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KÄSITTEET 

Fyysinen aktiivisuus Physical activity 

Toimintaa, joka kuluttaa enemmän energiaa kuin 

 kallaan oleminen. Fyysinen aktiivisuus lisää sekä fyy-

sistä, sosiaalista että psyykkistä toimintakykyä. 

Kilpailukyky Competitiveness 

Mahdollisuudet selviytyä taloudellisesta kilpailusta 

muiden saman alan yritysten kanssa.  

Kuntosali Gym, health club 

Liikuntapaikka, jossa voi harjoittaa lihaskuntoa ja 

aerobista liikuntaa kuntosalilaitteilla ja vapailla painoil-

la.  

Liiketila Business premises, business space 

Tila, jossa yritys harjoittaa yritystoimintaansa. 

Liikuntapaikka Fitness center, sports hall, athletics venue 

Kunnan, kaupungin tai yksityisen yrittäjän ylläpitämä 

sisä- tai ulkotiloihin rakennettu tila, joka on tarkoitettu 

liikunnan harrastamiseen. 

Uudistaminen Reformation 

Tilajaon, rakenteiden, materiaalien ja laitteiden 

modernisointi. 
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1 JOHDANTO 

Kuntosaliharjoittelu ja kokonaisvaltainen hyvinvointi ovat tällä hetkellä suuria 

trendejä. Innostus kuntosaliharjoitteluun on kasvanut vauhdikkaasti muutaman 

vuoden ajan ja kuntosalien asiakasmäärät ovat kasvaneet. Perinteiseltä kun-

tosalilta löytyvät kaikki sellaiset laitteet ja välineet, joita lihaskuntoharjoitteluun 

tarvitaan. Nykyaikana kuntosalin tulee olla muutakin kuin laitteidensa ja vä-

lineidensä summa. Kokemuksellisuutta ja ihmisten käyttäytymisen ohjailua on 

korostettu erityisesti ostosympäristöissä, mutta myös kuntosalin tulee vaikut-

taa käyttäjiinsä halutulla tavalla.  

Opinnäytetyön aihe on erittäin ajankohtainen, sillä kilpailutilanne alalla kiristyy 

jatkuvasti. Suurimmat kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät ovat hinta, kuntosalilait-

teiden monipuolisuus ja kuntosalin yleinen ilmapiiri. Kiristyvässä kilpailutilan-

teessa myös visuaaliset tekijät vaikuttavat kuntosalin valintaan. Näiden tekijöi-

den lisäksi on tärkeää erottua kilpailijoista positiivisella tavalla. Pienyrittäjän 

tärkein valtti suuriin kuntosaliketjuihin verrattuna on persoonallisuus, jonka tu-

lisi heijastua myös kuntosalin tiloista.  

Tilasuunnittelulla voidaan vaikuttaa merkittävästi tilan käyttäjien yleiseen tila-

kokemukseen ja tilassa tapahtuvien toimintojen toteutumiseen. Hyvin suunni-

tellussa tilassa pystytään saavuttamaan se, mitä tilassa on tarkoitus tehdä. 

Se, miten hyvin tila vastaa esteettisesti ja toiminnallisesti käyttötarkoitustaan, 

on myös merkittävä kilpailukykyä lisäävä tekijä.  

Tässä opinnäytetyössä Kouvolan Valkealassa sijaitsevasta Kuntokellarista 

suunnitellaan käyttäjiä aktivoiva, heidän viihtyvyyttään ja energisyyttään pa-

rantava kuntosali, jossa myös toiminnallisuuteen liittyvät perusasiat ovat kun-

nossa. Prosessin aikana perehdytään aktivoivien tilojen suunnitteluun niin tila-

ratkaisujen, värien kuin valaistuksenkin kannalta. Toinen tärkeää tietoa antava 

tekijä on Kuntokellarin nykyisille asiakkaille toteutettava kyselylomaketutki-

mus. Näiden kautta pyritään suunnittelemaan käyttäjiä miellyttävä, aktivoiva ja 

innostava persoonallinen kokonaisuus, joka edesauttaa Kuntokellarin menes-

tymistä alalla.  



8 

2 SUUNNITTELUKOHDE 

Opinnäytetyön kohteena on Kouvolan Valkealassa (kuva 1) sijaitseva Kunto-

kellari-kuntosali. Kuntokellarin yrittäjänä toimii Leena Manninen-Ursin ja yritys 

on perustettu vuonna 2006. Kuntokellarin toimitilat sijaitsivat vuosien 2006–

2012 aikana Valkealan vanhan motellin viereisessä kiinteistössä. Uusiin toimi-

tiloihin yritys on siirtynyt vuonna 2012, kun edelliset toimitilat kävivät liian pie-

niksi asiakasmäärän kasvaessa. Nykyiset tilat sijaitsevat entisen Jokimarketin 

tiloissa, osoitteessa Kauniskankaantie 2 (kuvat 2 & 3). Liikerakennus on val-

mistunut alun perin vuonna 1986, ja siihen on tehty lukuisia muutostöitä yritys-

ten vaihtuessa. Tällä hetkellä rakennuksen omistaa Kymen Seudun Osuus-

kauppa ja rakennuksessa toimii Kuntokellarin lisäksi Kymen Seudun Osuus-

kaupan S-Market Jokela ja joitakin yksittäisiä pienyrittäjiä. Kuntokellari on 

avainkorttiasiakkaille avoinna jokaisena vuoden päivänä klo 05.30–00.00 ja 

henkilökuntaa on paikalla arkipäivisin klo 14.00–19.00. Kuntokellari on kaikille 

avoin niin sanottu sekasali, jossa ei ole erikseen rajattua aluetta naisten kun-

tosaliharjoittelulle.   

Kuva 1. Kuntokellarin sijainti (Mäensivu 2015) 
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Kuva 2. Asemapiirustus (Mäensivu 2015) 

Kuva 3. Muutosalue (Mäensivu 2015) 
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Kipinä kohteen sisustussuunnitteluun on lähtöisin itse suunnittelijalta eli minul-

ta. Olen itse kyseisen kuntosalin asiakas, ja olen useasti miettinyt, voisiko si-

sustussuunnittelulla vaikuttaa kuntosaliharjoittelun tehokkuuteen, energisyy-

teen ja aktiivisuuteen. Kuntokellari on yleiseltä ilmapiiriltään miellyttävä kunto-

sali ja haluan yrityksen pärjäävän kiristyvässä kilpailutilanteessa. Ehdotin yrit-

täjälle itse kuntosalin sisustussuunnittelua, ja sen takia sain myös paljon va-

pauksia kohteen suunnitteluun. Yrittäjän toive oli, että kuntosalista ei tehtäisi 

”liian hienoa”, koska paikka sijaitsee maaseudun kupeessa ja käyttäjät ovat 

aivan tavallisia ihmisiä. Koska Kuntokellari toimii vuokratiloissa, ovat suurim-

mat remonttiin liittyvät kulut vuokranantajan vastuulla.  

2.1 Kohteen lähtötilanne 

Kuntokellarin tilat omistaa Kymen Seudun Osuuskauppa ja yrittäjällä on tois-

taiseksi voimassa oleva vuokrasopimus. Kuntokellarin käytössä olevat tilat 

ovat kooltaan noin 400 neliötä. Näiden 400 neliön lisäksi liiketilasta löytyy noin 

50 neliön kokoinen varastotila, joka ei tällä hetkellä kuulu Kuntokellarin vuok-

raamaan pinta-alaan. Tila on yhteydessä kuntosalin takaosassa olevaan cir-

cuit-kiertoharjoittelutilaan, ja siellä on ollut aiemmin ravintolan kylmäsäilytysti-

lat, henkilökunnan tilat ja tavaran vastaanotto. Kyseinen tila on mahdollista 

vuokrata edulliseen hintaan, mikäli vuokralainen kunnostaa sen itse (Virenius 

2015).  Tila on yleisesti ottaen heikossa kunnossa: seinät ovat kärsineet kos-

teusvaurioita, purettuja rakenteita ei ole paikattu, ja lisäksi pintamateriaalit 

ovat hajanaisia. Tilassa on tällä hetkellä yksi suurempi yhtenäinen alue, kaksi 

erillistä wc-tilaa ja suihkua, pieni varasto ja tekninen tila.  

Vaikka Kuntokellarin tilat ovat pinta-alan puitteissa mitattuna suuret, on kunto-

sali kuitenkin suhteellisen pieni ja intiimi. Jokaista kuntosalilaitetta on yksi 

kappale ja laitteista suurin osa on niin sanottuja peruslaitteita. Kuntosalilaitteet 

ovat yrityksen omia, ja toistaiseksi niitä ei olla uudistamassa. (Manninen-Ursin 

2014.) Kuntosalilta löytyy lisäksi circuit-kiertoharjoitteluun varattu tila, jossa 

järjestetään joka arki-ilta kuntopiirityyppistä ohjattua ryhmäliikuntaa noin 20 

henkilön ryhmille. Ryhmäliikuntaa järjestetään muun muassa kansalaisopiston 

kautta ja esimerkiksi erilaisille yrittäjäryhmille. Kuntosalin valtteihin kuuluvat 
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suuri venyttelytila tatameineen ja painonnostolava, joka on nykyisin harvinai-

suus uusimmissa kuntokeskuksissa.  

Kuntokellarin toimitiloissa on aiemmin toiminut ravintoloita, viimeisimpinä Scan 

Burger ja Rodeo Pub, jotka aloittivat toimintansa vuonna 2008. Kuntokellarin 

muuton yhteydessä ravintolatiloihin rakennettiin pukuhuoneet, kaupan puoleis-

ten teräslasiseinien päälle rakennettiin äänieristysseinät ja kuntosalin puolei-

sen sisäänkäynnin viereen rakennettiin kevyt seinä rajaamaan tilaa. Lisäksi 

ravintolan puolen keittiötilasta poistettiin kiintokalusteet ja kaikki muut keittiöön 

liittyvät rakenteet. Näiden muutostöiden lisäksi uusia seinäpintoja maalattiin ja 

pubin entisen tiskin yläpuolelle asennettiin tiloista löytyneet riippuvalaisimet. 

Entisen pubin baaritiski toimii nykyisin Kuntokellarin asiakaspalvelutiskinä (ku-

va 4). Muita muutostöitä toimitiloissa ei tehty muuttoon liittyvän aikataulun 

vaativuuden takia. Asiakastyytyväisyyden kannalta päädyttiin muuttamaan 

vauhdikkaasti, jotta kuntosalia ei jouduttu sulkemaan pitkäksi aikaa asiakkailta 

(Manninen-Ursin 2014). Tämän takia tilasta huokuu edelleen vahvasti ravinto-

lamaisuus ja keskeneräisyys. 

Nykyisten tilojen pohjaratkaisu on haastava (liite 1). Kevyet väliseinät ja ravin-

tola-aikaiset tilaratkaisut rajaavat kuntosalin tiloja omiksi alueikseen, mutta ti-

lojen mittasuhteet verrattuna toimintojen vaatimiin mitoituksiin eivät ole ideaa-

lit. Sisään tultaessa astutaan pieneen tuulikaappiin, joka on kauttaaltaan rus-

kean sävyinen. Tuulikaapista on yhteys suureen aulaan ja suoraan kuntosalin 

puolelle, mutta salin puolelle johtava ovi on suljettu asiakkailta. Aulan yleisilme 

on hyvin pubimainen: tilaa hallitsee suuri ruskea baaritiski, tummat seinät ja 

mustaksi maalattu katto. Aulassa on lisäksi koroke, joka on todennäköisesti 

toiminut pubissa esiintyjien lavana (kuva 5). Aulan yhteydessä on lisäksi yrittä-

jän käytössä oleva varasto sekä wc-tilat, joista toinen on asiakkailta suljettu. 

Aulan kalusteet ovat hyvin erityyppisiä ja eri aikakausilta. Lavalla on kirpputo-

reilta ja huutokaupoista löydettyjä istuinryhmiä ja muita kalusteita. Lisäksi ti-

lassa on useita Kukkapuron suunnittelemia nahkapäällystettyjä istuimia 1980-

luvulta.   
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Kuva 4. Pubin vanha baaritiski toimii asiakaspalvelutiskinä (Mäensivu 2015) 

Kuva 5. Aulan oleskelutilat lavalla (Mäensivu 2015) 

Sisäänkäynnin luota johtaa aitaelementeillä rajattu käytävä varsinaisen kunto-

salin puolelle. Tällä hetkellä käytävään on sijoitettu useita tuoleja, hyllyjä, vaa-

koja, soutulaite ja vatsalihaslaite (kuva 6). Käytävän toisella puolella aulan vä-

littömässä läheisyydessä on suuri venyttelyalue tatameineen. Alue on toiminut 

aikaisemmin ravintolan tupakointitilana. Venyttelyalue on suhteessa muuhun 

tilaan erittäin suuri ja suurimman osan päivästä vähällä käytöllä. Tilaa käyte-

tään circuit-tuntien loppupuolella lihasharjoitteiden suorittamiseen ja loppu-

venyttelyyn, ja tällöin tilassa saattaa olla yhtä aikaisesti 20 henkilöä. Venyttely-

tila on rajattu kevyellä väliseinällä ja siirreltävillä valkoisilla aitarakenteilla (ku-

va 7). Alueella on lisäksi irtovälineitä, jumppamattoja ja aitaelementteihin kiin-

nitettyjä erilaisia julisteita ja mainoksia. 
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Kuva 6. Aulan ja kuntosalin välinen käytävä (Mäensivu 2015) 

Kuva 7. Venyttelytila (Mäensivu 2015) 

Venyttelytilan toisella puolella on pieni alue aerobisille lämmittelylaitteille ja 

käynti pukuhuoneisiin. Tällä hetkellä lämmittelyalueella sijaitsee kaksi cross-

traineria, juoksumatto ja kaksi kuntopyörää. Pukuhuoneet on rakennettu ravin-

tolan wc-tilojen yhteyteen. Pukuhuoneiden seinärakenteet ovat kevyitä, eikä 

niihin ole rakennettu kattoa ilmastointijärjestelyjen takia. Wc-tiloihin on sijoitet-

tu suihkukaapit ja naisten pukuhuoneessa on infrapunasauna. Naisten puku-

huoneen sisäänkäynnin vaikutusta yksityisyyteen ei ole rakennusvaiheessa 

huomioitu, ja tämän takia sisääntuloon on ripustettu sermi näkyvyyden rajaa-

miseksi. Pukuhuoneissa on useita penkkejä ja naulakoita, mutta ei lukittavia 
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pukukaappeja. Wc- ja suihkutilat ovat hyväkuntoiset, mutta pintamateriaalit 

ovat vanhanaikaisia ja värimaailma on hajanainen. 

Varsinainen kuntosalipuoli on jaettu kuuteen eri alueeseen (kuva 8). Aerobis-

ten laitteiden ja venyttelyalueen lisäksi kuntosalilta löytyvät erilliset alueet le-

vypainollisille laitteille, painopakkalaitteille, vapaille painoille ja kiertoharjoitte-

lulle. Levypainolliset laitteet sijaitsevat ikkunoiden läheisyydessä, kuntosalin 

valoisimmassa osassa. Levypainollisten laitteiden ja painopakkalaitteiden vä-

lissä on painonnostolava. Kiertoharjoittelualue on sijoitettu ravintolan vanhaan 

keittiöön ja vapaapaino-alue sijaitsee naisten pukuhuoneen vieressä. Vapailla 

painoilla tarkoitetaan tämän työn yhteydessä aluetta, jossa harjoituksia teh-

dään käsipainoilla. Valtaosa Kuntokellarin kuntosalilaitteista on kotimaisen 

Normann-merkin valmistamia. Laitteiden rungot ovat harmaita ja pehmusteet 

punaisia. 

Kuva 8. Kuntokellarin eri alueet (Mäensivu 2015) 

Kuntosalin nykyiset pintamateriaalit ovat hyvin sekalaisia. Yleisilmeeltään kun-

tosali on tumma ja hämärä, mikä juontaa juurensa ravintolan aikaisista tila- ja 

valaistusratkaisuista (kuva 9). Lattiamateriaali on hajanainen. Suurin osa latti-
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asta on päällystetty vinyylipintaisella laminaatilla, jossa on puuta imitoiva ku-

vio. Lattiamateriaalina on käytetty myös keraamista laattaa ja epoksihierto-

massaa. Lattiamateriaali vaihtelee ravintola-aikaisten tilaratkaisujen mukaises-

ti, eikä se palvele kuntosalin pohjaratkaisua tai käyttötarkoitusta. Entisen ra-

vintolan keittiön lattia on punaisen sävyistä epoksihiertomassaa, ja se lohkei-

lee reunoilta. Vanhan keittiön seinämateriaalina on valkoista ja punaista kaa-

kelia, ja lisäksi oviin on kiinnitetty erilaisia ovitarroja (kuva 10). Kuntosalin puo-

len seinät on maalattu kahdella eri sävyllä, yläosat valkoisella ja alaosat violet-

tiin taittavalla harmaan sävyllä. Lisäksi seiniin on maalattu 1990-luvun mukai-

sia boordikuvioita. Kantavat pylväät on maalattu samalla violettiin taittavalla 

harmaan sävyllä tai vaalean beigellä. 

Kuva 9. Kuntosalin yleisilme (Mäensivu 2015) 

Kuva 10. Ravintolan entisessä keittiössä toimii circuit-kiertoharjoittelutila (Mäensivu 2015) 
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Tilojen huonekorkeus ilman alaslaskettua kattorakennetta on korkeimmalta 

kohdalta yli viisi metriä. Alakaton korkeus vaihtelee 3,2 ja 3,7 m välillä, mikä 

on ihanteellinen avaran yleisvaikutelman kannalta. Kattorakenteet ja ilmastoin-

tiputket on maalattu kauttaaltaan mustiksi. Ainoastaan vanhan keittiön puolella 

on metallisista säleistä muodostuva alakatto, ja tilan huonekorkeus on noin 

2,6 m. Ilmastointiin ei puututtu muuton yhteydessä (Manninen-Ursin 2014). 

Yleisesti ottaen Kuntokellarin tämänhetkinen yleisilme on keskeneräinen ja 

sekalainen (liite 1). Tilojen kunto vaihtelee heikosta tyydyttävään, ja remontin 

tarve on perusteltua.  

2.2 Käyttäjät 

Kuntokellarin tämänhetkinen asiakaskunta on hyvin laaja. Tarkka asiakasmää-

rä ei ole tiedossa, mutta arviolta käyttäjiä on noin 200–300. Kuntokellarin ku-

lunvalvonnan maksimikapasiteetti on 500 käyttäjää. (Manninen-Ursin 2014.) 

Nuorimmat käyttäjät ovat 15-vuotiaita ja vanhimmat hieman alle 80-vuotiaita. 

Suurin osa käyttäjistä on noin 30–50-vuotiaita ja molemmat sukupuolet ovat 

tasaisesti edustettuina (taulukko 1 & 2). Kuntosali on kaikille avoin ja suurin 

osa asiakkaista on niin sanottuja peruskuntoilijoita. Kehonrakentajia ei tällä 

salilla juurikaan näy, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. (Mäensivu 

2015.)   

Taulukko 1 ja 2. Kuntokellarin käyttäjien ikä- ja sukupuolijakauma (Mäensivu 2015) 

1 

Mies 
40 % 

Nainen 
60 % 

Sukupuoli 

7 % 

13 % 

22 % 

20 % 

25 % 

10 % 

3 % 

Ikäjakauma 

Alle 20

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79
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Kuntokellarin kilpailuvaltteja ovat helppo lähestyttävyys, rauhallisuus, jousta-

vat aukioloajat ja sijainti. Yrittäjä haluaa säilyttää kuntosalin asiakaskunnan 

laajana ja toivoo kuntosalin toivottavan kaikenlaiset käyttäjät tervetulleeksi. 

Laaja käyttäjäryhmä asettaa kuitenkin omat haasteensa suunnittelutyölle.  

2.3 Yhteistyökumppanit 

Muihin työhön osallistuviin tahoihin kuuluu Kymen Seudun Osuuskauppa, joka 

omistaa liikerakennuksen ja toimii Kuntokellarin vuokranantajana. Kymen 

Seudun Osuuskaupan talousjohtaja Jukka Virenius edustaa vuokranantajaa. 

Toinen tärkeä yhteistyökumppani on Power Profile -yrityksen toimitusjohtaja 

Jouni Mattila, joka vastaa Normann-kuntosalilaitteista ja tarjoaa ensiarvoista 

tietoa kuntosalin suunnittelussa. Yhteistyötä tehdään myös Kouvolan terveys-

tarkastaja Mari Järvisen kanssa, joka suorittaa terveystarkastuksia alueen yk-

sityisille kuntosaleille. Yhteistyön avulla suunnitelmasta saadaan myös terve-

ystarkastajien määräykset täyttävä. Muita yhteistyökumppaneita ovat erilaiset 

tavarantoimittajat, valmistajat, rakennusalan ammattilaiset, kaupungin raken-

nusvalvonta, kuntosali-asiantuntijat ja tietenkin kuntosalin käyttäjät. Suunni-

telman toteutukseen ollaan todennäköisesti hankkimassa apua rakennusalan 

opiskelijoilta, joten myös oppilaitokset ovat mahdollisia yhteistyökumppaneita 

toteutusvaiheessa. 

3 PROJEKTIN TAVOITTEET JA TUTKIMUSMETODIT 

3.1 Työn tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Projektin tavoitteena on suunnitella toimiva, esteettinen ja viihtyisä kuntosali, 

jossa on vaivatonta ja motivoivaa harjoitella. Sisustussuunnittelulla pyritään li-

säämään kuntosalin käyttäjien aktiivisuutta ja energisyyttä. Tarkoituksena on 

houkutella uusia asiakkaita ja lisätä jo olemassa olevien asiakkaiden tyytyväi-

syyttä tiloihin. Tavoitteena on myös luoda tiloista visuaalisesti mielenkiintoisia 

ja stimuloivia. Kuntosalin tärkein ominaisuus on ennen kaikkea toiminnalli-

suus. Laitteiden sijoittelu, oikeat pintamateriaalit ja riittävä valaistus ovat erit-

täin tärkeitä toimivan tilan suunnittelussa. Käyttäjien tarpeisiin vastaavan ja 

heitä miellyttävän tilan suunnittelu vaatii kommentteja käyttäjiltä, ja siksi ennen 
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suunnittelun aloittamista toteutettiin kattava kyselylomaketutkimus. Tutkimuk-

sella pyrittiin selvittämään käyttäjien mielipiteitä ja toiveita kuntosalin toimin-

nallisuudesta, esteettisyydestä ja viihtyisyydestä, sekä havaitsemaan epäkoh-

tia, jotka vaativat erityistä suunnittelua. 

Projekti sisältää yhtenäisen konseptin suunnittelun, joka on kilpailukyvyn kan-

nalta merkittävä tekijä. Yhtenäinen ja mielenkiintoinen teema erottaa Kunto-

kellarin muista alueen kilpailijoista. Suunnitelma sisältää uuden pohjaratkaisun 

suunnittelun, pintamateriaalien, värien, valaistuksen ja akustiikan suunnittelun, 

sekä kuntosalilaitteiden uudelleen sijoittelun. Suunnitelma on kokonaisvaltai-

nen: varsinaisen kuntosalin lisäksi myös aula, pukuhuoneet, wc- ja suihkutilat 

suunnitellaan konseptiin sopiviksi. Lopputuloksena on visuaalisesti kiehtova, 

erityisen teeman omaava, käyttäjiä aktivoiva kuntosali, joka on ennen kaikkea 

helppokäyttöinen ja toimiva liikuntapaikka.  

Opinnäytetyön päätutkimuskysymyksenä on: Miten suunnitella laajalle käyttä-

järyhmälle soveltuva kuntosali, joka toiminnallisuuden ja esteettisyyden lisäksi 

aktivoi käyttäjiä ja vaikuttaa heidän liikuntasuorituksiinsa? Suunnittelua tarken-

tavia alakysymyksiä ovat: 

Miten eri tilaratkaisut, värit ja valaistus vaikuttavat kuntosalin käyt-

täjien viihtyvyyteen?  

Onko käyttäjien aktiivisuutta, liikuntasuoritusten tehoa ja liikunta-

motivaatiota mahdollista ohjailla tilaratkaisuilla? 

