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Tiivistelmä

Opinnäytetyössäni käsittelen Hakunilan neuvolan sisustus-
suunnitelmaa ja aulatilojen seinäkuvituksia. Työn toimeksi-
antajana toimi Vantaan kaupungin terveydenhuolto. Toteutin 
projektin yhteistyössä lukuisien muotoilu- ja sisustusalan toi-
mijoiden kanssa. Työtäni on siivittänyt innostukseni kuvitus-
ta ja sisustussuunnittelua kohtaa. 
 Halusin tuoda uutta näkemystä neuvolan sisätilojen 
suunnitteluun ja toteuttaa neuvolan asiakkaille hyvän palve-
lukokemuksen iloisten ja toimivien tilojen kautta. 
 Tavoitteena työssäni oli luoda ainutlaatuisemman 
miljöön perheille lapsen kasvun ja terveyden seuraamiselle 
ja rikkoa näkemyksiä ja stereotypioita tyypillisen neuvolan 
ulkoasusta hyvän ja innovatiivisen suunnittelun kautta. Ta-
voitteeseen pääsin suunnittelemalla neuvolan sisätilojen si-
sustuksen, kalusteet, tekstiilit ja seinäkuvitukset katsomalla 
kokonaisuutta täysin uudesta näkökulmasta. Pohjana sisus-
tuksen suunnittelulle oli neuvolan aulatiloihin tekemäni neljä 
seinäkuvitusta ja näissä vallitsevat tyylit ja värimaailmat, sekä 
neuvolan tiloissa vallitseva retro yleisilme.
 Projekti antoi minulle uutta tietoa ja näkemystä jul-
kisten tilojen suunnittelusta. Hankkeen aikana opin myös 
paljon uusia toimintatapoja lasten terveydenhuollon käyttö-
liittymien tutkimisen myötä.
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In my thesis I deal with interior design and the wall illustra-
tions for maternity clinic of Hakunila. The work was com-
missioned by the City of Vantaa health care department. I 
carried out the project in cooperation with a large number of 
furniture- and interior design companies. My work has been 
boosted my enthusiasm for artwork and interior design.
 I wanted to bring a new vision for clinics interior de-
sign and produce a good service experience for clinics clients 
through well working and happy spaces.
 The aim of the study was to create a unique milieu for 
the families to take care of the child’s growth and health and 
break the views and stereotypes of the typical appearance of 
a clinic by good and innovative design. I reached my goal by 
designing a health clinic interior, furnishing, textiles and wall 
illustrations, by thinking the overall impression from whole 
another perspective. The basis for the interior design was 
the prevailing styles and color schemes of the four artwork I 
made and the spaces retro general impression.
 The project gave me new information and view about 
the design of public spaces. During the project, I also learned 
a lot of new working ways by exploring user interfaces for the 
children’s health care.
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1
Aluksi

Olen perheeni ainoa lapsi, enkä ole ikäväkseni muu-
tenkaan saanut kosketusta elämään pienten lasten 
kanssa. Kun projektia tarjottiin minulle, ajattelin 
heti että neuvolan sisustussuunnitelma ja seinä-
kuvitukset ovat aimo harppaus tuntemattomaan. 
Harppaukseen kuitenkin sysäsi intohimoni kuvi-
tukseen ja sisustussuunnitteluun. Projektin konteks-
tin ennalta tuntemattomuus oli loppujen lopuksi 
puoleensa vetävä syy tarttua haasteeseen. Yksi tär-
keimmistä kriteereistä opinnäytetyöni aiheelle oli 
että saan tehdä jotain minulle uutta, näin kävikin.
 En tiennyt projektin alkaessa paljoakaan 
neuvolan toiminnoista, tästä oli hyvä lähteä liikkeel-
le. Neuvolan käyttäjiltä ammennettu tieto on ollut 
hyvä lähtökohta ja punainen lanka koko projektille 
ja eteenkin sisustuksen ja kuvitusten työstämiselle. 
  Neuvola liitetään usein useimmille ihmi-
sille tärkeimpään elämäntapahtumaan, lapsen syn-
tymään. Neuvolalla ja sen luomilla mielikuvilla on 
suuri merkitys niin ensisynnyttäjälle, tuoreelle isälle, 
kuin taaperoikäiselle lapsellekin. Perustana sekä van-
hempien, että lapsen hyvälle kokemukselle neuvola-
käynnistä on itse miljöö ja se mitä tila heille kertoo. 

Neuvolan sisustuksen tulee kieliä vanhemmil-
le luotettavuudesta ja siitä että heistä ja per-
heestä välitetään. Jo pienellekin lapselle seinäl-
lä oleva mieleenpainuva kuva tai iloiset värit 
tekevät neuvolakokemuksesta mukavamman.
 Kaupunkien tarjoamat julkiset tilat ovat 
lähes poikkeuksetta melko yllätyksettömiä ja keske-
nään hyvinkin samankaltaisia. Kunnallisen tervey-
denhuollon odotusaulat ovat usein kopioita toisis-
taan, myös neuvoloiden odotustilat. Tuntuu, ettei 
julkisia tiloja suunnitellessa uskalleta erottautua tai 
poiketa totutusta kaavasta.
  Opintoja aloittaessani ajattelin että voin 
muotoilijana puuttua epäkohtiin, vaikuttaa ym-
päristöön ja olla muutoksen tekijän roolissa. Nyt 
kun suunnittelun lähtökohtana oli ilo ja onni, ja 
mukaan sai sekoittaa hiukan lapsekasta mielikuvi-
tusta, katson että pääsin toteuttamaan hienosti omia 
näkemyksiäni paremmasta ja paremmin asiakasta 
palvelevasta julkisesta tilasta.

 Johdanto
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Opinnäytetyön aihe 
2.1 ajatuksia toiMeksiannosta
2.2 työn rakenne ja aikataulu
2.3 toiMeksiantaja ja yhteistyökuMppanit
2.4 tiedonhankinta suunnittelun pohjana
2.5 aiheen rajaus ja haasteet

2.1 Ajatuksia toimeksiannosta

Uuden Hakunilan neuvolan tilat sijaitsevat Hakunilan 
keskustassa ostoskeskuksen yhteydessä. Rakennus on 
rakennettu 70-luvulla ja tiloja olisi tarkoitus uudistaa 
peruskorjauksen yhteydessä ja sisustus suunniteltai-
siin samalla korjausremontin kanssa käsi kädessä.
 Sovimme toimeksiantajan kanssa, että työn-
kuvaani kuuluisi sisustuksen suunnittelu yhteistyös-
sä yhteistyökumppaneiden kanssa pintoja, kaluste- ja 
tekstiilivalintoja koskien, sekä lisäksi aulatilojen sei-
nämaalausten visuaalinen suunnittelu ja toteutus rin-
nakkain sisustuksen kanssa.
 Tavoitteena työlläni oli saada uutta näkökul-
maa neuvolan sisustukseen ja pohtia kokonaiskuvaa 
uudelleen, tuoden neuvolaa sisustuksellisesti konsep-
tina tähän päivään. Koen että yksi päätavoitteista oli 
saada neuvolan asiakkaille hyvä kokemus neuvolasta 
ja sen palveluista tilasuunnittelullisin keinoin. Keski-
tyin työssäni pohtimaan neuvolaa konseptina uudel-
leen muotoilun näkökulmasta. Toimeksiantajan olen-
naisiin toiveisiin kuului, että miljööstä saadaan iloinen 
ja se olisi hyvä sekoitus nykyaikaa ja retroa 70-lukulai-
sissa puitteissa. Lähdin siis pohtimaan kuinka voisin 
vaikuttaa neuvolassa käyvien perheiden mielikuviin 
suunnittelun keinoin.

Aloittaessani opinnäytetyön aiheen metsästyksen, ei 
mieleeni tullut, että aihetta etsiessä se voisikin löy-
tää minut, näin kuitenkin kävi. En osannut kuvitella 
mieluisaa viitekehystä pohtiessani, että  aihe voisi olla 
jotain lapsiin ja terveydenhuoltoon liittyvää. Joulu-
kuussa 2013 sain kuulla Metropolian kuvaamataidon 
opettajalta, lehtori Ilona Huolmanilta, että Vantaan 
kaupungin sosiaalitoimi etsii Hakunilan uuden neu-
volan tiloille sisustussuunnitelman tekijää ja visuali-
soimaan aulatiloihin seinäkuvituksia. Työ alkaisi heti 
tammikuun alusta ja neuvola avattaisiin jo maalis-
kuun alussa. Tartuin työhön heti sen ainutlaatuisuu-
den ja haasteellisuuden vuoksi, tunsin heti että työ on 
kuin minua varten räätälöity kiinnostuksestani sisus-
tukseen ja visualisontiin ja kuvittamiseen.
 Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimi-
ala vastaa kuntalaisten terveyden ja sosiaalisen hy-
vinvoinnin edistämisen ja ylläpitämisen edellytyksis-
tä. Osa itäisen Vantaan neuvoloista oli yhdistymässä 
yhdeksi suureksi ydinneuvolaksi Hakunilaan. Tapa-
simme toimeksiantajan ja opinnäytetyöni ohjaajan 
Päivi Jaamalan kanssa heti joulukuussa ja sain kuulla 
tarkan tehtävänannon. 
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2.2 Rakenne  ja aikataulu
Jotta onnistuisin saamaan yhtenäisen kokonaisuuden työni 
eri elementeistä, vaikka lähdinkin projektiin mukaan sen jo 
alettua, oli avainsanana aikataulutus. Myös yhteistyökump-
panien kanssa toimiessa aikataulutus oli tärkeässä roolissa. 
Leikkiin tarvitaan aina kaksi, joten yhteistyökumppanien 
kuunteleminen ja aikataulujen yhteensovittaminen auttoi 
projektia etenemään sovitusti aikataulussaan kaikkien osa-
puolien osalta.
 Työssä punoutuu yhteen monta yhtä aikaa tapahtu-
vaa vaihetta. Samanaikaisesti tuli mm. työstää kuvituksia, 
päättää kalusteet ja miettiä tekstiilivalintoja. Myös eri yh-
teistyökumppanien kanssa oltiin vuorovaikutuksessa koko 
projektin ajan eri osa-alueiden tiimoilta alusta loppuun 
saakka.
 Aivan aluksi minun oli otettava aikaa kunnon pa-
neutumiseen tiedonkeruuseen ja taustatyöhön, jotta pää-
sisin sisään neuvolaan  palvelukonseptina ja jotta oppisin 
tuntemaan neuvolan toimintatavat ja teoriassa käymään 
läpi asiakkaan palvelupolun. Jotta osaisin syventyä neuvo-
lan käyttäjien asemaan, tein pienen kyselyn lähipiirilleni ja 
haastattelin neuvolan työntekijöitä, tein tuloksien pohjalta 
suppean käyttäjäskenaarion eri kohderyhmistä.
 Näiden tietojen pohjalta aloitin käytännön työt ku-
vitusten ja sisustussuunnitelman parissa. Koko projektin 
ajan pidin pienimuotoista päiväkirjaa, jonka pohjalta kir-
joitin tämän kirjallisen katselmuksen itse työstä ja sen vai-
heista.

