
 

 

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU 
Muotoilun koulutusohjelma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pirkko Jokilehto 

Vähemmän on enemmän – PIENEN ASUNNON TILANKÄYTTÖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinnäytetyö 
Joulukuu 2015 
 



 

 

 

 

 

 
OPINNÄYTETYÖ 
Joulukuu 2015 
Muotoilun koulutusohjelma 
 
Sirkkalantie 12 A,  
80100 JOENSUU 
(013) 260 6880 

Tekijä 
 
Pirkko Jokilehto 

Nimeke 
 
Vähemmän on enemmän – Pienen asunnon tilankäyttö  
 
Tiivistelmä 
 
Opinnäytetyössä tarkastellaan pienen asunnon tilankäyttöä, toiminnallisuutta ja muun-

neltavuutta. Tavoitteena on avata uusia näkymiä yksiöiden kalustamiseen ja asunto-

suunnitteluun.  Pienen asunnon suunnittelun haasteena on eri toimintojen sijoittaminen 

pieneen tilaan niin, että toiminnallisuus, tilan tuntu ja kulkureitit säilyvät. 

 

Työssä perehdytään kodin toimintojen, ruokailun, peseytymisen, levon ja kotona työs-

kentelyn tilantarpeisiin. Työssä tarkastellaan sisustuksen eri elementtien, valon, värin, 

muotojen ja materiaalien vaikutuksia tilakokemukseen. Lisäksi selvitetään myös säilytys-

tilan riittävyyttä suhteessa säilytettävien tavaroiden määrään. Asunnon muunneltavuutta 

tukevia ratkaisuja etsitään uusimmista kalusteinnovaatioista sekä asunnon rakennusvai-

heen vaihtoehdoista. Tilan tuntuun vaikuttavia tekijöitä havainnoidaan 38 neliömetrin yk-

siössä, johon tehdään sisustussuunnitelma.  

 

 

Kieli 

suomi 

Sivuja 58 

Liitteet 1  

Liitesivumäärä Asiasanat 

pieni asunto, yksiö, tilan käyttö, muunneltavuus, säilytys, innovaatio 

 



 

 

 

 
THESIS  
December 2015 
Degree Programme in Design 
 
Sirkkalantie 12 A,  
80100 JOENSUU 
FINLAND 
+358 13 260 6880 

Author 
Pirkko Jokilehto 

Title  
 
Less Is More – How to Apply Space in Small Apartment  

Abstract  

 

This thesis examines a small apartment space, its functionality and adaptability. The aim 

of thesis is to open new prospects to studio furnishing and apartment designing. The 

small apartment design challenge include the placement of a number of functions in a 

small space, so that the functionality, spaciousness and access routes remain. 

The thesis reviews how much space is needed in home functions, eating, sanitation, 

resting and working at home.This study examines the various elements of the interior, 

light, color, shapes and materials, and how they affect the into space experience. The 

study also examines the storage space in proportion to the amount of stored goods. So-

lutions to make apartments more convertible are explored in the latest furniture innova-

tions and also in the choices made during the apartment construction stage. Factors af-

fecting the sense of space were observed in a 38-square-meter apartment and an interi-

or design project was conducted on the same apartment.  

 

Language 

Finnish 

Pages 58 

Appendices 1 

Pages of Appendices Keywords 

small apartment, studio apartment, use of space, adaptability, preservation, innovation 

 



    

Sisältö 

 

 

1 Johdanto ........................................................................................................ 5 

2 Viitekehys ja toiminta-asetelma ..................................................................... 6 

3 Yksiössä asuminen ........................................................................................ 8 

3.1 Asuinhuoneisto, yksiö ja yksin asuminen ............................................. 8 

3.2 Asumisen tilantarve ja mitat ............................................................... 11 

3.3 Asunnon merkitys .............................................................................. 17 

4 Tilan tekijät ................................................................................................... 19 

4.1 Tilan tuntu .......................................................................................... 19 

4.2 Valo tilassa ........................................................................................ 22 

4.3 Värit tilassa ........................................................................................ 25 

4.4 Tilan muunneltavuus .......................................................................... 29 

5 Pienen asunnon suunnittelu ......................................................................... 33 

5.1 Perustarpeet ja innovaatiot ................................................................ 33 

5.2 Kiinto- ja irtokalusteiden sijoittaminen ................................................ 39 

5.3 Tavaroiden säilyttäminen ja minimalismi yksiössä ............................. 42 

5.4 Huomisen yksiö ................................................................................. 45 

6 Yksiön sisustussuunnitelma ......................................................................... 48 

6.1 Lähtökohdat ....................................................................................... 48 

6.2 Sisustussuunnitelma .......................................................................... 49 

7 Yhteenveto ................................................................................................... 53 

8 Lopuksi ........................................................................................................ 56 

Lähteet .............................................................................................................. 58 

 
 

Liitteet 
Liite 1 Yksiön sisustussuunnitelma  
 
 



5 

 

1 Johdanto 

 

 

Opinnäytetyössä etsitään uusia vaihtoehtoja pienten asuntojen tilankäyttöön ja 

muunneltavuuteen.  Työssä selvitetään, miten sisustuksen osatekijät vaikuttavat 

kokonaisuuteen ja millä keinoilla pieni asunto saadaan tuntumaan tilavammalta.  