Suunnittelua ohjaa myös kysymys siitä, millaisia muutoksia tarvitaan, jotta 

kuntosali saadaan näyttämään houkuttelevalta liikuntapaikalta, eikä ainoas-

taan ravintolatilalta, jonne on tuotu kuntosalilaitteet. 

Opinnäytetyön tuloksena saadaan lisää käyttäjätietoa erityisesti kuntosalin 

toiminnallisuuden parantamisesta: mitkä laitteet on hyvä sijoittaa lähekkäin? 

Halutaanko jostakin luopua ja mitä halutaan tilalle? Työssä selvitetään kun-

tosalitiloissa tarvittavia tilavarauksia, sekä toiminnallisia ja visuaalisia tekijöitä. 

Voidaanko tilojen esteettisyydellä vaikuttaa urheilusuorituksiin? Miten tilasta 

saadaan aktivoiva ja samalla kaikenlaisille käyttäjille helposti lähestyttävä? 

Voiko tila aktivoida käyttäjiään parempiin suorituksiin vai aktivoivatko käyttäjät 

vain tilan? Onko aktiivisuus ja tehokkuus seurausta ainoastaan sisäisestä mo-
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tivaatiosta, vai vaikuttaako tila siihen oleellisesti? Aihe on tuore, mielenkiintoi-

nen ja ajankohtainen. 

Aikaisemmat tutkimukset 

Ympäristön vaikutusta ihmisen hyvinvointiin on tutkittu melko paljon. Aiheesta 

on kirjoitettu ja tehty erilaisia tutkimuksia. Liikuntapaikkojen vaikutusta ihmis-

ten aktiivisuuteen on tutkittu kuitenkin vähemmän. Suomen Liikunta ja Urheilu 

toteutti vuonna 2013 tutkimuksen ”Miten liikuntapaikat aktivoivat ihmisiä liik-

kumaan?”. Tässä tutkimuksessa tutkittiin ihmisten liikunta-aktiivisuuden mää-

rää verrattuna liikuntapaikan viihtyvyyteen. Tutkimuksessa vertailtiin uimahal-

lien, monitoimihallien ja muiden liikuntapaikkojen kävijöiden aktiivisuutta en-

nen ja jälkeen liikuntapaikan peruskorjauksen. Tutkimuksen tulokset olivat 

mielenkiintoisia. Uudet tai peruskorjatut tilat vaikuttavat liikunnallista aktiivi-

suutta lisäävästi verrattuna paikkaan, jossa mitään korjaavia toimia ei ole teh-

ty. Lisäksi näyttää siltä, että kilpailutilanteessa uusi tai peruskorjattu tila korvaa 

muita vastaavia liikuntatiloja. Varsinkin uudet asiakkaat käyttävät mieluiten 

uusia tiloja, mikäli valinnanvaraa on. Kävijätilastojen perusteella peruskorjatul-

la ja uudistetulla liikuntapaikalla lisätään liikunta-aktiivisuutta. Tässä tutkimuk-

sessa käyttäjien liikunta-aktiivisuus määriteltiin liikuntakäyntien määräksi tietyn 

aikavälin aikana. (Suomen Liikunta ja Urheilu 2013.) Aktiivisuutta ei ole siis 

tutkittu opinnäytetyön tutkimusaiheen kannalta. Tässä opinnäytetyössä aktiivi-

suus määritellään tehoksi, voimavaraksi ja tunteeksi, joka on yhteydessä si-

säiseen motivaatioon ja vireystasoon. Aktiivisuus on siis osa suorituksen te-

hokkuutta ja suoritukseen tarvittavaa mielentilaa. Tässä opinnäytetyössä aktii-

visuus on paljon enemmän kuin pelkkä käyntimäärä per viikko.  

Vastaavia opinnäytetöitä on hankala löytää. Eniten aihetta on tutkittu liiketa-

louden kannalta, esimerkiksi Sami Nummela on tutkinut asiakaslähtöisen toi-

minnan kehittämistä Kuntoforssa Oy:n kuntosalille. Lisäksi Jonna Nieminen on 

tutkinut Total Gym -kuntosalin asiakastyytyväisyyttä ja sen kehittämistä. Kun-

tosalien suunnittelua on tarkasteltu myös palvelumuotoilun näkökulmasta, 

esimerkkinä Janni Väkevän opinnäytetyö Design Management -projekti yrityk-

sessä Kuntokeskus Colosseum. Tässä työssä tilojen visuaalisuutta käsiteltiin 

konseptimaisella tasolla, ei sisustusarkkitehdin näkökulmasta. 
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3.2 Käsitekartta ja viitekehys 

Kuvassa 11 on esitelty suunnittelukokonaisuuteen liittyviä käsitteitä. Suunni-

telman keskiössä ovat käyttäjät, yrittäjä, suunnittelija ja yhteistyökumppanit. 

Suunnitelman suuntaa ohjaavat vihreällä merkityt käsitteet, ja näiden ympärille 

linkittyvät kaikki suunnitteluun liittyvät osatekijät. 

Kuva 11. Käsitekartta (Mäensivu 2015) 
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Kuvassa 12 esitetty viitekehys kiteyttää suunnitteluprosessin tärkeimmät osa-

alueet. Esteettisyyden ja toiminnallisuuden parantaminen vaikuttanee käyttäji-

en aktiivisuuteen ja kuntosalin kilpailukykyyn. Suunnittelijan ammattitaito pun-

nitaan käyttäjien toiveiden ja tarpeiden yhdistämisessä esteettisyyteen ja toi-

minnallisuuteen. 

Kuva 12. Viitekehys (Mäensivu 2015) 

3.3 Tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyö on luonteeltaan produktiivinen ja käytettävät tutkimusmenetel-

mät ovat laadullisia. Laadullisilla menetelmillä tarkoitetaan aineiston hankki-

mista esimerkiksi havainnoimalla ja haastattelemalla. Näillä menetelmillä saa-

vutetaan käyttäjäläheistä tietoa, joka on ensiarvoisen tärkeää kohteen suunnit-

telussa.  

Aktivoivan kuntosalin suunnitteluun tarvittavaa tietoa hankitaan kirjallisuudes-

ta, erilaisista julkaisuista ja tutkimustuloksista, sekä kuntosalin käyttäjille teh-

tävästä kyselylomaketutkimuksesta. Lisäksi tiedonhankintamenetelmänä käy-

tetään yrittäjän haastattelua ja kuntosalin käyttäjien satunnaista haastattelua. 

Erityisesti kuntosalien toiminnallisuuteen liittyvää tietoa saadaan vierailemalla 

vastaavissa kohteissa ja havainnoimalla kohteiden pohjaratkaisujen toimivuut-

ta, värimaailmaa ja valaistusta. Lisäksi havainnoidaan kuntosalin käyttäjien 

toimintaa kuntosalilla harjoitellessa. Havainnoinnin aikana tarkkaillaan objektiivi-

sesti tutkimuksen kohdetta ja tehdään muistiinpanoja (Metsämuuronen 2000: 43). 
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Havainnoinnilla saadaan sellaista tietoa, joka ei välttämättä kyselylomaketutki-

muksesta käy ilmi. Kuntosalin toiminnallisuuteen liittyvää kirjoittamatonta tietoa 

saadaan kuntosalilaitteiden valmistajilta ja terveystarkastajilta. Rakennustie-

don ohjetiedostoista löytyy yleisohjeita esimerkiksi liikuntapaikkojen pukuhuo-

neiden suunnitteluun ja tiettyjen liikuntalajien asettamiin vaatimuksiin. 

4 AKTIVOIVAN KUNTOSALIN SUUNNITTELU 

4.1 Kuntosalin suunnittelun perusteet 

Toimivan kuntosalin suunnittelu koostuu useista eri osista, joita on käsitelty 

seuraavissa kappaleissa. Osa-alueita käsitellään erityisesti toiminnallisuuden 

näkökulmasta, ja näillä varmistetaan kuntosalin käyttötarkoituksen toteutumi-

nen. 

Laitteiden sijoittelu 

Kuntosalin pohjaratkaisun huolellinen suunnittelu on erittäin tärkeää loogisesti 

etenevän ja vaivattoman saliharjoittelun kannalta. Käyttäjän tulee muutamalla 

silmäyksellä havaita, missä laitteet ja alueet sijaitsevat, ja millainen reitti tilaan 

muodostuu. Tila on järkevää jakaa pienempiin alueisiin, mutta avaran yleisil-

meen kannalta liian pientä osastointia ja turhia väliseinärakenteita tulee vält-

tää. Kuntosalin laitteet voidaan sijoittaa joko alueittain tai lihasryhmien mukai-

sesti, riippuen kuntosalin pinta-alasta ja laitteiden määrästä. Yleisesti käytetty 

ja hyväksi havaittu osastointi koostuu aerobisesta lämmittelyalueesta, vapaa-

painoalueesta, levypainolaitteiden ja painopakkalaitteiden muodostamista alu-

eista, sekä venyttelyalueesta. Laitteiden sijoittelu osastoittain lisää kuntosalin 

turvallisuutta. Esimerkiksi levypainolaitteiden sijoittaminen omaksi alueekseen 

varmistaa sen, että levypainoja ei tarvitse siirrellä pitkiä matkoja, vaan ne löy-

tyvät saman osaston sisältä. (Mattila 2015.) Näiden lisäksi kuntosalilla voi olla 

ryhmäliikuntatiloja tai funktionaaliseen harjoitteluun keskittyviä alueita. Kun-

tosalien eri osastot voidaan jakaa myös lihasryhmittäin. Tällöin esimerkiksi jal-

kalihaksiin keskittyvät laitteet ovat yhdessä paikassa, ja ylävartaloon keskitty-

vät laitteet toisessa, huolimatta siitä ovatko ne levypaino- vai painopakkalait-

teita.  
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Kuntosalin mitoituksen suunnittelussa tärkeää on noudattaa laitteiden turva-

alueisiin liittyviä ohjeistuksia. Laitteiden käytössä syntyvät liikeradat eivät saa 

vaarantaa muuta kulkua tai muiden laitteiden samanaikaista käyttöä. Lisäksi 

kulkuväylien tulee olla esteettömiä. Laitteiden sijoitteluun ei ole olemassa ylei-

siä määräyksiä. Sekä laitevalmistajat että terveystarkastajat katsovat jokaisen 

tilanteen tapauskohtaisesti. Kuntosalit kuuluvat terveystarkastajien säännölli-

seen valvontaan sekä terveydensuojelulain että kuluttajaturvallisuuslain nojal-

la. Terveystarkastuksen kohteena on yleinen siisteys, ilmanvaihdon riittävyys 

ja asiakasturvallisuus. Asiakasturvallisuuteen liittyviä tekijöitä ovat laitteiden 

kiinnitykset ja tukevuus, laitteiden turvallinen ja väljä sijoittelu, laitteiden kunto 

ja huolto sekä laitteiden käyttöohjeet ja kuntosalin turvallisuusohjeet. (Järvinen 

2015.) 

Vaikka kuntosalilaitteiden turva-alueiden mitoitukset ovat laitevalmistajien itse 

määrittämiä, säädellään laitteiden muuhun turvallisuuteen liittyviä tekijöitä 

SFS-standardien perusteella. Yleisesti ottaen terveystarkastajat hyväksyvät 

sellaiset kuntosalilaitteet, jotka täyttävät laitekohtaisten standardien vaatimuk-

set (Järvinen 2015). Kuntosalilaitteiden tarkastuksessa käytetään seitsemää 

eurooppalaista standardia, jotka koskevat voimaharjoittelulaitteita, voimahar-

joituspenkkejä, kuntopyöriä, juoksumattoja, soutulaitteita ja steppereitä (Ervo 

2012). Koska yhteinen ohjeistus laitteiden sijoittelusta puuttuu, saattavat laite-

valmistajien ja terveystarkastajien näkemykset erota toisistaan. Tämä asia tuli 

ilmi sekä puhelinkeskustelussa Normann-laitteiden edustajan Jouni Mattilan 

kanssa että sähköpostikeskustelussa terveystarkastaja Mari Järvisen kanssa. 

Myös yrittäjä itse on havainnut selkeitä epäkohtia säädöksissä. Se mikä on lai-

tevalmistajan mielestä turvallista, ei välttämättä vastaa terveystarkastajien nä-

kemyksiä. Koska kuntosaliharjoittelu on yleistynyt ja uusia kuntosaleja ava-

taan jatkuvasti, olisi erittäin tärkeää luoda yhteiset pelisäännöt laitteiden tur-

vallisuusmääräyksistä, tilavarauksista ja sijoittelusta. 

Kuntoharjoittelutilan yleisenä mitoitusohjeena pidetään 6 neliön pinta-alaa yh-

tä harjoittelijaa kohti (RT 97-10091). Tällä kaavalla mitattuna Kuntokellarissa 

tulisi olla yhtäaikaisesti tilaa noin 50–60 käyttäjälle. Käytännössä tällainen ih-

mismäärä toisi valtavan kuormituksen tiloihin. Harjoittelu ei olisi enää miellyt-

tävää, sillä edes laitteita ei riittäisi kaikille. Uskon, että todellisuudessa noin 12 

neliön pinta-ala on vähimmäismäärä yhdelle harjoittelijalle, jotta tilan käyttö on 

miellyttävää ja sujuvaa. 
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Kilpailukykyyn vaikuttaa kuntosalista syntyvä ensivaikutelma. Laitevalmistajien 

yleisenä periaatteena on sijoittaa näyttävät aerobiset lämmittelylaitteet lähelle 

sisääntuloa, jolloin ne antavat positiivisen kuvan kuntosalin ilmeestä. Juoksu-

mattoa ei kannata sijoittaa aivan sisääntulon lähelle, sillä siitä lähtee jonkin 

verran ääntä. Sisääntuloaulan läheisyyteen ei kannata sijoittaa myöskään ko-

lahtelevia laitteita, kuten kyykkykehikkoa tai penkkejä, sillä ne häiritsevät vas-

taanotossa tapahtuvaa asiointia. Yleisenä ohjeena on myös tehdä laitteista 

näyttäviä kokonaisuuksia: esimerkiksi ristikkäistaljan molempiin päihin voidaan 

sijoittaa laitteet, jolloin yleisvaikutelma on vaikuttava. Kuntosalin yleisen pohja-

ratkaisun lähtökohtana on usein yrittäjän oma näkemys toimivasta sijoittelusta. 

Visuaalinen ja viihtyisä kuntosali tuo lisää asiakkaita ja rahaa, mikä on merkit-

tävä kilpailukykyyn liittyvä tekijä. (Mattila 2015.)  

Pintamateriaalit 

Kuntosalin pintamateriaaleista tärkein on lattiamateriaali. Tarkoituksenmukai-

nen lattiamateriaali kestää satunnaiset kolahtelut ja joustaa jonkin verran. 

Kuntosalien lattiarakenteen tulee olla sellainen, johon laitteet voidaan turvalli-

sesti kiinnittää. Ihanteellinen ratkaisu on betonialusta, jonka päällä on 5–10 

mm joustava kerros ja päällysteenä muovimatto tai puu (RT-97-10091).  Mate-

riaalin tulee olla kestävä ja helppohoitoinen, eikä se saa olla liukas. Kuntosalin 

lattiaa voidaan suojata yksittäisillä kumimatoilla sellaisilla alueilla, joissa paino-

jen kolahtelu on todennäköistä. Tällaisia ovat esimerkiksi vapaapaino-alueet ja 

levypaino-alueet. Kumimattojen tulee olla tarpeeksi suuria, jotta ne pysyvät 

paikallaan eivätkä aiheuta kompastumisvaaraa (Kyselylomaketutkimus 2015). 

Painonnostoalueilla lattian kuormitusta voidaan ehkäistä rakentamalla erillinen 

painonnostolava. Näin on tehty myös Kuntokellarin tiloissa. Painonnostolava 

on mitoiltaan 4,2 x 3,2 m ja 0,08 m korkea. Päällysteenä on kestävä ja kar-

hennettu filmivaneri. Lava kestää kovemmatkin iskut ja siksi kyykkykehikko on 

sijoitettu lavalle. 

Kuntosalin seinämateriaalien tulee olla kestäviä ja helposti puhdistettavia. Pin-

tojen tulee kestää nihkeä- ja kosteapyyhintä (Järvinen 2015). Koska kuntosa-

lin seiniin saattaa kohdistua kolhaisuja, suositeltava pintakäsittely on maalaus. 

Maalattuja pintoja pystytään uudelleen maalaamaan tarpeen vaatiessa ja 

maalipinta kestää puhdistuksen. Rauhallisimmille alueille voidaan harkita 

myös muita pintamateriaaleja, kuten paneeleita tai tapetteja. Tällöin tulee 
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varmistaa niiden puhdistettavuus ja minimoida kolhujen mahdollisuus. Seinä-

rakenteissa tulee huomioida myös laitteiden kiinnitysmahdollisuudet, mikäli 

laitteita sijoitetaan seinien läheisyyteen (RT-97-10091). Rakennustiedon ohje-

tiedostossa mainitaan myös se, että seinillä ei saa olla ulkonemia tai putkia, 

mikäli laitteita kiinnitetään seiniin. 

Pukuhuoneet ja peseytymistilat 

Kuntosalin yhteydessä tulee olla peseytymis- ja pukeutumistilat naisille ja 

miehille suhteessa arvioituun kävijämäärään (Ervo 2012). Peseytymistilojen 

tulee sijaita pukuhuoneiden yhteydessä. Kuntosalilta tulee löytyä myös erilliset 

wc-tilat sekä naisille että miehille. Wc-tilojen tulee sijaita siten, että niiden käyt-

tö on vaivatonta sekä pukuhuoneesta käsin että kuntosalin puolelta (RT-97-

10091). Rakennustiedon ohjetiedoston mukaan yleisenä pukuhuoneiden mi-

toitusperiaatteena pidetään oletettua suurinta ryhmää. Yhtä käyttäjää varten 

varataan noin neliön verran tilaa, johon sisältyy 400–500 mm pituinen osuus 

penkistä ja kaksi vaatekoukkua. Pukuhuoneisiin suositellaan myös lukittavia 

säilytyskaappeja, mikäli itse pukuhuone ei ole lukittava. 

Pukuhuoneiden looginen sijainti on heti sisäänkäynnin läheisyydessä. Kun-

tosalille tultaessa ensin riisutaan ulkovaatteet ja ulkokengät, ja tämän jälkeen 

siirrytään pukuhuoneeseen. Pukuhuoneiden sijoittaminen sisäänkäynnin luo ei 

ole aina mahdollista. Tällaisissa tapauksissa pukuhuoneiden tulee olla selke-

ästi merkityt ja niiden sijainnin tulee olla lähellä esimerkiksi verryttelyaluetta.  

Valaistus 

Kuntosalin valaistuksen tulee olla tasainen ja riittävä. Heikoimmin valaistun 

alueen valaistuksen tulee olla vähintään 70 prosenttia kirkkaimmin valaistun 

alueen valaistuksesta. Valaistuksen tulee olla säädeltävissä sellaisilla alueilla, 

joissa sitä tarvitaan, kuten rentoutus- ja jooga-alueilla. (RT-97-10091.) Kun-

tosalien valaistuksessa ihanteellista onkin valaistuksen muunneltavuus eri ti-

loissa. Muunneltava valaistusjärjestelmä vaikuttaa tilojen tunnelmaan joko ak-

tivoivasti tai rentouttavasti. Esimerkiksi venyttelyalueella olisi hyvä olla him-

mennettävä valaistus, jotta valo ei häikäise, kun tehdään harjoituksia selällään 

maaten. Riittävä valaistus lisää turvallisuutta ja vaikuttaa tilan käyttäjien ylei-

seen energiatasoon.  
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Dynaamisella valaistuksella tarkoitetaan valaistusratkaisua, jossa päivänvalon 

kulku on siirretty sisätiloihin. Päivänvalon siirtäminen sisätiloihin luo luonnolli-

sen valaistusympäristön, joka vaikuttaa sekä suoritustehoon, motivaatioon et-

tä hyvinvointiin. Dynaamisen valaistuksen hyödyt ovat huomionarvoisia kun-

tosalien valaistuksen suunnittelussa. Valaistusjärjestelmän hyötyjä on tutkittu 

erityisesti työympäristöissä, joissa sen on todettu vaikuttavan positiivisesti 

työntekijöiden vireystasoihin. Valaistusratkaisu voidaan sovittaa tiloissa suori-

tettavien toimintojen mukaan joko niin, että se luo suorituskykyä ja parantaa 

energisyyttä, tai niin, että se rauhoittaa ja rentouttaa (Philips Oy 2014).  

Kirkasvalon ja liikunnan yhteisvaikutuksia mielialaan on tutkittu, ja verrattu lii-

kuntaan normaalissa huonevalossa. Tulosten mukaan mieliala ja koettu elä-

mänlaatu paranivat merkittävästi, kun liikuntatilojen valaistus vaihdettiin kir-

kasvaloihin. (AD-LUX Oy 2015.) 

Akustiikka 

Kuntosalin äänimaailma koostuu äänentoistosta, harjoittelusta johtuvista ko-

lahteluista ja käyttäjien toiminnoista. Äänimaailmaa voidaan rauhoittaa äänen-

vaimennuksella ja seinärakenteiden ääneneristyksellä. Koska eri tiloissa saat-

taa olla meneillään erilaista toimintaa, voi musiikkien päällekkäisyys häiritä 

käyttäjiä (Kyselytutkimus 2015). Tällöin akustiikkaan voidaan vaikuttaa väli-

seinien ääntäeristävillä rakenteilla. Tilojen akustiikkaa voidaan parantaa myös 

seiniin tai kattoon asennettavilla akustiikkapaneeleilla, jotka estävät suurimpi-

en äänivirtojen etenemisen. Rakennustiedon ohjetiedoston (RT-97-10091) 

mukaan jälkikaiunta-aika ei saa olla liian pitkä. Jälkikaiunta-aikaan voidaan 

vaikuttaa pintamateriaalien valinnalla: tilaa rajoittavista pinnoista ainakin kah-

den tulee olla vaimennettuja, yleensä ne ovat lattiamateriaalin lisäksi katto- tai 

seinäpinnat. Lattiamateriaaleista muovi- tai tekstiilimatot vaimentavat tehok-

kaasti ääntä. 

Ilmastointi 

Kuntosalissa tulee olla koneellinen ilmanvaihto, joka on ohjattavissa tarpeen 

mukaan. Toimivalla ilmanvaihdolla taataan terveellinen, turvallinen ja viihtyisä 

sisäilman laatu. Kuntosalin sisäilman lämpötilan sopiva vaihteluväli on 17–24 

lämpöastetta (Ervo 2012). Ilmanvaihdon melutason tulee olla matala, sillä se 

lisää tilojen viihtyisyyttä. Ilmastointia suunniteltaessa tulee huomioida alakatto-
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ratkaisujen sopivuus toimivaan ilmanvaihtojärjestelmään ja myös erilaisten ti-

lojen vaatimukset. Käyttäjien viihtyvyyden kannalta tiloissa olisi hyvä olla tuu-

letusmahdollisuus, mikäli ilmastoinnin tehokkuus ei riitä kesäkuumalla.  

4.2  Aktivoivat ja energiset tilat 

Kuntosalin tärkein ominaisuus on toiminnallisuus: kuntosalille tullessaan käyt-

täjällä on visio siitä, mitä hän on tekemässä ja sen tavoitteen tulee toteutua. 

Kuntosalilla harjoittelu on usein hyvin keskittynyttä: käyttäjä luo fyysisen ym-

päristön ohelle oman ympäristön ajatuksissaan. Tähän mielentilaan pääsemi-

nen onnistuu sisäisen motivaation, musiikin tai visuaalisten tekijöiden kautta. 

Kuntosalin tilasuunnittelussa tulee huomioida erilaiset käyttäjät: se minkä joku 

toinen kokee visuaalisesti aktivoivana, joku toinen kokee häiritsevänä. Tämän 

kultaisen keskitien löytäminen on haastavaa. Tilan tulee olla mielenkiintoinen, 

mutta ei häiritsevä – liian räväkät ratkaisut saattavat haitata keskittymiskykyä 

ja harjoittelun sujuvuutta.  