työn vaiheet:

toiMeksianto ja aiheen rajaus
taustatyö

tiedonkeruu 
haastattelut 

vertailukohteiden etsintä ja tutkiMus
suppea käyttäjäskenaario

palvelupolku ja neuvola konseptina
tavoitteiden ja aiheen lopullinen yM-

MärtäMinen
neuvolan korjaussuunnitelMan tutkiMinen

suunnittelutyön aikataulutus
kuvitusluonnokset 

sisustussuunnittelu
kuvitusten työstö

lopullinen sisutussuunnitelMa valMis
taulujen kiinnitys valMiiseen neuvolaan

kirjallinen osuus
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2.3 Toimeksiantaja ja
   yhteistyökumppanit

toiMeksiantaja vantaan kaupunki

Vantaan kaupunki toimi opinnäytetyöni toimeksian-
tajana. Vantaa on Suomen neljänneksi suurin kau-
punki. Tarkka toimeksianto tuli Vantaan kaupungin 
terveydenhuollon yksiköltä. Hakunilan neuvolan pe-
ruskorjaus ja saneeraustyön suunnittelu alkoi 2012, ja 
tarve sisustuksen suunnittelijalle ja seinämaalausten 
toteuttajalle huomattiin Korson neuvolan remontin 
myötä. 
 Projektin lopullinen toimeksianto tuli Van-
taan Kaupungin Itäisen neuvolatoiminnan osaston-
hoitajalta Päivi Jaamalalta. Teimme Päivin kanssa 
tiiviisti yhteistyötä koko kevään ajan. Pidimme muu-
taman viikon välein suunnittelupalavereita ja ko-
koonnuimme yhdessä myös Hakunilan neuvolaan 
tulevien terveydenhoitajien kanssa. Päivi oli mukana 
kaikissa suunnitelman viimeistelypalavereissa, missä 
esittelin syntyneet ideat sisustuksen osa-alue kerral-
laan.
 Katson että toimeksiantajana Vantaan Kau-
punki on suuri ja tärkeä taho, mikä toi työn tekemi-
seen tarvittavaa lisäpontta. Suurin toimeksiantajan 
sanelema arvo työni tekemisessä oli se että Vantaan 
kaupunki toteuttaisi suunnitelmani konkreettisesti 
kevään aikana.
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yhteistyökuMppanit ja työskentely
Projektiani rikastuttamassa ja uusia näkökulmia an-
tamassa oli monia eri yrityksiä ja yhteistyökumppa-
neita. Sisustus rakentui monen eri yrityksen tuotteil-
la ja palveluilla. Vantaan kaupungin hankintakeskus 
kilpailutti projektin alussa useiden eri yritysten tar-
joukset mm. kaluste- ja kangasvalintoja koskien.
Kalustetoimittajaksi valikoitui Isku ja kangastoimit-
tajaksi Eurokangas.

linja-arkkitehdit oy ja 
ncc-rakennus
Alkuperäinen korjaussuunnitelma tuli Linja-arkki-
tehdeilta ja Ncc-rakennus toteutti peruskorjauksen. 
Linja-Arkkitehtien kanssa sovimme pinnoista ja 
sain heiltä tiloihin jäävien elementtien värikartat ja 
lopullisen kiintokalusteet huomioivan pohjapiirrok-
sen, jonka mukaan muutkin kalusteet  valittaisiin ja 
asennettaisiin. Ncc-rakennuksen työnjohtajat kon-
sultoivat minua materiaalivalinnoissa ja seinien kan-
tavuuksien laskennassa.

tikkurila oy 
Sain sopimuksen Tikkurilan kanssa kuvituksiin käy-
tettävistä maaleista. Selvitin maalihankintoja teh-
dessäni, että Tikkurila lahjoittaa maaleja julkisten 
tilojen yhteisöllisiin projekteihin, kuten aiemmin 
syksyllä toteutettuun Korson neuvolan seinämaa-
laukseen. Teimme Tikkurilan kanssa sopimuksen 
yhteistyöstä ja valitsin Tikkurilan värikartastosta 
28 eri sävyä ja pohjustusmaalit seinäkuvituksiin.
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isku
Iskulla oli työssäni kaikista yhteistyökumppaneista  
suurin rooli. Koska osaamiseni sisustusarkkitehtuurin 
puolelta ei ole niin laajaa, sain valtavasti apua ja neuvo-
ja Iskun kalustepuolen sisustussuunnitelun osastolta.
 Isku oli mukana alusta saakka ja läh-
din miettimään kalustevalintoja rinnakkain Lin-
ja-Arkkitehtien minulle toimittamien piirustusten 
pohjalta. Tein väriehdotukset, valitsin Is-
kun kuvastoista kalusteet  ja istuinkalustei-
siin verhoilukankaat, sekä teimme yhdessä 
esityskuvat ja lopullisen pohjakuvan ja ehdotelman  si-
sustuksen ulkonäöstä ja tuotteiden sijoittelusta tilaan. 

eurokangas
Koska kankaat toimivat yhtenä aulatilojen seinä-
kuvitusten ja sisustuksen yhdistävänä tekijänä, tuli 
verhovalinnat tehdä tarkkaan. Kankaiden valin-
taprosessi haasteellisen teki se että verhotoimitta-
ja ei ollut tiedossa kalustevalintoja tehdessä, joten 
kankaita ja kalusteita ei voinut rinnastaa suunnit-
telussa keskenään. Tein kangasedustajalle omat 
ehdotelmat valittavista kankaista ja  hän ko-
kosi niistä budjettiin sopivimmat vaihtoehdot.

Muita yhteistyötahoja:
kulttuuritehdas korjaaMon galleria
Työskentelen opintojeni ohessa Kulttuuritehdas-
korjaamolla ja suunnittelin heille työharjoittelus-
sa valaisimen kokoustiloihin. Tutustuin  harjoit-
telun aikana Gallerian johtajaan Jukka Valkoseen. 
Jukalta sain ohjeita aulatilojen taulujen työstä-
miseen, ja neuvoja teosten pohjamateriaalin va-
lintaan. Lisäksi Sain gallerialta erityiskiinnikkeet, 
joilla yli kymmenkiloiset taulut saatiin kiinnitet-
tyä ja samalla turvallisesti lukittua seinään kiinni.
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   2.4 Tiedonhankinta suunnittelun pohjana
Katson että hyvin tehty taustatyö oli tärkeää työn ym-
märtämistä ja toteuttamista ajatellen. Aikataulu oli 
projektissa hyvin tiukka ja lähdin mukaan neuvolan 
korjaustöiden ollessa jo täydessä vauhdissa. Halusin 
kuitenkin käyttää aikaa tiedonkeruuseen ja taustatyö-
hön, sillä käyttäjäryhmän tunteminen, neuvolan pal-
velujen konseptointi ja palvelupolun ymmärtäminen 
olivat erittäin tärkeä perusta koko suunnittelutyölle. 
Lisäksi tarvitsin lisävarmuutta omien hatarien tieto-
jeni tueksi lapsiin ja neuvolan toimintaan liittyen. 
 Myös aikaisemmin tehtyjen neuvolan sisus-
tussuunnitelmien ja vertailukohteiden löytäminen oli 
työssäni tärkeää. Taustatyö oli hyvänä lähtökohtana 
koko suunnitteluprosessille ja huomasin jälkeenpäin 
että oli hyvä että otin tälle tiukasta aikataulusta huoli-
matta aikaa. 
 Taustoitin Vantaan kaupungin neuvolatoi-
mintaa ja sen toimintaperiaatteita sekä perehdyin 
nykyaikaisen neuvolan rakenteisiin ja siihen, mitä 
neuvolan asiakkaille halutaan tänä päivänä tarjota. 
Mitkä ovat tärkeitä  arvoja neuvolassa käyville per-
heille. Päädyin tekemään suppean käyttäjäskenaarion 
ja konseptoin neuvolan palvelukäytännöt. 
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Miljöö
Hakunila sijaitsee Itä-Vantaalla ja sen aluetta on luonneh-
dittu urbaaniksi ja monikulttuuriseksi lähiöksi. Neuvola si-
jaitsee Hakunilan keskustan Hakunila Keskus- nimisen os-
toskekskuksen yhteydessä. Neuvola rakennettiin Hakunila 
Keskuksen virastosiipeen. Itse ostoskeskuksen yleisilme on 
nuhjuinen ja ajan hampaan kuluttama.

retrot piirteet
Koska sisätiloissa tuli säilymään vahvoja viitteitä 70-80 -lu-
kujen vaihteeseen, tuli niiden sulautua sisustukseen hyvin 
ja jos mahdollista, tuomaan niitä tälle vuosituhannelle. 
Mm. lattian, ikkunan puitteiden, väliovien ja vastaanotto-
huoneiden ovien värimaailma ja materiaalit kielivät vah-
vasti 80-luvun alun julkisen tilan ihanteita.  

kokonaisuuden hahMottaMinen ja aiheen 
rajaus
Koska aihe ja tehtävänanto itsessään oli sisällöltään laaja, tuli 
rajaus  tehdä tarkasti ja kartoittaa työn haasteet.
Kokonaisuuden hallinta tulisi olemaan suurimpia haasteita 
prosessin aikana.
 Työtä tehdessä oli tärkeää muistaa että sisustus ja sei-
näkuvitukset eivät saisi olla toisistaan erillisiä asioita, vaan 
niiden tulisi sointua sulavasti yhteen heti suunnittelun alus-
ta lähtien ja muodostaa selkeän kokonaisuuden. Toimeksi-
antajan kanssa sovimme, että saamme työstäni harmonisen 
kokonaisuuden, kun keskityn sisustuksessa värimaailmaan, 
valittavien kalusteiden muotokieleen, kuoseihin ja materi-
aaleihin. Nämä sisustuksen piirteet oli sulatettavissa seinä-
kuvituksiin. Pääasialisesti keskityin odotusaulojen ja asiak-
kaiden yleisessä käytössä olevien tilojen suunnitteluun.

tavoite
Lopulliseksi tavoitteeksi hahmottui sisustuksen suunnittelu 
yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa pintoja, kalus-
te- ja tekstiilivalintoja koskien, sekä lisäksi aulatilojen seinä-
maalausten visuaalinen suunnittelu ja toteutus rinnakkain 
sisustuksen kanssa.
Lisäksi tavoitteena työlläni oli saada uutta näkökulmaa neu-
volan sisustukseen ja pohtia kokonaiskuvaa uudelleen, tuo-
den neuvolaa sisustuksellisesti konseptina tähän päivään, 
sekä luoda kiinnostava julkinen tila.