Tässä opinnäytetyössä pienellä asunnolla tarkoitetaan kerros- tai rivitaloyksiötä, 

jonka asuinpinta-ala on 20 - 40 neliötä.  

 

Pienessä asunnossa asuminen lisääntyy yksinasumisen yleistymisen myötä. 

Yksin asuvien tarpeet ovat erilaisia kuin perheellisen tai pariskunnan. Korkeiden 

asumiskustannusten vuoksi Suomessa asutaan ahtaasti ja tilankäyttöön liittyvät 

ongelmat koskettavat myös useamman ihmisen talouksia.  

 

Työn tietopohjassa perehdytään pienen kodin toimintojen tilantarpeeseen ruo-

kailun, peseytymisen, levon sekä kotona työskentelyn osalta. Seuraavaksi käy-

dään läpi sisustuksen osatekijöiden valon, värien, materiaalien ja muotojen vai-

kutukset tilassa. Asunnon muunneltavuutta tukevia ratkaisuja etsitään uusim-

mista kalusteinnovaatioista sekä asunnon rakennusvaiheeseen liittyvistä vaih-

toehdoista. Työssä tarkastellaan myös tavaroiden säilyttämistä minimalismin 

kautta. Opinnäytetyöhön sisältyy asiakastyönä tehty yksiön sisustussuunnitel-

ma, jonka sisustukseen kerättyä tietoa sovelletaan. Lopuksi pohditaan pienen 

asunnon suunnittelun haasteita ja yksiöasumisen kehittymistä.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on avata uusia näkökulmia rakennusliikkeille, suun-

nittelijoille sekä huonekalu- ja kiintokalustevalmistajille pienten asuntojen suun-

nitteluun ja sisustamiseen.  
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2 Viitekehys ja toiminta-asetelma 

 

 

Tutkimuksen viitekehyksen rungon (kuva 1) muodostavat kolme asumiseen ta-

soon vaikuttavaa tahoa eli asunnon suunnittelija, asunnon ostaja ja rakennuslii-

ke.  

 

Kuva 1.  Työn viitekehys (Kuva tekijän). 

Rakennusliikkeet tarjoavat uudistuotannossa standardiratkaisuja asunnon poh-

jaratkaisuksi, kiintokalusteisiin ja tavaroiden säilyttämiseen. Patterilämmitys ra-

joittaa kalustamista, pienet ikkunat rajaavat valon kulkua ja eteinen tai tuuli-

kaappi on ahdas. Lisäksi terassi tai parveke on pieni ja kapea ja siten vaikea 

kalustaa toimivaksi. Sisustuksen muunneltavuus ja yksilön erilaiset tarpeet on 

unohdettu tai ohitetaan.  

 

Asuntojen uudistamista ja päivittämistä rajoittavat rakentamismääräykset, ra-

kentamiskustannukset sekä koko rakentamisprojektiin kuluva aika. Rakenta-

mismääräyksissä uudiskohteilla on mm. asunnon kokoon (minimi 20 neliötä), 
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esteettömyyteen ja huonejärjestykseen liittyviä ohjeita, joita rakennusliikkeiden 

on noudatettava. Toinen asuntojen rakentamisen tasoon vaikuttava tekijä on ra-

kentamiskustannukset, jotka vaikuttavat asunnon myyntihintaan. Yksin asuntoa 

ostavalle asunnon hinta ei saa nousta liian korkealle. Kolmas asuntosuunnitte-

lua hidastava tekijä on yhden kohteen rakentamiseen kuluva aika. Asuntoraken-

tamisessa aika päätöksenteosta muuttovalmiiseen asuntoon voi olla jopa neljä 

vuotta. Kohderyhmän mieltymykset ehtivät muuttua, jos rakentamisen koko-

naisaika on liian pitkä.  Haasteena rakennusliikkeillä onkin tarjota kuluttajalle 

toimiva ja asukkaan elämäntyyliä tukeva koti sellaisella hinnalla, johon ostajalla 

on varaa. 

 

Rakennusliikkeen ja asuntosuunnittelijan vuorovaikutus asukkaan kanssa on 

tähän asti ollut vähäistä. Arkkitehti Sini Kotilainen näkee tulevaisuuden asunto-

rakentamisen mahdollisuutena massakustomoinnin. Sen edellytyksenä on 

avoimempi yhteistyö eri toimijoiden ja asukkaiden kesken. Suunnittelun tulee ol-

la vuorovaikutteista, osallistuvaa ja oppivaa. Lähtökohtana on asukkaiden ko-

kemustiedon huomioiminen suunnittelussa (Kotilainen 2013.)  