4.2.1 Visuaalinen laadukkuus 

Visuaalisella laadukkuudella tarkoitetaan tilan viihtyisyyttä ja mielenkiintoisuut-

ta. Tilasta tekee visuaalisesti laadukkaan sen rytmi, symmetria, tasapaino ja 

harmonia. Nämä tekijät esiintyvät niin väri-, muoto- kuin kuviosuunnittelussa. 

Visuaalisesti kiehtovassa tilassa kaikki kiinnostavat yksityiskohdat eivät ole 

heti näkyvillä, vaan niitä paljastuu tilassa edetessä. Jännittävän tilasta tekee 

sopiva monimutkaisuus ja erikoinen tyyli. Tilan monimutkaisuudella tarkoite-

taan esimerkiksi eri pintojen, materiaalien ja muotojen yhdistelmää. Sen sijaan 

tilasta tekee miellyttävän sen järjestys ja kohtuullinen visuaalinen monimutkai-

suus. (Augustin 2009: 59–60.) Kuntokellarista pyritään suunnittelemaan akti-

voiva kuntosali, joka on kuitenkin käyttäjien näkökulmasta miellyttävä. Yhdis-

tämällä sopivasti erilaisia pintoja, materiaaleja ja muotoja saavutetaan ihan-

teellinen visuaalinen laadukkuus. Visuaalisen laadukkuuden lisäksi kuntosalin 

ympäristön tulee olla järjestyksessä. Järjestys saavutetaan, kun kaikille väli-

neille on omat paikat, kaikille esineille on tarkoituksensa ja pohjaratkaisu on 

loogisesti suunniteltu. Kun näihin kahteen tekijään yhdistää vielä erikoisen, 

persoonallisen tyylin, saavutetaan suunnittelulle asetetut tavoitteet.  
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4.2.2 Värit, kuviot ja materiaalit 

Värit 

Värien vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen ja mielialaan on tutkittu paljon. 

Tutkimustulokset osoittavat kiistattomasti värien vaikuttavan sekä psyykkisesti 

että fyysisesti ihmisen kokemukseen ympäristöstään. Värien kokemiseen vai-

kuttavat myös käyttäjän persoonallisuuden piirteet ja kulttuuriset lähtökohdat. 

Kuntosalin tiloja suunniteltaessa olisi yksinkertaista valita vain energisoivia vä-

rejä, kuten punaista ja oranssia, mutta kuntosalin värisuunnittelu ei ole aivan 

näin yksinkertaista. Kuntosalin eri alueet vaativat erilaista värisuunnittelua, sil-

lä esimerkiksi venyttelytilassa pyritään rauhoittavaan tunnelmaan ja painon-

nostoalueella taas energiseen tunnelmaan. Sekä rauhoittavien että ener-

gisoivien värien tulee olla synergiassa, jotta tilan yleisvaikutelma on harmoni-

nen. 

Värin tärkeimpiä ominaisuuksia ovat värisävy, värin kylläisyys eli saturaatio ja 

värin kirkkaus. Nämä kaikki ominaisuudet vaikuttavat värin psykologiseen ko-

kemiseen. Yleisesti ottaen on todettu, että viileät värisävyt rauhoittavat, ja 

lämpimät sävyt energisoivat (Augustin 2009: 48–50). Viileät värit, jotka ovat 

kirkkaita, mutta eivät kovin värikylläisiä, koetaan rauhoittavina ja miellyttävinä. 

Sen sijaan lämpimämmät, värikylläisemmät ja tummemmat värit koetaan 

energisoivina. Punainen väri on perinteisesti koettu energisoivaksi väriksi: pu-

naisen värin näkeminen aktivoi aivolisäkkeen toimintaa ja vauhdittaa näin ol-

len psyykkistä ja fyysistä aktiivisuutta (Augustin 2009: 48–50). Punainen luoki-

tellaan myös elinvoiman, aktiivisuuden, fyysisen voiman ja valppauden väriksi 

(Aminoff; Kontinen 2004: 40–46). Punaisen värin lisäksi energisoivia värejä 

ovat jossakin määrin oranssi ja keltainen. Nämä ovat olleet yleisesti suosittuja 

värejä kuntosalien tehosteväreinä. Rauhoittavina väreinä pidetään sinisen eri 

sävyjä ja vihreää. Turkoosi on viileä, virkistävä, rauhoittava ja hyvää tekevä. 

Sininen on rentouttava, rauhallinen, avoin ja jännitystä vähentävä (Aminoff; 

Kontinen 2004: 46–47). Kuntosalien värisuunnittelussa huomioidaan kuitenkin 

usein ennen kaikkea yrityksen graafinen ilme, eikä niinkään väripsykologia. 

Värejä käytetään yleisesti yhdistelminä. Yhdistelmiin kuuluvien värien kontras-

tierot vaikuttavat tilasta syntyvään kokemukseen. Mikäli pyritään rauhoittavaan 

tilakokemukseen, suositellaan käytettäväksi sekä vaaleampia että tummempia 

sävyjä samasta väristä. Energisoivaa tilaa suunniteltaessa tulisi käyttää useita 
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lämpimiä värejä, jotka eroavat kirkkaudeltaan ja kylläisyydeltään toisistaan: 

tällöin saadaan aikaan vivahteikas ja mielenkiintoinen värimaailma. Vierekkäi-

set värit vaikuttavat aina siihen, miltä jokin tietty väri esimerkiksi seinäpinnas-

sa näyttää. Tämän takia on tärkeää testata värien yhteensopivuutta ennen 

maalaamista: jos punaisen seinän vieressä on vihertävään turkoosiin taittava 

seinä, näyttää punainen punaisemmalta. Tämä johtuu siitä, että punainen ja 

vihreä ovat vastavärejä. Jos taas turkoosi on sävyltään lähellä vaaleansinistä, 

punainen ei näytä niin kylläiseltä. Mikäli tilassa käytetään sekä lämpimiä että 

viileitä värisävyjä, saattaa käyttäjän kokemus tilan fyysisestä luonteesta muut-

tua selkeästi. (Augustin 2009: 50–51.)  

Värit vaikuttavat myös tilan mittasuhteisiin. Lämpimän sävyiset ja tummat sei-

nät näyttävät olevan lähempänä kuin taas sävyltään vaaleat ja kylmän sävyi-

set seinät. Ahtaissa ja pienissä tiloissa suositellaan käytettäväksi viileitä ja 

vaaleita värejä, jolloin tilan mittasuhteet tuntuvat miellyttävimmiltä. Värien sä-

vyt vaikuttavat tutkimusten mukaan myös tilan käyttäjien kokemuksiin tilan 

lämpötilasta. Viileät värit saavat tilan tuntumaan viileämmältä kuin se todelli-

suudessa on. (Augustin 2009: 54–55.) 

Materiaalit 

Väri ei ole ainoa pinnan ominaisuus, joka vaikuttaa tilan käyttäjiin. Pinnan 

ominaisuuksia ovat myös kiilto, tekstuuri ja itse materiaali. Kiiltävät pinnat koe-

taan visuaalisesti virkistävinä ja mattapinnat rauhoittavina. Kiiltävät pinnat 

näyttävät myös värikylläisemmiltä kuin vastaavat pinnat mattapintaisina (Tik-

kurila 2015). Kiiltävistä pinnoista heijastuu myös enemmän valoa, ja sen takia 

väri saattaa näyttää niissä vaaleammalta. Yleisesti ottaen kiiltävät pinnat ovat 

energisoivia, kun taas mattapinnat rauhoittavia (Augustin 2009: 65). Kuntosa-

lin pintojen suunnittelussa oleellista on jakaa pintamateriaalit tilojen käyttötar-

koitusten mukaan: aktiivisilla alueilla on tarkoituksenmukaista käyttää kiiltäviä 

maalipintoja ja peilejä, kun taas venyttelyalueella mattapintaisia materiaaleja. 

Kiiltoasteen lisäksi myös pintojen tekstuuri vaikuttaa tilakokemukseen. Kunto-

salin pintamateriaaleissa ei voi puhdistettavuuden takia olla suurta tekstuuria, 

vaikka tekstuuriset pinnat ovatkin energisoivampia kuin tasaiset pinnat. Pin-

tamateriaaleista ihanteellisin vaihtoehto tilakokemuksen kannalta on puu. 

Vaikka puun lämpö, tekstuuri ja tuoksu ovat voimaannuttavia, tulee kuntosalin 

pintamateriaaleissa ennen kaikkea huomioida puhdistettavuus ja kestävyys. 
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Yksittäiset puusta valmistetut yksityiskohdat ja esimerkiksi uudet alakattora-

kenteet ovat tärkeitä, sillä lattiamateriaalina ei voida aitoa puuta käyttää. 

Kuviot ja muodot 

Värien ja materiaalien lisäksi myös kuviot ja muodot vaikuttavat tilasta synty-

vään kokemukseen. Yleisesti ottaen ihminen pitää miellyttävänä symmetristä 

ja luonnonmukaista kuviota, joka on suhteellisen pieni kooltaan. Symmetriset 

kuviot koetaan rauhoittavina, sillä ne ovat ennalta arvattavia. Monimutkai-

semmat ja ennennäkemättömät kuviot sen sijaan herättävät tilan käyttäjien 

mielenkiinnon, mutta niiden aktivoivista vaikutuksista ei ole varmuutta. Mitä 

enemmän tilassa käytetään erilaisia kuvioita, sitä jännittävämpi tilasta saa-

daan. Liiallinen kuvioiden käyttö saa kuitenkin aikaan sekavan yleisilmeen, jo-

ten niiden käytön tulee olla harkittua. (Augustin 2009: 51, 60.) 

Yleisesti ottaen suorakulmaisia muotoja pidetään tehokkaina ja aktiivisina, kun 

taas pyöreät muodot koetaan rentouttavina. Tutkimusten mukaan ihmiset pitä-

vät enemmän pyöreistä muodoista, sillä ne ovat luonnonmukaisia. Jotta tilasta 

saadaan visuaalisesti mielenkiintoinen, tilan muodot eivät saa olla liian sa-

manlaisia: hyvin suunnitellussa tilassa on sekä pyöreitä että kulmikkaita muo-

toja sopivassa suhteessa toisiinsa. Energisoivia tiloja suunniteltaessa par-

haimpia ratkaisuja ovat diagonaalit linjat. Horisontaaliset ja vertikaalit linjat 

ovat rauhoittavia, rentouttavia ja vakaita. Jyrkät diagonaalit linjat ovat taas 

energisoivia ja aktivoivia. (Augustin 2009: 51, 56–57.) 

4.2.3 Valaistus 

Valon määrä ja sen väri vaikuttavat merkittävästi ihmisten käyttäytymiseen ti-

loissa. Yleisesti ottaen hämärästi valaistut tilat koetaan rentouttavina, ja te-

hokkaasti valaistut tilat aktivoivina. Valon määrää voidaan mitata sekä lumen- 

että luksimäärillä. Lumen-arvo kertoo valon määrän: mitä tehokkaampi valais-

tus, sitä enemmän lumeneita. Luksilla tarkoitetaan valaistusvoimakkuutta, jon-

ka yhden lumenin valovirta antaa tasaisesti neliömetrin alueelle. Luksi on siis 

valon määrä pinnalla. Sopivana toimistojen valaistusvoimakkuutena pidetään 

yleisesti 500 luksia, joka on kuitenkin melko hämärä valaistus. Kuntosalin va-

laistukselle ei ole asetettu tarkkoja lumen- tai luksimääriä, mutta yleisenä oh-

jenuorana voitaisiin pitää noin 800–1500 luksin määrää aktiivisilla alueilla. Va-
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lon määrää suunniteltaessa on huomioitava myös tiloihin lankeava luonnonva-

lo ja käyttäjien mieltymykset valon määrään. 

Valon väriä mitataan Kelvin-asteikolla. Mitä suurempi Kelvin-luku, sen kyl-

mempi on valon väri. Noin 4000 Kelvinin neutraali valkoinen valo koetaan ylei-

sesti luonnolliseksi, virkistäväksi ja miellyttäväksi. Valon määrä ja sen väri-

lämpötila yhdessä vaikuttavat tilasta syntyvään kokemukseen. Kun valoa on 

vähän ja se on lämpimän sävyistä, tila vaikuttaa käyttäjiinsä rauhoittavasti. 

Samansuuntainen vaikutus syntyy myös, kun valon väri on neutraalia tai viile-

ää: tällöin tilan käyttäjä on keskittyneempi ja rentoutuneempi. Vaikuttaa siltä, 

että pienet erot valon värilämpötilassa eivät vaikuta kovinkaan merkittävästi ti-

lassa tapahtuvaan toimintaan, vaan merkittävää on nimenomaan valon määrä. 

Valon värillä on kuitenkin merkittävä vaikutus tilassa olevien värien näkymi-

seen oikeana, ja tämän vuoksi neutraali valkoinen valo on paras ratkaisu. Va-

lonlähteen värintoistokykyä mitataan Ra-indeksillä, ja sen tulee olla vähintään 

80.  

Valon ja tilassa olevien värien ominaisuudet vaikuttavat yhdessä tilan käyttäji-

en vireystasoihin. Fyysistä aktiivisuutta korostavassa tilassa suositellaan käy-

tettäväksi lämpimiä värisävyjä pintamateriaaleissa ja paljon valoa. Sen sijaan 

rauhoittumiseen tarkoitetussa tilassa paras ratkaisu on käyttää viileitä vä-

risävyjä ja matalaa valon määrää. (Augustin 2009: 61–63.) 

Valaistus voidaan toteuttaa joko epäsuorana tai suorana valaistuksena. Miel-

lyttävin valaistusympäristö saadaan aikaan yhdistelemällä molempia. Epäsuo-

rassa valaistuksessa valo lankeaa halutulle pinnalle jonkin toisen pinnan kaut-

ta, eikä valonlähdettä näy. Epäsuorasti valaistut tilat näyttävät suuremmilta ja 

luonnollisemmilta, mutta valo ei ole kovinkaan intensiivistä. Suora valaistus 

taas on intensiivistä ja se lisää tilan käyttäjien energiatasoja. Suora valaistus 

voi kuitenkin olla liian häikäisevää. (Augustin 2009: 61–63.) Kuntosalin valais-

tuksen suunnittelussa on tärkeää muistaa muunneltavuus ja eri alueiden eri-

tyyppinen valaistus.  
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5 SUUNNITTELUPROSESSIN ETENEMINEN 

5.1 Kyselylomaketutkimuksen toteutus 

Suunnitteluprosessi alkoi käyttäjien toiveiden ja tarpeiden kartoittamisella, ja 

sitä varten toteutettiin kattava kyselylomaketutkimus (liite 2). Kyselylomaketut-

kimuksen tärkeimpänä tavoitteena oli kerätä tietoa Kuntokellarin käyttäjistä ja 

heidän toiveistaan uusien tilojen suhteen. Kyselylomakkeeseen laadittiin sekä 

vaihtoehtokysymyksiä, matriisikysymyksiä että avokysymyksiä. Vaihtoehtoky-

symyksistä suunniteltiin vastaajalle helppoja ja vastausvaihtoehdot mietittiin 

huolellisesti. Kaikissa vaihtoehtokysymyksissä oli paikka avoimelle vastauk-

selle, jolloin jokaiselle vastaajalle löytyi sopiva vastausvaihtoehto (Valli 2007: 

123). Matriisikysymysten vastausvaihtoehdoissa hyödynnettiin Likertin asteik-

koa, joka soveltuu hyvin asenteiden ja mielipiteiden mittaamiseen (Valli 2007: 

115–117). Näiden kysymysasettelujen lisäksi kyselylomake sisälsi avoimia ky-

symyksiä, jotka olivat erittäin tärkeitä käyttäjien mielipiteiden ja huomioiden 

selvittämisessä. Avointen kysymysten hyvinä puolina ovat perusteelliset vas-

taukset ja vastauksista mahdollisesti esille nousevat uudet ideat. Avoimiin ky-

symyksiin kuitenkin jätetään helposti vastaamatta, ja joskus vastaaja saattaa 

vastata ohi kysymyksestä, jolloin vastaukset eivät palvele varsinaista tutki-

musaihetta. (Valli 2007: 124.)  

Kyselylomakkeen alkuun sijoitettiin taustakysymyksiä sukupuolesta, iästä, 

asiakkuudesta ja käyntikertojen määrästä. Taustakysymykset toimivat niin sa-

nottuina lämmittelykysymyksinä ennen varsinaiseen aiheeseen siirtymistä 

(Valli 2007: 103). Näiden kysymysten vastaukset ovat selittäviä muuttujia, joi-

den pohjalta voidaan tarkastella tutkittavaa asiaa (Valli 2007: 103) Taustaky-

symysten jälkeen kyselylomakkeeseen sijoitettiin helpohkoja yleistasoisia ky-

symyksiä, ja näiden jälkeen hieman enemmän pohdintaa vaativia arvioivia ky-

symyksiä.  Kyselylomakkeen loppuun sijoitettiin opinnäytetyön kannalta mie-

lenkiintoisimmat kysymykset, jotka olivat kuitenkin vastaajalle suhteellisen 

helppoja vaihtoehtokysymyksiä. Nämä toimivat niin sanottuina jäähdyttelyky-

symyksinä (Valli 2007:103).  

Ennen kyselylomakkeen julkaisemista toteutettiin koekysely muutamalle hen-

kilölle. Siitä saadun palautteen perusteella tutkimuksen kysymyksiä tarkennet-

tiin ja sisustusarkkitehdin ammattisanastoon kuuluvia termejä muokattiin hel-

pommin ymmärrettäviksi. Kysymykset pyrittiin pitämään neutraaleina ja aino-
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astaan sisustukseen ja toiminnallisuuteen liittyvinä. Tarkoituksena ei ollut teh-

dä koko yrityksen toimintaan liittyvää asiakastyytyväisyyskyselyä, vaan kartoit-

taa sisustukseen liittyviä ratkaisuja.  

Tutkimuksella kartoitettiin käyttäjien tärkeänä pitämiä asioita kuntosaliympäris-

tössä, ja arvioitiin Kuntokellarin nykyiset tilat sekä toiminnallisuuden että es-

teettisyyden kautta. Kyselylomakkeella kerättiin tietoa myös siitä, uskovatko 

käyttäjät uusien tilaratkaisujen vaikuttavan kuntosalikäyntien lisääntymiseen, 

harjoittelun kestoon tai harjoittelun tehokkuuteen. Näillä kysymyksillä saatiin 

arvioivia vastauksia siihen, onko tilaratkaisuilla käyttäjien mielestä vaikutusta 

harjoittelun tehokkuuteen. Kyselyllä saatiin myös tarkkaa tietoa kehittämistä 

vaativista asioista ja Kuntokellarin kilpailukykyisyydestä Kouvolan seudulla. 

Kysely toteutettiin helmikuun 2015 aikana, sekä paperisena versiona että 

Webropol-kyselynä. Vastauksia saatiin kaiken kaikkiaan 63 kappaletta, joista 

suurin osa oli jätetty paperisina versioina. Alkuperäisenä tarkoituksena oli 

hankkia lisää tietoa vielä pukuhuoneisiin sijoitettavilla ajatuskartoilla, joihin 

käyttäjät olisivat saaneet kirjoittaa toiveitaan ja ideoitaan kuntosalin uusiin tila-

ratkaisuihin liittyen. Koska kyselylomaketutkimus tavoitti huomattavasti 

enemmän vastaajia mitä odotettiin, ajatuskarttojen käyttämiselle ei ollut tarvet-

ta. Kyselylomaketutkimukseen vastanneista käyttäjistä haastateltiin muutamia 

halukkaita, jolloin saatiin avattua tarkemmin vastausten taustoja.  

5.2 Kyselyn tulosten analysointi ja päätelmät 

Kuntokellarin käyttäjistä suurin osa (46 %) käy 3–4 kertaa viikossa kuntosalil-

la. 35 % vastaajista käy 1–2 kertaa viikossa, ja 17 % useammin kuin 4 kertaa 

viikossa. Vastanneista vain 2 % käy harvemmin kuin kerran viikossa. Lähes 

puolella kyselyyn vastanneista käyttäjistä on 12 kuukauden avainkortti, ja kol-

masosalla 1-, 3- tai 6 kuukauden avainkortti. Loput kyselyyn vastanneista (22 

%) käyttävät kerta- tai sarjalippuja. Kuntosalin käyttäjistä puolet harjoittelee 

kuntosalilla peruskunnon ylläpitämisen ja parantamisen, sekä hyvän mielen ja 

olon takia. 23 % vastaajista harjoittelee kuntosalilla muokatakseen kehoaan, 

17 % kasvattaakseen lihaksiaan ja 10 % painonhallinnan takia. Kuntosalihar-

joittelun suosion kasvu näkyy myös Kuntokellarin asiakasrakenteessa: 59 pro-

senttia vastanneista on ollut Kuntokellarin asiakkaina alle vuodesta kolmeen 
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vuoteen. Myös pitkäaikaisia asiakkuuksia on, sillä 41 % vastanneista on ollut 

asiakkaina 4–9 vuotta. 

Valtaosa (95 %) kyselyyn vastanneista on suositellut Kuntokellaria tuttavilleen. 

Vaikka suurin osa vastaajista on suositellut Kuntokellaria tuttavilleen, silti 35 % 

on joskus harkinnut vaihtavansa kuntosalia. Syitä tähän on yhtä monta kuin 

vastaajia, mutta yleisiä asioita nousi esiin muutama: laitteiden ja välineiden 

valikoima ja niiden kunto, kuukausikorttien hinnat ja epäsiisteys. Osa vastaa-

jista kokee, että kuukausihinta ei anna vastinetta rahalla, jos vertaa alueen 

muita kuntosaleja. Vastaajat toivoivat laiteuudistuksia ja yleisen siisteyden pa-

rantamista. Uusien laitteiden hankkiminen on yrittäjän harkinnan alainen asia. 

Suunnittelussa tätä voidaan edesauttaa varaamalla uusille laitteille paikat kun-

tosalilta. Yleinen siisteys on myös asia, johon yrittäjä voi halutessaan vaikut-

taa. Sisustussuunnittelulla pyritään tekemään sellaisia ratkaisuja, jotka helpot-

tavat yleisen siisteyden ylläpitämistä. Vaikka kyselytutkimuksen tarkoituksena 

oli kartoittaa lähinnä sisustukseen ja toiminnallisuuteen liittyviä tekijöitä, saatiin 

avokysymyksiin myös muihin asioihin liittyviä vastauksia. Esimerkiksi juuri 

hinnoittelu, ryhmäliikuntatunnit ja aukioloajat nousivat esiin avokysymysten 

vastauksista, vaikka ne eivät suoranaisesti liity sisustussuunnitteluun. Yrittäjäl-

le näistä vastauksista on kuitenkin varmasti hyötyä. 

Kyselylomaketutkimuksessa kartoitettiin kuntosalin käyttäjien yleisesti tärkeä-

nä pitämiä asioita kuntosalilla. Asteikolla 1–5 (ei lainkaan tärkeä – erittäin tär-

keä) tärkeimmiksi asioiksi nousivat siisteys, esteettömyys, välineiden sijainti, 

riittävä valaistus, sekä pukuhuoneiden ja wc-tilojen toimivuus. Näiden jälkeen 

tärkeimpiä asioita olivat looginen laitejärjestys, pintamateriaalit ja peilien sijain-

ti, toimiva akustiikka, yksityisyys, äänentoisto, sekä sisäänkäynnin ja aulatilo-

jen selkeys. Sen sijaan värikkyyttä ja näkymää ulos ei koettu kovinkaan tär-

keiksi, vaikka juuri nämä ovat aktiivisuuteen ja viihtyvyyteen liittyviä tekijöitä. 

Vastaukset jakaantuivat hyvin tasaisesti: suurin osa arvioitavista asioista oli 

keskiarvoltaan 3,5–4,5 välillä. 