2.5 Aiheen rajaus ja haasteet
terveydenhuollon vaikutteet ja 
hygienia
Koska Hakunilan neuvola on terveydenhuollon laitos tuli 
Materiaali- ja kangasvalinnoissa huomioida helppo puhdis-
tettavuus. Erityisesti pinnat joita ei usein puhdisteta tuli va-
litan siten että ne kestävät hygienisinä pitkään. 

turvallisuus
Neuvolan pääkäyttäjäryhmä ja suunnittelun kohderyhmä 
olivat lapset. Koska pienten lasten liikkeet ja askeleet eivät 
ole vielä varmoja, tuli matalien hyllyjen ja aulan laskutasojen 
valinnassa huolehtia että ne ovat tukevia jos pieni lapsi ha-
kee tukea esimerkiksi noustessaan pystyyn tai kävellessään.
Myös sohvien tuli olla matalia ja sopivan leveitä, jotta vie-
lä huonon tasapainon omaava lapsi ei keikahda alas. Lisäk-
si kulkutilaa käytävillä tuli olla tarpeeksi, jotta kalusteiden 
asettelu pysyy julkisen tilan turvallisuusstandardien sisälllä.

kestävyys
Sisustuksen tulisi kestää aikaa. Neuvolassa kalusteet ja pin-
nat ovat kovassa käytössä. Kauaskatseisuus tuotteiden va-
linnassa on palvelus tulevaisuutta ajatellen, sillä kalusteiden 
tulisi olla pitkäikäisiä budjetin ja kestävän kehityksen kan-
nalta. 

aikataulu
Kun projektia tarjottiin minulle opinnäytetyöksi, oli pe-
ruskorjaus jo käynnissä ja arkkitehtien suunnitelmat oli jo 
pitkälti vireillä. Koska lähdin projektiin mukaan näin myö-
häisessä vaiheessa, aikaa taustatyöhön ja tiedonkeruuseen 
ei kovinkaan ollut, joten kaikki tieto hankittiin matkan 
varrella. Aikataulun noudattaminen oli tärkeää juuri usei-
den yhteistyöyritysten kannalta. Jos yksi sisutuksen osa-
alue viivästyisi, tulisi se vaikuttamaan kaikkien muidenkin 
myöhästymiseen.

budjetti
Budjetti projektille oli rajallinen ja sen puitteissa oli pystyt-
tävä tekemään suuriakin hankintoja ja investointeja sisus-
tusta ajatellen. Kilpailutettujen yhteistyöyritysten tuotteista 
tulisi löytää budjettiin istuvat kalusteet ja kankaat.
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3
Neuvola julkisena tilana
 
3.1 neuvolan palvelut ja konsepti
3.2 hakunilan neuvola
 3.2.1 neuvolan tilat
 3.2.2 palvelupolku
3.3 vaikuttaMinen sisustussuunnittelun keinoin

Julkisen tilan ulkomuoto ja sisustus luo sen käyttäjälle mielikuvia tilassa tomivista palveluista. Ensivaikutelma on tärkeä, 
sen kautta luodaan odotukset palvelua ja mahdollista asiakassuhdetta kohtaan. Lähdin tutkimaan neuvolaa julkisena tilana, 
millainen palvelupolku sen katon alta löytyy, millainen on nykypäivän suomalainen neuvola?



Neuvolapalveluita saavat raskaana olevat naiset, lasta 
odottavat perheet ja alle kouluikäiset lapset sekä heidän 
perheensä. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa ja val-
voo äitiys- ja lastenneuvolatoimintaa.
 Äitiysneuvolassa seurataan raskauden etene-
mistä, äidin ja syntyvän lapsen vointia sekä ehkäistään 
ja hoidetaan sairauksia. Neuvolassa tulevat vanhemmat 
saavat myös tietoa erilaisista yhteiskunnan tarjoamista 
palveluista, kuten äitiysavustuksesta ja kodinhoitoavus-
ta. Äitiysneuvolan tavoitteena on turvata odottavan äi-
din ja sikiön mahdollisimman hyvä terveys. Odottavan 
äidin on käytävä äitiysneuvolan tarkastuksessa ennen 
neljännen raskauskuukauden päättymistä saadakseen 
oikeuden äitiysavustukseen. Normaalisti raskauden ai-
kana on 12–15 neuvolakäyntiä.
 Lastenneuvolassa pyritään edistämään alle kou-
luikäisten lasten terveyttä, sekä ennaltaehkäisemään 
sairauksia. Synnytyksen jälkeen lapsi ja perhe siirtyvät 
lastenneuvolan asiakkaiksi. Tyypillisintä lastenneuvo-
latyötä ovat terveystarkastukset sekä kotikäynnit. So-
siaali- ja terveysministeriön suositusten mukaan alle 
yksivuotiaat käyvät neuvolatarkastuksessa 8 kertaa, 
1–2-vuotiaat neljä kertaa ja sitä vanhemmat alle kou-
luikäiset lapset kerran vuodessa.

Neuvola on yleisnimitys terveydenhuoltopalveluista, 
jotka keskittyvät syntyvän ja alle kouluikäisen lapsen 
ja tämän perheen terveyden ja kehityksen seurantaan, 
vanhempien lastenhoidolliseen opastukseen sekä lapsen 
ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen tukemiseen. 
Neuvolatyöllä edistetään yksilön, perheen ja alueen 
terveyttä neuvomalla ja tukemalla sekä lisäämällä vaih-
toehtoja ja voimavaroja. Neuvolapalvelut ovat maksutto-
mia oman kunnan raskaana oleville naisille ja lapsivuo-
teisille äideille, isille sekä vastasyntyneille lapsille.
 Suomalaisen neuvolatoiminnan isänä pidetään 
Arvo Ylppöä, jonka aloitteesta ensimmäiset neuvolat 
perustettiin 1920-luvulla.

-suoMen terveys Ministeriö

3.1 Neuvolan palvelut ja konsepti
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3.2 Hakunilan neuvola
Vantaan Hakunilassa on yhteensä 28 748 asukasta. Vielä 
alkukeväästä Hakunilassa oli useita eri neuvoloita ja nyt 
neuvolatoiminta on yhdistynyt yhdeksi suureksi ydinneu-
volaksi, Hakunila-keskuksen suojiin. Neuvola saneerattiin 
vanhoihin perheneuvolan ja aluehallinnon tiloihin opinnäy-
tetyöni aikana. Suunnittelu alkoi 2012, hankkeen toteutus 
aloitettiin syksyllä 2013. Uuteen neuvolaan yhdistyi vanha 
Hakunilan neuvola ja Nissaksen neuvola. Uudessa neuvo-
lassa on tilaa 10 terveydenhoitajalle, kahdelle lääkärille ja 
yhdelle perhetyöntekijälle. Tiloihin tulisi iso ryhmähuone, 
omahoitopiste sekä imetyshuone, jotka kaikki tukevat ja 
mahdollistavat nykyaikaisen neuvolatyön toteuttamisen.
 Hakunila tuo monille mieleen perus pääkaupun-
kiseudun lähiön. Aluetta kehitetään kovaa vauhtia ja sen 
asukasluku kasvaa jatkuvasti. Urbaanin ja monikulttuurisen 
lähiön uudistumisen tarve on suuri. Hakunila keskuksen 
ilme on kulunut, eikä vastaa nykypäivän ostoskeskuksien 
ulkoisia puitteita. Keskuksen ilme muodostuu betonista ja 
80-luvun karskista arkkitehtuurista.
 Neuvolasta toivottiin värikästä keidasta Hakunila 
keskuksen sydämeen. Ensimmäistä kertaa ostoskeskuksel-
la vierailtuani ja nähtyäni harmauden ja ajan hampaiden 
kuluttamat puitteet, ymmärsin miksi näin toivottiin. Oli 
hienoa ajatella neuvolalle tultaessa, että pääsisin tekemään 
jotain sellaista, mikä loisi positiivista kontrastia keskuksen 
ulkoisen ilmeen ja sisäpuolen neuvolan välille. Tahdoin teh-
dä raikkaan muutoksen, ja lähdin pohtimaan sitä näkemäni 
pohjalta.
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ryhMätyötila

käytävät

tuloaulan
pukeutuMistila

3.2.1 Neuvolan pohjapiirrustus ja
sisustettavat tilat

vaunuparkki

taukotila

terveydenhoitajien huoneet

lääkärien huoneetperhetyöntekijän huone

itsehoitohuone

iMetyshuone

odotusaula i

odotusaula ii

odotustila
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3.2.2 Palvelupolku
palvelupolku tulevassa hakunilan neuvolassa
pienen viljan neuvolakäynnin näkökulMasta

Syksyisenä iltapäivänä 2,5 vuotias Vilja saapuu äitinsä Venlan kanssa 
Hakunilan neuvolaan. He asuvat lähialueella ja saapuvat neuvolaan 
jalan, Vilja rattaissa istuen. Hakunila keskukselle saavuttaessa he 
suuntaavaat virastosiipeen ja sisälle tultaessa hissiin toiseen kerrok-
seen. Hissiltä rappukäytävään tultaessa vastassa on oranssi metallinen 
väliovi, josta sisään astuttaessa saavutaan suureen avaraan eteistilaan. 
Tilassa on vaunuparkki, johon Viljan äiti jättää rattaat muiden rattai-
den viereen.Vilja on vähän ymmällään, minne ollaan tultu ja miksi. 
Vilja muistaa edellisestä neuvolakäynnistä hämärästi sen että siellä 
annettiin jokin inhottava piikki, ei kai taas olisi luvassa jotain vastaa-
vaa...

