliöt 

maksavat ja näkyvät hinnassa. 

Varsinkaan talomalliston taloa suunniteltaessa ei voi tietää, kuka talossa tulee 

asumaan: millainen perhe, lapset, vanhemmat, isovanhemmat. Vaikeaa on 

myös ennakoida, mitä talossa halutaan tulevaisuudessa puuhata. Siksi on tär-

keää, että talon tilat muuntuvat moneen käyttöön. (Ojala 2004, 94.) Huonetilojen 

muunneltavuutta ja asumisen esteettömyyttä on siksi pohdittava monelta kan-

nalta. Silloin talo muuntuu elämäntilanteiden tai asukkaiden vaihtuessa helposti 

sopivaksi. (RT 09-10884. 2006.) 

Malliston suunnittelussa huomioidaan aina myös vallitseva taloustilanne. Kun 

katsotaan tehtaan tilastoista, millaisia malleja on myyty, ja tilastoja muun muas-

sa myönnetyistä rakennusluvista, arvioita talouden ja rakentamisen kehittymi-

sestä ja muusta vastaavasta, voidaan päätellä, millaisille malleille on kysyntää. 

Näiden mallien suunnittelussa tilanne huomioidaan niin, että taloissa pysytel-

lään lähes suorakaiteen muotoisessa pohjaratkaisussa ja vältetään hintaa nos-
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tavia erikoisempia rakenteita ja suunnitteluratkaisuja. Puolitoista kerroksiseen 

taloon ei edes luonnostella yhtään kattolyhdyllistä vaihtoehtoa. Kattolyhdyllä 

yläkertaan olisi saanut kunnollisen valoisan oleskelutilan, mutta nykyisessä 

markkinatilanteessa niille ei juuri ole kysyntää, koska ne nostavat talon hintaa. 

2.1 Tehdasvalmisteisen elementtitalon suunnittelu  

Tehdasvalmisteisissa taloissa suunnitelmat tehdään aina tiettyjä talotehtaan 

vakioratkaisuja noudattaen. Esimerkiksi ulkoseinien rakenne, eristepaksuus, 

materiaalit ja korkeus ovat vakioituja niin, että ne sopivat talotehtaan tuotan-

toon. Ikkunat ja ovet valitaan talotehtaan valikoimasta, ulkoverhoukselle on tie-

tyt vaihtoehdot. Varsinkin mallistoa suunniteltaessa pitäydytään tehtaan vakio-

ratkaisuissa, jotta hinnat saadaan pysymään kilpailukykyisinä ja toimitukset no-

peina. Tämä toki rajoittaa suunnittelun luovuutta, koska se on pidettävä tiukasti 

rajattujen raamien sisässä. Taloja suunnitellaan myös yksilöllisesti asiakkaan 

omien suunnitelmien ja toiveiden pohjalta. Niissäkin tietyt rajoitukset muun mu-

assa rakenteissa on otettava huomioon, ja ne voivat muodostua esteeksi val-

mistalon hankkimiselle. 

Toisaalta tehtaan käyttämät, juuri näille materiaaleille suunnitellut ja testatut 

detaljit muun muassa rakenteiden liittymät, rakenteiden ja materiaalien yhteen 

sopivuus sekä harkitut pohjaratkaisut, lisäävät rakentamisen laatua ja helpotta-

vat tavallisen pientalorakentajan ratkaisuja. Toimitussisällön laajuutta muutta-

malla voidaan lisätä yksilöllisyyttä, esimerkiksi hankkia itse verhous- tai katema-

teriaali. 

Talotehtaan talomalliston on aina oltava tietyllä tapaa yleispätevä. Muunnelta-

vuus on huomioitava niin, että pohjan saisi helposti sovitettua erilaisille tonteille. 

Ulkonäköä on helppo muuttaa perinteisen ja modernin välillä vaihtamalla ulko-

verhous, vuorilaudat, kuistien kaiteet ja niin edelleen. Kattokaltevuuden, ulko-

verhouksen ja ikkunoiden asettelun muutoksilla saadaan taloon yksilöllistä il-

mettä ja vastataan talon ulkonäön kaavoitusvaatimuksiin. (Jukkatalo. 2014.) 

Erilaisilla suunnitteluratkaisuilla vaikutetaan paitsi talopaketin hintaan myös ko-

ko rakennusprojektin kustannuksiin sekä tuleviin ylläpitokustannuksiin. Normien 

vaatimaa paremmat talon vaipan eristeet, rakenteiden tiiveys, eristyskykyiset 
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ikkunat ja energiatehokas ilmanvaihto ovat tehokkaimmat rakenteelliset keinot 

vähentää kulutusta. (Ojala 2004, 110.) Pyhännän rakennustuote Oy tarjoaa pe-

rusratkaisujen lisäksi rakenteellisia vaihtoehtoja, joilla talon ostaja voi parantaa 

oman talonsa energiatehokkuutta ja näin säästää myöhemmin lämmityskustan-

nuksissa. 

2.2 Tulevan rakennuspaikan huomioiminen 

Mallistoa suunniteltaessa tulevan tontin huomioiminen on lähes mahdotonta. 

Juuri tämän takia valmiit mallistot ovat monesti hyvin laajoja; taloja täytyy olla 

monenlaisille perheille ja rakennuspaikoille. Parhaassa tapauksessa tontti on 

etelä- tai lounaisrinteessä ja tuulelta suojainen. Katu tai tie sijaitsee tontin poh-

jois- tai koillispuolella. Eniten valoa kaipaavat huoneet, suurimmat ikkunat ja 

katetut ulkotilat suuntautuvat etelään. Autopaikka jää päärakennuksen 

pohjoispuolelle ja siitä on lyhyt matka sisälle kodinhoitohuoneen ja kuraeteisen 

kautta. Oleskelupihalle jää tilaa talon aurinkoisella puolella. (Ojala 2004, 58.) 

Tässä työssä esiteltävät mallit suunnitellaan tällaiselle ihanne tontille. 

On tietysti toivottavaa, että malliston talot soveltuvat monenlaisille tonteille. Ai-

nakin peilaamalla pohjaa saadaan helposti muutettua sisäänkäynnin puolta. 

Tässä työssä ei suunnitella erillisiä tonttisovituksia, koska niitä ei ole muista-

kaan Jukkatalon nettimallistojen malleista. Kun asiakas on löytänyt mallistosta 

mieleisen talon, siihen tehdään yleensä jotakin muutoksia. Jos muutoksia ei 

tehdä tontin ja liittymien takia, niin kaavoitetuilla alueilla ne tehdään kaavamää-

räysten takia. Asemakaavan avulla kunta pyrkii pitämään alueet yhtenäisen 

oloisina. Rakentamis- ja kaavamääräyksillä ohjataan rakentamista tiettyyn 

suuntaan: rajoituksia on esimerkiksi rakennuksen sijottamisesta tontille, 

rakennusoikeudesta ja kerrosten määrässä. (Ympäristöministeriö. 2003.) Nämä 

määräykset täytyy huomioida jo mallia valittaessa, mutta lisäksi saatetaan antaa 

määräyksiä rakentamistavasta, muun muassa kattokulmasta, 

pintamateriaaleista ja värityksestä. (Ympäristöministeriö. 2003; Ojala 2004, 34-

35.) Nämä ulkonäköön vaikuttavat määräykset on myös huomioitava, mutta 

yleensä haluttu pohjaratkaisu on helppo mukauttaa niihin sopivaksi.  
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2.3 Energiatehokkuus 

Tehdasvalmisteisessa talossa monet asiat on huomioitu valmiiksi. Rakenteet 

täyttävät Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimukset. Jokaiselle uudel-

le rakennukselle on laskettava E-luku, joka ei saa ylittää määräysten arvoja. 

(Suomen rakentamismääräyskokoelma D3. 2012.) E-luvun täyttyminen täytyy 

varmistaa suunnitteluvaiheessa, joten muun muassa rakennuksen 

lämmitysmuoto on tiedettävä aika aikaisessa vaiheessa. Kun asiakas on 

valinnut mieleisensä talomallin, siitä tehdään piirustukset, joissa huomioidaan 

asiakkaan haluamat muutokset sekä kaavamääräykset. Samalla tarkistetaan 

taloon tuleva lämmitysmuoto ja energian lähde. Tarvittaessa varmistetaan 

laskennalla jo tässä vaiheessa, että E-luvun vaatimus täyttyy. 

Ylä- ja alapohjan liittymäratkaisut, ulkoseinien paksuus, laadukkaat ja energia-

tehokkaat ikkunat estävät kylmän ulkoilman pääsyn sisätiloihin ja lämmön kar-

kaamisen ulos. Näiden lisäksi energiatehokkuuteen vaikutetaan mallien suunnit-

teluvaiheessa. Myös asennuksen tulee olla ammattilaisen suorittama, koska 

talon tiiveys riippuu asennuksen huolellisuudesta ja vaikuttaa E-lukuun. 

(Jukkatalo. 2013.) Näissä malleissa energiatehokkuutta voidaan huomioida 

lähinnä pohjaratkaisussa ja ikkunoiden sijoittelussa. Etelään päin ei ole ylisuuria 

ikkunapintoja, jotka viilentävät talvella ja kuumentavat kesällä, ja talojen pohjat 

ovat suorakaiteen mallisia mallien 1 ja 2 erkkereitä lukuunottamatta. (Motiva Oy. 

2014.) Rakenteet määräytyvät vakioratkaisujen mukaan ja asiakas voi vielä 

talopaketin ostovaiheessa tehdä valintoja, joilla parantaa energiatehokkuutta.  

2.4 Esteettömyys 

”Esteettömyys tavallisessa asuntosuunnittelussa on – tai sen pitäisi olla – vaiva-

tonta sisäänpääsyä, väljyyttä ja varautumista mahdollisiin muutoksiin” (Pesola 

2009, 4). Näissä asunnoissa huomioidaan esteettömyysajattelu noudattamalla 

mitoitusta koskevia ohjeita ja sääntöjä sekä huomioimalla ratkaisuissa muutok-

set elämän edetessä, perheen kasvaessa tai pienentyessä. (Suomen 

rakentamismääräyskokoelma F1. 2005; RT 09-10884. 2006) Myös tilanteessa, 

jossa vaihdetaan kotia, asunto on helpompi myydä tai ostaa, jos siitä on mah-

dollista pienillä muokkauksilla saada omiin tarpeisiin sopiva.  
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3 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

Suomessa arvioidaan olevan 600 000 koiraa, eli joka viidennessä perheessä on 

koira (Suomen kennelliitto. 2011). Yhä useammin koira on perheen jäsen, jonka 

hyvinvoinnista huolehditaan siinä missä omasta. Tämän malliston suunnittelu 

sai alkunsa ajatuksesta, että koiranomistajan näkökulmasta suunniteltuja talo-

malleja ei talomallistoissa ole. Niitä kuitenkin välillä kysyttiin ja toivottiin asiak-

kaiden puolelta. Nykyisin on mallistoja, jotka on suunnattu nuorille perheille tai 

senioreille, miksei siis koiranomistajillekin. 

Apuna suunnittelussa käytetään Jukkatalon omia suunnitteluohjeita ja RT-

kortteja. Asuntosuunnittelu-kortit ovat erittäin hyödyllisiä ja oikeastaan välttä-

mättömiä pientalon suunnittelussa. Niistä on helppo tarkistaa tilan tarpeet ja 

mitoitusohjeet, joita ei kaikkia kuitenkaan voi muistaa ulkoa. Malleissa kiinnite-

tään huomiota asumisen esteettömyyteen (Pesola 2009) ja tilankäytön tehok-

kuuteen. (Ojala 2004, 99-103; Jääskeläinen 2010.) 