Kuntokellarin toiminnallisuutta arvioitiin esteettömyyden, pintamateriaalien, va-

laistuksen, pukuhuoneiden, wc- ja suihkutilojen, sisäänkäynnin ja aulatilojen, 

äänentoiston, yksityisyyden ja circuit-kiertoharjoittelualueen kannalta. Koska 

merkittävä osa asiakkaista käy ainoastaan ohjatuilla circuit-tunneilla, eriteltiin 

kiertoharjoittelualue omaksi tekijäkseen sekä toiminnallisuutta että esteetti-
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syyttä arvioitaessa. Kaikki näistä arvioitavista osa-alueista sijoittuivat keskiar-

voltaan 3 ympärille, eli asiat toimivat jonkin verran. Heikoimmin toimiviksi asi-

oiksi arvioitiin valaistus, pintamateriaalit ja äänentoisto. Parhaiten toimiviksi 

koettiin taas esteettömyys ja pukuhuoneet. Toiminnallisuuden yhteydessä sel-

vitettiin lisäksi käyttäjien mielipiteitä laitteiden sijoitteluun, niiden riittävyyteen 

ja monipuolisuuteen, sekä niiden käyttöaste. Lisäksi selvitettiin mielipiteitä pei-

lien sijoitteluun ja riittävyyteen, meluisuuteen ja välineiden löytymiseen. Käyt-

täjien muille kommenteille jätettiin myös tilaa. 61 prosenttia kyselyyn vastan-

neista koki, että kuntosalilla on riittävästi laitteita. Loput vastanneista toivoivat 

nykyisten laitteiden uusimista. Lisäksi toivottiin sellaisia uusia laitteita, joita ei 

Kuntokellarilta tällä hetkellä löydy. Tällaisia laitteita olivat muun muassa 

olkapäälaitteet, istuttava reiden koukistuslaite, kinesis-laitteet ja 

leuanvetotanko. Osa vastaajista toivoi samojen laitteiden määrän lisäämistä, 

esimerkiksi toista juoksumattoa ja penkkiä.  

55 prosenttia kyselyyn vastanneista koki, että kuntosalin tämänhetkinen lait-

teiden sijoittelu tukee harjoittelun etenemistä. 21 prosenttia vastaajista koki si-

joittelun toimivan jonkin verran, ja 24 prosenttia ei kokenut laitteiden sijoittelua 

toimivaksi. Vastauksista nousi esiin joitakin tekijöitä, joihin puuttumalla kunto-

salin toiminnallisuutta saadaan parannettua. Soutulaitteelle, vatsarutistuslait-

teelle ja nyrkkeilykehikolle toivottiin uutta sijaintia, sillä tällä hetkellä ne sijait-

sevat käytävässä ja kulkuväylillä. Myös reiden koukistuslaitteelle, loitonnus- ja 

lähennyslaitteelle ja kaarevalle vatsalihaspenkille toivottiin uutta sijaintia yksi-

tyisyyden takia. Vatsalihaspenkin koettiin olevan liian keskeisellä paikalla, ja 

reisilaitteiden avautumiskulmat ovat epämiellyttävästi suoraan muihin käyttä-

jiin päin. Laitteista selänojennus-vatsalaite koettiin vähiten käytetyksi, lähinnä 

sen ergonomian kannalta. Laitteen sijainnissa ei koettu olevan parannettavaa, 

vaan itse laite koettiin huonoksi. Lisäksi valtaosa käyttäjistä mainitsi circuit-

kiertoharjoittelun laitteet itselleen turhiksi, sillä niitä käytetään ainoastaan ohja-

tuilla tunneilla. Omien havaintojeni mukaan lisäksi pakaraprässi ja toinen kun-

topyörä pukuhuoneiden välissä ovat erittäin vähällä käytöllä.  

Peilien määrän koettiin yleisesti olevan riittävä. Yksittäisiä toiveita peilien sijoit-

teluun tuli jonkin verran: peilejä toivottiin smith-kiskopunnerruslaitteen toiselle 

sivulle ja venyttelytilaan. Lisäksi circuit-kiertoharjoittelualueelle toivottiin 

suurempia peilejä. Kuntosalia ei koettu meluisaksi, ja lisäksi kaikki välineet 

löytyvät vastaajien mielestä suhteellisen vaivattomasti.
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Kyselylomaketutkimuksessa tuli ilmi myös joitakin muita epäkohtia. Circuit-

kiertoharjoittelutila koettiin liian ahtaaksi, kun ohjattu tunti on täynnä. Ilmas-

toinnin heikkous kesäkuumalla ja satunnainen viemärien tuoksu koettiin myös 

epämiellyttävänä. Laitteiden alle toivottiin sopivan kokoisia kumimattoja ja 

kynnyslistojen poistamista. Lisäksi toivottiin parannusta äänentoistoon ja kun-

tosalilaitteiden huoltoon. 

Esteettisyyttä arvioitiin pintamateriaalien, värimaailman, siisteyden ja kalustei-

den kannalta. Lisäksi arvioitiin tiloittain pukuhuoneet, wc- ja suihkutilat, sisään-

tulo, aula sekä circuit-kiertoharjoittelualue. Mitattavat tekijät tuli arvioida käyt-

täjän omien mieltymysten perusteella. Kysymysasetteluna oli: ”Kuinka hyvin 

seuraavat asiat vastaavat omia mieltymyksiäsi tällä hetkellä?”. Esteettisyyden 

arviot sijoittuivat myös keskiarvoltaan 3 ympärille. Merkittävä tekijä oli se, että 

uudet ja nuoremmat käyttäjät arvioivat esteettisyyden huomattavasti heikom-

maksi, kuin taas ikääntyneemmät käyttäjät. Jonkin verran vääristymää on siis 

keskiarvossa ikäryhmittäin katsottuna. Erityisesti circuit-kiertoharjoittelualue 

arvioitiin esteettisesti epämiellyttäväksi nuorten käyttäjien toimesta, mutta taas 

ikääntyneemmät käyttäjät pitivät sitä miellyttävämpänä. Yleisesti ottaen es-

teettisesti vähiten miellyttivät siisteys, kalusteet, värimaailma, pintamateriaalit 

ja aulatilat. Tyytyväisimpiä oltiin pukuhuoneisiin ja wc- ja suihkutiloihin.   

Kyselytutkimuksen vastausten perusteella sisustus koetaan tällä hetkellä ylei-

sesti vanhahtavaksi, tunkkaiseksi ja kirpputorimaiseksi. Kalusteisiin toivotaan 

päivitystä ja turhista tavaroista ja koriste-esineistä halutaan eroon. Ikkunoissa 

näköesteenä olevista kauluspaidoista halutaan myös eroon. Värimaailma koe-

taan liian tummana ja valaistus hämäränä. Käyttäjät toivovat enemmän värejä, 

raikkautta, uutta lattiamateriaalia ja selkeää parannusta circuit-alueeseen, joka 

on yleisilmeeltään hyvin keittiömäinen. Sen sijaan Kuntokellarin avaraan yleis-

ilmeeseen ollaan tyytyväisiä, ja samanlainen väljyys halutaan säilyttää. Myös 

nykyiseen tilajakoon ollaan tyytyväisiä: ohjattujen tuntien ja varsinaisen kun-

tosalipuolen erottaminen koetaan hyvänä ratkaisuna.  

73 % kyselyyn vastanneista käyttäjistä on käynyt Kouvolan seudun muilla kun-

tosaleilla. Kuntokellarin yleinen laatutaso arvioitiin jonkin verran heikommaksi 

verrattuna muihin alueen kuntosaleihin. Keskiarvo on 2,86 asteikolla 1–5 (sel-

keästi heikompi-selkeästi parempi). 
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Kyselyyn vastanneista 32 % uskoo käyvänsä kuntosalilla useammin, jos tilat 

uudistetaan asiakkaiden toiveiden mukaisesti. 43 % arvioi käyvänsä ehkä 

useammin. 28 % vastaajista uskoo viihtyvänsä kauemmin kuntosalilla, jos tilat 

uudistetaan. 54 % vastaajista uskoo ehkä viihtyvänsä kauemmin. Tutkimusky-

symyksen kannalta mielenkiintoisin vastaus saatiin sisustuksen vaikutuksesta 

harjoittelun tehokkuuteen. 35 % vastaajista uskoo sisustuksen vaikuttavan 

harjoittelun tehokkuuteen, 27 % uskoo sen ehkä vaikuttavan ja 35 % ei usko 

sen vaikuttavan harjoittelun tehokkuuteen. Loput 3 % eivät osanneet vastata 

kysymykseen. Karkeasti voidaan sanoa, että 62 % uskoo sisustuksen vaikut-

tavan harjoittelun tehokkuuteen ainakin joiltain osilta. Tilojen vaikutus ihmisen 

käyttäytymiseen ja mielialaan on todistettu kiistattomasti alan tutkimuksissa, ja 

kyselylomaketutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia.  

5.3 Vastaavia kohteita Suomessa 

Suunnitteluprosessin alussa tutustuttiin vastaaviin kohteisiin sekä Kouvolan 

että Helsingin seudulla. Referenssikohteiden havainnoinnilla pyrittiin löytä-

mään vinkkejä kuntosalin suunnitteluun sekä toiminnalliselta että esteettiseltä 

kannalta. 

Kouvolan seudun kuntosalit 

Kuntosaliharjoittelun suosio näkyy vahvasti myös Kouvolan seudulla. Kilpailu-

tilanne on kova, vaikka asiakkaita riittääkin. Huhtikuun 2015 aikana kansain-

välinen Lifestyle Fitness ketju avaa ympärivuorokautisesti toimivan kuntokes-

kuksen Katajaharjuun erittäin kilpailukykyiseen hintaan. Lifestyle Fitness:n 

kuntosali Kouvolan Katajaharjussa on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Ky-

seinen ketju on avaamassa Kouvolan jälkeen useita kuntosaleja myös pää-

kaupunkiseudulle. Lisäksi EasyFit avasi uuden kuntosalin Pohjola-taloon ja 

monet muut Kouvolan seudun kuntosalit laajentavat ja monipuolistavat palve-

lujaan. Esimerkiksi Funfit on avaamassa nykyisten tilojensa yhteyteen uuden 

extreme-harjoitteluun painottuvan kuntosalin (Joki 2015). Valtakunnallisesti 

tarkasteltuna kuntosalit tekevät tällä hetkellä hyvää tulosta. Asiakasmäärien 

kasvu on mahdollistanut investoinnit, ja toisaalta nämä investoinnit ovat myös 

elinehto kilpailutilanteessa. (Ojanen 2014.) 
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Nopea kierros Kouvolan seudun kuntosaleille osoittaa, että niiden sisustus-

suunnittelu on melko pintapuolista. Suurin huomio on kiinnitetty laitteiden mo-

nipuolisuuteen ja niiden sijoitteluun – tilojen ilme tulee sen jälkeen. Yhdistävä-

nä tekijänä on tehosteseinien maalaaminen, räväköiden värien käyttäminen ja 

lattiamateriaalien yhtenäisyys, mutta sen yksityiskohtaisempaa sisustussuun-

nittelua ei ole tehty. Värimaailmat vaihtelevat kuntosaleittain. Esimerkiksi Fun-

fitin tiloissa on käytetty muun muassa vihreää ja vaaleanpunaista, ja EasyFitil-

lä keltaista, harmaata ja violettia. 

Elixia Kamppi 

Helsingissä sijaitseva Elixia Kamppi on avattu vuonna 2014. Vuoden verran 

toiminut kuntosali on saanut paljon kiitosta käyttäjiltään. Kampin Elixiassa on 

kuntosalin lisäksi kaksi isoa ryhmäliikuntatilaa, runsas valikoima erilaisia aero-

biseen harjoitteluun sopivia laitteita ja paljon avointa tilaa toiminnalliselle har-

joittelulle. Näiden lisäksi kuntosalin tiloista löytyy pieni kahvio ja Elixia-shop, 

jossa myydään pienimuotoisesti kuntosaliharjoittelun oheistuotteita. Pukuhuo-

neista ja wc- ja suihkutiloista on suunniteltu tilavat ja viihtyisät. Pukuhuoneissa 

on käytetty paljon puuta ja valkoista, kun taas suihkutilat ovat kauttaaltaan 

mustat. Kadulta sisään tultaessa vastassa on violetiksi maalattu porraskäytä-

vä, jossa on erilaisia seinäteippauksia (kuva 13).  

Kuva 13. Elixia Kamppi, sisääntulo (Mäensivu 2015) 
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Äänentoisto ulottuu portaikkoon asti, joten jo heti sisään astuessaan käyttäjä 

virittyy tulevaan harjoitteluhetkeen. Portaiden yläpäästä astutaan valoisaan ja 

värikkääseen aulaan. Asiakaspalvelutiski on vastassa heti ensimmäisenä, ja 

tilojen yleisilme on kutsuva. Käyttäjä tuntee itsensä tervetulleeksi heti ulko-

ovelta lähtien. Aulasta on suora näköyhteys kuntosalin puolelle.Kuntosalin tilat 

on jaettu osiin. Tilan sisällä on useita pienempiä alueita, jolloin harjoittelu 

omassa rauhassa on mahdollista. Lämmittelylaitteet on sijoitettu isojen ikku-

noiden luokse, joista avautuu näkymä Helsingin keskustaan. Suuret ikkuna-

pinnat vaikuttavat positiivisesti tilojen valoisuuteen ja avaruuteen. Vapaapai-

no-alue on pukuhuoneiden välittömässä läheisyydessä omana alueenaan (ku-

va 14). Suuret kantavat pylväät rajaavat eri alueita, ja näiden lisäksi laitteiden 

sijoittelulla on saatu aikaan erillisiä alueita. Venyttelytila löytyy toiselta tasan-

teelta, ja tila on rauhoitettu ainoastaan venyttelylle.  

Kuva 14. Elixia Kamppi, vapaapaino-alue (Sats 2014) 

Tilojen värimaailma koostuu tummasta violetista, sinisestä, vihreästä ja mus-

tasta (kuva 15). Lattiamateriaali vaihtuu tilojen mukaan: kuntosalin puolella on 

vaaleanruskeaa massalattiaa ja tummaa laattaa, ja ryhmäliikuntatiloissa puu-

kuvioista vinyylilaattaa. Alakattona on musta akustinen moduulikatto, ja va-

laisimet ovat moduulivalaisimia. Yleisvalaistus joillakin alueilla on suhteellisen 

hämärä. Seinille on maalattu suuria motivoivia tekstejä ja yksityiskohtina on 

erilaisia vaihtuvia valoefektejä (kuva 15). 
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Kuva 15. Elixia Kamppi, valoefektit ja värimaailma (Gfitness 2014) 

Kampin Elixian sisustuksen valtteja ovat intensiiviset ja värikylläiset värit, jotka 

luovat tilasta energisen. Myös välineiden säilytysratkaisut ovat ansiollisia: 

esimerkiksi jumppamatot on ripustettu seinille ja kaikille välineille on omat 

merkityt paikat. Erityisesti sisääntulosta voidaan ottaa oppia myös Kuntokella-

rin tilojen suunnittelussa. Positiivinen ensivaikutelma syntyy heti alaovella ja 

virittää käyttäjän oikeaan mielentilaan. Myös laitteiden sijoittelu on looginen, ja 

eri alueet on selkeästi eroteltu kantavilla pylväillä ja laitteilla. 

5.4 Ideointi ja luonnokset 

Kuntokellarin sisustussuunnittelu lähti liikkeelle pohjaratkaisun suunnittelusta 

(kuva 16). Jo ensimmäisissä luonnoksissa muokattiin tilan mittasuhteita luon-

nollisimmiksi. Venyttelyaluetta pienennettiin ja kiertoharjoittelualue jäi omalle 

paikalleen. Joitakin laitteita siirrettiin, mutta selkeää pohjaratkaisua ei kuiten-

kaan syntynyt tämän luonnosvaiheen aikana. Luonnoksissa keskityttiin erityi-

sesti miellyttävien näkymien luomiseen: aerobiset laitteet siirrettiin seinää vas-

ten, johon oli tarkoituksena asentaa valokuvatapetti. Aula oli luonnosvaihees-

sa vielä suuri, istuinryhmiä oli useita. Värimaailma oli ensimmäisissä luonnok-

sissa rajoittunut vain muutamaan olemassa olevaan väriin, eikä selkeää tee-

maa ollut vielä syntynyt (kuva 17). Suunnitteluprosessin alkuvaiheen luonnok-

siin vaikuttivat paljon olemassa olevat referenssikohteet, niissä käytetyt suuret 

tekstiseinät ja muut kuntosaleilla yleisesti käytetyt elementit. Prosessin ede-
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tessä suunnitelman suunnannäyttäjiksi muodostuivat omat tutkimustulokset, 

huolellisesti ja hartaasti toteutettu ideointiprosessi, sekä käyttäjätutkimuksesta 

ilmi tulleet asiat.  Ensimmäisen vaiheen luonnoksista jatkoa saivat uusi väli-

seinärakenne, joidenkin laitteiden uudelleen sijoittelut ja aulan asiakaspalvelu-

tiski.  

Kuva 16. Ensimmäisiä luonnoksia uudesta pohjaratkaisusta (Mäensivu 2015) 

Kuva 17. Varhaisia luonnoksia värimaailmasta ja teemasta (Mäensivu 2015) 
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6 SUUNNITELMA 

6.1 Konsepti- ja väriteema 

Kuntokellarin sisustussuunnitelman teema ja värimaailma lähtivät jalostumaan 

olemassa olevista väreistä ja muutamista esineistä. Luonnosvaiheen väripa-

letti kaipasi laajentamista, ja sen laajenemisen myötä suunnitelman teema al-

koi hiljalleen kehittyä. Ulkoapäin katsottuna kohteen sisäänkäynnin hallitseva 

väri on vaaleansininen (kuva 18), ja samaa sinisen sävyä löytyy myös wc-

tilojen ovista. Ravintolan aikaisista valokuvista voidaan havaita, että myös te-

räslasiseinät (kuva 19), ikkunankarmit ja alakatto ovat olleet aikanaan vaa-

leansiniset. Heti sisäänkäynnistä lähtien kuntosalin käyttäjälle tulee syntyä yh-

tenäinen mielikuva kuntosalin ilmeestä, ja tämän vuoksi julkisivu tulee ottaa 

huomioon suunnittelussa. Koska julkisivuun ei voida tehdä muutoksia, oli 

luonnollista ottaa olemassa oleva värimaailma suunnittelun pohjaksi, ja näin 

ollen myös vaaleansininen väri. 

Kuva 18. Kuntokellarin sisäänkäynti (Mäensivu 2015) 
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Kuva 19. Scan Burger (Kite Kaluste 2008) 

Kuntokellarin graafiseen ilmeeseen liittyy vahvasti punainen väri, ja myös kun-

tosalilaitteiden pehmusteet ovat punaiset (kuva 20). Punainen väri on merkit-

tävä identiteettitekijä Kuntokellarin ilmeessä ja se halutaan säilyttää (Manni-

nen-Ursin 2014). Kuntokellarin tiloista löytyy useita mielenkiintoisia yksityis-

kohtia, jotka viittaavat menneisiin vuosikymmeniin: Marilyn Monroe -aiheisia 

sermejä, vanhanaikainen lattiamallinen punainen hiustenkuivaaja, mustaval-

koisia valokuvia, Yrjö Kukkapuron 80-luvulla suunnittelemia tuoleja ja muita 

erilaisia kalusteita menneiltä vuosikymmeniltä. Koska menneiden vuosikym-

menten vaikutus näkyy jo nyt Kuntokellarin sisustuksessa, koettiin luonnolli-

seksi spesifioida sisustus 1950-luvun suuntaiseksi. Näin saatiin käännettyä 

asiakkaiden kokema elähtänyt ilme (Kyselytutkimus 2015) positiiviseksi voi-

mavaraksi. Teema miellytti erityisen paljon toimeksiantajaa, joten suunnitelma 

sai hyvät lähtökohdat (Manninen-Ursin 2015). 

Kuva 20. Kuntokellarin laitteita (Kuntokellari 2014) 
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1950-luvun sisustukseen kuuluivat vaakalinjat, kevyet muodot ja värikkäät 

abstraktit kuviot (Sorrell 2012/2013: 52–54). 1950-luvulla tietynlainen leikki-

syys sai näkyä, erityisesti valaisimissa ja kuoseissa. Seinissä käytettiin val-

koista, ja väriä löytyi kalusteista ja yksityiskohdista. Suomalaisen 1950-luvun 

symbolisimpia kalusteita olivat sirot puusta valmistetut pöydät ja lipastot, jois-

sa oli ulkonevat jalat. Koska suomalainen 1950-luvun sisustus oli pääpiirteit-

täin siroa ja hillittyä, päätettiin suunnitelmaan hakea potkua amerikkalaisesta 

1950-luvun sisustuksesta. Amerikkalaiset diner ravintolat symboloivat 1950-

luvun amerikkalaista sisustustyyliä: kirkkaat värit, nahkaistuimet, muovi, kromi 

ja neonmainokset yhdistyivät shakkiruutuiseen lattiaan. Väreistä käytetyimpiä 

olivat punainen, turkoosi, mintunvihreä ja vaaleanpunainen. Sisustuksessa ko-

rostuivat tietynlainen ylenpalttisuus ja iloisuus, sekä värikkyys ja kiiltävyys 

(Sorrell 2012/2013: 70–72). 

Kuntokellarin sisustussuunnitelmassa on vaikutteita sekä suomalaisesta että 

amerikkalaisesta 1950-luvun tyylistä. Suomalaisen 50-luvun kalusteiden sirot 

muodot, abstraktit kuviot, puu materiaalina ja luonnonläheisyys yhdistyvät 

amerikkalaisen tyylin räväköihin väreihin ja hauskoihin yksityiskohtiin. Koska 

tarkoituksena ei ole tehdä tilasta 1950-luvun näyttelytilaa, tuodaan tilaan ny-

kyaikaisuutta tehokkaalla valaistuksella ja toimivalla pohjaratkaisulla. 1950-

luvun tyyli toimii mausteena, mutta ei liian ilmeisenä tekijänä. Tilassa ei saa ol-

la liikaa virikkeitä, jotka vievät huomion pois kuntosalin perustarkoituksesta.   

Erilaisia väriteemoja suunniteltiin kolme. Värimaailman lähtökohdaksi valittiin 

Piparminttu-niminen teema (kuva 21). Muita väriteemoja olivat violettiin taitta-

va Metsämarja ja vihreän sävyjä sisältävä Vadelmapensas (liite 3). Piparmint-

tu-teeman kantavia värejä ovat valkoinen, punainen, vaaleansininen, hieman 

vihertävä turkoosi, sekä vaalea harmaa ja musta. Nämä värit ovat ihanteellisia 

aktivoivan kuntosalin suunnittelussa: väripaletti sisältää sekä energisoivia että 

rauhoittavia värisävyjä, ja yhdessä käytettynä näillä saadaan luotua tilasta vi-

suaalisesti mielenkiintoinen. Valitut värisävyt ovat raikkaita, ja valkoiseen yh-

distettynä tila yleisilmeestä tulee erittäin virkistävä.  
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Kuva 21. Väriteema Piparminttu (Mäensivu 2015) 

6.2 Tilasuunnitelmat 

Kuntokellarin uudella pohjaratkaisulla tavoiteltiin puuttuvaa rytmiä ja tasapai-

noa. Suunnittelun päämääränä oli eri alueiden selkeyttäminen ja tilojen koko-

jen suhteuttaminen toisiinsa. Pohjaratkaisun suunnittelulla saavutettiin myös 

parempi yksityisyys ja eri toimintojen looginen sijainti. Tilasuunnittelun kannal-

ta suurimpia ongelmakohtia olivat circuit-kiertoharjoittelun syrjäinen sijainti ja 

sen kaukaisuus venyttelyalueesta, pukuhuoneiden kaukainen sijainti sisääntu-

losta, aulan suuri koko suhteessa muihin tiloihin, sekä yksittäisten laitteiden si-

jainnit. Pohjaratkaisua hallitsivat ravintolan aikaiset tilajaot ja seinärakenteet.  