Äiti nostaa Viljan vaunuparkin yhteydessä olevan pukeutumisaulan 
penkille ja laskee pikkurepun säilytyskaappiin. Viljaa vähän jännittää, 
sillä edellisestä neuvolareissusta on vähän aikaa ja venkoilee penkillä 
äidin riisuessa häneltä ulkovaatteita. Äiti jättää myös omat kenkän-
sä Viljan kenkien seuraksi kaappiin, lukitsee sen ja nappaa avaimen 
mukaan. Nyt sitä mennään.

Vilja kulkee äitinsä helmoissa käytävää pitkin kohti suurta odotus-
aulaa. Odotusaulassa äiti etsii oikean terveydenhoitajan oven ja he 
asettuvat yhdessä aulaan odottamaan vuoroaan. Vuoroa odotellessaan 
Vilja kyllästyy istumaan aloillaan ja tarkkailee ympäristöään. Hän 
katselee seinille ja tarkkailee hetken kuvaa sohvan yläpuolella, kunnes 
äiti ehdottaa josko Vilja haluaisi leikkiä hetken ennen neuvolatädin 
luokse menoa. Vilja säntää leikkipisteelle ja kaivaa lelujen joukosta 
kynää ja paperia ja alkaa piirtää.

Pian läheisestä ovesta kutsutaan Viljaa. Nyt olisi Viljan vuoro. 
Viljaa alkaa yhtäkkiä kamalasti jännittää, neuvolatäti huomaa 
tämän ja kertoo Viljalle että hänellä on huoneessa leluja Vil-
jaa varten. He astuvat sisään terveydenhoitajan huoneeseen, 
missä Vilja näkee kaikenlaisia jänniä työvälineitä. Samalla 
hän huomaa myös kuvakirjan neuvolatädin pöydällä. Äiti 
antaa Viljalle kuvakirjan. Vilja selailee kirjaa samalla kun äiti 
ja neuvolatäti juttelevat. Sitten Vilja punnitaan ja mitataan, ei 
sattunut yhtään. Ennen kun hän huomaakaan terveydenhoi-
taja kättelee äitiä ja he nousevat penkiltä ja lähtevät ovea koh-
ti. Kirjakin jäi kesken, mutta neuvolatäti kertoo että Vilja saisi 
vielä hetken jatkaa kirjan parissa, jos Vilja muistaisi palauttaa 
sen leikkipisteelle.

Äiti ja Vilja jatkavat käytävää pitkin huoneeseen, missä on 
keittiö vähän niin kuin kotona. Äiti ja Vilja ovat jatkamassa 
neuvolakäynniltä ostoskeskukseen kauppa-asioille ja Viljan 
pitäisi syödä ennen tätä. Äiti lämmittää Viljalle sosekeittoa 
mikrossa ja Vilja syö sen mielellään, neuvolareissua jän-
nittäessä taisi tulla jo vähän nälkä. Vilja jatkaa vielä hetken 
kuvakirjan kanssa, kun äiti huuhtoo lusikan ja pakkaa rep-
puaan. Kun he lähtevät jatkamaan matkaa kohti pukeutumis-
tilaa, tulee Viljalle vähän pahamieli kun kuvakirja piti jättää 
matkasta pois. Vilja jättää kirjan lasten pöydälle. Äiti sanoo 
että seinän kuvassa oleva karhuemo vartioi kirjaa ensi ker-
taan, Vilja vaikuttaa luottavaiselta. Äiti ja Vilja piipahtavat 
vielä käytävän varrella sijaitsevassa vessassa ennen ulos läh-
töä. Kun äiti pukee penkillä istuvalle Viljalle kenkiä jalkaan, 
Vilja tuumaa äidilleen, ”Milloin tullaan taas?”
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3.3 vaikuttaminen 
sisustussuunnittelun keinoin

Tilan sisustus vaikuttaa ajatusmaailmaamme, mielikuvien 
muodostumiseen ja toimintaamme. Neuvolan palvelupol-
kua selvittäessäni ymmärsin tämän konkreettisesti. Tilan 
sisustuksella voi viestiä asiakkaalle ja tilan käyttäjälle pal-
veluntarjoajan haluamia asioita. Vahvin vaikutelma tehdään 
kun asiakas astuu tilaan sisään. Tilasta saatava hyöty maksi-
moidaan kun sisustus tehdään asiakkaan tarpeiden pohjalta.
 Toimiva, viihtyisä, ergonominen ja selkeä sisustus 
ovat lähtökohtia julkisen tilan sisustussuunnittelussa.Vä-
reillä ja valoilla vaikutetaan tilassa vallitsevaan tunnelmaan. 
Sopiessamme toimeksiantajan kanssa työn rajauksesta, tu-
limme siihen tulokseen että pääpaino suunnittelussa tulisi 
laittaa aulatilojen viihtyisyyden toteuttamiseen. Myös toi-
minnan sujuvuutta ja helposti löydettävyyttä tulisi painot-
taa funktionaalisten tilojen, kuten ryhmätyötilan, sekä ime-
tys- ja itsehoitohuoneiden suunnittelussa.
 Koska neuvola on terveydenhuollon laitos tuli suun-
nittelussa miettiä tarkoin sisustuksen viestejä asiakkaalle. 
Luotettavuus tuli näistä seikoista ensimmäisenä mieleen. 
Samoin terveydenhuoltoon vahvasti liittyvä hygieenisyys 
olisi oltava aistittavissa pinnoista ja kalusteista, mutta kat-
son että viitteet leikkiin, leikkisyyteen, kasvuun, yhdessä 
olemiseen ja perhe-elämään ovat myös tärkeitä. 
 Sisustuksen väreillä pystyin vaikuttamaan myös ai-
kaisemmin mainitsemaani kontrastiin ulkoisen miljöön ja 
neuvolan välille. Katson että juuri kontrastilla harmaan ul-
kokuoren ja iloisen sisätilan välillä luotaisiin luotettavuutta 
neuvolassa vierailevien perheiden mieliin. 
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Kohderyhmät 

4.1 odottavat vanheMMat
4.2 lapset vauvasta taaperoikään ja esikoululaiseksi
4.3 neuvolan työntekijät

4
                   Kohderyhmien tutkiminen

Neuvolan toimintaan perehtyessäni huomasin että myös kohderyhmät ja heidän tarpeensa tuli kartoit-
taa, jotta ymmärtäisin paremmin tavoitteet ja sen, mitä toimintoja neuvolan asiakkaat tarkalleen lähi-
neuvolaltaan toivovat. Tein kyselyn lasta odottaville ja lapsia saaneille tuttavilleni ja ystävilleni. Tutkiel-
man pohjalta tein suppeat käyttäjäskenaariot ja listasin työn tavoitteet eri käyttäjäryhmien toiveiden 
mukaisesti.



4.1 Odottavat Vanhemmat
Koska vanhemmat hakevat neuvolalta tukea ja turvaa 
lasten kasvatukseen ja terveyden tukemiseen, tulisi si-
sustuksen kieliä luotettavuudesta ja turvallisuudesta. 
Ensimmäinen kerta neuvolassa vieraillessa on tärkeä, 
tällöin luodaan ensivaikutelma palvelusta ja tulevasta 
asiakassuhteesta. 
 Kyselytuloksia kootessani havaitsin, että neuvo-
lan tulee voida tarjota neuvolassa vierailevalle vanhem-
malle monia samoja asioita, mitä tehdään kotonakin las-
ten kanssa. Lasten kanssa liikkuessa lapsen perustarpeita 
tulee pystyä täyttämään yllättäenkin. Toimintojen täytyi 
olla helposti havaittavissa ja löydettävissä. Sylivauvojen 
vanhemmille neuvolassa tulee olla paikka rauhoittumi-
selle ja lapsen imetykselle. Lisäksi hoitopöytiä tulisi olla 
tiloissa riittävästi. Näille toiminnoille neuvolaan tuli 
omat erilliset tilat, imetyshuone ja itsehoitohuone. Itse-
hoitohuoneeseen tulee myös vanhemmille mahdollisuus 
seurata omaa terveyden tilaansa, esimerkiksi verenpai-
neen mittauksen myötä.
Taaperoikäisen ja vanhemman lapsen vanhemmille tulisi 
neuvolassa olla mikroaaltouuni lasten ruoan lämmittä-
miselle ja syöttämiselle sopiva pöytätaso ja syöttötuoleja. 

hyviä virikkeitä poistaMaan lapsen 
jännitystä

isiä ei tulisi unohtaa

Mukavat ja rennot kalusteet

tilaa kulkea kaukaloiden kanssa

penkki pukeutuMista varten

tarpeeksi hoitopisteitä ja pöytiä, 
ei pelkästään wc-tiloihin

tarpeeksi laskutilaa

ei teräviä kulMia

kattava leikkipiste 

leikkipisteet keskeisille 
paikoille

selkeä paikka esitteille ja 
ilMoitustaululle

tilaa lehdille
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4.2 Lapset vauvasta 
taaperoikään ja esikoululaiseksi