Talojen koot valittiin tilaajan kanssa keskustelemalla. Päädyttiin ratkaisuun, jos-

sa talomalli 1 on 2-3 hengelle, talomalliin 2 mahtuu 3-4 asukasta ja talomallissa 

3 on tilaa 4-5 hengelle. 

3.1 Pohjaratkaisut 

Malleissa huomioidaan muita mallistoja enemmän lemmikkieläinten tuomia vaa-

timuksia. Varsinkin kaupungeissa talviaikaan käytettävä katusuola on monin 

tavoin haitallista lemmikeille. Lemmikin omistajien työtä helpottamaan kaikissa 

malleissa on kurapiste, jossa voi huuhdella koiran tassut ja omatkin jalkineet. 

Kodinhoitohuoneiden yhteyteen tulee joko vaatehuone tai mahdollisuus tehdä 

kulku makuuhuoneeseen. Yhteys kodinhoitohuoneen ja makuuhuoneen välillä 

on valittavissa oleva mahdollisuus, ja sen voi jättää myös tekemättä. Näin mal-

leista saadaan monipuolisempia ja useammanlaisille perheille sopivia. Kodin-

hoitohuoneen yhteydessä oleva makuuhuone voi toimia askarteluhuoneena, 

vaatehuoneena tai koirien huoneena, jos lemmikkejä on enemmän. Johonkin 

malliin suunnitellaan mahdollisesti erillinen kuraeteinen, jolloin kodinhoitotila voi 

olla tästä erillään ja säilyy puhtaampana ilman kuraa ja hiekkaa. 
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Kuitenkaan kaikkea ei voi saada ja kompromisseja täytyy tehdä myös mallisto-

malleissa, vaikka varsinaista ”talon asukasta” ei vielä tiedetäkään. Tämä onkin 

näissä malleissa suunnittelun haasteena. Ei ole tulevaa talon käyttäjää, joka 

kertoisi, mitä juuri tämä perhe arvostaa ja tarvitsee, ja toisaalta, mistä voitaisiin 

heidän kohdallaan luopua. 

Kaikkiin malleihin mitoitetaan tila valmiille tekniselle tilalle. Jukkatalo pyrkii käyt-

tää malleissaan Air Wise Oy:n Logi-teknistä tilaa. Mahdollisuuksien mukaan 

tilavaraus on sellainen, että sitä voidaan helposti käyttää normaalina teknisenä 

tilana, jos asiakas ei halua Logia. Tähän valmiin teknisen tilan pakettiin on sovi-

tettu lämmitys-, käyttövesi- ja ilmanvaihtolaitteet ja keskuspölynimuri. Se on 

asennusvalmis ja vakiokokoinen paketti, jonka eteen voi asentaa liukuovet tai 

vastaavan näkösuojan. (Air Wise Oy. 2012.) 

3.2 Talojen ulkonäkö 

Koska kyseessä on talomallisto, talojen ulkonäkö noudattaa samaa linjaa. Talot 

ovat tälle hetkelle tyypillisiä, ilmeeltään pelkistettyjä puuverhottuja koteja ilman 

ylimääräistä kuorrutusta. Ulkoverhouksena malleissa on leveä UYW-profiloitu 

paneeli, joka asennetaan vaakaan. Tämä leveä paneeli sopii hyvin talon selke-

ään ja nykyaikaiseen ilmeeseen. Suurelementtitalossa seinät ovat yleensä val-

miiksi ulkoverhoiltu ja ensimmäinen maalikerroskin on mahdollista laittaa teh-

taalla. Nurkkalaudat ovat malleissa kapeat, kuten myös ikkunoiden ja ovien vuo-

rilaudat. 

Talojen pääsisäänkäyntien kuistit ovat katettuja ja mitoitetaan 1800 mm pyö-

rähdysympyrälle. Kuisteille on mahdollista tehdä luiska joko eteen tai sivulle 

päin. (Pesola 2009, 36.) Muutkin varsinaiset sisäänkäynnit ovat katettuja, ja 

niissä käytetään vaakarimakaiteita suojaamaan ulkopuolisilta katseilta. Vaaka-

rimoituksella on helppo tehdä erikorkuisia kaiteita ja näköesteitä rimoituksen 

korkeutta muuttamalla. (RT 93-10940. 2008.) Kuistit ovat rossirakenteisia, ma-

teriaalina kestopuu, Jukkatalon vakiorakenteiden mukaisesti.  

Katemateriaaliksi valittiin peltikate konesaumajäljitelmäkuviolla. Peltikate on 

helppo ja nopea asentaa, mikä puoltaa sen käyttöä monissa kohteissa. Toki se 

sopii näihin malleihin ulkonäkönsäkin puolesta. Myös huovalla toteutettu kol-
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miorimakate olisi hyvä ratkaisu. Huopa on katteena kevyen näköinen, kuten 

konesaumapelti, koska sen kuvion profiili on matala. Huopakatteen etuja ovat 

hiljaisuus, se ei rämise tuulella eikä ropise sateella, ja turvallisuus talvella, lumet 

eivät tipu kerta rysäyksellä, kuten peltikatolta. 

Talojen ulkonäköä on helppo muuttaa asiakkaan mieltymysten ja kaavamäärä-

ysten mukaa. Mallista saa aivan erityylisen esimerkiksi vaihtamalla katon harja-

katoksi, muuttamalla verhouksen kapeaksi pystypaneeliksi ja vuorilaudat le-

veämmiksi ja koristeellisemmiksi. 
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4 TALOMALLI 1  

4.1 Mallin 1 tilaohjelma ja tavoitteet 

Tämä malli suunnitellaan pienelle 2-3 henkilön perheelle. Tavoiteltu huoneisto-

ala on 90 -100 m2. Talon rakentaja voisi olla nuoripari, sillä kaksi makuuhuonet-

ta mahdollistaa asumisen perheen kasvaessakin eikä heti tule tarvetta etsiä 

suurempaa kotia. Asukas voi olla myös yksin asuva, joka haluaa kuitenkin rei-

lummin omaa tilaa ja oman pihan. Edelleen koti voi sopia vanhemmalle paris-

kunnalle, jonka lapset ovat muuttaneet kotoa ja tilaa ei enää tarvita niin paljon, 

mutta kuitenkin tilaa on riittävästi kaikille omille harrastuksille.  

Malliin tulee kaksi makuuhuonetta, joista ainakin toinen mitoitetaan parisängylle. 

Toinen makuuhuoneista voi sijoittua niin, että sinne kuljetaan olohuoneesta. 

Huoneen tarkoitusta on silloin helppo muuttaa, esimerkiksi pariovilla kirjastoksi, 

jolloin yhtenäistä oleskelutilaa tulee enemmän. Toinen makuuhuone pyritään 

sijoittamaan siten, että se toimii tarvittaessa myös työhuoneena tai vierashuo-

neena. Jos mahdollista, makuuhuone ja kodinhoitohuone voivat tulla vierekkäin. 

Silloin huone voi toimia myös harrastehuoneena, ja käynti voidaan järjestää ko-

dinhoitohuoneen kautta.  

Oleskelutilojen tavoitteena on olla avaria ja valoisia. Koska neliöt täytyy pitää 

kurissa, tupakeittiö voi olla sopiva ratkaisu. Tupakeittiö on monitoimitila, joka 

muuntuu melkein mihin käyttöön vaan. (Ojala 2004, 94.) Erillinen keittiö vie 

enemmän tilaa ja saattaa tehdä talon ahtaan tuntuiseksi. Tupakeittiöön sijoite-

taan varaava takka.  

Eteiseen tulee mahtua normaalit komerotilat ja mahdollisesti vaatehuone sa-

maan yhteyteen. Wc:n paikka on hyvä löytyä eteisen läheltä. Koska oikein mi-

toitettu esteetön wc vie paljon neliöitä, voisi tilankäytön kannalta olla järkeväm-

pää laittaa suihkuhuoneeseen varaus wc-istuimelle ja altaalle. (RT 09-10884. 

2006.) Tällöin asiakas voi talomallia ostaessaan päättää, haluaako wc- 

kalustuksen sinne heti rakennusvaiheessa vai myöhemmin. Eteinen ja tupakeit-

tiö suunnitellaan talon etusivulle ja makuuhuoneet ja pesutilat näiden tilojen vie-

reen ja ympärille. 
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Kodinhoitohuoneesta suunnitellaan niin tilava, että sinne mahtuu välttämättömi-

en kalusteiden ja kodinkoneiden lisäksi kurapiste. Huoneen yhteyteen voidaan 

suunnitella myös vaatehuone. (RT 93-10950. 2009.) Kodinhoitohuoneen ja 

keittiön tulee olla lähekäin. Jos kodinhoitohuonetta käytetään arkieteisenä, 

matka kauppakassien kanssa jääkaapille ei saa olla liian pitkä. Näin pienessä 

talossa tuskin jää järkevästi tilaa erilliselle pukuhuoneelle, joten kulku pesuhuo-

neeseen täytynee suunnitella kodinhoitohuoneen kautta. Pesutilojen yhteyteen 

suunnitellaan sähkölämmitteinen sauna.  

Tilaa tarvitaan myös talotekniikalle, ja malliin mitoitetaan tila Logille. Se voidaan 

sijoittaa kodinhoitohuoneen yhteyteen tai sille voidaan suunnitella erillinen tila. 
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4.2 Mallin 1 suunnittelu 

4.2.1 Mallin 1 tilajako 

 

KUVA 1. Pohjakuva mallista 1 

 

Energiatehokkuuden kannalta täysin suorakaiteen mallinen, nelinurkkainen mal-

li olisi paras. (Ojala 2004, 86.) Julkisivuihin haluttiin kuitenkin jotain mielenkiin-

toa herättävää mutkaa. Muutaman luonnoksen jälkeen päädyttiin etusivulle tu-

levaan erkkeriin. Se on rakenteellisesti helppo ja kustannuksiltaan kohtuullisen 

edullinen toteuttaa. Erkkerin avulla saadaan massan keskellä olevasta tilasta 

näkymiä useampaan ilmansuuntaan ja tiloihin lisää valoa eri vuorokauden ai-
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koina. Tästä alkoi hahmottua tilajako. Oikealle alanurkkaan tulee eteistilat ja wc. 

Keittiö sijoittuu keskelle taloa ja jatkuu olohuoneena. Olohuoneesta kuljetaan 

suurempaan makuuhuoneeseen. Keskelle takasivua tulevat pesutilat sekä ko-

dinhoitohuone ja oikeaan nurkkaan makuuhuone (kuva 1).  

4.2.2 Mallin 1 eteinen, vaatehuone ja wc 

 

 

KUVA 2. Mallin 1 eteinen, tekninen tila ja wc 

 

Eteisessä on ensin vapaata tilaa 1500 mm pyörähdysympyrälle. (RT 09-10884. 

2006.) Ulko-oven vasemmalle puolelle tulee paksumpi seinä, johon upotetaan 

sähköpääkeskus. Sen eteen jää tilaa jalkineille ja mahdollisesti istuinpenkille 

riippuen siitä, tarvitaanko tila pyörätuolilla liikkumiseen. Ulko-oven vieressä oi-

kealla on liukuovi vaatehuoneeseen. Eteiseen mahtuu myös kaapisto ulkovaat-

teille. (Kuva 2.) (RT 93-10937. 2008.) 