Uudessa pohjaratkaisussa tilojen koot on suhteutettu niissä tapahtuviin toimin-

toihin. Kevyet väliseinärakenteet purettiin, lukuun ottamatta punnerruspenkin 

takaista seinää (liite 4). Takatilaa rajaavat verhot poistettiin ja lisäksi kaikista 

ylimääräisistä kalusteista ja koriste-esineistä luovuttiin. Entisen baaritiskin vie-

reistä seinärakennetta jatkettiin, jolloin kuntosaliin saatiin yksi selkeä tilaa ja-

kava linja (liite 4). Venyttelyaluetta ja käytävää rajannut aitaelementti hyödyn-

nettiin uuden seinärakenteen jatkona. Seinärakenteen jatkoksi oli alun perin 

suunnitteilla uusi kevyt tilanjakaja-tyyppinen elementti, mutta olemassa oleva 

aitarakenne soveltui tähän tarkoitukseen hyvin (kuva 22).  
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Kuva 22. Olemassa oleva aitaelementti (Mäensivu 2015) 

Aitaelementtiä lyhennettiin hieman molemmista päistä ja sen korkeutta muo-

kattiin uuden seinärakenteen mukaiseksi, jolloin se saatiin sopimaan tilan uu-

siin mittasuhteisiin. Elementtiä myös uudistettiin poistamalla joka toinen rima 

ja maalaamalla rimojen sisäsyrjät punaisella, jolloin sen henki muuttuu katse-

lukulmasta riippuen. Punaiset yksityiskohdat linkittävät aitarakenteen muuhun 

kuntosalin värimaailmaan, ja lisäksi kattorakenteiden olemassa olevat aita-

maiset näköesteet (kuva 19) saatiin sopimaan kokonaisuuteen. Aitaelementis-

sä on havaittavissa myös teemaan kuuluva tietynlainen raidallisuus (kuva 21), 

ja eri maalisävyt korostavat sitä entisestään. Elementissä on lisäksi valmiina 

pieni taso, joka on hyödyllinen laskutaso esimerkiksi käyttäjien juomapulloille. 

Uusi seinärakenne on linjassa naisten pukuhuoneen seinän kanssa, joka 

mahdollistaa tilojen tasapainoisen rytmin. Seinälinjan toiselle puolelle sijoittu-

vat circuit-kiertoharjoittelualue, venyttelyalue sekä pukuhuoneet wc-tiloineen. 

Toisella puolella kuntosalia sijaitsevat vapaapaino-alue, lämmittelyalue, pai-

nopakkalaitteet ja levypainolliset laitteet.  

Kuntokellarin yhteydessä olevaan entiseen varastotilaan suunniteltiin optiona 

toiminnallisen harjoittelun alue, jolla on mahdollista lisätä Kuntokellarin kilpai-

lukykyä. Kyselytutkimuksen perusteella käyttäjät kaipasivat muun muassa eri-

laisia kinesis-laitteita, katosta riippuvia voimistelurenkaita ja voimailunaruja, jo-

ten niille järjestettiin oma alueensa. Kulku tilaan järjestettiin vapaapaino-

alueen yhteydessä olevasta ovesta, joka johtaa ensin pieneen varastoon. Tätä 

tilaa voidaan hyödyntää esimerkiksi välinesäilytyksessä.  Ylimääräiset välisei-
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nät purettiin ja wc- ja suihkutilat säilytettiin. Toiminnallisen harjoittelun sijoitta-

minen entiseen varastotilaan edellyttää tilan kokonaisvaltaista remonttia.  

Kuntosali 

Kuntosalin pohjaratkaisun suunnittelun lähtökohdaksi valittiin jo osittain 

olemassa ollut alueittainen laitejako. Circuit-kiertoharjoittelutilan ja 

venyttelytilan lisäksi eri alueiksi muodostuivat aerobinen lämmittelyalue, 

vapaapaino-alue sekä painopakkalaitteiden ja levypainollisten laitteiden 

alueet (liite 5). Laitteiden sijoittelua muutettiin miellyttävämmäksi ja 

selkeämmäksi, ja laitteista pyrittiin toteuttamaan näyttäviä kokonaisuuksia. 

Tilavarauksia suunniteltaessa käytettiin hyödyksi olemassa olevaa sijoittelua, 

joka oli sekä laitevalmistajan että terveystarkastajan hyväksymä. Kaikki 

tilavaraukset pyrittiin pitämään joko samoina tai suurempina, mitä 

lähtötilanteessa.  

Ristikkäistalja siirrettiin vapaapaino-alueen nurkkauksesta pois, jolloin vapaa-

paino-alueesta saatiin suurempi. Vapaapaino-alueelle sijoitettiin uusi 

kahvakuulateline yleisen siisteyden ja järjestyksen ylläpitämiseksi. Aiemmin 

kahvakuulat olivat ympäri kuntosalia. Ristikkäistalja yhdistettiin 

rotaatiovatsalihaslaitteen ja ylä-alataljayhdistelmän kanssa näyttäväksi 

kokonaisuudeksi keskeiselle paikalle. Aerobiset lämmittelylaitteet sijoitettiin 

entiselle circuit-kiertoharjoittelualueelle (kuva 23). Tämä sijainti mahdollistaa  

näkymän sekä ulos että kuntosalille. Tilassa oleva ovi ei ole asiakkaiden 

käytössä. Vaikka aerobiset laitteet ovat laitevalmistajan mielestä näyttäviä ja 

ne pitäisi sijoittaa sisääntulon lähelle (Mattila 2015), päädyttiin kuitenkin 

niiden keskittämiseen kuntosalin toiseen päätyyn. Tällöin tilasta muodostuu 

oma rauhallinen alueensa, eikä laitteista lähtevä ääni häiritse aulan 

asiakaspalvelua. Aulan ja sisäänkäynnin näyttävyys toteutettiin muilla 

sisustuksellisilla ratkaisuilla. Kulku pukuhuoneista lämmittelylaitteille 

suunniteltiin avaraksi ja esteettömäksi. Heti pukuhuoneesta tultaessa 

nähdään muutamalla silmäykselle missä lämmittelylaitteet sijaitsevat. 

Kaareva vatsapenkki ja vatsalihaslaite siirrettiin myös samalle alueelle 

lämmittelylaitteiden kanssa, jolloin niiden käyttö on yksityisempää kuin ennen. 

Vatsalihaslaitteet sijaitsevat lähellä ristikkäistaljan yhteydessä olevaa 

rotaatiovatsalihaslaitetta, jolloin alueelle muodostuu pieni vatsalihasharjoi-

tuksiin keskittyvä osasto. Lämmittelyalueen ja muun kuntosalin väliin 

suunniteltiin seinärakenne, joka toimii samalla taljakahvojen säilytyksessä 
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(liite 10). Seinärakenne mahdollistaa myös esimerkiksi television sijoittamisen 

lämmittelyalueelle ja ristikkäistaljan vaatiman peilin kiinnittämisen.  

Kuva 23. Aerobinen lämmittelyalue (Mäensivu 2015) 

Taljakokonaisuuden ympärille sijoiteltiin painopakkalaitteet loogiseen järjes-

tykseen. Näistä reiden loitonnus- ja lähennyslaite, pakaraprässi sekä reiden 

koukistuslaite sijoitettiin lähelle ikkunaa käännettynä: tällöin laitteiden sijainti ja 

suunta mahdollistavat miellyttävän käytön. Kantavan pylvään luota poistettiin 

kaikki laitteet: tulevaisuudessa pylvääseen voidaan kiinnittää esimerkiksi eri-

laisia ripustuskoukkuja, jolloin sitä voidaan käyttää säilytyksessä. Pylvään va-

pauttaminen laitteista lisää myös avaruuden ja väljyyden tuntua, varsinkin kun 

kuntosalille katsotaan sisäänkäynnin luota. 

Levypainoalueella tehtiin pieniä muutoksia. Sohva ja näkymää rajanneet kau-

luspaidat poistettiin ja T-tanko siirrettiin ikkunan viereen (liite 6). Ikkunoihin 

suunniteltiin huurreteippaukset yksityisyyden takaamiseksi. Selänojennus-

penkki siirrettiin myös tälle puolelle, sillä siinä käytetään usein levypainoa lisä-

vastuksena. Painonnostolava säilyi ennallaan. Sen yhteyteen hankittiin turval-

lisuus- ja käyttömukavuussyistä levytankoteline, jotta pitkät tangot eivät nojaa 

seiniä vasten. Pitkien tankojen käyttö on helpompaa ja turvallisempaa, kun ne 

ovat vaaka-asennossa. Levytankotelineen sijoituksessa huomioitiin se, että 

tangot eivät kolahda mihinkään kun niitä siirrellään. Tämän vuoksi alueella ei 

ole muita laitteita tai telineitä. Kyykkykehikon eteen sijoitettiin suurempi peili ja 
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tilaa jakava aita poistettiin, jolloin avaruuden tuntu korostui entisestään. Nyrk-

keilysäkkikehikko käännettiin vaakasuoraan linjaan, kuitenkin niin että hätä-

poistumistie ei tukkiudu. Näyttävä nyrkkeilysäkkikehikko näkyy heti sisään tul-

taessa, jolloin se lisää positiivisen ensivaikutelman syntymistä. 

Venyttelyalue ja circuit-kiertoharjoittelutila 

Venyttelyalueen uusi sijainti on looginen pukuhuoneisiin nähden: usein verryt-

tely tapahtuu tatamilla, joka on pukuhuoneiden välittömässä läheisyydessä. 

Venyttelyalueen tatamimatto on visuaalisesti hallitseva elementti, joten se saa 

itseoikeutetusti olla hallitsevassa asemassa venyttelytilassa. Tatamin vierei-

selle seinälle sijoitettiin suuri peili, jota käyttäjät toivoivat kyselytutkimuksen 

mukaan. Peili helpottaa erilaisten lihas- ja venyttelyharjoitteiden suorittamista. 

Circuit-kiertoharjoittelualue sijoitettiin venyttelyalueen läheisyyteen, sillä usein 

ohjattujen tuntien päätteeksi tehdään lihasharjoitteita tatamilla. Kiertoharjoitte-

lutilasta muodostui oma erillinen tilansa, joka oli myös käyttäjien toivomukse-

na. Käyttäjät pitivät siitä, että kiertoharjoittelutila oli ”piilossa” muilta salin käyt-

täjiltä (Kyselylomaketutkimus 2015). Kiertoharjoittelutilaan on kulku myös au-

lasta, jolloin ei jouduta kiertämään koko kuntosalia, mikäli pukuhuoneessa ei 

tarvitse käydä. Lasiseinä ja lasiovi tuovat tilaan kaivattua luonnonvaloa, ja 

mahdollistavat ohjaajan näkemisen asiakaspalvelutiskille (liite 6). Purettuun 

väliseinärakenteeseen oli kiinnitetty puolapuut, ja se toimi myös jumppamatto-

jen säilytyksessä. Kuntosalin molemmat puolapuut siirrettiin kiertoharjoittelu-

alueelle, jolloin niitä molempia voidaan hyödyntää ohjatuilla tunneilla. Nämä 

palvelevat myös kuntosaliharjoittelijoita: tavoitteena oli saada kiertoharjoittelu-

alue myös kuntosaliharjoittelijoille houkuttelevaksi ja helposti lähestyttäväksi. 

Siisteyden kannalta ihanteellista oli sijoittaa jumppamatot ja jumppapallot sei-

nätelineisiin kiertoharjoittelualueelle. Kiertoharjoittelun molemmin puolin on 

wc-tiloja, sekä pukuhuoneissa että aulassa, joten juomapullon täyttäminen 

onnistuu nopeasti. 

Pukuhuoneet, wc ja suihkutilat 

Pukuhuoneita ei siirretty muualle, huolimatta niiden kaukaisesta sijainnista si-

säänkäyntiin. Koska kuntosali ei ole kovin suuri, ei matka ulko-ovelta puku-

huoneille tunnu liian pitkältä. Myös wc-tilojen sijainnin kannalta pukuhuonei-

den nykyinen sijainti on luonteva. Pukuhuoneisiin valittiin teemaan sopivat pel-

tiset säilytyskaapit ja kalusteita uusittiin. Naisten pukuhuoneessa säilytyskaa-
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pit korvasivat katosta riippuvan näköestesermin (kuva 24). Suunnitteluproses-

sin aikana naisten pukuhuoneeseen hankittiin infrapunasauna, joka sijoitettiin 

vinoon nurkkaukseen. Säilytyskaappien ja infrapunasaunan takia pukuhuo-

neen penkkejä jouduttiin vähentämään, mutta todennäköisesti ne riittävät 

normaalissa käytössä.  

Kuva 24. Naisten pukuhuone (Mäensivu 2015) 

Pukuhuoneisiin suunniteltiin myös suuret seinään nojaavat peilit ja ilmoitustau-

lut, jotka ovat näyttäviä sisustuselementtejä. Ilmoitustaulut ovat heti pukuhuo-

neiden sisäänkäyntien vieressä näkyvällä paikalla. Naisten pukuhuoneen ken-

käsäilytys ratkaistiin sijoittamalla seinähyllyjä kahteen kerrokseen infra-

punasaunan viereen. Seinähyllyjä sijoitettiin myös muualle pukuhuoneisiin, ja 

niiden yhteyteen valittiin teemaan sopivat naulakot (liite 7).  

Aula ja sisäänkäynti 

Alkuperäinen aula oli suhteessa samankokoinen kuin alkuperäiset pukuhuo-

neet, lämmittelyalue ja vapaapaino-alue yhteensä. Aulasta purettiin ravintolan 

aikainen baaritiski ja lava, ja lähes kaikista olemassa olevista kalusteista luo-

vuttiin. Muutamia Kukkapuron tuoleja säästettiin, ja ne ryhmiteltiin uudelleen 

(liite 9). Kenkä- ja vaatesäilytys siirrettiin heti sisääntulon vastaiselle seinälle 

(liite 8), johon sijoitettiin myös peili ja suuri ilmoitustaulu.  Aulaan suunniteltiin 

uusi asiakaspalvelutiski (liite 10), ja se sijoitettiin vanhan lavan paikalle, joka 

on looginen sijainti sisäänkäyntiä ajatellen. Näyttävien akustiikkaratkaisujen ja 

valaisimien avulla kiinnitetään käyttäjän huomio (kuva 25).  
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Kuva 25. Aula ja sisääntulo (Mäensivu 2015) 

Asiakaspalvelutiski sijaitsee valoisalla alueella, joka vaikuttaa virkistävästi 

myös yrittäjän viihtyvyyteen. Asiakaspalvelupisteestä on suora näkyvyys sekä 

kuntosalin että kiertoharjoittelualueen puolelle, jolloin yrittäjä on jatkuvasti tie-

toinen siitä, mitä missäkin tapahtuu. Kalusteessa on ovi, jolloin erillisiä serme-

jä ei tarvita asiakaspalvelun suljettua. Tiskille suunniteltiin sijoitettavaksi myös 

teemaan sopiva punainen retrohenkinen kahvikone, joka kannustaa asiakkaita 

lisäpalveluista maksamiseen. Lisäksi juomakaappi siirrettiin pois tiskin takaa, 

ja se on nyt asiakkaiden käytettävissä. Näillä pienillä muutoksilla on todennä-

köisesti merkittävä vaikutus oheistuotteiden myyntiin. Asiakaspalvelutiskin ta-

kana oleviin ikkunoihin suunniteltiin samanlainen puoliväliin ulottuva huurre-

teippaus, kuin kuntosalin puolen ikkunoihin. Tällöin tiskin takana olevat tieto-

koneet ja tarvikkeet eivät näy ulos. Aulasta kuntosalille johtava käytävä leveni, 

kun vanha seinärakenne korvattiin uudella. Käytävästä poistettiin ylimääräiset 

kalusteet, ja käytävässä sijainneet kuntosalilaitteet löysivät uudet paikkansa 

varsinaisen kuntosalin puolelta. Kulkuväylästä saatiin täysin esteetön ja turval-

linen.  

6.3 Pintamateriaalit ja värit 

Kuntosalin alkuperäisen lattiamateriaalin huonokuntoisuuden ja hajanaisuu-

den vuoksi koko kuntosalin alueen lattia uusittiin. Uudeksi lattiamateriaaliksi 
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valittiin julkitiloihin soveltuva Objectflorin Expona Flow vinyylimatto. Saman 

valmistajan vinyylimattoja on käytetty yleisesti kuntosalien lattiamateriaalina, 

etenkin Elixian kuntosaleilla (Lehtovaara 2015). Kuosiksi valittiin chevron-

kuvioinen puuta imitoiva malli Reclaimed Chevron. Kuosissa toistuvat diago-

naalit linjat, jotka on yleisesti koettu energisoiviksi ja aktivoiviksi (Augustin 

2009: 56–57). Kuvio on tuttu menneiltä vuosikymmeniltä, mutta se on myös 

hyvin suosittu tällä hetkellä. Puukuosi muistuttaa luonnosta, vaikkei vinyylimat-

to autenttinen materiaali olekaan. Lisäksi vinyylimaton sävy istuu hyvin tiikin 

kanssa, jota on käytetty aerobisen alueen alakatossa ja peseytymistilojen al-

laskalusteissa. Lattiamateriaalin vaihtaminen edellyttää, että vanha lattia tasoi-

tetaan ja keraamiset lattialaatat poistetaan. Lattiamateriaalin vaihtaminen on 

suurin yksittäinen kuluerä remontissa, joten siihen tarvitaan vuokranantajan 

rahoitusta.  Märkätilojen lattiamateriaaliksi valittiin Pukkilan retrohenkinen 

pennimosaiikkilaatta, jossa toistuvat pyöreät muodot.  

Seinien pintamateriaaleiksi valittiin sekä kestäviä maalipintoja että tapetteja. 

Eri maalisävyjä on neljä, ja ne noudattavat väriteemaa ja konseptia. Värisuun-

nitelman pohjavärinä on Tikkurilan Lumi-sävykartan puhtaan valkoinen sävy. 

Sävyllä lisätään huomattavasti tilojen raikkautta. Aktiivisten alueiden seinäpin-

noille valittiin värikylläinen punainen sävy, joka on lähtöisin yrityksen logosta 

(kuva 18). Punainen sävy erottuu hieman kuntosalilaitteiden pehmusteiden 

sävystä, mutta sopii silti hyvin niiden kanssa yhteen. Punaisen maalisävyn kiil-

toasteeksi valittiin puolikiiltävä, sillä kiiltävien pintojen on tutkittu energisoivan 

(Augustin 2009: 65). Valittu punainen sävy on värisävyltään lämmin, joka on 

ihanteellista aktiivisten alueiden värisuunnittelussa.  

Olemassa oleva vaaleansininen sävy valittiin kolmanneksi väriksi. Vaalean-

sinistä käytetään sekä aulassa että kiertoharjoittelualueella. Vaikka sininen on 

yleisesti ottaen rauhoittava väri, haluttiin kiertoharjoittelu- ja venyttelyalueesta 

tehdä värisuunnittelultaan yhtenäinen. Aulassa käytetty vaaleansininen sävy 

on jatkoa sisäänkäynnin sävyistä, jolloin julkisivu saadaan linkitettyä tilan si-

sustukseen. Vaaleansinisen sävyn kiiltoasteeksi valittiin puolihimmeä ja se on 

värisävyltään myös lämmin, mutta ei kovin värikylläinen. Neljäs sävy on hie-

man vihertävä turkoosi, ja sitä käytetään aerobisella alueella. Turkoosin kiilto-

aste on puolikiiltävä, ja tällä pyritään nostamaan tilan aktiivista tunnelmaa. Sä-

vyltään turkoosi on hieman viileämpi kuin punainen ja vaaleansininen, mutta 

se on silti värikylläinen. Tällöin värityksestä syntyvä vaikutus on sekä energi-
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soiva, että jokseenkin rentouttava. Aerobisella alueella sijaitseva sähkökeskus 

koteloitiin, jolloin tilan yleisilme muuttui siistimmäksi. Aerobisen alueen tur-

kooseille seinille on mahdollista teipata näyttäviä ja motivoivia suomenkielisiä 

tekstejä, mikäli niin halutaan. Kuntosalilla olevat pylväät suunniteltiin tarkoituk-

sella valkoisiksi: ne toimivat raja-alueina eri materiaaleille ja väreille, ja lisäksi 

niistä välittyy tietynlainen raidallisuus, jota ilmenee Piparminttu-väriteemassa. 

Kaikki seinien värisävyt on sijoiteltu siten, että katselukulmasta riippumatta 

kaikki värit näkyvät jossakin määrin (liite 11). Näin saadaan korostettua väri-

maailman harmonisuutta ja yhtenäistä värisuunnittelua. Kaikki kohteen ruske-

at ikkunankarmit ja ovet maalattiin valkoiseksi, jolloin päästiin eroon tunkkai-

sesta värityksestä. 

Maalisävyjen lisäksi Kuntokellarin tiloihin valittiin useita inspiroivia tapetteja (lii-

te 11). Tapetteja valittiin sellaisille alueille, joissa seiniin ei kohdistu kolahtelu-

ja. Painonnostolavan vastaiselle seinälle valittiin näyttävä 1950-luvun punai-

nen kuviotapetti, joka toimii katseenkiinnittäjänä kuntosalille tultaessa (kuva 

26). Kuvio on yksinkertainen, eikä näin ollen liian häiritsevä. Punainen kuosi 

sopii erityisen hyvin painonnostoalueelle, jossa suorittamisen tulisi olla teho-

kasta ja energistä.  

Kuva 26. Painonnostoalue (Mäensivu 2015) 
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Aerobiselle alueelle valittiin kolme erilaista luontoaiheista tapettia: laitteita vas-

tapäätä on suomalainen kesämaisema, ja laitteista katsottuna vasemmalla 

puolelle on rauhallisempi niittymaisema (liite 11). Molemmat valokuvatapeteis-

ta ovat retrohenkisiä ja niissä toistuu useita vihertävän sinisiä sävyjä (kuva 

27). 

Kuva 27. Aerobisen alueen maisematapetit (Mäensivu 2015) 

Ikkunasyvennykseen valittiin tyylitelty taivas-tapetti, joka on tapetoitu myös 

syvennyksen kattopintaan. Syvennykseen on sijoitettu kaareva vatsalihas-

penkki, joten lihasharjoitteita tehdessä käyttäjän katse kohdistuu liikkeen aika-

na kattoon. Tämä vuoksi myös katto tapetoitiin pieneltä alueelta. Tapetin kuosi 

on luonnollinen jatkumo ikkunoista näkyvällä maisemalle. Koska aerobinen 

lämmittelyalue on suhteellisen pieni ja matala tila verrattuna muuhun kuntosa-

liin, haluttiin maisematapeteilla lisätä tilan avaruutta ja viihtyvyyttä. Sinisiin sä-

vyihin päädyttiin myös lämpötilasyistä: aerobinen harjoittelu lisää muutenkin 

hikoilua, joten kenties se on mukavampaa viileän sävyisissä tiloissa. Aerobi-

sen alueen aktiivisuus ja energisyys perustuu luonnon voimaannuttavaan ja 

virkistävään vaikutukseen. Aina ei ole tarkoituksenmukaista aktivoida käyttäjiä 

perinteisillä voimakkailla väreillä ja valaistuksella, vaan sama vaikutus saa-

daan luotua myös visuaalisesti miellyttävillä maisemilla. 
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Venyttelyalueelle valittiin rauhoittava meriaiheinen valokuvatapetti, joka tape-

toidaan pukuhuoneiden seinäpintaan. Tapetissa toistuvat eri sävyiset siniset, 

joten myös tatami istuu värimaailmaan (kuva 28). Sinisen sävyt koetaan ylei-

sesti ottaen rauhoittavina, ja erityisen rauhoittava kokemus syntyy sekä vaa-

leansinisten että tummansinisten sävyjen yhdistelemisestä. Suurena pintana 

maisema tuntuu lähes aidolta. 

Kuva 28. Venyttelyalueen maisematapetti ja pukuhuoneiden ovisilhuetit (Mäensivu 2015) 

Pukuhuoneiden oviin suunniteltiin tyylitellyt silhuettihahmot, jotka kiinnittävät 

käyttäjien huomion (kuva 28). Naisten pukuhuoneen oveen suunniteltiin tee-

maan sopiva Marilyn-tyyppinen hahmo, ja miesten pukuhuoneen oveen sel-

keästi kuntosaliharjoitteluun liittyvä mieshahmo (liite 7). Pukuhuoneiden sijainti 

hahmottuu paremmin, kun niiden ovissa on suuret opasteet. Pukuhuoneisiin 

valittiin 1950-luvun henkiset tapetit: naisten pukuhuoneeseen punaisen sävyi-

nen ja miesten pukuhuoneeseen sinisen sävyinen. Molempien tapettien poh-

jasävy on valkoinen, joka sopii pukuhuoneiden muihin valkoisiin seiniin.  