Lapsia voidaan ajatella neuvolan pääkäyttäjäksi lasten 
vanhempien rinnalla. Neuvolatoiminta keskittyy lapsen 
hyvinvointiin ja tukee vanhempia lapsen maailmaan tu-
lemiseen valmistautumisessa ja lapsen kasvatuksessa.
 Lapset tulevat ensimmäistä kertoja neuvolaan jo 
äidin vatsassa. Konkreettinen ensikosketus neuvolaan 
saadaan vuositarkastusten myötä kun lapsi alkaa mie-
lessään yhdistämään paikan terveystarkastuksiin ja pian 
neuvolantädistä saattaa tulla tuttu kasvo. Taaperoiän 
kynnyksellä lapsi alkaa jo reagoimaan ympäröivään neu-
volaan toiminnallisesti. Ympäristöä tarkkaillaan ja tut-
kitaan katsomalla, tunnistelemalla ja jopa maistamalla. 
Kun lapsi kasvaa ja käy neuvolassa esimerkiksi rokotuk-
sissa, hän alkaa pikkuhiljaa ymmärtää neuvolan tarkoi-
tuksen ja muodostaa käynneistä kuvan jo varhain muis-
taessaan viimeistään neuvolaan saavuttaessa edellisen 
vierailun, mitä silloin tapahtui ja mitä silloin koettiin. 
 Moni ymmärrysikäinen lapsi saattaa ajatella 
neuvolaa paikkana, jossa saa leikkiä tai saatetaan pääs-
tä hetkeksi leikkimään muiden lasten kanssa. Jollekin 
taas saattaa muodostua neuvolasta ikävä kuva, jos jokin 
tutkimus ei ole tuntunut mukavalta ja lapsi saattaa liittä 
neuvolan herkästi ikäviin asioihin ja alkaa jännittää seu-
raavaa käyntiä.
 Neuvolassa lasta motivoidaan huolehtimaan 
omasta terveydestään ja neuvolasta saadaan paljon eväitä 
tulevaisuuteen, mm. lasten hygieniakäsitys muodostuu 
oppimisen kautta. 

hyvät leikkipisteet keskeisille 
paikoille

turvalliset istuiMet

leikkipisteiden läheisyyteen soh-
via nojailuun ja liikkeellelähdön 

tueksi pieniMMille lapsille

inpiroivia leluja ja tiloja

hygieniset pinnat ja tekstiilit

kalusteita lasten Mittojen Mukai-
sesti

ei kiikkeriä tai kaatuvia kalus-
teita

38 39



4.3  Neuvolan työntekijät
Keskustelimme projektin tavoitteista yhdessä neuvolan 
tulevien työntekijöiden kanssa. Suurin osa työntekijöistä 
on terveydenhoitajia, ja olimme tekemisissä lähes viikoit-
tain tapaamisissamme. Sain heitlä hurjan paljon ideoita 
ja ehdotuksia tulevaa neuvolaa varten. 
 Puhuimme useaan otteeseen, että Hakunila kes-
kuksen yleisilme ei ole elänyt mukaan tähän päivään, 
vaan jääny jälkeen muun Hakunilan kehityksestä. Ylei-
silme on nuhjuinen ja rapistunut. Lisäksi ymmärsin että 
sisutussuunnittelulla voin luoda positiivista kontrastia 
ulkokuoren ja sisätilojen välille.
 Koska työntekijät tulevat työskentelemään sa-
massa ympäristössä päivittäin ja tila jossa työskente-
lemme vaikuttaa oleellisesti työn tulokseen, toiveena oli 
että sisustus olisi inspiroiva ja toisi energiaa.Valittavasta 
värimaailmasta sovimme että liian sairaalamaiseen väri-
maailmaan en suunnittelussa lähtisi, vaan väriä saisi olla. 
Liian silmiinpistävät ja kontrastisia värimaailmoja tulisi 
kuitenkin vältää, jotta kokonaisuus pysyisi harmonisena 
ja kyllästymistä ei tapahtuisi.
 Pintojen ja tekstiilien hoidettavuudesta ja kestä-
vyydestä tulisi huolehtia suunnittelutyötä tehdessä, kos-
ka työntekijät pitäisivät itse huolta työympäristöstään 
normaalin siivouksen ohella, olisi esimerkiksi kangas-
materiaalien olla likaa hylkiviä ja helposti puhdistettavia, 
jotta ne säilyisivät hyvänä pitkään.

positiivista kontrastia ulkoti-
lan ja neuvolan sisätilojen 

välille

inspiroiva työyMpäristö

verhojen kuosivalintoihin tai 
väreihin ei saisi kyllästyä

kestävät helposti puhdistettavat 
Materiaalit

väriMaailMan tulisi olla iloinen
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5.1 Inspiraatio
Aiheen tutkimisen ja kartoittamisen jälkeen oli aika 
hakea suunnittelulle inspiraatiota. Kiersin Korson ja 
Kajaanin neuvoloiden lisäksi muita julkisia terveyden-
hoidon tiloja ja vierailin muutamissa päiväkodeissa. 
Hain ideoita myös tutkimalla yhteistyöyritysten väri-
karttoja ja tuotekuvastoja. Myös Iskun aiemmista yh-
teistyöprojekteista löytyi hienosti referenssikuvia ja 
hyviä vertailukohteita.

Kuten mainitsin, aluksi koin suureksi haasteeksi 70-80 
lukujen taitteen värimaailman ja pinnat. Kun lähdin 
tutkimaan pintoja ja värejä, ymmärsin kevään mittaan 
että nämä kääntyivätkin mahdollisuudeksi. Taitetut 
punaisen ja keltaisen sävyt toivat neuvolan kaikkii ti-
loihin väriä jo sellaisenaan. Ainoa haaste olisi valita sen 
rinnalle tuotteita mitkä tukevat muotokielellään ja sä-
vyillään vallitsevaa retroa tyyliä.

Vuoden alussa Itäisen Vantaan neuvoloista ja päiväko-
deista kerättiin vanhoja Alvar Aallon Artekille suun-
nittelemia N65- ja 65-sarjojen huonekaluja. Kävimme 
katsomassa niitä yhdessä Päivi Jaamalan kanssa Kor-
son restaurointikeskuksessa ja hän kysyi josko haluai-
sin käyttää näitä neuvolan sisustamiseen. Huoneka-
luissa toistui muutamia samoja punaisen sävyjä kuin 
neuvolan lattiassa ja tuolien muut sävyt olivat juuri oi-
keat retron ja nykytrendien kohtaamiseen. Aallon tuo-
lien värit ovat siis samalla nykyaikaisia ja trendikkäitä, 
juuri sitä mitä suunnittelun lähtökohdaksi ajattelinkin.
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Korson neuvola 5.2 Vertailukohteet
Korson neuvolaan tehtiin vuonna 2013 peruskorjaus ja 
samalla myös neuvolan koko sisustus uudistettiin ja
Metropolia tekstiilisuunnittelun opiskelijat tekivät seinä-
maalauksen neuvolan aulaan. Ensimmäisen tapaamisen 
jälkeen joulukuussa tutustuin Korson neuvolaan uu-
nituoreeseen sisustukseen. 
 Hakunilan neuvolan sisustuksessa sai toimeksi-
antajan mukaan olla samoja elementtejä kuin Korsos-
sakin, mutta neuvoloista toivottiin kuitenkin keskenään 
erilaisia.
 Kalustetoimittajana molemmissa neuvoloissa 
toimi Isku, joten rinnakkaisia tuotteita oli helppo etsiä 
Iskun valikoimista. Tutkimalla ja vertailemalla valittu-
jen kalusteiden muotokieltä löytyivät sopivat kalusteet 
Hakunilaan. Erilasuutta tuotiin myös valitsemalla täysin 
eri värimaailmat. Myös Korson neuvolan työntekijöiden 
kommentit valituista tuotteista oli hyvä ottaa huomioon 
Hakunilan kalusteiden valinnassa, mikä oli hyvää ja mikä 
huonoa ja mitä valintoja voin kyseenalaistaa Hakunilan 
sisutusta ajatellessa.
 Koska jotain pientä yhdistävää linkkiä neuvoloi-
den välille toivottiin, tein sen seinäkuvitusten aiheiden 
kautta. Korson seinämaalauksessa seikkaili eläinhahmo-
ja, joten päätin jatkaa samaa linjaa Hakunilan tauluissa. 
Korson maalausten aihe oli kovin pidetty sekä neuvolan 
asiakkaiden että työntekijöiden mukaan, oli eläinaiheet 
hauska jatkumo Hakunilan neuvolan aulan seinillä.
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Lähdin joulukuussa tutustumaan myös Kajaanin neu-
volaan hiljattain tehtyyn aulatilojen uuteen sisustukseen. 
Sisustus oli uudistettu odotusaulassa ja lasten leikkitilas-
sa. 
 Löysin Kajaanin neuvolan aulasta paljon sellasia 
asioita mitä esimerkiksi Korson neuvolassa ei ollut lain-
kaan ja toisinpäin. Vertailin kahden neuvolan sisustuk-
sen mielestäni hyviä ja huonoja elementtejä ja pohdin 
tiettyjen toimintojen käyttötarkoitusta uudelleen ja 
harkitsin niiden tarpeellisuutta Hakunilassa. Havaitsin 
että vaikka käyttötarkoitus tiloilla oli täysin sama, oli ne 
toteutettu hyvin erillä tavalla. Kajaanissa oli tuotu lapsille 
enemmän tasoja ja tilaa puuhastelulle, kun taas Korsos-
sa tämä oli vähemmällä huomiolla. Korson tilat olivat 
avarat, joten tilaa eri toiminnoille löytyi enemmän kuin 
Kajaanista. Kajaanissa pieneen tilaan oli jouduttu laitta-
amaan paljon asiakkaille pakollista toimintoa, tämä vai-
kuttaa paljon sisustuksen selkeyteen. Kajaanissa hyvää 
oli tietynlainen toimintojen kompaktius, mutta Korsossa 
aulatilan palvelut oli hajautettuna eri pisteisiin ja toimin-
not eivät olleet niin helposti löydettävissä.
 Visuaalista ilmettä vertaillessa havaitsin, että Kor-
son neuvolassa värejä oli valittu väriympyrän eri puolis-
koilta hyvinkin reippaasti. Kajaanissa taas värimaailman 
muodosti keltaisen ja punaisen rohkea yhdistelmä hil-
littyyn ja kliiniseen valkoiseen ja puupinnan lämpöön. 
Aluksi vierastin Kajaanin neuvolan värivalintoja, mutta 
yhteen sovitettuna ne toimi mukavasti. 
 Vierailujen pohjalta oli selkeämpää lähteä kar-
toittamaan Hakunilan neuvolan konseptia vertailemalla 
sitä kahteen täysin keskenään erilaiseen neuvolaan. 