Ensin ajatuksena oli sijoittaa Logi kodinhoitohuoneeseen kaappirivin jatkoksi. 

Toisaalta eteisen vaatehuoneelle näytti jäävän reilun kokoinen tila ja sinne mah-

tui säilytystilan lisäksi Logi. Talotekniikan kokonaisuuden kannalta ratkaisu ei 

ole paras mahdollinen, sillä kodinhoitohuoneessa Logi olisi keskeisemmällä 

paikalla ja putkivedot lyhyempiä. Toisaalta siinä se olisi makuuhuoneen seinän 
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takana, jolloin jouduttaisiin tekemään tuplaseinä ja muutenkin miettimään ää-

neneristys tarkemmin. Erillisestä tilasta on myös mahdollista tehdä oma ulos-

käynti, ja tässä tapauksessa erittäin helposti, koska edessä on jo valmiina kuisti.  

Wc:lle jää sopiva tila vaatehuoneen viereen. Tästä ovi ei avaudu suoraan oles-

kelutiloihin vaan jää vähän eteisen puolelle. (Kuva 2.) Tilassa on ikkuna, jotta 

sinne saadaan vähän luonnonvaloa ja tarvittaessa pystytään tuulettamaan. (RT 

93-10932. 2008.) Tilaan ei mahdu 1500 mm:n pyörähdysympyrä. Se ei siis täy-

tä esteettömyysvaatimuksia, vaan ne täytyy huomioida pesuhuoneessa. (RT 

09-10884. 2006.) 

4.2.3 Mallin 1 tupakeittiö 

 

 

KUVA 3. Mallin 1 tupakeittiö 

 

Eteisestä tullaan tupakeittiöön, ja heti vasemmalta alkavat keittiön kalusteet. 

Reunassa seinän vieressä on ensin korkeammat kalusteet, kuivatarvikekomero 

ja jääkaappi-pakastin. Niiden viereen jää tilaa pöytätasolle, jolloin tarvittavat 

ruokatarvikkeet on helppo ottaa esille. Seuraavaksi kalusteissa on samalle sei-

nälle tulevat liesi ja uuni. Kalusteet jatkuvat kulman kautta ulkoseinälle erkke-
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risyvennykseen. Tässä välissä on myös luontevasti tilaa pöytätasolle, ja siihen 

saadaan valoisa työskentelyalue, kun nurkkaan laitetaan ikkunat. Näin keittiöstä 

näkee mukavasti sekä kuistille että etupihalle. Astianpesukone ja altaat tulevat 

erkkeriin. Allastason kohdalle tulee taas seinäkaapistoa, mahdollista astioiden 

kuivatusta ja säilytystä varten. (RT 93-10929. 2008.) 

Ruokapöydän paikka on keittiön keskellä, ja siitä tila jatkuu olohuoneena. Heti 

erkkerin viereen, olohuoneen puolelle, tulee ovi ulos. Ulkonurkkaan jää mukava 

tila vaikka kulmasohvalle. (RT 93-10926. 2008.) Tässäkin kohdassa olohuo-

neessa ikkunat tulevat lähelle nurkkaa, kuten keittiössä. Tämä asettelu saattaa 

aiheuttaa hieman päänvaivaa verhotankoja valitessa, mutta näin seinille jää 

enemmän yhtenäistä tilaa. Kun ikkunat eivät ole keskellä seinää, seinien sisus-

taminen esimerkiksi tauluilla helpottuu. (Kuva 3.) Lisäksi huone avartuu, kun 

ulos katsoessa näkee yhdellä silmäyksellä pihan kummankin puolen. Olohuo-

neessa ikkunat ovat korkeammat kuin muissa tiloissa: niiden alareuna on 70 cm 

lattian pinnasta. Näin ne eivät jää sohvakalusteiden taakse, mutta tuovat kui-

tenkin tilaan hieman enemmän valoisuutta  

Tulisijan paikka on makuuhuoneen tai pesuhuoneen vastaisella seinällä. Jotta 

seinälle jää tarpeeksi tilaa TV:lle, kirjahyllylle tai muulle kalusteelle, takka on 

parempi viedä enemmän keittiön puolelle. Tässä kohdassa on helppo muuttaa 

kalustettavuutta pienillä muutoksilla esimerkiksi niin, että makuuhuoneen ovi 

siirretään keskemmäs seinää, jolloin TV-tason saa nurkassa olevan sohvan 

eteen. Tässä vaihtoehdossa ei myöskään tarvitse kulkea TV:n edestä. (Kuva 4.) 

Malliin valitaan kuitenkin vaihtoehto 1, jossa makuuhuoneen ovi on lähempänä 

ulkoseinää. Siinä olohuone on tilana yhtenäisempi, ja ehjää seinäpintaa on 

enemmän. Lisäksi, jos makuuhuoneeseen halutaan laittaa pariovet ja ottaa se 

esimerkiksi kirjasto käyttöön, seinälle jää silti tarpeeksi tilaa TV-tasolle. 
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KUVA 4. Vaihtoehdot makuuhuoneen oven sijoittamiselle 

 

4.2.4 Mallin 1 makuuhuoneet 

Talossa on yksi isompi niin sanottu vanhempien makuuhuone ja lisäksi huone, 

jota voi käyttää makuuhuoneena tai tarpeen mukaan harrastehuoneena.  

Suurempaan makuuhuoneeseen kuljetaan olohuoneesta. Ovi tulee lähelle ulko-

seinää, jolloin sekä makuuhuoneen että olohuoneen puolelle jää yhtenäistä sei-

nätilaa. (Kuva 5.) Ovi seinustalle mahtuu esimerkiksi pinnasänky, lipasto tai kir-

jahylly. Makuuhuoneen kalustuksen ja sisäisen liikenteen kannalta ovi olisi pa-

rempi toisessa reunassa (kuva 4). (Jääskeläinen 2010.) Tämä on kuitenkin 

helposti muutettavissa pohjaratkaisuun sen mukaan, kumpaa vaihtoehtoa talon 

tuleva asukas pitää mieluisampana. 

 

  

KUVA 5. Mallin 1 suurempi makuuhuone 
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Huone on suunnitelmissa kalustettu niin, että sänky on huoneen pisimmällä 

ehyellä seinällä. Se mahtuu tarvittaessa olemaan myös toisin päin. Tosin huo-

neen leveys on vain 3 metriä, joten kulkuväylät jäävät aika kapeiksi. (RT 93-

10925. 2008.) Ikkunat on sijoitettu niin, että ne eivät ole sängyn kohdalla. Sän-

gyn kanssa samalla seinällä on kapeampi ja korkeampi avattava ikkuna, jota voi 

käyttää tuuletukseen. (Kuva 5.) Suurempi ikkuna on pohjoispuolella, jolloin huo-

ne pysyy kesäisin viileämpänä. Vaadittu valoaukkovaatimus täyttyy näillä ik-

kunoilla reilusti ja huoneesta saadaan mukavasti näkymät ulos kahteen ilman-

suuntaan. (Suomen rakentamismääräyskokoelma G1. 2005.) 

Vaatekomerot jäävät saunan vieressä olevaan syvennykseen, jolloin ei tule vai-

kutelmaa, että ne olisivat kulkureitillä. Syvennys mitoitetaan 70 cm:n syvyiseksi, 

jolloin siihen mahtuu liukuovikaapisto. Makuuhuonetta voidaan muunnella vaih-

tamalla normaali ovi lasiparioveksi. Silloin se on enemmän yhteydessä olohuo-

neeseen ja voi toimia kirjastona tai erillisenä TV-huoneena. 

Pienempi makuuhuone on toisessa päässä taloa, jolloin kummassakin makuu-

huoneessa on oma rauhansa. Myös tähän huoneeseen mahtuu hyvin parisän-

ky. Ikkunat on sijoiteltu samaan tapaan kuin toisessa makuuhuoneessa, jolloin 

valoa tulee kahdesta ilmansuunnasta. Ikkunoiden ja ovien sijoittelu mahdollistaa 

sen kalustamisen monella tavalla. (Kuva 6.)  

 

 

KUVA 6. Mallin 1 pienempi makuuhuone 
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Oletuksena tässä pohjassa on, että tähän huoneeseen kuljetaan eteisen käytä-

vän kautta. Tällöin huone voi olla tavallinen makuu-, työ- tai askarteluhuone. 

Kulun voi tehdä myös kodinhoitohuoneesta, ja tällöin huone voi toimia harraste-

huoneena (kuva 7). Pyöräilyn harrastaja voi säilyttää ja korjata siellä pyöriään, 

metsästystä harrastava voi säilyttää siellä aseita ja muita varusteita, koirahar-

rastajalle se voi olla trimmaus- ja koirahuone; vaihtoehtoja on paljon. Kodinhoi-

tohuoneeseen tulee ovivarauksen kohdalle komerot, jotka on mahdollista hel-

posti poistaa, jos huoneen toinen kulkureitti halutaan ottaa käyttöön. Mitään 

putkivetoja tai pakollisia kalusteita ei tulisi laittaa tälle kohdalle, ja seinään kan-

nattaisi tehdä valmiiksi runko ovelle. Vaikka huonetta aiottaisiinkin käyttää ensin 

ihan tavallisena makuuhuoneena, saattaa tilanne joskus muuttua ja esimerkiksi 

taloa myytäessä tuollainen ovimahdollisuus voi olla ostajalle juuri oikea ratkaisu. 

(Ojala 2004, 93.) 

 

 

KUVA 7. Harrastehuoneeseen on mahdollista tehdä ovi kodinhoitohuoneesta 
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4.2.5 Mallin 1 kodinhoitohuone 

 

 

KUVA 8. Mallin 1 kodinhoitohuone 

 

Kodinhoitohuone on reilun kokoinen, ja näin samaan tilaan saadaan mahtu-

maan kodinhoitotila ja kuraeteinen. Huoneeseen kuljetaan sisältä keittiön vie-

restä. Tämä on hyvä ratkaisu varsinkin, jos kodinhoitohuonetta käytetään ar-

kieteisenä, sillä kauppakasseja ei tarvitse kantaa talon toiseen päähän. (Ojala 

2004, 302.) Huone on jaoteltu kodinhoito-osaan ja eteisosaan. Heti kodinhoito-

huoneeseen tultaessa, ovesta vasemmalla, on käynti pesuhuoneeseen. (Kuva 

8.) Näin peseytymistiloihin ei tarvitse kulkea eteistilan kautta. Seuraavaksi tilas-

sa on likapyykkikaappi ja pyykin pesuun ja huoltoon tarkoitettu osa. Viimeisenä 

lähimpänä ulko-ovea on kurapiste ja ulkovaatteille tarkoitetut komerot, ellei vä-

liovi varausta ole otettu käyttöön. 