Nyrkkeilysäkin luo valittiin mustavalkoisesta vanhasta valokuvasta teetetty va-

lokuvatapetti. Tapetin aiheeksi valittiin kuva 1950-luvun nyrkkeilyklassikko 

Rocky Marcianon ottelusta. 1950-luvun henkisyyttä lisäävät valokuvatapetissa 

alhaalla näkyvät valokuvaajat vanhoine kameroineen (liite 11). Kaikki valitut 

tapetit ovat kestäviä kuitutapetteja, joten niiden asentaminen ja puhtaanapito 

on helppoa. Tapeteissa olevat kuviot henkivät 1950-lukua, vaikka niiden ai-



56 

heet ja kuviot eroavat hieman toisistaan (liite 11). Kuvioissa toistuvat sekä 

suorakulmaiset että pyöreät muodot, ja tällä tilaan saadaan tuotua sopivasti 

visuaalista jännittävyyttä.  

Wc- ja suihkutilojen laatoiksi valittiin valkoiset mattapintaiset laatat eri ladon-

noilla. Allastasojen takana oleviin seiniin suunniteltiin kalanruotomalliin ladot-

tava laatoitus, ja muihin seiniin tiililadontamallinen laatoitus hieman suurem-

malla laatalla (liite 7). Laatoituskuviot ovat niin ikään 1950-luvun tyyppisiä. 

Wc- ja suihkutilat ovat yleisilmeeltään sekoitus suomalaista 1950-lukua ja ny-

kyaikaa. Pyöreään lattialaattaan yhdistettynä laattojen muodostamasta kuvio-

maailmasta saatiin kiehtova. 

6.4 Alakattoratkaisut ja valaistus 

Entisen ravintolan keittiön alueelta purettiin kaarevan betonijalan lisäksi kaa-

reva alakattorakenne. Ravintolan aikainen metallisälekatto oli huonokuntoi-

nen, joten se päädyttiin vaihtamaan. Uudesta alakatosta suunniteltiin suoralin-

jainen ja materiaaliksi valittiin tiikki. Alakatto on moduulirakenteinen ja avatta-

vissa, joten huoltotoimenpiteet onnistuvat vaivattomasti. Moduulin kooksi valit-

tiin 1200 x 600 mm, jolloin myös suuret upotettavat valaisimet istuvat siihen. 

Alakattomateriaali tuo tilaan palan luontoa, ja lisäksi tiikki on hyvin 1950-luvun 

henkinen materiaali.  

Valaistussuunnittelun pohjana toimivat olemassa olevat valaisimet. Ristikkora-

kenteinen alakatto kupuvalaisimineen (kuva 9) tuo mieleen jossakin määrin 

1950-luvun amerikkalaisen elokuvamaailmaan. Valaisinten kuvut ovat kuin ta-

kahuoneiden peilivaloissa olleita hehkulamppuja. Kuntosalin puoleista alakat-

torakennetta ei lähdetty vaihtamaan sen hyväkuntoisuuden vuoksi.  Olemassa 

oleviin kattovalaisimiin valittiin tehokkaammat ja miellyttävän valkoisen valon 

antavat valonlähteet. Aulan valaisimista yksi valaisin siirrettiin uuden kiertohar-

joittelutilan puolelle ja lisäksi kiertoharjoittelualueelle hankittiin yksi vastaava 

valaisin lisää (liite 12). Näin saatiin vanhan baaritiskin kohdalla ollut pimeä 

alue valaistua. Vanhan baaritiskin yläpuolella olleet riippuvalaisimet poistettiin 

käytöstä. Aulasta siirretyn valaisimen tilalle valittiin näyttävä himmennettävä 

riippuvalaisin, joka johdattaa kuntosalin käyttäjät aulan asiakaspalvelupisteen 

luo. Lisäksi tämä valaisin antaa miellyttävän valon työskentelyyn, ja himmen-
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nettävyydellä saavutetaan useita miellyttäviä valaistustilanteita. Tuulikaapin 

valaisimeksi valittiin Yki Nummen suunnittelema plafondi, jossa on punaiset 

yksityiskohdat. Pala suomalaista 1950-luvun designia on paikallaan heti si-

sään tultaessa. Näyttävänä sisustuksellisena yksityiskohtana toimii Selettin 

Vegaz-valokirjain, jossa on hehkulampun malliset valonlähteet. Kirjaimeksi va-

littiin Kuntokellarin mukaisesti K-kirjain. Valokirjain voidaan sijoittaa esimerkik-

si ikkunalaudalle, josta se näkyy myös ulos. Venyttelytilan yläpuolella olleiden 

valaisinten tilalle valittiin muotokieleltään1950-luvun henkiset himmennettävät 

valaisimet (liite 12). Himmennettävyys on ihanteellista erityisesti loppuvenytte-

lyjen aikana: tällöin häikäisy saadaan minimoitua, kun harjoitteita tehdään se-

lällään maaten. 

Wc-tiloihin valittiin IP-luokitukseltaan oikeanlaiset riippuvalaisimet pyöreiden 

peilien molemmille puolille. Alkuperäisistä halogeenivalaisimista luovuttiin, sillä 

ne kuumentuivat ja häikäisivät. Lisäksi halogeenivalot luovat yleisesti heikon 

pistemäisen valaistuksen, joka ei ole ihanteellista. Halogeenivalaisimet on 

mahdollista korvata huomaamattomilla yleisvalaisimilla, mikäli riippuvalaisimi-

en lisäksi halutaan enemmän yleisvaloa. Pukuhuoneiden seinille valittiin niin 

ikään Selettin hauskat neonputkesta valmistetut seinävalaisimet, joiden eri kir-

jaimista voidaan muodostaa haluttuja sanoja tai kuvioita. Selettin valaisimet 

ovat hauskoja yksityiskohtia, ja ne henkivät teeman mukaista amerikkalaista 

1950-lukua.  

Aerobiselle alueelle valittiin kaksi suurta alakattoon upotettavaa kattovalaisin-

ta, jotka antavat tasaisen ja virkistävän yleisvalon alueelle. Samanlainen upo-

tettava valaisin valittiin myös vapaapaino-alueen nurkkaan, jossa jatkuu sama 

alakattorakenne kuin aerobisella alueella. Aerobisen alueen takaseinälle 

suunniteltiin epäsuora valaistus: alakatto ei ole aivan seinässä kiinni, ja sen 

reunaan valittiin lednauha valaisemaan takaseinää. Samanlainen lednauha 

suunniteltiin myös väliseinärakenteen toiselle puolelle valolistan taakse. Täl-

löin myös ristikkäistaljan luona on miellyttävä valaistus. Näiden valaisimien li-

säsi valokuvatapettien luo valittiin suunnattavat spottivalaisimet, jotka saavat 

tapettien maisemat lähes heräämään henkiin.  

Dynaamista valaistusta ei kohteeseen lopulta suunniteltu, vaikka sillä olisi hy-

vinvoinnin kannalta positiivinen vaikutus. Ratkaisuun päädyttiin taloudellisista 

syistä, ja lisäksi erilaisten käyttäjien viihtyvyys tuli huomioida. Miellyttäviä va-
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laistusolosuhteita on yhtä monta kuin on käyttäjiä: joku saattaa viihtyä lämpi-

män värisessä valaistuksessa, jonkun toisen mielestä sama valaistus saattaa 

tuntua liian rentouttavalta kuntosaliharjoitteluun. 

Kuntokellarin akustiikkaa oli jo aiemmin parannettu rakentamalla akustoivia 

seinärakenteita teräslasiseinien päälle (Manninen-Ursin 2014). Asiakkaat eivät 

kokeneet yleistä äänimaailmaa häiritseväksi, muutamia poikkeuksia lukuun ot-

tamatta. Päällekkäinen äänentoisto ohjattujen tuntien ja kuntosalin puolen 

kanssa koettiin jossain määrin häiritseväksi. (Kyselytutkimus 2015.) Uusi väli-

seinä on rakenteeltaan jonkin verran ääntäeristävä, ja sen lisäksi circuit-

kiertoharjoittelutilan yläpuolelle suunniteltiin useista pyöreistä akustiikkalevyis-

tä muodostuva alakattomainen rakenne. Akustiikkalevyt ovat kuin pilviä, kun 

niitä katsotaan mustaa kattorakennetta vasten. Levyt on sijoiteltu siten, että ne 

eivät estä valaisimista lankeavaa valoa laskeutumasta tilaan. Levyihin on 

mahdollista asentaa myös pieniä valaisimia, mikäli lisävalaistusta kaivataan. 

Samoja akustiikkalevyjä valittiin myös aulan asiakaspalvelutiskin yläpuolelle. 

Myös pukuhuoneisiin on mahdollista hankkia samankaltaisia ripustettavia 

akustiikkalevyjä, mikäli tilojen akustiikkaa halutaan parantaa.  

7 YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli suunnitella toimiva, esteettinen ja viihtyisä kuntosali, joka 

vastaa alan kilpailutilanteeseen ja erottuu positiivisella tavalla kilpailijoistaan. 

Tavoitteena oli myös lisätä käyttäjien kuntosaliharjoittelun aktiivisuutta ja 

energisyyttä, ja luoda tiloista visuaalisesti mielenkiintoisia. Lisäksi suunnitel-

man tuli vastata käyttäjien toiveisiin ja tarpeisiin, sekä parantaa sellaisia osa-

alueita, jotka koettiin kyselylomaketutkimuksen perusteella ongelmallisiksi. 

Projektin tavoitteena oli myös kerätä tietoa kuntosalin toiminnallisuuden pa-

rantamisesta, laitteiden vaatimista tilavarauksista ja kuntosalin suunnittelun 

tärkeimmistä osa-alueista. 

Työn tuloksena syntyi erityisen teeman omaava, visuaalisesti ja toiminnallises-

ti miellyttävä kuntosali, jossa suurimmat käyttäjien kokemat tilasuunnitteluun 

liittyvät ongelmakohdat on ratkaistu. Uusi pohjaratkaisu on selkeä ja looginen. 

Uudet pintamateriaalit ja värit tekivät tilasta visuaalisesti kiehtovan. Aiheen 

kannalta tärkeisiin asioihin paneuduttiin huolellisesti: tutkimustietoa kuntosali-
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en ja aktivoivien tilojen suunnittelusta saatiin laajalti, ja sitä sovellettiin suunni-

telmaan. Uuden tiedon soveltaminen suunnitelmaan toteutettiin sisustusarkki-

tehdin ammattitaidon avulla. Laitteet sijoiteltiin järkevästi sekä laitevalmistaji-

en, terveystarkastajien, olemassa olevien ratkaisujen että omien havaintojen 

pohjalta.  Pintamateriaaleja, akustiikkaa ja valaistusta parannettiin, ja sisus-

tuksellisilla ratkaisuilla kuntosalista saatiin teorian puitteissa aktivoiva. Kun-

tosalista ei kuitenkaan suunniteltu ainoastaan aktivoivaa, vaan myös rauhoit-

tumiseen tarkoitetut tilat suunniteltiin tarkoituksenmukaisiksi. 

Tilasuunnittelun vaikutukset käyttäjiin voidaan havaita kuitenkin vasta sitten, 

kun suunnitelma on toteutettu. Tällä hetkellä voidaan arvailla, onko tiloilla vai-

kutusta käyttäjien aktiivisuuteen ja liikuntamotivaatioon. Teorian perusteella 

on, mutta käytäntö on aina eri asia. Toteutuksen jälkeen saattaa tulla ilmi joi-

takin sellaisia asioita, joita ei suunnittelussa osattu huomioida, ja jotka vaikut-

tavat tiloista syntyvään vaikutelmaan. Teoriassa käyttäjien aktiivisuutta, liikun-

tasuoritusten tehoa ja motivaatiota on mahdollista ohjailla tilaratkaisuilla. Ai-

heeseen liittyy kuitenkin monia muitakin osa-alueita, jotka vaikuttavat käyttä-

jän mielentilaan. Tällaisia ovat esimerkiksi sisäinen motivaatio, henkilökohtai-

sista lähtökohdista johtuvat taustatekijät ja muut ympäristötekijät. Ei voida sa-

noa, että penkistä nousee 50 kg enemmän, kun kuntosalille maalataan punai-

nen seinä. Kyllä, punaisen seinän maalaaminen voi vaikuttaa yleiseen mielen-

tilaan, mutta syy-yhteyksiä tulisi tarkastella laajemmin myös muista kuin ym-

päristöpsykologisista näkökulmista.  

Itse uskon siihen, että hyvin suunnitellussa ja visuaalisesti miellyttävässä ti-

lassa on helpompi olla ja hengittää. Näin se myös on, mutta toisiin ihmisiin vi-

suaaliset tekijät vaikuttavat enemmän kuin toisiin. Jollekin on yhdentekevää, 

miltä kuntosali näyttää, mutta toisille kuntosalin visuaalisuus on erittäin tärke-

ää. Tunkkaisessa ja pimeässä tilassa on aivan erilaista olla, kuin valoisassa ja 

raikkaassa.  

Suunnittelun yhtenä haasteena oli laajan käyttäjäryhmän monenlaisten toivei-

den ja tarpeiden täyttäminen. Suunnitelmasta pyrittiin tekemään sellainen, jo-

ka miellyttää suurinta osaa käyttäjistä. Yleisiä käyttäjien toivomia asioita olivat 

valoisuus, raikkaus, siisteys ja avara yleisilme, ja nämä toteutuivat. Yksittäisiä 

toiveita pyrittiin huomioimaan siinä määrin, kuin oli järkevää. Joidenkin toivei-

den ja tarpeiden toteutuminen on kuitenkin kiinni itse yrittäjästä, esimerkiksi 
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kuntosalilaitteiden uusiminen ja siisteyden ylläpitäminen. Näihin asioihin pyrit-

tiin vaikuttamaan järkevillä sisustusratkaisuilla, kuten säilytysratkaisuilla ja uu-

sille laitteille varatuilla tilavarauksilla. Suunnitelmassa ei puututtu äänentois-

toon, sillä sekin on yrittäjän harkinnan alainen asia.  

Yhtenä työn tavoitteena oli saada lisää käyttäjätietoa erityisesti kuntosalien 

toiminnallisuuden parantamisesta. Hiljaista tietoa saatiin sekä kyselytutkimuk-

sesta että kuntosaliharjoittelijoiden havainnoinnista, ja se hyödynnettiin suun-

nittelussa. Tarkoituksena oli saada myös yleispätevää tietoa kuntosalilaittei-

den tilavarauksista, sijoittelusta ja turvallisuudesta. Tiedon palaset löytyvät 

suunnitelmasta, mutta kirjoitettuna kokonaisuutena sitä ei ole. Laitteiden tila-

varaukset ovat oikeita, ja ne ovat sekä laitevalmistajan että terveystarkastajan 

hyväksymiä, mutta yleispätevää ohjetta kuntosalilaitteiden sijoitteluun ei tässä 

opinnäytetyössä tehty. Suunnitteluohjeen kokoaminen olisi hyvää jatkoa tälle 

opinnäytetyölle, sillä yhtenäisen suunnitteluoppaan laatiminen kuntosaleille 

helpottaisi jatkossa niiden suunnittelua. Suunnitteluoppaassa olisi hyvä yhdis-

tellä eri laitevalmistajien, käyttäjien, terveystarkastajien ja yrittäjien näkemyk-

siä aiheesta. 

Tämä suunnitelman myötä kohteeseen saatiin sisustusarkkitehdin tuomaa li-

säarvoa, ja uskon, että se lisää yrityksen kilpailukykyä: sekä uudet asiakkaat 

että nykyiset ovat todennäköisesti tyytyväisiä suunnitelmaan. Työ ylitti tilaajan 

odotukset ja toivomukset. Toimeksiantajalta saadun palautteen perusteella 

voidaan päätellä, että suunnitelmasta tuli onnistunut. Toki varsinainen toteu-

tusvaihe vaatii aina tarkennuksia suunnitelmaan, ja joitakin muutoksia saattaa 

tulla.  
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8 ARVIOINTI 

Projektin eteneminen vaati hyvää projektinhallintakykyä ja kokonaiskuvan 

hahmottamiskykyä. Lisäksi oleellista oli soveltaa eri lähteistä hankittua tietoa 

käytännön suunnitelmaan. Työn edetessä korostuivat suunnittelijan aloitekyky 

ja omatoiminen suunnitteluote. Työ oli kokonaisuudessaan erittäin antoisa: 

omakohtaiset lähtökohdat tekivät suunnittelusta miellyttävää ja merkityksellis-

tä. Kyselylomaketutkimuksen toteuttaminen oli erityisen mielenkiintoista: vas-

tauksien läpikäyminen antoi täysin uudenlaista perspektiiviä suunnitteluun. 

Haasteita löytyi myös tästä projektista, kuten jokaisesta sisustussuunnittelu-

projektista. Aluksi huomasin pyristeleväni tilan asettamissa rajoissa ja käyttäji-

en kirjavissa toiveissa, mutta kun tästä vaiheesta päästiin eteenpäin, alkoivat 

palaset loksahdella paikoilleen. Lattiamateriaalin uusiminen oli yksi iso kyn-

nyskysymys. Kymen Seudun Osuuskaupan talousjohtaja Vireniuksen mukaan 

suurempaa remonttia tiloihin ei ole lähivuosina suunnitteilla, joten suunnitel-

man toteutuminen saattaa siirtyä tulevaisuuteen. Vaikka alkuperäisenä tarkoi-

tuksena oli tehdä sellainen suunnitelma, joka voitaisiin toteuttaa osissa, lat-

tiamateriaalin vaihto asetti tälle rajat. Seinärakenteiden purkaminen ja uusien 

rakentaminen on järkevää sitten, kun lattiamateriaali vaihdetaan. Jos rakentei-

ta lähdetään purkamaan, ja lattia vaihdetaan vasta viiden vuoden päästä, jou-

dutaan tekemään väliaikaisratkaisuja, esimerkiksi paikkaamalla lattiaan jääviä 

aukkoja. Koska väliaikaisratkaisuista on tapana tulla pysyviä, on toivottavaa 

että koko remontti toteutetaan kerralla.  

Persoonallisen teeman löytyminen otti aikansa, mutta siitä seuranneet toistu-

vat ahaa-elämykset olivat ehdottomasti työprosessin parhainta antia. Suunnit-

telun yksi suurimmista haasteista oli ennen kaikkea suunnittelijan itselleen 

asettamat vaatimustasot, mitään keskinkertaista ratkaisua ei hyväksytty. Han-

kalista tilanteista kuitenkin selvittiin, ja kaikki tehdyt ratkaisut ovat käyttökel-

poisia. Työstä saatuja tuloksia voidaan hyödyntää vastaavanlaisissa kohteis-

sa, joissa tavoitellaan aktiivista ja energistä tunnelmaa. 
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Hyvä Kuntokellarin asiakas,

Opiskelen Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa muotoilua, suuntautumisvaihtoehtonani on 
sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu. Opinnäytetyönäni teen kokonaisvaltaisen 
sisustussuunnitelman Kuntokellarin tiloihin. 

Opinnäytetyössäni tutkin, onko kuntosalin käyttäjien aktiivisuuteen, liikuntasuoritusten 
tehokkuuteen ja liikuntamotivaatioon mahdollista vaikuttaa tilaratkaisuilla. Miten laitteiden 
sijoittelu, tilaratkaisut, värit ja valaistus vaikuttavat kuntosalin käyttäjien viihtyvyyteen? 

Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää Kuntokellarin asiakkaiden mieltymyksiä nykyisiin 
tilaratkaisuihin, ja toiveita uusien tilaratkaisujen suhteen. 

Näetpä sisustuksen merkityksen suurena tai pienenä, tärkeää on juuri Sinun vastauksesi. 
Tarkoituksena on suunnitella laajalle käyttäjäryhmälle soveltuva kuntosali, joka toiminnallisuuden 
ja esteettisyyden lisäksi aktivoi käyttäjiä ja vaikuttaa positiivisesti heidän liikuntasuorituksiinsa.  

Kerään aineistoa kolmella eri tavalla: 

1. Kyselylomakkeella

2. Pukuhuoneissa olevilla ajatuskartoilla

3. Mahdollisilla haastatteluilla, joilla syvennän kyselystä saamaani tietoa.

Ole mukana vaikuttamassa tulevaan treeniympäristöösi! 

Voit jättää kyselyn nimettömänä tai laittaa nimesi ja puhelinnumerosi viimeiselle sivulle, jos olet 
halukas haastateltavaksi myöhemmin. Luethan kysymykset huolellisesti ja vastaat jokaiseen 
kohtaan. Palautathan lomakkeen kuntosalin aulassa olevaan laatikkoon. 

Kysely käsitellään luottamuksellisesti. Kenenkään henkilöllisyys ei paljastu. 

Kyselylomakkeen täyttäminen kestää noin 15–20 minuuttia. 

Kiitos vastauksistasi! 

Marianne Mäensivu  

marianne.maensivu@gmail.com 

+358 40 842 2318 
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HENKILÖTIEDOT 

1. Sukupuoli 2. Ikä

         mies _____ 

nainen 

3. Kuinka usein käyt kuntosalilla?

1-2 kertaa viikossa 

3-4 kertaa viikossa 

Useammin kuin neljä kertaa viikossa 

______________________________________________ 

4. Millainen avainkortti sinulla on?

1 kk 

3 kk 

6 kk 

12 kk 

Kerta- tai sarjalippu 

5. Minkä takia harjoittelet kuntosalilla? Voit valita useita vaihtoehtoja.

Peruskunnon parantaminen tai ylläpitäminen 

Lihasten kasvattaminen 

Kehon muokkaaminen 

Painonhallinta 

Hyvinvointi, hyvä mieli ja olo 

___________________________________________________________________________________________________ 
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6. Kuinka kauan olet ollut Kuntokellarin asiakkaana?

         ______________________________________________________ 

7. Oletko suositellut Kuntokellaria tuttavillesi?

______________________________________________________ 

8. Oletko harkinnut kuntosalin vaihtoa lähitulevaisuudessa? Jos olet, miksi?

en 

kyllä 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

YLEISTÄ 
9. Kuinka tärkeänä pidät seuraavia asioita kuntosalilla?

Asteikolla 1-5. Ympyröi seuraavista sopivin vaihtoehto. 

ei mitään melko vähän jonkin melko      erittäin  
merkitystä merkitystä verran tärkeä tärkeä 

merkitystä 

Esteettömyys, helppokulkuisuus 1 2 3 4 5 

Looginen laitejärjestys  1 2 3 4 5 

Lattiamateriaali 1 2 3 4 5 

Seinäpinnat ja peilit 1 2 3 4 5 

Riittävä valaistus 1 2 3 4 5 

Toimiva akustiikka, ei melua  1 2 3 4 5 

Värikkyys  1 2 3 4 5 

Välineillä omat selkeät paikat 1 2 3 4 5 

Siisteys 1 2 3 4 5 

Pukuhuoneiden toimivuus  1 2 3 4 5 

Wc- ja suihkutilojen toimivuus 1 2 3 4 5 

Selkeä sisäänkäynti ja viihtyisä aula 1 2 3 4 5 

Musiikintoisto  1 2 3 4 5 

Näkymä ulos, yksityisyys  1 2 3 4 5 
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KUNTOKELLARIN NYKYTILANTEEN ARVIOINTI 
Arvioi tämän hetkinen tilanne asteikolla 1-5.  Ympyröi seuraavista sopivin vaihtoehto. 

10. TOIMINNALLISUUS.

Ajattele seuraavia tekijöitä ainoastaan niiden toimivuuden kannalta. Kuinka hyvin seuraavat asiat toimivat 
tällä hetkellä?  

ei lainkaan  heikosti jonkin verran  melko hyvin       erittäin 
hyvin 

Esteettömyys, helppokulkuisuus 1 2 3 4 5 

Lattiamateriaali 1 2 3 4 5 

Seinäpinnat ja peilit 1 2 3 4 5 

Valaistus 1 2 3 4 5 

Pukuhuoneet  1 2 3 4 5 

Wc- ja suihkutilat 1 2 3 4 5 

Sisäänkäynti ja aulatilat 1 2 3 4 5 

Musiikintoisto  1 2 3 4 5 

Näkymä ulos, yksityisyys  1 2 3 4 5 

Circuit-kiertoharjoittelualue  1 2 3 4 

11. Onko kuntosalilla riittävästi laitteita? Jos ei, mitä toivoisit lisää?

kyllä 

ei 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

12. Tukeeko kuntosalilaitteiden sijainti ja järjestys oman harjoittelusi etenemistä?

kyllä 

jonkin verran 

ei 

5 
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13. Onko kuntosalilla sellaisia laitteita, joita et mielelläsi käytä? Miksi et käytä?