Kajaanin neuvola
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5.3 Sisustussuunnittelu
Sisustussuunnittelun puoli projektissa kiinnosti minua 
kovasti jo aihetta valittaessa, sillä kouluun hakiessa hain 
myös sisustusarkkitehtuurin puolelle. Oman kodin sisus-
tus on lähellä sydäntä ja ajattelin Hakunilan projektista 
kuullessani, että projekti on hieno mahdollisuus päästä 
harjaantumaan myös sisustuksen saralla. Katson että 
pystyin koko sisustusprosessin aikana ammentamaan 
paljon tietoa muotoilun opintojen puolelta ja ne tukivat 
hienosti toisiaan.
 Sain sisustuksen suunnittelussa paljon apua aiem-
min mainitsemiltani yhteistyökumppaneilta. Yhteistyö 
Iskun kanssa oli todella antoisaa ja opin valtavasti pro-
sessin aikana. Olimme tiiviissä yhteistyössä kalustehan-
kinnan saralla aina sisustuksen valmistumiseen saakka. 
Suunnittelutyötä toteutettiin sekä palaveripöydässä Ha-
kunilan neuvolan ja Iskun edustajien kanssa, sekä Iskun 
toimistolla.
 Toimistolla sain hienosti otteen Iskun kalusteis-
ta, sillä pääsin tutustumaan kaikkiin tuotteisiin konk-
reettisesti ja pohtimaan yhteensopivuutta ja muotokiel-
tä täysin eri tavalla kuin vain katalogeja selaillen pääsi. 
Testailin tuotteiden turvallisuutta ja arvioin kestävyyttä 
julkisentilan tarpeisiin.
 Lähdin sisustuksen suunnittelussa liikkeelle neu-
volan tilojen ja miljöön tutkimisesta ja tilaan jäävien 
elementtien, kuten värien ja materiaalien kartoituksesta. 
Värikartat   sain Linja-arkkitehdeiltä, sain heiltä myös 
tarvittavan tiedon toivottavista kiintokalusteista ja nii-
den mitoista. Kävin läpi neuvolan valaistukset eri tiloissa 
ja tutkin tilan tarpeita tekemäni palvelupolun kautta itse 
tilaa kierrellen ja toimintojen sijoitusta suunnitellen.
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Koska neuvolan on pohjaltaan melko sokkeloinen, ja 
odotusauloja on useita, huomasin että alkuperäisen 
suunnitelman mukainen yksi maalaus ei olisi ollut riittä-
vä. Yksi suuri maalaus toimi hienosti Korson neuvolassa, 
sillä siellä maalaus oli pääodotusaulassa. Pohtiessani ai-
hetta, ymmärsin että voisin tehdä kuvitusten sarjan siten 
että teoksia tulisi kaikkiin auloihin ja ne muodostaisivat 
yhtenäisen kokonaisuuden tai tarinan.
 Aihetta kuvituksille mietin joulun ajan ja en-
simmäiset luonnokset esittelin neuvolan työntekijöille 
helmikuun alussa. Aiheet saivat hyvän vastaanoton ja 
lähdin jatkokehittelemään niitä sisustussuunnittelutyön  
alkaessa. Päädyin valitsemaan aiheeksi Suomen luonnon 
eläimet eri vuodenaikojen satumetsässä. 

 

  5.4  Kuvitusten visualisointi ja työstö

Koska koko sisustuksen vallitsevana piirteenä toimi 
aulojen seiniin tulevat seinäkuvitukset, lähdin koko 
suunnittelutyössä liikkeelle niistä. Koska suunnittelus-
sa piti ottaa tarkasti huomioon tilojen kokonaisilme 
heijastui myös ympäristö ja muut sen tarjoamat refe-
renssit vahvasti maalauksiin, kuten värimaailma ja ku-
vitusten kohteet. 
 Koska neuvolatoiminta on suomalaisen terve-
ydenhuollon helmiä ja arvostettua maailmalla ajattelin 
että taulujen aihe voisi viitata myös Suomeen. Pohdin 
viitteitä perhe-elämään, perheen lisäykseen, onneen ja 
kasvatukseen. Terveydenhoitajien palautteen mukaan 
lähdin suunnittelemaan kuvituksia siten, että ne pu-
huttelevat sekä aikuisia, että lapsia. Tauluista tuli löytyä 
katseltavaa sekä lapsien vanhemmille, että lapsille eri 
ikähaarukan mukaan.
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Maalauspohjina käytin mdf-levyä, jona hankinnassa minua auttoi-
vat neuvolan peruskorjausta tehnyt Ncc-rakennus. Teoksia on siis 
yhteensä neljä ja ne ovat kooltaan 120cm x 140cm. Maalit projek-
tiini lahjoitti Tikkurila Oy. Tikkurila lahjoitta maaleja yhteisöllisiin 
projekteihin, ja Hakunilan neuvolan kuvitukset olivat hyvä kohde. 
Valitsin värikartoista 28 eri sävyä joihin kuului sekoitukseen sopiva 
musta ja valkoinen, joita sekoittelemalla sävyjen kanssa maalasin 
työt samalla tekniikalla kuin akryyleillä maalattaessa. Maalaustek-
niikoista suosin kuvituksessa yleensä akvarellejä, joten akryylipoh-
jaiset seinämaalit olivat minulle uusi tuttavuus. Aloitin maalaus-
prosessin pohjustamalla levyt, hahmottelin kuvat levylle ja lähdin 
maalaamaan niitä sekatekniikalla. 
 Koska kuvitusten ja sisustuksen välillä oli niin vahva yhteys 
ja työstin molempia rinnakkain, maalauksen maailmat vaikuttivat 
paljon tekstiilien ja kalusteiden valintaan, sekä toisin päin. Otin 
maalauksiin värejä neuvolan tiloista ja valittavista kalusteista.
Näin sain neuvolasta hyvän ja ehjän kokonaisuuden kun sain pidet-
tyä yllä hyvän vuorovaikutuksen teosten työstön ja sisustussuun-
nittelun välillä.
 Teoksien seinään kiinnityksestä tulikin vaikeampi hom-
ma, kuin olin osannut arvata. Kiinnityksessä piti ottaa huomioon 
mdf-levyn taipuvuus ja helposti väärin käsiteltäessä lohkeilevat 
nurkat. Turvallinen kiinnitys oli myös avainasemassa, sillä taulut 
tulivat jlkiseen tilaan lasten ulottuville. Kiinnityksessä minua kon-
sultoi Kulttuuritehdas Korjaamon Gallerian johtaja Jukka Valko-
nen. Sain häneltä erikoiskiinnikkeet, joiden avulla taulut pysyisivät 
suoraan seinässä kiinni turvallisesti, vaikka niihin ohikuljettaessa 
koskettaisiin tai niitä nostettaisiin. Kiinnikkeet auttavat myös oi-
kein kiinnitettynä mdf-levyä pysymään taipumatta paikoillaan. 
Neuvolan seinien kantavuus laskettiin yhdessä Ncc:n työnjohtajan 
kanssa kun valitsin alustavat teosten sijoituspaikat. 
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6
Lopputulos
6.1 neuvola askel askeleelta
6.2 eteisaula
6.3 käytävät ja odotustila
6.4 odotusaulat i ja ii
6.5 terveydenhoitajien huoneet ja 
  perhetyöntekijän huone
6.6 iMetyshuone ja oMahoitotila
6.7 ryhMätila
6.8 taukotila
6.9 seinäkuvitukset



6.1 Neuvola askel askeleelta

Ajattelin että kertoisin lopputuloksesta tila kerrallaan, jotta kokonaisuudesta saa parhaimman 
kuvan. Tässä aluksi kokonaisuuskollaasi, pintamateriaalit, kangas- ja värivalinnat yhdellä sil-
mäyksellä. Väreiksi retrojen lattian punaisen ja keltaisen sävyjen rinnalle valitsin trendikkäitä ja 
iloisia sävyjä. Väriyhdistelmä oli kaikista tekemistäni vaihtoehdoista rohkein ja samalla yleisil-
mettä mukailevin ja hauskin. Värejä haettiin lattian sävyjen ja lämpimän lakatun puun sävyjen 
kanssa sopiviksi. Sävyjen lähteenä toimivat myös Aallon vanhat kalusteet.

läMMin ja tasapainottava harMaa
retro petroli

iloinen ja raikas punainen
kirkas korallin punainen 
pirteä sitruunan keltainen

alcantara FaMe staMskin



Eteisaula: Eteisaulaan tultaessa lastenvaunut jätetään vaunuparkkiin ja siirrytään riisumaan ulkovaatteet lukkokaappeihin. Pukeutumiseen ja lasku-
tilaksi tarkoitettu Dyyni-rahi petrolin värinen, hyvin kulutusta kestävällä ja hygieenisellä Stamskin-kankaalla. Kangasta käytetään usein hyvää hy-
gieniaa ja helppoa puhdistusta vaativiin tiloihin. Lukkokaappien ovet ovat savunharmaat ja avainten avaimenperiksi valittiin värimaailmaan sopivat 
hiekkalapiot, jotka löytyvät vanhempien laukun pohjalta tai odotustilojen leikkipisteistä. Aulan ilme viestittää jo tulevasta, ilme on iloinen ja kutsuva. 