Kurapiste tulee ulko-oven viereen, ei sen eteen. Silloin siihen voi jättää huuhdel-

lut kengät kuivamaan, eivätkä ne jää kulkureitille. Tässä kohdassa voi olla myös 

pyykinkuivatus paikka: kattoon nostettava pyykkiteline mahdollistaa kurapisteen 

käytön vaikka pyykkiä olisikin kuivumassa. Pisteen viereen tulee tasoa, jossa on 



24 

allas. (Kuva 8.) Altaan vesihanaan liitetään kuraharja, jolloin erillistä vesipistettä 

ei tarvita. Myös pyykinpesukone on altaan läheisyydessä, jolloin sillekään ei 

tarvita erillistä vesihanaa eikä viemäröintiä. Kodinhoitohuoneeseen tulee pyyk-

kikomero, siivouskomero ja muuta kaappitilaa. (RT 09-10884. 2006; RT 93-

10950. 2009.) 

4.2.6 Mallin 1 pesuhuone ja sauna 

 

 

KUVA 9. Mallin 1 pesuhuone ja sauna 

 

Pesuhuone on mitoitettu yhdelle suihkulle, wc-istuimelle ja pienelle altaalle. Wc- 

kalusteet on merkitty kuviin katkoviivoilla, eli ne ovat tilavarauksia. Varaukset 

tarkoittavat sitä, että jos kalusteita ei haluta rakennusvaiheessa asentaa, niille 

tulee vain viemärivedot, jolloin ne on mahdollista asentaa tarvittaessa myö-

hemmin. (Kuva 9.) Näin pienessä talossa ei välttämättä tunnu tarpeelliselta olla 

kahta wc:tä. Varaukset tarvitaan, jotta taloon voidaan myöhemmin asentaa wc-

kalusteet sellaiseen tilaan, jossa mahtuu liikkumaan apuvälineiden, kuten pyö-

rätuolin tai rollaattorin kanssa. (RT 09-10884. 2006.) 
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Sauna on mitoitettu kolmelle henkilölle. Saunaan tulee ikkuna, jolloin tila on 

helppo tuulettaa, ja sauna lämpiää sähkökiukaalla. (Kuva 9.) (RT 91-10440. 

1990.) 

4.2.7 Mallin 1 kuistit ja ulkotilat 

Taloon tulee katetut kuistit pääsisäänkäynnille ja kodinhoitohuoneen ovelle. 

Tässä mallissa olohuoneen edessä ei ole terassia kaiteineen ja kattoineen, 

vaan rappuset maantasolla sijaitsevalle kivetylle patiolle. Tällöin terassi kaitei-

neen ei rajoita sisätilojen ja pihan yhteyttä, vaan sisältä pääsee suoraan pihalle. 

Jokaisella on toki mahdollisuus sisällyttää suunnitelmiin omien mieltymystensä 

mukainen terassi. (Kuva 10.) 

 

KUVA 10. Mallin 1 etuosan patio 

 

Pääsisäänkäynnin kuisti on katettu ja mitoitetaan 1800 mm:n pyörähdysympy-

rälle. Kuistille on mahdollista tehdä luiska joko talon etupuolelle tai niin, että se 

tulee talon vasemman sivun myötäisesti. (Pesola 2009.) Kuistin portaat voivat 

olla myös talon päädystä päin, riippuen muun muassa auton paikasta ja pihan 

kulkureiteistä. Jos portaat ovat talon edestä, kuten tässä mallissa, kuistin va-
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semman puoleinen kaide voisi olla korkeampi, jotta se antaisi hieman nä-

kösuojaa oleskelupihalle. (Kuva 10.) 

 

KUVA 11. Mallin 1 takakuisti 

 

Takakuistilla on vähemmän syvyyttä kuin etukuistilla, jolloin lappeesta ei tule 

niin pitkä ja raskaan näköinen. Kuistissa voi tarpeen mukaan olla korkeampaa 

kaidetta näköesteenä. (Kuva 11.) Kuistia on ajateltu käytettävän vilvoitteluun 

saunan jälkeen, pyykin kuivaukseen tai eräänlaisena pienenä puutarhavajana, 

jos sinne laittaa hyllyköt. Oikeastaan kaikissa näissä käyttötarkoituksissa kaiteet 

voivat olla korkeampaa mallia ja tarvittaessa kattoon saakka. 
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4.2.8 Mallin 1 julkisivut 

 

KUVA 12. Mallin 1 julkisivut 

 

Ulkoverhous, vuori- ja nurkkalaudat, kaiteet sekä kate tulevat kohdan 3.2 mu-

kaan. Katon malli on murrettu harja. Katto voisi olla myös perus harjakatto, mut-

ta murrettu sopii talon muuten pelkistettyyn tyylin. Kattokaltevuus on 1:3, jolloin 

lappeen jatkeena toteutettavat kuistien katotkaan eivät näytä raskailta ja koko-

naisuus on muutenkin sopusuhtainen. (Kuvat 12 ja 13.) 

 

KUVA 13. Visualisoitu 3D-kuva mallista 1 
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4.2.9 Mallin 1 yhteenveto 

Tämän ensimmäisen mallin suunnittelu onnistui tilaohjelmaan ja alussa asetet-

tuihin tavoitteisiin verrattuna erittäin hyvin. Pohjassa on sopivasti neliöitä ja 

huoneet ovat oikean kokoisia eivätkä minimimitoitettuja koppeja. Oleskelutilat 

ovat avarat ja varmasti myös valoisat, koska ikkunoita on useaan ilmansuun-

taan. Tupakeittiöratkaisu sopii tähän malliin hyvin. Jos ollaan kotona perheen 

kesken, olohuoneosan tilat riittävät oleskeluun ja keittiön ruokailuun. Sitten, kun 

tulee vieraita, voidaan koko tila hyödyntää tarkoitukseen sopivalla tavalla. 

Tiloissa on useita mahdollisuuksia muuntaa niitä aina sen mukaan, mitä kysei-

set asukkaat tarvitsevat. Säilytystilaa on riittävästi talon kokoon nähden. Talon 

julkisivuihin tuo mielenkiintoa muun muassa vaihteleva lappeen mitta, erkkeri, 

kuistit ja ikkunoiden sijoittelu. 
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5 TALOMALLI 2 

5.1 Mallin 2 tilaohjelma ja tavoitteet 

Tavoitteena on suunnitella perheasunto: asukkaina esimerkiksi vanhemmat ja 2 

lasta. Tavoiteltu huoneistoala on 120 -130 m2. Ulkonäöllisesti tavoitellaan sel-

keyttä ja samaa tyyliä kuin mallissa 1. Oletuksena tässäkin mallissa on, että 

etusivu on etelään, kuten ihannetontilla. (Ojala 2004, 58.) Ajatuksena on, että 

olohuone ja pääsisäänkäynti sijoittuvat etusivun puolelle. Näin olohuoneeseen 

saadaan mahdollisimman paljon luonnonvaloa. Pääsisäänkäynnin on myös hy-

vä olla valoisalla puolella, sillä kulkureitit sulavat keväällä nopeasti ja istutukset 

viihtyvät auringossa. Olohuoneeseen suunnitellaan tila varaavalle takalle tai 

takkaleivinuunille ja mahdollisesti ovi ulos terassille. Keittiö ja olohuone voivat 

olla tupakeittiön tyylisesti yhteydessä toisiinsa tai keittiö voi myös olla erillisempi 

ja suljetumpi tila. 

Malliin tulee kolme makuuhuonetta, joista yksi mielellään vähän erilleen muista. 

Tällöin tilojen muunneltavuus helpottuu, jos tarvitaan vaikka työhuone tai aikuis-

tuvalle nuorelle omaa rauhaa. (Ojala 2004, 93.) Makuuhuoneet suunnitellaan 

10-15m2:n kokoisiksi, ja ainakin kahteen niistä tulisi mahtua parisänky. 

Kodinhoitohuone saa olla reilun kokoinen, 9-12 m2, jolloin samaan tilaan mah-

tuu kura-allas varusteineen. Sen yhteydessä voi lisäksi olla erillinen vaatehuone 

ja mahdollisesti tekninen tila. Kurapiste tulee ulko-oven viereen ja ulos pieni 

kuisti. Kulku pesutiloihin voi olla kodinhoitohuoneen kautta, kuten se nykyisin 

yleensä suunnitellaan, mutta myös erillinen pukuhuone saattaa tulla kysymyk-

seen. Saunaan tulee mahtua 4 henkilöä, kiuas voi olla sähkölämmitteinen tai 

myös puulämmitteinen, mikäli sauna sijoittuu tulisijan hormin lähelle. Talossa 

voi erillisen wc:n lisäksi olla wc-kalusteet kylpyhuoneessa. Silloin esteettömyys 

vaatimukset on helpompi täyttää, ja tämän kokoisessa talossa on muutenkin 

tarpeen olla kaksi wc:tä. (RT 09-10884. 2006.) 
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5.2 Malli 2 suunnittelu 

5.2.1 Mallin 2 tilajako 

 

KUVA 14. Pohjakuva mallista 2 

 

Tilat lähtivät muotoutumaan olohuoneen ja eteisen ympärille. Koska olohuo-

neen tuli olla etelään päin olevalla pitkällä sivulla, sen luonteva sijoituspaikka on 

erkkeri. Silloin olohuoneen ikkunoista on näkymät useaan suuntaan ja luonnon-

valoa tulee sisään eri vuorokauden aikoina. Eteinen tulee olohuoneen oikealle 

puolelle, jolloin etukuisti ei häiritse talon etupuolelle tulevaa, mahdollisesti ete-

lään ja länteen avautuvaa terassia. Olohuoneesta tulee päästä myös keittiöön, 

ja keittiön taas halutaan olevan yhteydessä kodinhoitohuoneeseen ja sitä kautta 

arkisisäänkäyntiin. Niinpä keittiön paikka alkoi hahmottua ylös talon pohjoispuo-
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lelle. Siihen ympärille lisättiin makuuhuoneet ja pesutilat ja kokeiltiin näiden eri 

variaatioita. Lopulta lähdettiin suunnittelemaan yksityiskohtaisempaa pohjaa 

niin, että kaksi makuuhuonetta tulee talon länsipäätyyn, kodinhoito ja pesutilat 

keittiön viereen vasempaan yläkulmaan ja yksi erillinen makuuhuone talon oi-

keaan alakulmaan. 

5.2.2 Mallin 2 tuulikaappi, eteinen ja wc 

 

 

KUVA 15. Mallin 2 tuulikaappi, eteinen ja wc 

 

Tuulikaappi mitoitetaan 1300 mm:n pyörähdysympyrälle. Piirustuksissa tuuli-

kaapin ja eteisen välinen ovi avautuu tuulikaappiin päin. (Kuva 15.) Tämä on 

normaalissa tilanteessa parempi vaihtoehto: ovi on pois tieltä seinän vieressä, 

toisin kuin jos se aukeaisi eteiseen päin. Jos talossa kuljetaan päivittäin pyörä-

tuolilla tai rollaattorilla, ovi täytyy kääntää aukeamaan eteiseen päin. (RT 09-

10884. 2006.) 

Olohuoneen vastainen seinä on paksumpi, jolloin siihen mahtuu upottamaan 

sähköpääkeskuksen. Tässä pohjassa tuulikaappiin ei mahdu täyssyvää 600 

mm:n kaapistoa, mutta tilan voisi hyödyntää esimerkiksi kenkien säilytykseen tai 
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pienempien ulkovaatteiden säilytykseen lipastossa. (Kuva 15.) Toki on olemas-

sa myös komeroratkaisuja tällaisiin pienempiinkin tiloihin.  

Eteiseen saa reilusti kaappitilaa, 3,5 m, jos täyttää koko seinän mitan kaapeilla. 