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

14. Onko kuntosalilla tarpeeksi peilejä? Jos ei, minne niitä tarvitaan mielestäsi lisää?

kyllä 

ei 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

15. Onko kuntosalilla meluisaa?

kyllä 

jonkin verran 

ei 

16. Löytyvätkö kaikki tarvittavat välineet nopeasti ja vaivattomasti?

kyllä 

ei 

Muita kommentteja liittyen tilojen toiminnallisuuteen: 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
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KUNTOKELLARIN NYKYTILANTEEN ARVIOINTI 
Arvioi tämän hetkinen tilanne asteikolla 1-5.  Ympyröi seuraavista sopivin vaihtoehto. 

17. ESTEETTISYYS JA VISUAALISUUS.

Ajattele seuraavia tekijöitä ainoastaan ulkonäön perusteella. Kuinka hyvin seuraavat asiat vastaavat omia 
mieltymyksiäsi tällä hetkellä? Ympyröi seuraavista sopivin vaihtoehto. 

ei lainkaan  heikosti jonkin verran  melko hyvin       erittäin 
hyvin 

Lattiamateriaali 1 2 3 4 5 

Seinämateriaalit 1 2 3 4 5 

Värimaailma  1 2 3 4 5 

Siisteys 1 2 3 4 5 

Pukuhuoneet  1 2 3 4 5 

Wc- ja suihkutilat 1 2 3 4 5 

Sisääntulo ja aula 1 2 3 4 5 

Kalusteet 1 2 3 4 5 

Circuit-kiertoharjoittelualue 1 2 3 4 5

Kommentteja liittyen tilojen esteettisyyteen: 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

18. Oletko käynyt muilla Kouvolan seudun kuntosaleilla?

kyllä 

en 

19. Jos vastasit edelliseen kysymykseen Kyllä:

Millainen on Kuntokellarin yleinen laatutaso verrattuna alueen muihin vastaaviin liikuntapaikkoihin? 

selkeästi  jonkin verran tasavertainen  jonkin verran  selkeästi 
heikompi heikompi  parempi parempi 

1 2 3 4 5 
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20. Mihin olet erityisen tyytyväinen Kuntokellarin nykyisissä tiloissa?

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

21. Oletko huomannut joitakin epäkohtia, joihin toivoisit ratkaisua?

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

22. Mitä toivot uudistetuilta tiloilta?

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

23. Uskotko käyväsi kuntosalilla useammin, jos tilat uudistetaan asiakkaiden toiveiden
mukaisesti? 

kyllä 

ehkä 

en 

24. Uskotko viihtyväsi kuntosalilla kauemmin, jos tilat uudistetaan asiakkaiden toiveiden
mukaisesti? 

kyllä 

ehkä 

en 

25. Uskotko sisustuksen vaikuttavan harjoittelusi tehokkuuteen?

kyllä 

ehkä 

en 

Kiitos vastauksistasi! 

Voit jättää kyselylomakkeen aulassa olevaan laatikkoon. 
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WC

4,6 m²

WC

4,3 m²

VARASTO

5,6 m²

TEKN.TILA

3,5 m²

WC-

SUIH

3 m²

WC-

SUIH

2,8 m²

TUULIK.

3,7 m²

VARASTO

5,6 m²

Uusi

laite

Uusi

laite

A

A

B

B

KUNTOSALILAITTEET

Mitat mm ja tilavaraukset:

KL1 Nyrkkeilysäkki 3030 x 1440

Tilavaraus 4000 x 3000

KL2 Punnerruspenkki 1300 x 1300

Tilavaraus 1600 x 2000

KL3 T-tanko/kulmasoutu 1800 x 300/1000

Tilavaraus 2200 x 1400

KL4 Selänojennuspenkki 1300 x 920 / 590 / 280

Tilavaraus  2000 x 1300

KL5 Smith-kiskopunnerruslaite 1400 x 900

Tilavaraus 2700 x 2700

KL6 Hack/jalkaprässilaite 2200 x 750

Tilavaraus 2700 x 1900

KL7 Power rack-kyykkykehikko 1200 x 1500

Tilavaraus: painonnostolavalle ei sijoiteta muuta

KL8 Scott-hauiskääntöpenkki 720 / tanko 1300  x 850

Tilavaraus 1800 x 1800

KL9 Dippiteline 720 x 850

Tilavaraus 1400 x 1800

KL10 Pohjelaite 1300 x 600

Tilavaraus 1900 x 1800

KL11 Peck Deck 1350 x 1100

Tilavaraus 1800 x 1700

KL12 Selänojennus/vatsalaite 1300 x 900

Tilavaraus 1800 x 1500

KL24 Soutulaite 2000 x 750 / 300

Tilavaraus 2300 x 1100

KL25 Kuntopyörä 1. 1050 x 500

Tilavaraus 2000 x 1000

KL26 Kuntopyörä 2. 1150 x 550

Tilavaraus 2000 x 1000

KL27 Crosstrainer 1. 2200 x 500

Tilavaraus 2400 x 1000

KL28 Crosstrainer 2. 2200 x 500

Tilavaraus 2400 x 1000

KL29 Juoksumatto 2000 x 800

Tilavaraus 2700 x 1500

KL30 Vatsa/selkäpenkki 1900 (vaakatasossa) x 500

Tilavaraus 1900 x 600

KL31 Tasapenkki 1350 x 280

Tilavaraus 1600 x 1400

KL32 Tasa/vinopenkki 1300 x 300

Tilavaraus 1600 x 1400

KL33 Puolapuut 2 kpl 800 x K2300

Tilavaraus 800 x 1000

KL34 Circuit-kiertoharjoittelun paineilmavastuslaite 800-1500 x 800-1200 (laitteesta riippuen)

Tilavaraus keskimäärin 1250 x 1250

KL1

KL2 KL3

KL4

KL5

KL6

KL7

KL8

KL9KL10
KL11

KL12

KL13

KL14

KL15

KL16

KL17

KL18

KL19

KL20

KL21

KL22

KL23

KL24

KL25

KL26

KL27

KL28

KL29

KL30

KL33

KL32 KL31 KL32

KL34 KL34 KL34
KL34 KL34

KL34KL34KL34KL34

KL34

KL13 Pakaraprässi 1900 x 950

Tilavaraus 2400 x 1500

KL14 Reiden koukistuslaite 1500 x 850

Tilavaraus 2000 x 1500

KL15 Reiden loitonnus/lähennyslaite 1550 x 600 / 1600 ääriasennossa

Tilavaraus 2200 x 2200

KL16 Reiden ojennuslaite 1100 x 900

Tilavaraus 2000 x 1500

KL17 Vaakaprässi 1700 x 900

Tilavaraus 2300 x 1500

KL18 Dippilaite 1000 x 600

Tilavaraus 1700 x 1500

KL19 Ylä- ja alataljayhdistelmä 1000 x 650 + penkki 410 x 610

Tilavaraus 3000 x 1500

KL20 Ristikkäistalja 2500 x 600

Tilavaraus 2700 x 1500

KL21 Rotaatiovatsalihaslaite 1250 x 600 / 900 ääriasennossa

Tilavaraus 1600 x 1500

KL22 Vatsalihaslaite, AbCoaster 1400 x 750 / 500

Tilavaraus 1700 x 900

KL23 Kaareva vatsapenkki 1700 x 400

Tilavaraus 2000 x 900

Liite 5 
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1:100
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PINTAMATERIAALIT

L1. Objectflor Expona Flow 9830 Reclaimed Chevron. 700 x 120 mm. 

Restalattiat. Listatalo lattialista 324-00, valkoinen, mänty. LSK 3300 x 12 x 42

mm.

L2. WC- ja peseytymistiloissa: Pukkila Pennimosaiikki KRC-289 black. 

Lasittamaton klinkkeri, himmeä. 315 x 315 x 4 mm. Napin halkaisija 18 mm.

Saumauslaasti Casco Manhattan 4102. Silikoni saumavärin mukaan.

S1. Pukkila Color C10910M, mattavalkoinen. 96 x 196 x 7 mm. Saumauslaasti

Casco Manhattan 4102. Ladotaan kalanruotomalliin. Sauman leveys 2 mm.

Silikoni saumavärin mukaan.

S2. Pukkila White R2402, mattavalkoinen. 200 x 400 x 7,7 mm. 

Saumauslaasti Casco Manhattan 4102. Tiililadonta vaakasuuntaisesti, 

1

2

. 

Silikoni saumavärin mukaan. Kahteen ulkonurkkaan laattalistat Progress 

Projolly Square CPJQAC 08. 8 mm, polished stainless steel.

S3. Tikkurila Lumi-sisustusmaali, himmeä, sävy 4043 Iglu.

S7. Seinäruusu York Bistro 750 KB8648 kuitutapetti. Tasakohdistus 13 cm.

S8. Seinäruusu York Bistro 750 KB8650 kuitutapetti. Tasakohdistus 13 cm.

K1. Tikkurila Paneelikatto, valkoinen. Vesiohenteinen, peittävä 

paneelikattomaali. Olemassa oleva paneelikatto maalataan uudelleen.

Infrapuna-

sauna

Hiusten-

kuivaaja

A

B

A

B

C

C

D

D

S1

laattalista

S2

S2

S3

S3

Taulu

laattalista

B

A

S8

S7

S7

S8

S3

S3

TUOTTEET: WC- JA SUIHKUTILAT:

a. PEILI: Pyöreä peili, peilin halkaisija 800 mm, mustat ohuet kehykset

b. PEILI: Ikea Grundtal, halkaisija 600 mm, syvyys 30 mm. Kehykset ruostumatonta terästä.

c. PESUALLAS:

Pukuhuoneiden yhteydessä olevat wc-tilat:

Kuub Fixed sizes basins, drain to back, centered. FKB31. LSK 1100 x 400 x 90 mm.

d. PESUALLASKAAPPI JA PESUALLAS:

NORO Fix Trend 550 1314. LSK 560 x 320 x 515 mm. Pesuallas posliinia, ylivuotosuoja. Itsestään 

sulkeutuvat hiljaiset kiskot. Toimitus ilman pohjaventtiiliä ja vesilukkoa. Lakattu mattavalkoinen.

e. ALLASKALUSTE:

Teetetään mittatilaustyönä. Pukuhuoneiden wc-tilat: kalusteen leveys 1950 mm, syvyys 500, korkeus 372. 

Vetimet Domus Classica Ines-vetokahvat 4 kpl, 118 x 23 mm. HVL aitoviilu teak 06, runko MDF 22 mm. 

Putkituksille aukot pohjaan, tasoon roska-aukko. Vetolaatikot.

f. HANA:

Axor Montreux

2-ote pesuallashana pienille altaille DN15

g. HANA JA BIDEE:

Hansgrohe Logis 70 Bidette pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

h. WC-PAPERITELINE:

Smedbo Villa wc-paperiteline K241. Kromattu messinki, pinta kiillotettu. LSK 160 x 40 x 167 mm.

i. SAIPPUA-ANNOSTELIJA:

Clas Ohlson pumppupullo saippualle, valkoinen 34-2070-1. Keramiikkaa.

j. SUIHKUVERHO:

OYOY Mumi-suihkuverho, harmaa/valkoinen 116898. Pituus 2000 mm, leveys 1600 mm. Polyesteri, 

teräspurjerenkaat.

k. JAKKARA:

SKAGERAK Cobbler-jakkara, tiikki S1600635. LSK 470 x 330 x 460 mm.

Olemassa oleva käsipaperiannostelija säilytetään. Wc-istuimet ja lattiakaivonkannet säilytetään.

S1

S2

S2

S2

Taulu

S2

S2

S2

S2

S2

S2
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S3
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e
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g

h
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j

j
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l

l

m

m

ppp

p
p

o o

o

p

f

f
f

oo

q

q

S3

TUOTTEET: PUKUHUONE:

l. PUKUKAAPIT:

AJ-TUOTE Ekonomi pukukaapit

Sylinterilukot, jauhemaalattu harmaaksi, vaatetanko kolmella 

koukulla,  ilmastointiaukot ylä- ja alareunoissa.

Naisten pukuhuone 2kpl:

Leveys 900, syvyys 500, korkeus 1800. 6-jakoiset ovet, osastojen jako 3.

Miesten pukuhuone 2 kpl:

Leveys 600, syvyys 500, korkeus 1800. 4-jakoiset ovet, osastojen jako 2.

m. PEILI:

Leveys 800 mm, korkeus 1800 mm > yhteensopiva pukukaappien 

korkeuden kanssa, nojaa seinään.

Mustat kehykset SevenArtin valikoimista.

n. SEINÄNAULAKKO:

Evita, Peroba. LK 1000 x 100 mm. 5 koukkua/naulakko. Valkoinen.

o. PENKIT:

JUNET Sinulle, LKS 1600 x 350 x 420 mm. Saarni, valkoinen.

p. SEINÄHYLLYT:

IKEA Ekby Hemnes seinähyllyt, LSK 1190 x 280 x 18 mm. Ekby Walter 

kannattimet, LSK 30 x 280 x 310 mm. Kannattimet vahataan Osmo 

Colorin puuvahalla, sävy 3143 Konjakki.

q. ILMOITUSTAULUT:

Mitat: LK 800 x 1100 mm. Magneettitaulu/päällystetty korkki. Ilman 

kehyksiä.

L1

L1

L2/K1

L2/K1

K1

K1

Silhuettifiguurit oviin

Silhuettifiguurit oviin

a

a

n
n n

n

n
n

S2

Liite 7, 1/3 
Pukuhuoneet 
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TUOTTEET: WC- JA SUIHKUTILAT:

a. PEILI: Pyöreä peili, peilin halkaisija 800 mm, mustat ohuet kehykset
b. PEILI: Ikea Grundtal, halkaisija 600 mm, syvyys 30 mm. Kehykset ruostumatonta terästä.
c. PESUALLAS:

Pukuhuoneiden yhteydessä olevat wc-tilat:
Kuub Fixed sizes basins, drain to back, centered. FKB31. LSK 1100 x 400 x 90 mm.

d. PESUALLASKAAPPI JA PESUALLAS:
NORO Fix Trend 550 1314. LSK 560 x 320 x 515 mm. Pesuallas posliinia, ylivuotosuoja. Itsestään sulkeutuvat
hiljaiset kiskot. Toimitus ilman pohjaventtiiliä ja vesilukkoa. Lakattu mattavalkoinen.

e. ALLASKALUSTE:
Teetetään mittatilaustyönä. Pukuhuoneiden wc-tilat: kalusteen leveys 1950 mm, syvyys 500 mm, korkeus 372 mm. 
Vetimet Domus Classica Ines-vetokahvat 4 kpl, 118 x 23 mm. HVL aitoviiluTiikki, runko MDF 22 mm. Putkituksille aukot
pohjaan, tasoon roska-aukko. Vetolaatikot.

f. HANA:
Axor Montreux
2-ote pesuallashana pienille altaille DN15

g. HANA JA BIDEE:
Hansgrohe Logis 70 Bidette pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

h. WC-PAPERITELINE:
Smedbo Villa wc-paperiteline K241. Kromattu messinki, pinta kiillotettu. LSK 160 x 40 x 167 mm.

i. SAIPPUA-ANNOSTELIJA:
Clas Ohlson pumppupullo saippualle, valkoinen 34-2070-1. Keramiikkaa.

j. SUIHKUVERHO:
OYOY Mumi-suihkuverho, harmaa/valkoinen 116898. Pituus 2000 mm, leveys 1600 mm. Polyesteri, teräspurjerenkaat.

k. JAKKARA:
SKAGERAK Cobbler-jakkara, tiikki S1600635. LSK 470 x 330 x 460 mm.

Olemassa oleva käsipaperiannostelija säilytetään.
Wc-istuimet ja lattiakaivonkannet säilytetään.

h

l. PUKUKAAPIT:
AJ-TUOTE Ekonomi pukukaapit. Sylinterilukot, jauhemaalattu harmaaksi, vaatetanko kolmella koukulla,
ilmastointiaukot ylä- ja alareunoissa.
Naisten pukuhuone 2kpl:
Leveys 900, syvyys 500, korkeus 1800. 6-jakoiset ovet, osastojen jako 3.
Miesten pukuhuone 2 kpl:
Leveys 600, syvyys 500, korkeus 1800. 4-jakoiset ovet, osastojen jako 2.

m. PEILI:
Leveys 800 mm, korkeus 1800 mm > yhteensopiva pukukaappien korkeuden kanssa, nojaa seinään.
Mustat kehykset SevenArtin valikoimista.

n. SEINÄNAULAKKO:
Evita, Peroba. LK 1000 x 100 mm. 5 koukkua/naulakko. Valkoinen.

o. PENKIT:
JUNET Sinulle, LSK 1600 x 350 x 420 mm. Saarni, valkoinen.

p. SEINÄHYLLYT:
IKEA Ekby Hemnes seinähyllyt, LSK 1190 x 280 x 18 mm. Ekby Walter kannattimet, LSK 30 x 280 x 310 mm.
Kannattimet vahataan Osmo Colorin puuvahalla, sävy 3143 Konjakki.

q. ILMOITUSTAULUT:
Mitat: LK 800 x 1100 mm. Magneettitaulu/päällystetty korkki. Ilman kehyksiä.

l

o

q

h
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Uusi seinä + Vetrospace Air tilanjakajaseinä

lasiliukuovella ja kiinteällä ikkunaosuudella.

Juomakaappi

Koristekuntopyörä

Punainen "retro"

kahvikone
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E
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L1. Objectflor Expona Flow 9830 Reclaimed Chevron. 700 x 120 mm. 

Restalattiat. Listatalo lattialista 324-00, valkoinen, mänty. LSK 3300 x 12 x 

42 mm.

L2. Pukkila Pennimosaiikki KRC-289 black. Lasittamaton klinkkeri, himmeä.

315 x 315 x 4 mm. Napin halkaisija 18 mm.

Saumauslaasti Casco Manhattan 4102. Silikoni saumavärin mukaan.

S1. Pukkila Color C10910M, mattavalkoinen. 96 x 196 x 7 mm. 

Saumauslaasti Casco Manhattan 4102. Ladotaan kalanruotomalliin. 

Sauman leveys 2 mm. Silikoni saumavärin mukaan.

S2. Pukkila White R2402, mattavalkoinen. 200 x 400 x 7,7 mm. 

Saumauslaasti Casco Manhattan 4102. Tiililadonta vaakasuuntaisesti, 

1

2

. 

Silikoni saumavärin mukaan. Ulkonurkkaan laattalista Progress Projolly

Square CPJQAC 08. 8 mm, polished stainless steel.

S3. Tikkurila Lumi-sisustusmaali, himmeä, sävy 4043 Iglu.

S4. Tikkurila sisäremonttimaali, puolihimmeä, sävy H436 V.sininen

K1. Tikkurila Paneelikatto, valkoinen. Vesiohenteinen, peittävä 

paneelikattomaali. Olemassa oleva paneelikatto (wc/suihkutilat) / kaikki 

ritilärakenteet maalataan uudelleen.

IKKUNAKARMIT MAALATAAN VALKOISIKSI. Tikkurila Unica Akva 

metallipintaisten ikkuna/ovikarmien maalaukseen. Väri valkoinen. Sävy 

sovitetaan seinämaalin sävyyn.

WC-OVET MAALATAAN VALKOISIKSI. Tikkurila Unica Akva puupintojen 

maalaukseen. Väri valkoinen. Sävy sovitetaan seinämaalin sävyyn.

Säilytettävät patterikoteloinnit maalataan valkoisiksi.
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Uusi seinä + Vetrospace Air tilanjakajaseinä

lasiliukuovella ja kiinteällä ikkunaosuudella.

OSALEIKKAUS E-E

OSALEIKKAUS F-F

TUOTTEET:

a. PEILI: Peilin halkaisija 800 mm, mustat ohuet kehykset

c. PESUALLAS:

Aulan wc:

Kuub Fixed sized basins, drain to back, centered. FKB30. LSK  600 x 400 x 90 mm.

e. ALLASKALUSTE:

Teetetään mittatilaustyönä. Aulan wc-tila: kalusteen leveys 1250 mm, syvyys 500 

mm, korkeus 372 mm. Vetimet Domus Classica Ines-vetokahvat 4 kpl, 118 x 23 

mm. HVL aitoviilu teak 06, runko MDF 22 mm. Putkituksille aukot pohjaan,

tasoon roska-aukko. Vetolaatikot.

f. HANA:

Axor Montreux

2-ote pesuallashana pienille altaille DN15

h. WC-PAPERITELINE:

Smedbo Villa wc-paperiteline K241. Kromattu messinki, pinta kiillotettu. LSK 160 

x 40 x 167 mm.

i. SAIPPUA-ANNOSTELIJA:

Clas Ohlson pumppupullo saippualle, valkoinen 34-2070-1. Keramiikkaa.

Olemassa oleva käsipaperiannostelija säilytetään.

Wc-istuimet ja lattiakaivonkannet säilytetään.

m

Kehystetyt

mustavalkoiset/

punaiset julisteet

S3

S3

S4

K1

S4

S4

S4

s

m. PEILI:

L 800 mm, K 1800 mm. Mustat kehykset Seven Artin valikoimista.

r. TUOLIT:

Olemassa olevat Kukkapuron Skaala-tuolit.

s. HYLLY:

IKEA Vittsjö-hylly myyntituotteille. LSK 1000 x 300 x 1750 mm. Musta.

t. ROSKA-ASTIAT

IKEA Knodd-roskakorit 2 kpl. Halkaisija 340 mm, korkeus 320 mm. Musta.

v. AKUSTIIKKAPANEELIT:

ECOPHON Solo Circle, halkaisija 800 / 1200 mm, paksuus 40 mm. Valkoinen
v

v

v

Vetrospace Glass Panel

1006 x 2045

2821-407

Vetrospace Sliding Door

1006 x 2045

2821-603

Kehystetyt värikkäät julisteet

Kenkäsäilytys

rr

Asiakaspalvelutiski

piir.nro 08_2

Juomakaappi

WC

Liite 8, 2/3 
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a. PEILI c. ALLAS e. ALLASKALUSTEEN VIILU JA VETIMET f. HANA h. WC-
PAPERITELINE 

i. SAIPPUA-
ANNOSTELIJA m. PEILI 

r. TUOLI s. HYLLY t. ROSKA-ASTIA v. AKUSTIIKKAPANEELIT u. ILMOITUSTAULU KURAMATTO KAHVIAUTOMAATTI 

SEINÄKELLO 

ERILAISIA 
1950-LUVUN 
TYYLISIÄ  
KEHYSTETTYJÄ 
JULISTEITA 



TUOTTEET

l. PUKUKAAPIT:

AJ-TUOTE Ekonomi pukukaapit

sylinterilukot, jauhemaalattu harmaaksi, vaatetanko kolmella koukulla,  ilmastointiaukot ylä- ja alareunoissa.

Naisten pukuhuone 2kpl:
Leveys 900, syvyys 500, korkeus 1800. 6-jakoiset ovet, osastojen jako 3. 
Miesten pukuhuone 2 kpl:
Leveys 600, syvyys 500, korkeus 1800. 4-jakoiset ovet, osastojen jako 2.

m. PEILI:

Leveys 800 mm, korkeus 1800 mm > yhteensopiva pukukaappien korkeuden kanssa, nojaa seinään

Mustat kehykset SevenArtin valikoimista

n. SEINÄNAULAKKO:

Evita, Peroba. LK 1000 x 100 mm. 5 koukkua/metri. Valkoinen.

o. PENKIT:

JUNET Sinulle, LSK 1600 x 350 x 420 mm. Saarni, valkoinen.

p. SEINÄHYLLYT:

IKEA Ekby Hemnes seinähyllyt, LSK 1190 x 280 x 18 mm. Ekby Walter kannattimet, LSK 30 x 280 x 310 mm. 