6.2  Eteisaula
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6.3  Käytävät ja odotustila 

Pukeutumisaulasta edetessä odotusauloihin on välissä pitkät käytvät. Käytävällä ensimmäisenä tulijoita tervehtii neuvolan työntekijät kehyksissä. 
Käytäville sijoitin siirrettäviä Miinus-tuoleja. Tuolit löytävät paikkansa ajan kanssa ja samat tuolit on käytössä terveydehoitajien huoneissa ja ryhmä-
työtilassa. Käytävien seinille suunniteltiin aluksi taittopenkkejä, mutta katson että odotusaulojen tarjoamat leikkipisteet ja mukavemmat sohvat vetäi-
sivät neuvolan käyttäjät joka tapauksessa auloihin odottamaan. Käytävillä sijaitsee myös useimmat neuvolan wc-tiloista, mm. lasten-wc ja näyte-wc. 
Ensimmäinen Kevät-aiheinen teos tervehtii tulijoita odotusaulan ovella. Oven vieressä on myös liitutaulu, mihin terveydenhoitajat voivat kirjoittaa 
viestejä neuvolan käyttäjille.
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6.4  Odotusaulat I ja II

Ensimmäinen odotusaula on suuri ja avara. Tilaan tulee hienosti luonnon valoa kat-
toikkunoista. Tilan rikkoo ainoastaan pylväs, mihin maalattiin liitutaulu. Liitutaulu on 
lasten leikkipaikan lähettyvillä. Tilaan  valitsin suuret Dyyni-sohvaryhmät Stamskin –
kankaalla. Sohviin valitsin pääväriksi lämpimän harmaan ja piristykseksi sitruunan kel-
tainen osan. Koska lattia on väreineen niin hallitseva elementti suuressa tilassa, katsoin 
että rauhallisemman väriset kalusteet sopisivat tilaan parhaiten. Sohvaryhmät rajaavat 
keskelle tulevan leikkialueen hyvin ja tilaa jäi Osio-sohvapöydille. 
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Isoimpia seiniä koristaa Kesä ja Syksy maalaukset. Pääroolissa on kuitenkin rau-
hallinen Kesä, jonka värisävyt toistuvat sitruunan keltaisessa istuimessa. Käytävälle 
tuleva Syksy-taulu on vauhdikkaampi ja teoksessa oleva liike suuntautuu seuraavan 
aulan suuntaa. Maalauksissa on samoja sävyjä kuin aulan kalusteissa ja lattiassa., 
sekä häivähdys petrolin värejä yhtenäistämässä kokonaisuutta.
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  Odotusaula II

Kahta aulaa yhdistää käytävät joilla terveydenhoitajien ja lääkärien huoneet pääaisallisesti sijaitsee. Toinen aula on pääaulaa pienempi, siellä Dyy-
ni-sohvia on kaksi, sitruunan keltainen rahityyppisesti tilan keskussaarekkeena ja petrolin värinen selkänojalla heti taulun alapuolella. Aulan sei-
nällä on Talvi-taulu oranssin ja sinisen sävyin. Teos on tunnelmaltaan rauhallinen, samoin koko aula on rauhallisempi kuin suurempi odotusaula 
I. Rauhallinen tunnelma jatkuu myös vieressä olevissa imetys- ja omahoitohuoneissa, missä hiljaisuus ja mahdollisimman vähäinen liike tilojen 
lähettyvillä on hyvästä.
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6.5  Terveydenhoitajien
ja perhetyöntekijän huoneet

 Terveydenhoitajien huoneiden kohdalla ajattelin, että olisi hienoa jos hoitajat voi-
sivat tehdä huoneistaan omanäköisiä. Työhuone on paikka missä hoitajat viettävät 
suurimman osan työpäivästään. Kun työhuone on omannäköinen viihtyy työssään 
paremmin ja hoitajien on helpompi hyödyntää omia toimintatapojaan. Valitsin Eu-
rokankaan kankaista Klapit-kankaan rinnalle tehostekankaat kolmella eri sävyllä, 
harmaana, karmiinin punaisena ja tumman punaisena. Kankaista hoitajat saivat itse 
valita huoneeseensa sopivimman sävyn. Hoitajat toivat vanhoista työhuoneistaan  ka-
lusteita, lasten leluja, työvälineet ja gynekologiset pöydät. Perhetyöntekijän huonee-
seen valitsin Ritz-nojatuolit Alcantara-kankaalla. Huoneen luonteelle sopii lämmin 
ilmapiiri, joten valitsin tuolien sävyksi punaisen. On hienoa että Aallon kalusteita 
valittiin niin useaan huoneeseen. Esimerkiksi leikkiryhmät ovat käytännöllisiä, ne on 
kevyitä, kauniita ja lämpimiä.70



6.6  Imetyshuone ja omahoitotila

Imetykselle, vanhempien itsehoidolle ja lasten hoidolle on varattu omat huoneet. 
Huonejakoa tehdessämme päätimme että olisi hyvä pitää nämä rauhallisuutta ja 
keskittymistä vaativat tilat erillään muista tiloista ja päätimme laittaa toiminnoille 
omat huoneet erillään auloista ja käytävistä. Huoneet sijoitettiin aulan läheisyyteen, 
mutta kuitenkin siten, että ne ovat täysin oma kokonaisuutensa. Ovien edessä olevat 
verhot antavat näkösuojan imettäville äideille. Alusta pitäen ajattelin että imetys-
huoneessa on oltava kiikkutuoli. Vanhanaikaiset puiset kiikkutuolit ovat kodikkaita 
ja antavat äidille hyvän tuen imetykselle ja lapsen rauhoittamiseen keinuen. Valitsin 
turvallisuussyistä lyhytjalaksisemman Go-kiikkutuolimallin stamskin-kankaalla. 
Kiikkutuolin pariksi valitsin toiseksi imetystuoliksi jykevämmän ja mukavan Lou-
hi-nojatuolin. Imetystä varten toivoin eurokankaalta imetystyynyjä, joihin valitsin 
helposti puhdistettavan kankaan. Koska Tilaan haluttiin pehmeyttä ja kotoisuutta 
valitsin sinne Mars-klassikkovalaisimen. Valaisimen muoto on retro ja sopii tilaan 
hyvin Klapit-verhojen kanssa. Talvisin valaisin antaa pehmeän ja kodikkaan valon 
imettäville äideille. Tilaan tuli myös hoitopöydät ja mikro.
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6.7  Ryhmätila

Ryhmätila eli perhevalmennushuoneessa järjestetään kursseja ja oppitunteja vanhemmille. Huoneessa tuli 
olla valmiudet isojen sekä pienryhmien kokoontumiseen. Tuoleiksi tilaan valitsin Miinus-tuolit. Tuoli on pi-
nottava ja samaa sarjaa on käytössä myös muisa huoneissa ja käytävillä. Näin kokonaisuus on selkeä ja tuo-
lit on käytettävissä monipuolisesti tilassa kun tilassa. Tuolien parina olevat muunneltavat ja kevyet pöydät 
on helposti siirrettäviää tilanteen mukaan muotoon kuin muotoon. Tilassa toimii mm. synnytysvalmennus, 
missä apuna käytetään jumppapalloja, täällöin tilan raivaaminen kalusteista on käytävä helposti. Kun suun-
nittelimme huoneen toimintoja, ajatuksena oli että sohva voisi toimia tilassa hyvin. Tilassa pidetään kursseja 
pienemmillekin ryhmille, ajattelin että muunneltavissa oleva pehmeämpi ja intiimi  nojatuoliryhmä sohvien 
ympärillä olisi mukava ja rento. Dyyni-nojatuolien alle laitettiin rullat ja ryhmän keskelle tuli Osio-sohvapöy-
dät. Sohvien ja tuolien Alcantara-kankaan värit ovat tumma petroli, sitruunankeltainen ja punainen.
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6.8  Taukotila

Työntekijöiden taukotilaan toivottiin kokouspöytää ja mukavia tuoleja. Lisäksi tilan tyhjille seinille 
toivottiin  sisustustaulua virkistämään tilaa. Taukotilaan valitsin seinien ja keittiön valkoisen rinnalle 
pirteää korallin punaista ja tummempaa rikottua punaista tuolien pehmusteisiin. Taukotila on valoisa 
kattoikkunoiden ansiosta vaikka tilassa ei ole muita ikkunoita lainkaan, joten tumma Jakten-kan-
kainen sisustustaulu tuo tilaan syvyyttä. Ajattelin että taukotilan tuolien pehmusteet saavat poiketa 
muusta värimaailmasta hiukan, jotta tila erottuu työntekijöille muusta neuvolan miljööstä, jotta hen-
gähtämisen hetkellä tila ei tuo ensimmäisenä ympärillä olevaa neuvolaa ja kiirettä. 
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Suomen luonnon eläimet satumetsässä on aiheena monipuolinen. Aheeseen oli luontevaa liittää viitteitä onnesta ja perhe-elämästä, ja katson että 
työstötavaltaan ja tyyliltään taulut ovat sellaisia, että niissä riittää katsottavaa pienellekin lapselle ja lasten vanhemmille, sekä toki neuvolan työnteki-
jöille. Taulujen satuluonto aiheet ja eläimet on työstetty eri kuosituksilla, jotta niissä on katseltavaa myös itse aiheita ymmärtämättömille, pienillekkin 
lapsille, jotka havaitsevat värejä ja muotoja. Kun lapsi kasvaa ja vierailee neuvolassa, voi tauluista löytyä aina jotain uutta uudella käynnillä ja muotojen 
merkitys avautuu.

6.9  Seinäkuvituket
Pohdin jokaiseen tauluun erillisen yhtälön perheeseen, kasvatukseen ja niiden pohjalta kumpuaviin tunteisiin. Jokainen taulu on erilainen myös 
värimaailmaltaan. Jokaisesta työstä löytyy neuvolaan valittuja värejä, mutta halusin tuoda tauluihin myös muitakin värejä, jottei sisustus nielaise 
tauluja täysin, vaan ne erottuvat auloissa omina värikkäinä kokonaisuuksinaan. Teokset muodostavat neuvolaan tultaessa hauskan ketjun, sillä en-
simmäisenä käytävällä vastassa on kevät, seuraavana tullaan kesä-aulaan ja käytävällä olevan syksyn kautta siirrytään talvi-aulaan.