Tässä suunnitelmassa mallissa on vapaata tilaa kaappien jälkeen, esimerkiksi 

lipastolle tai istuimelle. Eteisestä avautuu näkymä olohuoneeseen ja keittiöön. 

Wc on sisään tultaessa lähettyvillä, joten vieraankaan ei tarvitse sitä kaukaa 

etsiä. (Ojala 2004, 101.) 

5.2.3 Mallin 2 olohuone 

 

 

KUVA 16. Mallin 2 olohuone 

 

Tässä mallissa olohuone muodostui suorakaiteen muotoiseksi tilaksi, jossa suu-

rimmat ikkunat ovat etelään. Erkkerin ansiosta tilaan saadaan ikkunat myös 

itään ja länteen. Lännenpuoleista pientä ikkunaa mietittiin useaan kertaan. On-

ko se tarpeellinen vai viekö vain turhaa tilaa kalusteilta? Ikkuna päätettiin kui-

tenkin jättää pohjaan. Näin olohuoneesta näkee terassille ilman, että tarvitsee 

avata ovea, ja samalla se lisää luonnonvalon määrää olohuoneessa iltaisin. 
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Itään päin eli etukuistin puolelle haluttiin myös ikkuna, jotta olohuoneesta näkee 

tarvittaessa kuistille ja etuovelle. Ikkunoiden alareuna on 70 cm lattiasta, jolloin 

sohva ja TV-taso mahtuvat olemaan niiden kohdalla olematta kuitenkaan ikku-

nan edessä. (Kuva 16.)  

Olohuoneessa on tila varaavalle takalle. Takka on ihan keittiön läheisyydessä, 

joten myös takkaleivinuuni on mahdollinen. Takkaseinä toimii tilanjakajana ja 

erottaa keittiön osittain olohuoneesta. (Kuva 16.) Vieressä olevan makuuhuo-

neen ikkunat ovat korkeudeltaan samat kuin olohuoneessa, ja tarvittaessa olo-

huonetta voi laajentaa purkamalla väliseinä pois. 

5.2.4 Mallin 2 keittiö 

 

 

KUVA 17. Mallin 2 keittiö 

 

Keittiö on talon pohjois- eli takaseinällä. Tämä on keittiölle hyvä sijainti, koska 

kodinkoneista tuleva lämpö nostaa helposti huoneen lämpötilaa ja pohjoispuo-

lella aurinko ei pääse kuumentamaan huonetta lisää. Keittiöön kuljetaan etei-

sestä olohuoneen kautta koukaten tai suoraan kodinhoitohuoneen arkisisään-
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käynnin kautta. Takkaseinä erottaa sen osittain olohuoneesta. Keittiössä tarvi-

taan suuri ikkuna, jotta sinne saadaan tarpeeksi luonnonvaloa. Lisäksi myös 

keittiössä täytyy huomioida määräys huoneiden valoaukon koosta. (Suomen 

rakentamismääräyskokoelma G1. 2005.) Ikkunan eteen jää mukavasti 

pöytätasoa, vaikka leipomista varten, ja ikkunan kohdalla oleva ruokapöytä on 

huoneen valoisimmassa paikassa. (Kuva 17.) 

Keittiö on malliltaan perinteinen. Kylmälaitteet, vesipiste ja liesi ovat tarpeeksi 

lähellä toisiaan, ja jääkaapista otetut tavarat voi laskea tasolle vesipisteen 

viereen tai suoraan ruokapöydälle. (Kuva 17.) (RT 93-10929. 2008.) Keittiöstä 

pääsee liukuoven kautta kodinhoitohuoneeseen. Seinän sisään menevä liukuovi 

sopii tähän kohtaan parhaiten. Se ei tule minkään kalusteen eikä kulkureitin 

eteen, kuten tässä pohjassa tavallinen saranallinen ovi väkisin tulisi.  

5.2.5 Mallin 2 kodinhoitohuone ja vaatehuone 

 

 

KUVA 18. Mallin 2 kodinhoitohuone ja vaatehuone 

 

Kodinhoitohuone on tässäkin mallissa 2, kuten mallissa 1, yhteydessä keittiöön. 

Näissä malleissa onkin pyritty huomiomaan juuri kodinhuollon toimivuus, koska 
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sillä on suuri merkitys esimerkiksi, jos taloudessa on koiria tai jos muuten vain 

pitää helppohoitoisesta arjesta. Kodinhoitotila toimii samalla myös arki- ja kura-

eteisenä. Heti keittiön oven vieressä on hyllykomero ja siivouskaappi. Seuraa-

vaksi tulee pyykkikomero ja pyykkitorni, pukuhuoneen oven läheisyyteen. Kura-

allas sijoittuu ulko-oven viereen kuten mallissa 1, ja ulko-oven toiselle puolelle 

tulee vaatehuone. Vaatehuoneessa ei välttämättä tarvitse olla ovea, jolloin tilas-

ta muodostuu yhtenäisempi arkieteinen. (Kuva 18.) 

Vaatehuoneessa voi olla kuivauskaappi kastuneiden ulkovaatteiden kuivatuk-

seen. Jos talon asukkailla on harrastus, jonka varusteet vievät erityisesti tilaa, 

tämä vaatehuone soveltuu erinomaisesti niiden säilyttämiseen. Metsästysvarus-

teet ja asekaappi tai jääkiekkovarusteet mahtuvat tilaan mainiosti, ja silloin sen 

voi erottaa kodinhoitohuoneesta ovella. Huoneessa on myös kunnollisen kokoi-

nen allas, pöytätasoa ja yläkaappeja. Kurapisteelle ei tarvitse erillistä vesipistet-

tä, kun kuraharjan saa liitettyä altaan hanaan. Kodinhoitohuoneeseen mahtuisi 

leveyden puolesta kaapistoa myös pukuhuoneen vastaiselle seinälle. Säilytysti-

laa on kuitenkin reilusti komeroissa ja vaatehuoneessa, joten alue jätettiin va-

paaksi kiintokalusteista. Paikassa voi olla vaikka pyykinkuivaustila tai tila lasten-

rattaille niin, että niitä voi säilyttää sisällä ilman, että ne olisivat aina tiellä. (Kuva 

18.) (RT 93-10945. 2009; RT 93-10950. 2009.) 
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5.2.6 Mallin 2 pukuhuone, pesuhuone ja sauna 

 

 

KUVA 19. Mallin 2 pukuhuone, pesuhuone ja sauna 

 

Pohjaan saatiin mahdutettua pieni pukuhuone, jonka kautta kuljetaan pesutiloi-

hin. Tähän huoneeseen jäi myös sopivasti tilaa Logille. Pukuhuone on sille hyvä 

sijoituspaikka, sillä mahdolliset äänet eivät siinä häiritse ja, kun eteen laitetaan 

siistit liukuovet, ei pukuhuone näytä tekniseltä tilalta. Toki jos asukas ei halua 

tällaista valmista teknistä tilaa, laitteet voi sijoittaa vaatehuoneeseen. Siihen saa 

tässä ratkaisussa helposti oman sisäänkäynnin ulkoa kodinhoitohuoneen kuistin 

kautta. (Kuva 19.) 

Pukuhuoneessa ongelman ja pohtimisen paikka olivat ovet ja niiden aukeamis-

suunnat. Juuri tällaisessa tilanteessa esteettömyys monesti unohtuu ja käy niin, 

että pesuhuoneessa mahtuu kääntymään pyörätuolilla mutta sinne ei pääse. 

(Kuva 20.) (Pesola 2009.) Tässä tilassa ovista pystyy kulkemaan, jos 

pesuhuoneen ovi avautuu pesuhuoneeseen päin. (Kuva 19.) 
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KUVA 20. Pukuhuoneesta ei pääse pyörätuolilla pesuhuoneeseen 

 

Pesuhuoneessa on kaksi suihkua ja wc-kalusteet. Tilaan mahtuu hyvin 1500 

mm:n pyörähdysympyrä. (RT 93-10932. 2008.) Kumpikin suihku on niin lähellä 

ovea tai ikkunaa, että niiden puurakenteet on suojattava roiskuvalta vedeltä 

suihkuseinillä. Seinämät voivat olla kääntyviä, jolloin ne tarvittaessa saa pois 

tieltä. Pesuhuoneessa ja saunassa on avattava ikkuna, josta saadaan tiloihin 

vähän luonnonvaloa ja tarvittaessa pystytään tuulettamaan. Saunan lauteille 

mahtuu vaivatta ainakin kolme saunojaa, ja myös tämä sauna lämpenee 

sähkökiukaalla. (Kuva 19.) (RT 91-10440. 1990.) 
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5.2.7 Mallin 2 makuuhuoneet 

Makuuhuoneita on tässä pohjaratkaisussa kolme. Suurin niistä on mitoitettu 

vanhempien makuuhuoneeksi, ja sinne mahtuu parisänky ja tarvittaessa myös 

lapsensänky. (RT 93-10925. 2008.)  

 

 

KUVA 21. Mallin 2 vanhempien makuuhuone 

 

Vaatesäilytys on syvennykseen upotetussa liukuovikaapissa. Kun kaappi on 

upotettu, siitä ei tule vaikutelmaa, että se olisi tiellä, ja pienemmänkin 13 m2:n 

makuuhuoneen komerot saa upotettua, kun ne ovat samalla seinällä. Tässä 

suurimmassa olohuoneen viereisessä makuuhuoneessa on kolme ikkunaa. 

Päädyssä olevat ikkunat ovat avattavia, jolloin niistä voi tarvittaessa tuulettaa. 

Suurempi ikkuna on etelään päin talon pitkällä sivulla. Näin ikkunat sopivat jul-

kisivuihin sekä samalla olohuoneen tyyliin, jos makuuhuone ja olohuone halu-

taan joskus yhdistää. Jos huoneet yhdistettäisiin, kapeampien ikkunoiden väliin 

jäisi tilaa TV:lle tai taiteelle. (Kuva 21.) Makuuhuoneen sijoitus olohuoneen vie-

ressä jakaa varmasti mielipiteitä. Huone valittiin vanhempien makuuhuoneeksi, 

koska voidaan olettaa vanhempien valvovan myöhempään kuin lasten. Jossa-

kin vaiheessa perhe voi tarvita erilaista huonejakoa, ja siksi myös kaikkiin mui-

hin makuuhuoneisiin mahtuu parisänky. 
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KUVA 22. Mallin 2 makuuhuone 13m2 

 

Toinen hieman pienempi makuuhuone tulee talon vasempaan ylänurkkaan, ja 

ikkunoista avautuvat näkymät länteen ja pohjoiseen. Nurkkaan tulevat ikkunat 

ovat samankorkuiset kuin olohuoneessa ja suurimmassa makuuhuoneessa. 

Niiden edessä mahtuu olemaan työpöytä ilman, että se tulee ikkunan päälle. 

Vaatesäilytykselle on varattu kaksi seinään upotettua komeroa, ja huoneessa 

on tilaa erilaisille lipastoille ja kaapistoille. (Kuva 22.) Huoneeseen kuljetaan 

keittiön kautta. Tämä ei ole kovin yleinen eikä ehkä kaikille mieleinen ratkaisu. 

(Ojala 2004, 99.) Toisaalta siitä ei tässä pohjaratkaisussa ole haittaa, koska 

keittiön kylmälaitteiden eteen tarvitaan kuitenkin tilaa kulkemiseen. (Kuva 14.) 