Kannattimet vahataan Osmo Colorin puuvahalla, sävy 3143 Konjakki.

q. ILMOITUSTAULUT:

Mitat: LK 800 x 1100 mm. Magneettitaulu/päällystetty korkki. Ilman kehyksiä.

r. TUOLIT:

Olemassa olevat Kukkapuron Skaala-tuolit.

s. HYLLY:

IKEA Vittsjö-hylly myyntituotteille. LSK 1000 x 300 x 1750 mm. Musta.

t. ROSKA-ASTIAT:

IKEA Knodd-roskakorit 2 kpl. Halkaisija 340 mm, korkeus 320 mm. Musta.

u. ILMOITUSTAULU:

Mitat: L2000 K1800 mm. Kehystämätön, musta. Voidaan koota kahdesta osasta.

v. AKUSTIIKKAPANEELIT:

ECOPHON Solo Circle, halkaisija 800 / 1200 mm, paksuus 40 mm. Valkoinen.
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Painonnostolava

Koukut:

välinesäilytys

Käsipainot/

muut irtovälineet

Matto

Tatami

Kenkäsäilytys

Infrapuna-

sauna

Naulakko

OPTIO:

TOIMINNALLINEN

HARJOITTELU

52 m²

CIRCUIT-

KIERTOHARJOITTELUALUE

60 m²

AULA

59 m²

150 m²

LÄMMITTELYALUE

40 m²

VENYTTELYALUE

40 m²

PAINOPAKKALAITTEET LEVYPAINOLLISET

PUKUHUONE N

18 m²

PUKUHUONE M

12 m²

VAPAAPAINO-ALUE

28 m²

WC M

11 m²

WC N

12 m²

ASIAKASPALVELU

A

A

B

B

WC

4,6 m²

WC

4,3 m²

VARASTO

5,6 m²

TEKN.TILA

3,5 m²

WC-

SUIH

3 m²

WC-

SUIH

2,8 m²

TUULIK.

3,7 m²

KUNTOSALILAITTEET

KL1 Nyrkkeilysäkki

KL2 Punnerruspenkki

KL3 T-tanko/kulmasoutu

KL4 Selänojennuspenkki

KL5 Smith-kiskopunnerruslaite

KL6 Hack/jalkaprässilaite

KL7 Power rack-kyykkykehikko

KL8 Scott-hauiskääntöpenkki

KL9 Dippiteline

KL10 Pohjelaite

KL11 Peck Deck

KL12 Selänojennus/vatsalaite

KL13 Pakaraprässi

KL14 Reiden koukistuslaite

KL15 Reiden loitonnus/lähennyslaite 
KL16 Reiden ojennuslaite
KL17 Vaakaprässi

KL18 Dippilaite

KL19 Ylä- ja alataljayhdistelmä

KL20 Ristikkäistalja

KL21 Rotaatiovatsalihaslaite

KL22 Vatsalihaslaite, AbCoaster

KL23 Kaareva vatsapenkki

KL24 Soutulaite

KL25 Kuntopyörä 1

KL26 Kuntopyörä 2

KL27 Crosstrainer 1

KL28 Crosstrainer 2

KL29 Juoksumatto

KL30 Vatsa/selkäpenkki

KL31 Tasapenkki

KL32 Tasa/vinopenkki

KL33 Puolapuut 2 kpl

KL34 Circuit-kiertoharjoittelun paineilmavastuslaite

VÄLINEET JA TARVIKKEET

V1 Käsipainoteline 1

V2 Käsipainoteline 2

V3 Kahvakuulateline

Gymstick Pro 61098-0. Mitat LSK 1000 x 700 x 750 mm, musta.

V4 Jumppamattoteline 2 kpl ja jumppamatot

Gymstick jumppamattoteline kiinteä. L500 mm, piikin pituus 340 mm,

mahtuu 30 kpl 1 cm paksuisia mattoja.

V5 Jumppapalloteline

2 kpl. LS 2000 x 500 mm 3-4 palloa/teline,

asennuskorkeus 1800 mm. Jälleenmyy esim. Omasali Oy.

V6 Levytankoteline

Ironfit. 10 tangolle. Mitat LK 1300 x 1000 mm, paino 25 kg.

Musta, kromatut tangonpidikkeet.

V7 Tarviketeline

V8 Levypainoteline

V9 Säilytyslaatikot

V10 Vaaka

PEILIT

Mitat mm LxK

P1 1200 x 1900

P2 1900 x 1900

P3 1600 x 1900 (kohdistus nurkkaan)

P4 2100 x 1900

P5 3500 x 2550

P6 6600 x 1900 (koostuu palasista, kohdistus nurkkaan)

P7 2700 x 1900 (kohdistus nurkkaan)

P8 6400 x 1900 (koostuu palasista, kohdistus nurkkaan)

P9 5250 x 1900 (koostuu palasista, kohdistus tatamimaton mukaan)

P10 4500 x 1500 (koostuu palasista, sijoitetaan jumppapallotelineen alle)

KL1

KL2 KL3

KL4

KL5

KL6

KL7

KL8

KL9KL10

KL11

KL12

KL13

KL14

KL15

KL16

KL17

KL18

KL19

KL20

KL21

KL22

KL23

KL24

KL25

KL26

KL27

KL28

KL29

KL30

KL33

KL32 KL31 KL32

KL34 KL34 KL34
KL34 KL34

KL34KL34KL34KL34

KL34

V1

V1V1 V2 V3

V4

V5 V5

V10

V9

V7

V6

V8

V8

V8

V8

det06

det05

Uusi

laite

Uusi

laite

u

r

r

r

r

r r

rr

m

s

08_2

08_1

m

m

l

l

o
o

o o

p

p

p

o

q

q

VARASTO

5,6 m²

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

vvv

v

vv

v

v

v

t t

TUOTTEET

Osa tuotekoodeista detaljipiirustuksissa det05 ja det06. Valaisimet piirustuksessa 010.

a. PEILI: Peilin halkaisija 800 mm, mustat ohuet kehykset

b. PEILI: Ikea Grundtal, halkaisija 600 mm, syvyys 30 mm. Kehykset ruostumatonta terästä.

c. PESUALLAS:

Pukuhuoneiden yhteydessä olevat wc-tilat:

Kuub Fixed sizes basins, drain to back, centered. FKB31. LSK 1100 x 400 x 90 mm.

Aulan wc:

Kuub Fixed sized basins, drain to back, centered. FKB30. LSK  600 x 400 x 90 mm.

d. PESUALLASKAAPPI JA PESUALLAS:

NORO Fix Trend 550 1314. LSK 560 x 320 x 515 mm. Pesuallas posliinia, ylivuotosuoja. 

Itsestään sulkeutuvat hiljaiset kiskot. Toimitus ilman pohjaventtiiliä ja vesilukkoa. Lakattu 

mattavalkoinen.

e. ALLASKALUSTE:

Teetetään mittatilaustyönä. Vetimet Domus Classica Ines-vetokahvat 4 kpl, 118 x 23 mm.

HVL aitoviiluTiikki, runko MDF 22 mm. Putkituksille aukot pohjaan, tasoon roska-aukko. 

Vetolaatikot.

f. HANA:

Axor Montreux

2-ote pesuallashana pienille altaille DN15

g. HANA JA BIDEE:

Hansgrohe Logis 70 Bidette pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

h. WC-PAPERITELINE:

Smedbo Villa wc-paperiteline K241. Kromattu messinki, pinta 

kiillotettu. LSK 160 x 40 x 167 mm.

i. SAIPPUA-ANNOSTELIJA:

Clas Ohlson pumppupullo saippualle, valkoinen 34-2070-1. Keramiikkaa.

j. SUIHKUVERHO:

OYOY Mumi-suihkuverho, harmaa/valkoinen 116898. Pituus 2000 mm, leveys 1600 mm.

         Polyesteri, teräspurjerenkaat.

k. JAKKARA:

SKAGERAK Cobbler-jakkara, tiikki S1600635. LSK 470 x 330 x 460 mm.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8
P9

P10

Liite 9
 Kalustepohjapiirustus 

1:100



KOHDE

TMI KUNTOKELLARI

Kauniskankaantie 2

45360 VALKEALA

07.04.2015

PIIR.No PÄIVÄYS

SISÄLTÖ MITTAKAAVA

1:20

Marianne Mäensivu

sisustusarkkitehtuuri

huonekalusuunnittelu

muotoilu

+358408422318

marianne.maensivu(a)gmail.com

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo

PIIRUSTUSLAJI

SUUN.ALA TYÖ No

RAKENNUS-

TOIMENPIDE

JUOKS. No

KALUSTEPIIRUSTUS

TILANJAKAJASEINÄ/

SÄILYTYSKALUSTE

SIS ARK      015-002  08_1

MUUTOS

JOKELA 2:44

Lastulevy 11mm paksu

1000450

Hylly

Hyllyjen alle kulmaraudat37
2

35
0

3500

350

Runko 50 * 100
Runko 50 * 100

Välikappale säätää

keskivälin 50 * 50 tai 50 * 100

Rungon kiinnitys kulmaraudoilla maahan

proppaamalla. Tarvittaessa runkotolppien

sisäpuolelle vinotuet.

Lastulevy n. 11 mm

Rungon asennusväliksi sopii

k-400 eli 400 mm välein

keskeltä keskelle

sisämitta

johon hyllyt

tulee

Kokonaisleveys

372

Alajuoksu 50 *100

Lastulevy 11 mm
Lastulevy 11 mm

372

26
00

350

Runko 50 * 100

Runko 50 * 100

Välikappaleet esimerkiksi 50 * 50

K-400 välein pystysuunnassa

Yläjuoksu 50 * 100

26
00

Hyllyjen alle kulmaraudat

Hyllyjen kiinnitys sivusta piilokiinnityksellä.

Reiät kitataan ennen koko rakenteen maalausta.

37
5

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

37
5

3500
1000450

Hyllyjen takaseiniksi lastulevy n. 11 mm

Välikappaleet

esimerkiksi 50 * 50

K-400 välein

pystysuunnassa

150

Runkotolpat 50 * 100

Runkotolpat 50 * 100

Yläjuoksu 50 * 100

Alajuoksu 50 *100

25
00

439

950

Hyllyjen mitat:

Levyn paksuus n. 22 mm +

laminaattipinnoite + kulmaraudat

5 kpl 350 x 950 mm

5 kpl 350 x 400 mm

Alimmat hyllyt

1 kpl 350 x 989 mm

1 kpl 350 x 439 mm

Peitelevyjen mitat tarkistetaan

rakenteen valmistuttua.

Seinärakenne pohjamaalataan

valkoiseksi.

Peitelevy ensimmäisen hyllyn

alareunaan sokkeliksi + peitelistat

lastulevyjen reunoihin

989

400

Peitelevy ensimmäisen hyllyn

alareunaan sokkeliksi + peitelistat

lastulevyjen reunoihin

Pitkien taljakahvojen

 säilytys

Liite 10, 1/2 
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3000

1
1

0
0

Työpöytä

L2980

K750

S800

Rungon sisään liukuva

ovi L700 mm

Syvennys 550 mm.

Ovelliset hyllykaapit mapeille

L600 S450

3
5

0
6

0
0

1
5

0

2100

1200900

800 600 600

Ulkonevan rakenteen ja

sokkelin alle led-nauha.

Yhtenäinen taso

1
1

0
0

9
0

0

8
0

0

Peitelevy työpöydän sivun ja

hyllykaappien taustojen

eteen

Teetetään

mittatilauskalusteena.

Materiaalit:

Runko ja etulevyt valkoinen

melamiini

RST sokkeli

500

2
1

0
0

Liite 10, 2/2 
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Silhuettifiguurit oviin

Silhuettifiguurit

oviin

Pylväät ja

yläikkunoiden karmit

maalataan valkoiseksi.

h

2

6

0

0

Ovitarrat

poistetaan.

Tuulikaapin seinät ja ovenkarmit

sisäpuolelta+ patteri/putket

maalataan valkoiseksi

Patterikoteloinnit ja ikkunankarmit

maalataan valkoiseksi.

Huurreteippaukset

ikkunoihin

Huurreteippaukset

ikkunoihin

Huurreteippaukset

ikkunoihin

Huurreteippaukset

ikkunoihin

Huurreteippaukset

ikkunoihin

S1. Pukkila Color C10910M, mattavalkoinen. 96 x 196 x 7 mm. Saumauslaasti 

Casco Manhattan 4102. Ladotaan kalanruotomalliin. Sauman leveys 2 mm. Silikoni saumavärin mukaan.

S2. Pukkila White R2402, mattavalkoinen. 200 x 400 x 7,7 mm. 

Saumauslaasti Casco Manhattan 4102. Tiililadonta vaakasuuntaisesti, 

1

2

. Silikoni saumavärin mukaan.

Kahteen ulkonurkkaan laattalistat Progress Projolly Square CPJQAC 08. 8 mm, polished stainless steel.

S3. Tikkurila Lumi-sisustusmaali, himmeä, sävy 4043 Iglu.

S4. Tikkurila sisäremonttimaali, puolihimmeä, sävy J436 V.sininen

S5. Tikkurila sisäremonttimaali, puolikiiltävä, sävy M323 Punainen

S6. Tikkurila sisäremonttimaali, puolikiiltävä, sävy H366 Turkoosi

S7. Seinäruusu York Bistro 750 KB8648 kuitutapetti. Tasakohdistus 13 cm.

S8. Seinäruusu York Bistro 750 KB8650 kuitutapetti. Tasakohdistus 13 cm.

S9. Valokuvatapetti. Rebel Walls. Finland. Kuva yrityksen kuvapankista. Seinän mitat L3500 x 

K2500 mm. Tapetin tilausmitat 3550 x 2550 mm, sisältää 50 mm leikkausvarat.

S10. Valokuvatapetti Scandiwall Horizon SC012785. Seinän mitat L7000 x K2600 mm.

Tapetin tilausmitat 7200 x 2650, sisältää leikkausvarat.

S11. Seinäruusu Giant Stem 110391 kuitutapetti. Tasakohdistus 16 cm.

K1. Tikkurila Paneelikatto, valkoinen. Vesiohenteinen, peittävä paneelikattomaali.

Olemassa oleva paneelikatto (wc/suihkutilat) / kaikki ritilärakenteet maalataan uudelleen.

K2. Ideapuu Oy. Alakatto. Puurima, tiikki. 1200 x 600 mm

K3. Olemassa oleva katto maalataan valkoiseksi.

SÄILYTETTÄVÄT PATTERIKOTELOINNIT MAALATAAN VALKOISIKSI.

PINTAMATERIAALIT:

L1. Objectflor Expona Flow 9830 Reclaimed Chevron. 700 x 120 mm. Restalattiat.

Listatalo lattialista 324-00, valkoinen, mänty. LSK 3300 x 12 x 42 mm.

L2. WC- JA SUIHKUTILOIHIN: Pukkila Pennimosaiikki KRC-289 black. Lasittamaton klinkkeri, himmeä. 

315 x 315 x 4 mm. Napin halkaisija 18 mm. Saumauslaasti Casco Manhattan 4102.

Silikoni saumavärin mukaan.

S13. Valokuvatapetti. Mustavalkoinen, 50-luvun nyrkkeilijöistä. Kuva kuvapankista.

Seinän mitat L 3820, K 2600 mm.

S14. Valokuvatapetti Rebel Walls. Cloud Puff R11451. Tapetoidaan sekä seinät että katto. Seinän

mitat L 4500 mm, K ~2400 mm. Tapetin tilausmitat 4550 x 2450 mm + katon tapetti. Katon 

pinta-ala ~ 5 m²

L1

L1

L1

K2/L1

L1

L1

K1/L2

K1/L2

K1/L2

K3/L1

OPTIO:

Tyylitelty suomenkielinen teksti valkoisella

Kumimatto

2000 x 2400

2
0
0
0

2400Kumimatto

3500 x 1000

3
5
0
0

1000

Kumi-

matto

2000 x

1000

1000

2
0
0
0

Kumimatto

2000 x 5600

2
0
0
0

5600

OPTIO: Tyylitelty suomenkielinen teksti valkoisella

Kaikki putket maalataan seinien

sävyihin sopiviksi.

K3/L1

Seinämateriaalit

tarkemmin

toteutusvaiheessa.

K1/L2

K1/L2

K1/L2

K1/L2

K1/L2
K3/L2

K3/L1

K3/L2

K2/L1

Kattopinnassa olevat

vanhat rakenteet puretaan,

ilmastointiputket maalataan

mustiksi

Lattiamateriaali

puretaan betoniin asti,

päälle asennetaan uusi

vinyylilattia.

Ovet, katto ja seinät

maalataan.

KAIKKI IKKUNANKARMIT MAALATAAN VALKOISIKSI. Tikkurila Unica Akva

metallipintaisten ikkuna/ovikarmien maalaukseen. Väri valkoinen.

Sävy sovitetaan seinämaalin sävyyn.

AULAN WC-OVET MAALATAAN VALKOISIKSI. Tikkurila Unica Akva

puupintojen maalaukseen. Väri valkoinen. Sävy sovitetaan seinämaalin sävyyn.

Wc-ovet

maalataan

valkoisiksi

Ikkunankarmit

maalataan

valkoisiksi

Ikkunankarmit

maalataan

valkoisiksi

Ikkunankarmit

maalataan

valkoisiksi

Ikkunankarmit

maalataan

valkoisiksi

S12. Valokuvatapetti Rebel Walls. Lonely tree in meadow with vintage look. Kuva yrityksen

kuvapankista. Seinän mitat L 3800, K2500 mm. Tapetin tilausmitat 3850 x 2550 mm, sisältää 50 mm leikkausvarat.

Liite 11, 1/2 
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TMI KUNTOKELLARI: SISUSTUSSUUNNITELMA | PINTAMATERIAALIT Liite 11, 2/2 
Pintamateriaalit 

S1.  
LAATTA. PUKKILA COLOR 
C10910M 96 x 196 

S2.  
LAATTA. PUKKILA WHITE 
R2404 200 x 400 

S3.  
MAALISÄVY. 
TIKKURILA LUMI HIMMEÄ 
4043 IGLU 

S4.  
MAALISÄVY. 
TIKKURILA J436 
PUOLIHIMMEÄ 

S5.  
MAALISÄVY. 
TIKKURILA M323 PUOLIKIILT. 

S6.  
MAALISÄVY. 
TIKKURILA H366 PUOLIKIILT. 

S7. 
TAPETTI. 
YORK BISTRO 750 KB8648 

S8. 
TAPETTI. 
YORK BISTRO 750 KB8650 

S9. 
VALOKUVATAPETTI. 
REBEL WALLS. FINLAND 

S10. 
VALOKUVATAPETTI. 
SCANDIWALL. HORIZON 
SC012785 

S11. 
TAPETTI. 
GIANT STEM 110391 

S12. 
VALOKUVATAPETTI. 
REBEL WALLS. LONELY TREE IN MEADOW 
WITH VINTAGE LOOK 

S13. 
VALOKUVATAPETTI. 
ERIKOISTILAUKSENA. 
KUVA KUVAPANKISTA 

S14. 
TAPETTI. 
REBEL WALLS. CLOUD PUFF 
R11451 
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L1. 
JULKITILAN VINYYLIMATTO. 
OBJECT FLOR EXPONA FLOW. 
RECLAIMED CHEVRON 9830 

L2. 
LATTIALAATTA. 
PUKKILA PENNIMOSAIIKKI. 
KRC-289 BLACK. 315 x 315  

K2. 
ALAKATTOMATERIAALI. 
IDEAPUU. TIIKKI 1200 x 600 

HVL AITOVIILU TIIKKI 
TEAK 06 
WC-TILOJEN 
ALLASKALUSTEISSA 



POS6. Seletti Neon Art- neon kirjainvalaisimet. Mitat 250 x 170 mm. Teksti vapaa.

POS7. Seletti Vegaz- kirjainvalaisin K. 4,8 W LED. Mitat: korkeus 600 mm. Metallia. Sijoitetaan aulaan joko lattialle,

ikkunalaudalle tai kenkähyllyjen päälle.

POS8. LED-nauha. 4000 K. Asennetaan alakaton reunan taakse epäsuoraksi valonlähteeksi. Väliseinässä

asennus valolistan taakse.

POS9. XAL Combo Round 063-3287-6710. 77 W e LED 8800 lm. 4000 K. Runko valkoinen. Mitat: halkaisija

1240 mm, korkeus 154 mm. Asennetaan alakattoon upotettuna. Kytkennät ennallaan. Valot syttyvät kun

takaosan valaistuksen kytkee päälle aulasta.

POS10 YKI plafondi kattovalaisin 320100. Punainen, PMMA-akryylikupu. 4 x 40W E27. Mitat: halkaisija 500 mm,

korkeus 130 mm. Valonlähteeksi esimerkiksi Airam Classic Pro LED 8W E27 4000K LED-lamppu 2-4 kpl.

POS11 XAL Sasso+ Midi Offset WLS spottivalaisin 048-2130617S. 11W cob LED, 540 lm, 4000K, CRI80. 365° 

rotaatio, 35 ° kallistus. Halkaisija 100 mm, korkeus 160 mm. Asennuslevy 052-1932447. Asennetaan 

alakattoon upotettuna samaan kytkentään kattovalaisinten kanssa. Suunnataan seinään valaisemaan 

valokuvatapetteja.

Wc-tilojen halogeenispottivalaisimet poistetaan käytöstä. Tilalle voidaan hankkia yksi suurempi yleisvalaisin kattoon

keskitetysti. 4000 K, LED. IP20.
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VALAISIMET:

POS1. Olemassa oleva valaisin, uusi valonlähde. 4000 K.1000-1800 lm.

1* Uusi valaisin, samanlainen kuin olemassa oleva.

1** Olemassa oleva valaisin siirretään toiseen kiskoon.

POS2. Olemassa oleva valaisin, uusi valonlähde 4000 K. 1000-1800 lm.

2* Uusi valaisin, samanlainen kuin olemassa oleva.

POS3. XAL Disc-o 350 direct. 072-11366380. 15 W LED 1600 lm. CRI 85. 4000 K. Rungon

väri musta, opaalikupu. Mitat: halkaisija 350 mm, korkeus 45/77 mm. Himmennettävissä

Dali-ohjauksella. Himmennettävyyden ohjaus uudella katkaisijalla. Peruskytkentä olemassa

olevilla kytkennöillä.

POS4. SATTLER Circolo 230.69.01.00.  81 W LED 10300 lm. CRI 85. 4000 K. Rungon väri 

valkoinen. Mitat: halkaisija 1320 mm, korkeus 107 mm. Himmennettävissä Dali-ohjauksella.

Yläpuolella oleva valaisin siirretään toiseen paikkaan. Asennuskorkeus noin 2200-2400 

mm, tarkistetaan paikan päällä.

POS5.  KIBISI Bulb Fiction P1 pendant

Opaalilasi, runko alumiinia. Valkoinen. Mitat: halkaisija 128 mm, korkeus 210 mm.

Valonlähde E27 4000 K, max 42 W. Lampun max mitat 160 x 58 mm.

IP20. Asennetaan lattiapinnasta 1700 mm korkeuteen.
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TMI KUNTOKELLARI

Kauniskankaantie 2

45360 VALKEALA

07.04.2015

PIIR.No PÄIVÄYS

SISÄLTÖ MITTAKAAVA
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Marianne Mäensivu

sisustusarkkitehtuuri

huonekalusuunnittelu
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marianne.maensivu(a)gmail.com
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TMI KUNTOKELLARI: SISUSTUSSUUNNITELMA | VALAISIMET 

Liite 12, 2/2 
Valaistus suunnitelma 
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POS3. 
XAL DISC-O 350 
072-11366380 
Ø 350 mm 

POS4. 
SATTLER CIRCOLO 
230.69.01.00 VALKOINEN 
Ø 1320 mm 

POS5. 
KIBISI  
BULB FICTION P1 
Ø 128 mm 

POS6. 
SELETTI NEON ART- 
KIRJAINVALAISIN 
250 x 170 mm 

POS7. 
SELETTI VEGAZ- 
K KIRJAINVALAISIN 
K 600 mm 

POS8. 
EPÄSUORA VALAISTUS LED-
NAUHALLA. 4000 K 

POS9. 
XAL COMBO ROUND 
063-3287-6710 
Ø 1240 mm 

POS10. 
YKI PLAFONDI 
Ø 500 mm 

POS11. 
XAL SASSO+ MIDI 
ODDSET WLS 
048-2130617S 
Ø 100 mm 
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