7
Päätelmät
7.1 jatkoa
7.2 lopuksi



7.1  Jatkoa

Pohdin jo projektin alkaessa kehitys ja jatkomah-
dollisuuksia, olisikohan Vantaan kaupungilla tarjota 
minulle lisää samankaltaisia projekteja kun tämä on 
saatu päätökseen ja jos suoriudun työstäni hyvin? 
Vastaus tuli, kun huikean ja pitkän kevään päätteeksi 
Hakunilan projektin parissa sain neuvolan avajaisjuh-
lassa pyynnön uudesta toimeksiannosta Vantaan kau-
pungille. Jatkan syksyllä Hakunilan neuvolan parissa 
ja suunnittelen ja toteutan vielä lisää seinäkuvituksia 
neuvolan aulatilaan. Tämä kertoo siitä, että työnjäl-
jestäni pidettiin ja se antaa minulle paljon varmuutta 
ja toivoa tulevasta. Teen työstä tarjouksen ja aloitan 
suunnittelutyön syyskuussa 2014. Projekti on poiki-
nut myös muutaman muun pienemmän kuvitustyön, 
mistä olen myös todella innoissani. On ilo nähdä että 
työni huomataan ja saan opinnäytetyöni kautta näin 
hienosti näkyvyyttä.
 Yhteistyö Vantaan kaupungin kanssa oli mitä 
antoisinta ja jatkan mielelläni työskentelyä heidän 
tarjoamissaan projekteissa vastaisuudessakin. Ehkä 
pääsen suunnittelemaan lisää sisustuksia kaupungin 
julkisiin tiloihin tai visualisoimaan lisää seinämaa-
lauksia ihmisten iloksi. Pidän mieleni avoimena ja 
toivon pääseväni mukaan muihinkin projekteihin 
jatkossakin vielä tämän vuoden jälkeenkin.
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7.2 Lopuksi
Katson että työ antoi minulle valtavasti rohkeutta 
toimia myös muilla aloilla. Projektin kautta ymmär-
sin miten moninaista muotoilijan työ voi käytän-
nössä olla. Opin yritysyhteistyön kautta paljon uusia 
toimintatapoja ja sain valtavasti uutta tietoa sisustus-
suunnittelusta. Sain seinäkuvitusten myötä kehitet-
tyä omaa visuaalista ja taiteellista osaamistani.
 Neuvolan avajaisissa sain nähdä valmiin lop-
putuloksen ja kuulla kommentit toimeksiantajan 
edustajilta. Avajaisissa oli hienoa nähdä hymyt ih-
misten huulilla heidän katsellessa taulujani ja kuinka 
kivaa palautetta sainkaan sisustuksesta. Projekti oli 
todella pitkä ja laaja, sekä uudet ja tuntemattomat ai-
heet tekivät siitä välillä haasteellisen työstää. Uskon 
kuitenkin vahvasti, että kokemuksena työ opetti mi-
nulle valtavasti ja varmaankin enemmän kuin vielä 
ymmärränkään. Kun nyt katson taaksepäin talvella 
projektin synnyttämien kysymysten määrää, huo-
maan että olen löytänyt määrätietoisesti tutkimal-
la ja uteliaisuudella kaikkiin ongelmiin ratkaisun. 
Ongelmat ja haasteet kuuluvat olennaisesti luovaan 
prosessiin ja siinä onnistumisen merkkinä on yhte-
näinen kokonaisuus ja toimiva julkinen tila. 
 Kävin vielä kesäkuun alussa kuvaamassa 
neuvolan tiloja tätä kirjallista työtä varten. Eräs iha-
na terveydenhoitaja nykäisi minua hihasta ja kertoi 
minulle että olen antanut heidän neuvolalleen sielun 
seinäkuvitusten myötä. Tästä kommentista ymmär-
sin tehneeni hyvän työn.

Noin puoli vuotta vierähti Kalliolaisessa yksiössä 
neljän valtavan taulun ja kymmenien maalipurk-
kien keskellä kuin siivin. Tuntuu että projekti loppui 
yhtä nopeasti kun alkoikin, mutta nyt tunnen olevani 
monta kokemusta rikkaampi muotoilija. 
 Kuten alussa jo kerroinkin, kovin monet pro-
jektin osa-alueet ovat olleet minulle liki tuntematto-
mia, niin lapset, kasvatus, kuin julkisen tilan sisustus-
suunnittelukin. Uskon että projektin onnistumisessa 
suurin tekijä oli taustatyö ja tutkimus. Onnistuin saa-
maan hyvän otteen aiheesta, kun tutustuin siihen pe-
rinpohjaisesti jo aivan hankkeen ensimetreiltä läh-
tien. 
 Projektin aikana sain olla päivittäin tekemi-
sissä hienojen eri alojen toimijoiden kanssa ja yhteis-
työ toimeksiantajan edustajien kanssa oli saumatonta 
ja helppoa. Saimme hienosti yhteisen sävelen jo en-
sitapaamisten jälkeen joulukuussa. Arvostan suuresti 
sitä, että toimeksiantajana Vantaan kaupunki toteutti 
ideani rohkeasti, ennakkoluulottomasti ja liki täy-
sin sellaisena kuin ajattelin. Nyt työni hedelmät ovat 
konkreettisesti nähtävillä Hakunilan neuvolassa. Tie-
to siitä että suunnitelmani tosiaan toteutettaisiin, an-
toi minulle valtavasti lisäpontta suunnittelutyöhön ja 
olen erittäin kiitollinen Vantaan kaupungille hienosta 
yhteistyöstä ja mahdollisuudesta.
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LähteetLähteet  ja liitteet

8
kuvalähteet

Kaikki työssä käytetyt kuvat ovat itseni ottamia tai piirtämiä projektin varrelta

teksti ja tiedonhaku

isku: http: //www.isku.fi/tyoymparistot
         http://www.isku.fi/tyoymparistot/referenssit
tikkurila: http://www.tikkurila.fi/ammattilaiset
eurokangas: http://www.eurokangas.fi/yritysmyynti/
linja-arkkitehdit: http://linja-arkkitehdit.fi
korjaaMon galleria: http://www.korjaamo.fi/fi/galleria
vantaan kaupunki: http://www.vantaa.fi/fi/sosiaali-_ja_terveyspalvelut
Muut lähteet:
http://www.vantaa.fi/fi/sosiaali-_ja_terveyspalvelut/aitiys-_ja_lastenneuvolat
http://fi.wikipedia.org/wiki/Neuvola
http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-fi/palvelut/neuvolat/aitiysneuvola
http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/terveyspalvelut/neuvolat
lehdet:Neuvola-, Meidän perhe- ja Vauva-lehdet

keskustelut toiMeksiantajan edustajan päivi jaaMalan 
kanssa

keskustelut terveydenhoitajien kanssa

suppean kyselytutkiMuksen tulokset
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Liitteet

suppean haastattelun kysyMykset

Kysely opinnäytetyötäni varten

Toteutan uudistuvaan Hakunilan neuvolaan sisustussuunnitelman ja 
seinäkuvitukset kevään 2014 aikana, tätä varten mielipiteesi on minulle tärkeä.

Vastaa kysymyksiin omin sanoin:

1. Mainitse kolme asiaa mitä sana neuvola tuo mieleesi?

2. Mitä arvostat neuvolatoiminnassa?

3. Kerro mitä mieltä olet neuvoloiden odotustiloista? 

4. Mitä toimivassa neuvolassa tulisi olla, 
     jotta käynti siellä olisi mahdolisimman sujuva ja mukava?

5. Millainen olisi maailman parhaimman neuvolan sisustus?

6. Jos lähineuvolasi seinällä olisi iso seinämaalaus millaisen toivoisit sen olevan?
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Pohjapiirros valmiista kokonaisuudesta
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Suunnitelmakuvat
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toiMeksiantajan kuvaus:
Kyseessä uuden Hakunilan äitiys- ja lastenneuvolan ra-
kennusprojekti Itä-Vantaalla. Neuvola saneerattiin van-
hoihin perheneuvolan ja aluehallinnon tiloihin. Suun-
nittelu alkoi 2012 (tarkistan vielä maanantaina vuoden), 
hanke toteutettiin syksyn 2013- kevään 2014 aikana. 
Uuteen neuvolaan yhdistyi vanha Hakunilan neuvo-
la ja Nissaksen neuvola. Neuvola avattiin asiakkaille 
14.4.2014. 
 Uudessa neuvolassa on tilaa 10 terveydenhoi-
tajalle, kahdelle lääkärille ja yhdelle perhetyöntekijälle. 
Tiloissa on iso ryhmähuone, omahoitopiste sekä imetys-
huone, jotka kaikki tukevat ja mahdollistavat nykyaikai-
sen neuvolatyön toteuttamisen.

toiMeksianto:
Tein yhteistyötä Metropolia amk lehtorin Ilona Huol-
manin kanssa Korson neuvolassa. Ilonan ajatuksena oli, 
että joku opiskelija voisi suunnitella sisustuksen ja värit 
opinnäytetyönään. 
Otit Monica minuun yhteyttä, sovimme tapaamisen ja 
kävimme katsomassa Korson neuvolaa. Sovimme yh-
teistyöstä.

prosessi:
Kerroin työntekijöiden toiveita ja meidän tarpeista.
Olit tehnyt alustavia suunnitelmia tauluista ja ideoista, 
jotka kerroit ensimmäisessä tapaamisessa henkilökun-
nan kanssa.
Isku oli kalustetoimittajana, joten olit mukana palave-
reissa, joissa suunniteltiin kalustusta ja värimaailmaa. 
Suunnitelmasi toteutettiin yhteisymmärryksessä henki-
lökunnan ja kalustetoimittajan kanssa.
Eurokangas oli verhotoimittaja. Olit mukana palavereis-
sa, joissa suunniteltiin verhoja ja hoitoalustojen värejä.

lopputulos ja suoriutuMinen:
Hakunilan neuvolan sisustus oli haasteellista, koska 
esim vanhat lattiamatot jätettiin aula- ja odotustiloi-
hin ja mattoja jouduttiin paikkaamaan uusilla mat-
topaloilla. Matto on kirkkaan punaisen ja keltaisen 
yhdistelmä, joka aiheuttaa haasteita sisustukselle.
Suunnitelmasi oli rohkea, jossa käytettiin kirkkaita 
värejä, esim lattian värejä. Kalusteet ovat toimivat 
ja niiden värit antavat ilmettä neuvolaan. Halko-ku-
vioisen ja värillisen verhon yhdistelmään. Verhot 
ovat tyylikkäät.
 Maalaamasi neljä taulua ovat upeita taidete-
oksia, jotka sopivat väreiltään ja aiheiltaan neuvo-
laan. Niissä on paljon eri muotoja ja ulottuvuuksia, 
joten niissä riittää katseltavaa niin aikuisella kuin 
lapsellakin.

lopputulos:
Lopputulos on erittäin hyvä, olemme koko henkilö-
kunnan kanssa erittäin tyytyväisiä sisustukseen, ver-
hoihin ja ennen kaikkea tauluihin, jotka kruunaavat 
muun sisustuksen.
Olit erittäin yhteistyökykyinen, kuuntelit ja otit huo-
mioon henkilökunnan ja minun toiveita. Kiitos siitä.

Päivi Jaamala
Itäisen neuvolatoiminnan osastonhoitaja
Vantaan Kaupunki
10.6.2014

Toimeksiantajan kommentit
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Kiitos
 |päivi jaaMala|

|tiina lepistö ja päivi eleMo|
sekä Muut ihanat hakunilan neuvolan terveydenhoitajat

|iskun saMi havo ja Mari hietikko|
|tuoMo ojavuo ja ystävät|