Hyviä puolia ratkaisulle löytyy ainakin silloin, jos huone on askartelu- tai harras-

tehuoneena. Silloin se liittyy mukavasti samaan joukkoon kotona touhuamiseen 

tarkoitettujen tilojen, keittiön ja kodinhoitohuoneen, kanssa.  
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KUVA 23. Mallin 2 makuuhuone 12 m2 

 

Kolmas ja pienin makuuhuone on erillään muista asumistiloista talon oikeassa 

alanurkassa. Sinne kuljetaan suoraan eteisestä. (Kuva 14.) Huoneesta on nä-

kymät itään ja etelään, ja toinen ikkunoista on avattavissa tuuletusta varten, 

kuten muissakin makuuhuoneissa. Toinen huoneen lyhyistä sivuista on täynnä 

kaapistoa, joten säilytystilaa riittää. Koska kaapisto on yhtenäinen kokoseinän 

kokonaisuus, huone on selkeä ja helppo kalustaa monella tavalla. Tämä huone 

voisi toimia työhuoneena tai kotitoimistona tai ehkäpä omaa rauhaa haluavan 

teinin huoneena. (Kuva 23.) 
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5.2.8 Mallin 2 kuistit ja ulkotilat 

 

KUVA 24. Mallin 2 etukuisti ja terassi 

 

Taloon tulee katetut kuistit pääsisäänkäynnille ja kodinhoitohuoneen sisään-

käynnille kohdan 3.2 mukaan. Luiska on mahdollista tehdä talon eteen tai niin, 

että se kääntyy talon oikean seinän suuntaiseksi. (RT 09-10884. 2006.) Portaat 

voivat nousta kuistille edestä tai sivusta, riippuen kumpi kulkutapa sopii tontille 

paremmin. (Kuva 24.) Myös takakuisti on reilun kokoinen, jolloin siinä mahtuu 

säilyttämään lastenrattaita tai harrastustarvikkeita. Kuistia voi käyttää myös 

saunan jälkeen vilvoitteluun. (Kuva 25.) 

 

KUVA 25. Mallin 2 takakuisti 
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Tässä mallissa talon eteen, olohuoneen jatkoksi, suunniteltiin terassi. Terassille 

mahtuu ruokailuryhmä, ja siinä on koko etusivun mittaiset portaat alas pihalle. 

Terassia ei ole katettu, jottei julkisivu mene liian raskaaksi, mutta siihen on 

mahdollista laittaa esimerkiksi valokate. (Kuva 24.) 

5.2.9 Mallin 2 julkisivut 

 

KUVA 26. Mallin 2 julkisivut 

 

Ulkoverhous, vuori- ja nurkkalaudat, kaiteet sekä kate tulevat kohdan 3.2 mu-

kaan. Katon malli on murrettu harja, kuten mallissa 1. (Kuvat 26 ja 27.)  
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KUVA 27. Visualisoitu 3D-kuva mallista 2 

 

5.2.10 Mallin 2 yhteenveto 

Mallin 2 suunnittelu onnistui tilaohjelmaan ja tavoitteisiin verraten hyvin. Tilat 

ovat tilaohjelman mukaiset: olohuone etelään, siitä kulku keittiöön ja keittiöstä 

kodinhoitohuoneeseen, kolme makuuhuonetta yksi erillään muista ja niin edel-

leen. Vasemman päädyn makuuhuoneiden sijainti voisi olla parempi, että kulku 

niihin olisi jostain muualta kuin keittiöstä ja olohuoneesta. Toisaalta näille valin-

noille on perustelut: esimerkiksi, jos kodinhoitohuone olisi tullut vasempaan 

ylänurkkaan, se olisi kaukana oletetusta autopaikasta ja sen käyttö arkieteisenä 

ei olisi niin jouhevaa.  

Tuulikaappi on kooltaan riittävä, ja eteiseen mahtuu hyvin kaappeja ja siinä on 

liikkuma väljyyttä. Olohuone ei ole kovin suuri, ja tilaa olisi voinut leventää, mut-

ta erkkerin ylityspalkki olisi mennyt kohtuuttoman suureksi. Levennys olisi vai-

kuttanut myös keittiöön, ja talon koko olisi ehkä kasvanut liikaa. Olohuoneesta 

on ikkunat kolmeen ilmansuuntaan, joten luonnon valoa tulee sisälle aamusta 

iltaan. Keittiö on toimivasti kalustettu ja siinä on hyvin työtasoa. Kodinhoitohuo-

ne on väljä, kuten oli tavoitteena, ja siinä on lisäksi aputiloina vaatehuone ja 

pukuhuone. Pesutilat ja sauna ovat sopivat nelihenkiselle perheelle. Makuu-

huoneet ovat oikean kokoiset, ja ne ovat kaikki kalustettavissa parisängyllä.  
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6 TALOMALLI 3 

6.1 Mallin 3 tilaohjelma ja tavoitteet 

Kolmas malli tulee olemaan pinta-alaltaan suurin perheasunto. Tavoitteena on 

suunnitella talo, jossa on tilaa vanhemmille ja kolmelle lapselle. Tämä malli voi 

olla muista poiketen 1,5-kerroksinen. Kyseeseen voi tulla ratkaisu, jossa yläker-

rassa on kaksi tai kolme makuuhuonetta. Etuja kaksikerroksisessa mallissa yk-

sitasoratkaisuun nähden on, että se vie tontilta vähemmän tilaa ja sopii siten 

helpommin pienehköille kaupunkitonteillekin. Myös alakerran pohjaratkaisusta 

voi saada järkevämmän, kun osa makuuhuoneista on yläkerrassa. Alakerta 

suunnitellaan niin sanotusti selviytymiskerrokseksi. Se tarkoittaa, että sisääntu-

lokerrokseen sijoitetaan asumisen kannalta välttämättömät tilat: wc, peseyty-

mistilat, keittiö, olohuone sekä vähintään yksi liikkumis- ja toimintaesteiselle 

henkilölle mitoitettu makuuhuone vaatesäilytystiloineen. (Pesola 2009, 30.) Kun 

mallin suunnittelee näin, se mahdollistaa yläkerran toteuttamisen laajennusva-

rauksena. Silloin talo on mahdollista rakentaa ensin yksikerroksisena, ja yläker-

ran voi tehdä valmiiksi myöhemmin tarpeen vaatiessa. Tämä mahdollisuus lisää 

mallin muunneltavuutta. 

Makuuhuoneita tulee kolme tai neljä. Tilojen muunneltavuus voidaan huomioida 

niissäkin, ja mahdollisuuksien mukaan osa huoneista voi olla esimerkiksi hel-

posti jaettavissa väliseinillä. Koska malli suunnitellaan suuremmalle perheelle, 

myös oleskelutiloja tarvitaan enemmän. (RT 93-10926. 2008.) Yläkerran aulaa 

voi mahdollisesti hyödyntää tähän tarkoitukseen. Sauna mitoitetaan neljälle 

henkilölle ja pesutiloihin suunnitellaan kaksi suihkua. (RT 91-10440. 1990.) 

Myös tähän malliin tulee erillisen wc:n lisäksi wc-kalusteet pesuhuoneeseen ja 

mahdollisesti pesutilat myös yläkertaan. 

Suunnittelussa huomioidaan muita malleja enemmän myös perheen mahdolliset 

koirat, niin että tiloissa on tarpeeksi väljyyttä. Keittiön on hyvä olla kodinhoito-

huoneen läheisyydessä ja mielellään sellainen, että asiakas voi halutessaan 

rajata sen täysin omaksi tilakseen. Myös erillinen kura-/arkieteinen ja tarpeeksi 

säilytystiloja tulisi saada mahtumaan pohjaratkaisuun. Tekninen tila voi olla ar-
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kieteisen tai tuulikaapin yhteydessä tai kodinhoitohuoneessa tai siellä, minne se 

parhaiten suunnittelun edetessä näyttää mahtuvan. Pääsisäänkäynti tulee ete-

lään päin ja olohuone sen läheisyyteen. Olohuoneesta suunnitellaan terassi 

ulos etelään tai länteen. Kurateisen sisäänkäynti voi olla pääsisäänkäynnin lä-

hellä tai talon itä- tai pohjoispuolella. 

6.2 Mallin 3 suunnittelu 

6.2.1 Mallin 3 tilajako 

 

KUVA 28. Mallin 3 alakerran pohjakuva 

 

Tästä mallista luonnosteltiin ja pyöriteltiin useita eri vaihtoehtoja. Ensin kokeiltiin 

saada tilat yhteen kerrokseen. Sellainen tilajako ei vaan lähtenyt luontevasti 

onnistumaan, joten päätettiin kokeilla 1,5-kerroksista ratkaisua. Aluksi harkittiin 

myös kuraeteisen ja kodinhoitohuoneen yhdistämistä, kuten muissa malleissa. 
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Lopulta päädyttiin ottamaan tähän malliin hieman muista poikkeava lähtökohta, 

ja kura-/arkieteinen muodostui aivan omaksi tilakseen ja kodinhoitohuone 

omakseen. (Kuva 28.) Vain tällä tavalla kummastakin tilasta saadaan täysi hyö-

ty irti. Kuraeteinen on reilunkokoinen tila, jossa mahtuu pesemään ja kuivatta-

maan kuraiset koirat ja saappaat sekä säilyttämään koirien ja ihmisten ulkoilu- 

ja harrastustarvikkeet. Kuraeteinen, tekninen tila ja pääsisäänkäynti tulevat ta-

lon oikeaan alalaitaan. 

Olohuone sijoittuu talon vasempaan alakulmaan, ja ikkunat ovat etelään ja län-

teen. Tilaan tulee tässä kohdassa paljon luonnonvaloa, ja se on heti eteisen 

vieressä. Keittiön ja olohuoneen välillä halutaan säilyttää yhteys, kuitenkin niin 

että keittiö on mahdollista erottaa väliseinällä omaksi huoneekseen. Näin ollen 

keittiö tulee talon pohjoissivun keskivaiheille. Keittiön halutaan olevan myös 

kohtuullisen lähelle eteistiloja, joten sen paikka ei voi olla talon vasemmassa 

päädyssä. 

Kodinhoitohuone tulee pesutilojen yhteyteen, jolloin takakuistia voi käyttää sau-

nan jälkeen vilvoitteluun ja pyykinhuolto on helpompaa. Kodinhoitohuone jae-

taan kodinhoito- ja pukuhuonetilaksi, jolloin pesutiloihin kuljetaan pukuhuoneen 

kautta. Näille tiloille järkevä paikka on talon vasen ylänurkka, jolloin ne ovat lä-

hellä keittiötä ja tilaan kuljetaan olohuoneen kautta, mutta ei kuitenkaan olohuo-

neen läpi. (Ojala 2004, 101.) 

Yläkerran portaat nousevat eteisestä. Tila on helppo hyödyntää vaatehuonee-

na, jos yläkerta jätetään tilavaraukseksi. Eteisestä kuljetaan myös wc:hen ja 

makuuhuoneeseen. Makuuhuone on talon oikeassa ylänurkassa, ja sen yhtey-

dessä on reilun kokoinen vaatehuone, jota voidaan käyttää tarpeen mukaan 

myös työskentelytilana. (RT 93-10925. 2008.) 
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KUVA 29. Mallin 3 yläkerran pohjakuva 

 

Yläkerta suunniteltiin putkimaiseksi tilaksi, jolloin se on helppo ja edullinen 

toteuttaa myös varauksena. Ikkunat voidaan sijoittaa vain talon päätyihin, joten 

kumpaankin päätyyn tuli makuuhuone. Näin saadaan huonetiloihin tarpeeksi 

luonnonvaloa ja ikkunat toimivat myös hätäteinä. (Suomen 

rakentamismääräyskokoelma G1. 2005; Suomen rakentamismääräyskokoelma 

E1. 2011.) Portaan viereen tulee kylpyhuone ja vaatehuone ja keskelle jäi myös 

tilaa oleskeluaulalle. (Kuva 29.) 
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6.2.2 Mallin 3 tuulikaappi, tekninen tila, kuraeteinen, eteinen ja wc 

 

 

KUVA 30. Mallin 3 eteistilat ja WC 

 

Tuulikaappi on mitoitettu 1500 mm:n pyörähdysympyrälle ja muutenkin reilun 

kokoiseksi: toiselle pitkälle seinälle mahtuu 2,6 m kaappeja. Tuulikaapista kulje-

taan eteiseen ja tekniseen tilaan. (Kuva 30.) Eteistilaan ei mahdu kiinteitä ko-

meroita, mutta kuitenkin esimerkiksi lipasto avaimia ja muita pikku tavaroita var-

ten. (RT 93-10937. 2008.) Portaat nousevat eteiskäytävän puolivälistä. Jos ta-

loon tulee yläkertavaraus, portaiden tilalla voi olla vaatehuone, jonne kuljetaan 

eteisestä tai makuuhuoneesta. (Kuva 31.) 

 

 

KUVA 31. Vaatehuone portaan kohdalla 
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Eteisen päässä on wc ja alakerran makuuhuone. Wc on suunniteltu normaali 

mitoituksella, ja ulkoseinällä oleva avattava ikkuna mahdollistaa tarvittaessa 

tuuletuksen. (RT 93-10932. 2008.) 

Kuraeteiseen kuljetaan sisällä eteiskäytävän päästä. Tilassa on kurapiste, mis-

sä voidaan pestä esimerkiksi kuraiset saappaat, lastenrattaat ja koiran tassut. 

Väliovea voidaan suoja roiskeilta kääntyvällä suihkuseinällä. Tilassa on myös 

reilun kokoinen teräsallas käsien pesua tai pienen koiran tassujen huuhtelua 

varten. Kaappeihin saa mahtumaan sekä ihmisten että koirien harrastustarvik-

keet ja -vaatteet. Joissakin perheissä erillinen harrastus- ja koiratarvikkeille tar-

koitettu pyykinpesukone voi olla tarpeen. Sellainen mahtuu tässä tilassa altaan 

viereen pöytätason alle. Tila on reilun kokoinen, joten useammankin taaperon 

saa puettua ulkovaatteisiin ilman tungosta. Myös useampi koira mahtuu odotte-

lemaan tassujen pesua ja tarvittaessa myös kuivattelemaan huoneessa. (Kuva 

30.) 

Kuraeteisen viereen tulee tekninen tila. Logi elementti tulisi eteistä vasten ole-

valle seinälle ja huoneen toiselle seinustalle jää tilaa hyllyille tai muille tarvittavil-

le säilytyskalusteille. Teknisestä tilasta voi tehdä myös erillisen, vaikka ulkokaut-

ta kuljettavan tilan, ja sinne mahtuu myös muilla tavoin toteutetun talotekniikan 

laitteet. Tässä mallissa tekninen tila on yhteydessä myös tuulikaappiin, jolloin 

sitä voi käyttää säilytystilana myös pääovesta kuljettaessa. (Kuva 30.) 
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6.2.3 Mallin 3 keittiö 

 

 

KUVA 32. Mallin 3 keittiö 

 

KUVA 33. Keittiö ovellisena 

 

Keittiöstä haluttiin tilava ja avarakin. Kuitenkin niin, että keittiö on selkeästi oma 

tilansa eikä tupakeittiö tyylinen keittiön ja olohuoneen yhdistelmä. Tällöin asiak-

kaan on mahdollista halutessaan rakentaa keittiöstä oma erillinen huone, jonka 

saa suljettua ovilla (kuva 33). Varsinkin ahneiden koirien omistajat voisivat ar-

vostaa tätä mahdollisuutta, koska ei tarvitse pelätä ruokien katoavan pöydiltä tai 

hätistellä kuolaavia kerjääjiä jaloista. 

Tähän keittiöön sopi parhaiten L-mallin kalustus. Tilaan tarvitaan suuri ikkuna, 

jotta sisälle saadaan tarpeeksi luonnonvaloa. Ikkunan eteen jää reilusti valoisaa 

työtasoa. Ikkunaseinälle mahtuu lisäksi kylmäkalusteet, ja muu kalustus tulee 

vaatehuoneen ja portaiden vastaiselle seinälle. (Kuva 32.) 
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6.2.4 Mallin 3 olohuone 

 

 

KUVA 34. Mallin 3 olohuone 

 

Olohuoneeseen kuljetaan eteisestä, ja se on osittain yhteydessä keittiöön. Olo-

huoneen yläreuna toimii myös kulkureittinä pesutiloihin, mutta olohuone on niin 

suuri, että se ei haittaa tilan toimivuutta. Tilaan mahtuu vaivatta suuri kulmasoh-

va tai muunlainen sohvaryhmä ja nojatuoleja. Takka on eteisen vastaisella sei-

nällä, ja sen eteen jätettävä vapaa tila on hyödynnetty kulkureittinä terassin 

ovelle. Huoneesta on näkymät etelään ja länteen, ja tilaan tuleekin paljon luon-

nonvaloa. (Kuva 34.)  

Ikkunat on suunniteltu niin, että tila on mahdollista jakaa kahdeksi erilliseksi 

huoneeksi. Päätyyn voidaan tarvittaessa rakentaa erillinen kirjasto tai makuu-

huone. Se toki pienentää olohuonetta huomattavasti, mutta joskus yhteistä 

oleskelutilaa ei tarvita niin paljon tai esimerkiksi yläkerran oleskelutilat koetaan 

tämän tilan kanssa riittäviksi. Terassin oven viereinen ikkuna on korkea, lähes 

lattiaan asti, ja ovessa on myös lasipintaa. Näin tilaan tulisi vielä reilusti valoa, 

vaikka väliseinä rakennettaisiin. (Kuva 35.) 
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KUVA 35. Olohuone väliseinällä jaettuna 

 

6.2.5 Mallin 3 alakerran makuuhuone ja vaatehuone 

 

 

KUVA 36. Mallin 3 alakerran makuuhuone ja vaatehuone 

 

Alakerran makuuhuoneeseen kuljetaan eteisen toisesta päästä. Ikkunat ovat 

pohjoiseen ja itään, jolloin aurinko ei kesällä lämmitä huonetta liiaksi. Huonee-

seen mahtuu parisängyn lisäksi lipasto tai lapsen sänky tai tarvittaessa tila voi 

olla varattu liikuntaesteisen henkilön apulaitteiden käyttöä varten. (RT 93-
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10925. 2008.) Huoneeseen liittyy alkovin omainen tila, jota voidaan käyttää mo-

nella tavalla. Se voi toimia vaatehuoneena, jolloin siinä on reilusti tilaa monen-

laiselle vaatesäilytyskalusteelle. (RT 93-10945. 2009.) Tarpeen mukaan tila voi 

olla myös pöytätasoa ja säilytystiloja pienelle kotitoimistolle. Jos koko tila halu-

taan työpisteeksi, mahtuu kuvassa olevan lipaston paikalle kaapit vaatteiden 

säilytykseen. Myös alkovitilassa on avattava ikkuna. Joskus voi olla tarvetta tuu-

lettaa tilaa, esimerkiksi jos tietokone on ollut päällä ja lämmittänyt huoneen. 

(Kuva 36.) 

6.2.6 Mallin 3 pukuhuone ja kodinhoitohuone 

 

 

KUVA 37. Mallin 3 pukuhuone ja kodinhoitohuone 

 

Tässä tilassa ideana on, että puku- ja kodinhoitohuone ovat tavallaan samaa 

tilaa mutta kuitenkin erotettavissa toisistaan. Välissä voi olla tavallinen ovi tai 

haitariovi tai sitten ei mitään, mutta kalustus on kuitenkin suunniteltu niin, että 

tiloja on mahdollista käyttää erillisinä. Pukuhuoneessa on istuinpenkki riisuun-

tumista ja pukeutumista varten. Penkin alla voi olla laatikot esimerkiksi puhtaille 

pyyhkeille tai muille peseytymistarvikkeille. Pukuhuoneen puolella on myös 
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pyykkikaappi, johon likapyykin saa kätevästi laitettua. Tilassa täytyy muistaa 

huomioida esteettömyysvaatimukset; pesuhuoneen ovi on saatava auki myös 

pyörätuolista käsin. (Pesola 2009.) 

Kodinhoitotilassa on pesutorni ja allas käsin pestävää pyykkiä varten. Jos tilojen 

väliin halutaan ovi, sen täytyy aueta niin, että likapyykit saa helposti pesuko-

neeseen. (RT 93-10950. 2009.) Toisella seinällä on tilaa pyykin kuivatukselle ja 

siivouskomerolle. (Kuva 37.) Kodinhoitotilasta pääsee ulos katetulle kuistille. 

Kuistia voi käyttää saunan jälkeen vilvoitteluun ja pyykinkuivatukseen. 

6.2.7 Mallin 3 pesuhuone ja sauna 

 

 

KUVA 38. Mallin 3 pesuhuone ja sauna 

 

Pesuhuone on mitoitettu väljäksi. Sinne mahtuu kahden suihkun lisäksi wc-

kalustus ja 1500 mm:n pyörähdysympyrä. (RT 93-10932. 2008.) Sauna on mi-

toitettu 4-5 hengelle. (RT 91-10440. 1990.) Saunassa on avattava ikkuna, josta 

näkyy talon länsipuolen maisemat. (Kuva 38.) 
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6.2.8 Mallin 3 yläkerta 

 

 

KUVA 39. Mallin 3 yläkerran oleskeluaula, wc ja vaatehuone 

 

Yläkertaan noustaessa tullaan oleskeluaulaan. Portaiden vieressä on pieni kyl-

pyhuone, jonka vieressä on vaatehuone. Vaatehuoneen ovi voi olla makuuhuo-

neesta, kuten näissä piirustuksissa, tai, jos talon rakentaja haluaa säilytystilan 

olevan enemmän kaikkien asukkaiden yhteisessä käytössä, sinne voidaan kul-

kea myös aulasta. Tilojen mittasuhteita voidaan myös muuttaa sen mukaan, 

mihin tuleva asukas tarvitsee neliöitä. Aula on aika kapea, mutta siihen mahtuu 

kuitenkin oleskelutila. Tässä voi olla esimerkiksi lasten yhteinen leikkitila, läksy-

jen tekopaikka, isommilla lapsilla TV- ja pelaamistila tai vanhempien lukunurk-

kaus riippuen talon asukkaista ja tarpeista. (Kuva 39.) 
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KUVA 40. Yläkerran makuuhuone lastenhuoneena 

 

Yläkerran vasempaan päähän tuli talon suurin makuuhuone. Huoneen 

yhteydessä on vaatehuone, joten erillisiä vaatekaappeja ei tarvita. Tilaan 

mahtuu helposti kahden lapsen sängyt ja työpöydät (kuva 40) tai vanhempien 

parisänky (kuva 41). Lisäksi tavaroiden säilyttämiseen tarvittavia lipastoja ja 

hyllyjä sekä istuimia voi sijoitella monella tavalla. (RT 93-10925. 2008.) 

Makuuhuoneen leveys on kuitenkin vain 4,08 m, joten huonetta ei voi jakaa 

väliseinällä kahdeksi erilliseksi huoneeksi.  

     

KUVA 41. Yläkerran makuuhuone vanhempien makuuhuoneena 
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KUVA 42. Yläkerran pienempi makuuhuone 

 

Pienemmän makuuhuoneen (kuva 42) kokoon vaikuttaa portaan paikka, koska 

huone sijoittuu oikeaan päätyyn portaan ja ulkoseinän väliin. Huoneen voi 

kalustaa usealla tavalla. Sinne mahtuu myös parisänky (kuva 43), mikäli 

kiintokalusteiden ja välioven paikka on mietitty etukäteen.  

 

   

KUVA 43. Huone kalustettuna parisängyllä 
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6.2.9 Mallin 3 kuistit ja ulkotilat 

Tässä mallissa on kaksi varsinaista sisäänkäyntiä, pääsisäänkäynti ja asukkai-

den oma kuraeteisen sisäänkäynti. Lisäksi kodinhoitohuoneesta pääsee ulos 

kuistille ja vielä olohuoneesta terassille. Muut paitsi terassin ovi ovat ympärivuo-

tisessa käytössä ja kuistit on katettu ja suunniteltu kohdan 3.2 mukaan. Tässä-

kin mallissa pääsisäänkäynnin portaat voivat olla eteenpäin tai kuistin oikealta 

puolelta. Luiska on mahdollista rakentaa oikealle puolelle tai eteenpäin. (RT 09-

10884. 2006.) 

 

 

KUVA 44. Mallin 3 pääsisäänkäynti ja kuraeteisen kuisti 

 

Kuraeteisen kuisti ei ole kovin suuri, mutta siihen mahtuu kuitenkin pieni nurk-

kaus penkille, ulkoleluille tai muulle väliaikaista säilytystä tarvitsevalle tavaralle 

(kuva 44). Takana olevan kodinhoitohuoneen kuistin kaiteet yltävät kattoon 

saakka toimien näköesteenä. Kuistilla voi vilvoitella saunan jälkeen, ja siinä on 

tilaa myös kuivattaa pyykkiä. (Kuva 45.)  
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KUVA 45. Mallin 3 kodinhoitohuoneen kuisti 

 

Etupuolella olevalla terassilla on pergolatyylinen katto (kuva 46). Myös valokate 

tai markiisi voi olla vaihtoehtoja katteeksi; kesällä on hyvä pystyä jotenkin hillit-

semään auringon valon pääsyä sisälle oven ja ikkuna suurista laseista. Teras-

sille mahtuu ruokailu ryhmä, ja sitä on mahdollista laajentaa asiakkaan halua-

malla tavalla. 

 

KUVA 46. Mallin 3 terassi 



60 

6.2.10 Mallin 3 julkisivut 

 

KUVA 47. Mallin 3 julkisivut 

 

Ulkoverhous, nurkka- ja vuorilaudat, kaiteet sekä kate tulevat kohdan 3.2 mu-

kaan. Koska talo on 1,5-kerroksinen, katto on harjakatto 1:1,5:n kaltevuudella. 

Kuistien kattona on erilliset lipat 1:3:n kaltevuudella. (Kuvat 47 ja 48.) 

 

 

KUVA 48. Visualisoitu 3D-kuva mallista 3 
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6.2.11 Mallin 3 yhteenveto 

Tavoitteena tässä mallissa oli suunnitella koti viidelle asukkaalle ja erityisesti 

huomioida koirien asuminen samassa talossa. Myös tilojen muunneltavuus oli 

tavoitteena, esimerkiksi mahdollisuus yläkertavaraukselle ja suljettavalle keittiöl-

le. Näissä tavoitteissa onnistuttiin erittäin hyvin. Arkea siivouspäivinä helpotta-

maan taloon suunniteltiin erillinen kuraeteinen. Alakerta toimii selviytymisker-

roksena, ja talosta voi ottaa käyttöön ensin alakerran ja myöhemmin tarpeen 

vaatiessa yläkerran. Keittiöön on mahdollista rakentaa väliseinä, jolloin siitä saa 

oman erillisen tilansa. Ilman seinää se yhdistyy jouhevasti olohuoneeseen ja 

eteiseen. Mallissa on erillinen pukuhuone ja kodinhoitotila, jolloin pesuhuonees-

ta päästään hiekattomin jaloin vaikka ulos kuistille vilvoittelemaan. 

Yläkerrasta olisi saanut valoisamman ja toimivamman kattolyhdyllä. Sitä kuiten-

kin harvoin rakennetaan laajennusvaralliseen taloon, joten se ei sopinut yhteen 

muunneltavuusajatuksen kanssa. Nykyisin se myös korkean hinnan takia ra-

kennetaan harvemmin. Valoa aulaan saataisiin myös kattoikkunoilla, mutta ne 

eivät kuulu tehtaan ikkunavalikoimaan. Yläkerran asuttava ala voisi myös olla 

isompi: voitaisiin käyttää erilaisia ristikoita, joissa asuintila on leveämpi. Silloin 

yläkertaan saisi ainakin toiseen päätyyn kaksi makuuhuonetta vierekkäin. Tässä 

mallissa päädyttiin kuitenkin edullisempaan ratkaisuun ja pienempiin neliöihin 

vallitsevan taantuman ja huonon taloustilanteen takia.  
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7 POHDINTA 

Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella kolme erikokoista omakotitaloa Jukka-

talon mallistoon. Työn idea syntyi, kun olin suunnittelijana Jukkatalolla ja kiin-

nostuin myös malliston suunnittelusta. Lisänä tavallisiin mallistoihin uusien mal-

lien tilaohjelmassa päätettiin ottaa mukaan yhtenä lähtökohtana perheen koirat. 

Asiakkailta tuli silloin tällöin kyselyjä tällaisista malleista, ja itse viiden koiran 

omistajana päätin tarttua haasteeseen. 

Työ aloitettiin valitsemalla kullekin mallille kohderyhmä, mahdolliset asukkaat ja 

perheen koko. Sen jälkeen sain lähes vapaat kädet suunnittelussa, tietysti talo-

tehtaan vakioratkaisujen puitteissa. Tehtaan tuotantojärjestelmään vakioidut 

ratkaisut rajoittivat suunnittelua muun muassa huonekorkeuden, ikkunoiden 

koon ja mallin, katon muodon ja julkisivuverhouksien suhteen. Toisaalta se 

myös nopeutti suunnittelua vähentämällä valinnan mahdollisuuksia, jolloin voi 

enemmän keskittyä pohjaratkaisuihin.  

Lisäksi tämän hetkinen taloudellinen tilanne ja nousussa oleva energiataloudel-

linen ajattelu vaikutti suunnitteluun. Ne vaikuttivat ehkä jopa enemmän kuin teh-

taan asettamat rajoitteet, erikoisemmat talot ovat kalliimpia eivätkä tällä hetkellä 

mene kaupaksi. Luonnosteluvaiheessa uusista malleista oli vaihtoehtoja, joissa 

oli muun muassa enemmän nurkkia ja yksilöllisempiä ratkaisuja. Kävimme talo-

tehtaan suunnittelun tiiminvetäjän kanssa läpi eriversioita malleista, ja sain 

suunnittelun edetessä ideoita ja vinkkejä. Monimuotoisemmista pohjista päätet-

tiin luopua, ja lopulta monista versioista muotoutui ja valikoitui työssä esitellyt 

mallit.  

Malliston suunnittelussa on haastavaa saada aikaan toimiva kokonaisuus, hyvä 

pohja, houkutteleva ulkonäkö ja riittävän alhainen hinta. Lisäksi mallien tulisi 

olla mahdollisimman muunneltavia ja kaikille sopivia, koska tulevaa asukasta ja 

tonttia ei tiedetä. Itselleni haastavaa oli päättää, milloin joku malli oli valmis. Ai-

na voi jotakin muuttaa, parantaa, pyörittää tai kääntää. Lopulta oli kuitenkin pää-

tettävä, että nyt se on valmis ja olen lopputulokseen hyvin pitkälti tyytyväinen.  
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Mallit vastaavat niille asetettuja tavoitteita ja tilaohjelmia. Pohjaratkaisut ovat 

selkeitä ja muunneltavia. Julkisivuihin olen tyytyväinen; tosin ne olisi voinut 

suunnitella persoonallisemmiksi. Toisaalta kukin asiakas valitsee mieleisensä, 

ja rakennuspaikan vaatiman, verhousmateriaalin ja julkisivujen tyylin taloa osta-

essaan. Siltä pohjalta selkeä, pelkistetty verhous talon esittelykuvissa on perus-

teltu valinta. 

Työtä tehdessäni perehdyin Jukkatalon omien suunnitteluohjeiden lisäksi syväl-

lisemmin asuntosuunnittelun RT – kortteihin. Mietin paljon myös esteettömyyttä 

ja sen huomioimista suunnittelussa. Esteettömyys ajattelun sisäistäminen laa-

jemmin kuin pelkiksi pyörähdysympyröiksi vie vielä aikaa. Se täytyy suunnitte-

lussa aktiivisesti huomioida ja yrittää itse asettua liikuntarajoitteisen asemaan. 

Esteettömyys tuo taloon yleensä väistämättä myös lisää neliöitä, jotka maksa-

vat. Toisaalta suuretkaan neliömäärät eivät välttämättä takaa esteettömyyttä, 

jos pienempiä yksityiskohtia ei ole ajateltu. 

Kaikissa malleissa on kohtia jotka voisivat olla eritavalla tai paremmin. Mutta 

jokaisen osalta on perustelu, miksi se on niin. Esimerkiksi työn alussa päätettiin 

että talot suunnitellaan niin kuin ne rakennettaisiin ihannetontille, etusivu ete-

lään jne. Tästä lähtökohdasta aiheutui tiettyjä valintoja jotka vaikuttivat toisiin 

jne. Mallien soveltuvuutta erilaisille tonteille olisin myös voinut pohtia, mutta jätin 

nyt tonttisovitukset tekemättä. Niitä ei yleensäkään tehdä Jukkatalon talomallei-

hin, ja tätä työtä tehdessä myös aika ei riittänyt enää niihin. 
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LIITTEET 

Liite 1 Mallin 1 pohja ja julkisivukuvat 

Liite 2 Mallin 1 visualisoitu 3D kuva 

Liite 3 Mallin 2 pohja ja julkisivukuvat 

Liite 4 Mallin 2 visualisoitu 3D kuva 

Liite 5 Mallin 3 1krs pohjakuva 

Liite 6 Mallin 3 2 krs pohjakuva 

Liite 7 Mallin 3 julkisivukuvat 

Liite 8 Mallin 3 visualisoitu 3D kuva 

 





Malli 1 visualisoidut kuvat talon etupuolelta  Liite 2 
 

 

 

 

 

 





Malli 2 visualisoidut kuvat talon etupuolelta  Liite 4 
 

 

 

 

 

 









Malli 3 visualisoidut kuvat talon etupuolelta  Liite 8 
 

 

 

 

 

 