 

Tulevaisuudessa asunnon tilavuus ja muunneltavuus ovat yhä tärkeämpiä kri-

teerejä asunnon valinnassa. Asumiseen liittyvissä tutkimuksissa on asunnon ti-

lankäyttö ja tilojen muokattavuus nousseet esille voimakkaasti. Projektinjoh-

tourakoitsija SRV:n tekemässä ”Tulevaisuuden asumista kartoittamassa 2012” - 

tutkimuksessa asumisen tarpeet kiteytyvät toiveeseen tilasta ja valosta. Useille 

asukasprofiileille tärkeitä olivat asunnon muokattavuus ja hallittavuus, tilojen 

monikäyttöisyys sekä toimivat säilytystilat. Tärkeäksi asiaksi nousi myös asun-

nosta avautuva näkymä. (SRV 2012, 6–8, 12.)  

 

Samassa tutkimuksessa selvitettiin erilaisten asukasprofiilien kautta, mitä viih-

teellisyysodotuksia kullakin ryhmällä oli arjen asumisessa (kuva 2).  Kodissa 

viihtymisen kolmeksi tärkeäksi tekijäksi muodostuivat asunnosta avautuvat mai-

semat ja näkymät, kodin muunneltavuus sekä kodin ulkotilat eli parveke ja piha. 

(SRV 2012. 9.)  

  



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Asumisen viihteellisyystekijät. (SRV. 2012. 9.) 

 

Pienessä tilassa asumista on tutkinut Jenni Talvitie opinnäytetyössään ”Moni-

käyttöinen sänkykaluste pieniin koteihin”. Talvitien tutkimuksessa keskitytään 

kalustamiseen ja erityisesti sänkyyn ja sen yhdistämiseen muihin kodin toimin-

toihin, oleskeluun, työskentelyyn ja säilyttämiseen (Talvitie 2012.) Tässä työssä 

tarkastellaan yksiön sisustamista kokonaisuutena huomioiden kalusteiden lisäk-

si myös valon, muotojen, materiaalien ja värien vaikutukset tilassa ja näiden 

mahdollisuudet tilan tekijöinä.  

 

 

3 Yksiössä asuminen  

 

 

3.1 Asuinhuoneisto, yksiö ja yksin asuminen 

 

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan ”Asunnolla eli asuinhuoneistolla tarkoi-

tetaan keittiöllä, keittokomerolla tai keittotilalla varustettua yhden asuinhuoneen 

tai useampia asuinhuoneita käsittävää, ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua 

kokonaisuutta” (Tilastokeskus 2015).  

 

Rakentamismääräyskokoelmassa määritellään asuinhuoneisto ja asuinhuone 

seuraavasti: Asuinhuoneiston pinta-ala on vähintään 20 neliötä ja siellä ”tulee 

olla riittävästi tilaa lepoa, oleskelua ja vapaa-ajan viettoa, ruokailua ja ruoan-

valmistusta, hygienian hoitoa sekä asumiseen liittyvää välttämätöntä huoltoa ja 

säilytystä varten”. Asuinhuoneen minimi pinta-ala on 7 neliötä. Eteinen, käytävä 
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ja kylpyhuone eivät ole asuinhuoneita. Huoneen minimihuonekorkeus on 2 500 

mm ja 1 600 mm matalampaa tilaa ei lueta huonealaan. Huoneessa olevan ik-

kunan koon on oltava vähintään 1/10 huonealasta ja ikkuna tai sen osa on saa-

tava auki. (Suomen rakentamismääräyskokoelma G1 2005, 4-6.) 

Tässä tutkimuksessa keskitytään asuinhuoneistosta pienimpään eli yksiöön. Si-

vistyssanakirja määrittelee yksiön pieneksi asunnoksi, jossa on keittiö tai keitto-

komero sekä yksi huone (Sivistyssanakirja 2015). Englannin kielessä yksiö on 

”one-room flat” eli yhden huoneen asunto tai ”bedsit”, joka kuvaa yksiötä lähin-

nä nukkumapaikaksi. Parhaimmillaan yksiö voisi olla kuitenkin ”efficiency 

apartment” eli ”tehokkuus” asunto. (Sanakirja 2015.)  

 

Lähes puolet (48 %) suomalaisista asuu kerros- tai rivitalossa (taulukko 1). Ker-

rostalossa asuu joka kolmas suomalainen ja rivitalossa joka seitsemäs. Asunto-

kuntia on kerrostaloissa 44 % ja rivitalossa 13 %. (SVT 2014a.) 

 

Taulukko 1. Asuntokunnat ja henkilöt talotyypin mukaan 2014 (SVT 2014a). 

 

 

Vuoden 2014 lopussa yhden huoneen ja keittokomeron tai keittiön huoneistoja 

oli 15 % asuntokannasta eli 426 000 kappaletta. Yksiöiden keskimääräinen pin-

ta-ala oli 34 m2. Pieniä alle 30 m² kokoisia asuntoja oli 119 000 kpl. (SVT 

2014c.) 

Suomen asuntokunnista yhden henkilön talouksia oli vuoden 2014 lopussa pe-

räti 42 % eli 1 098 000 kpl (SVT 2014, Asunnot ja asuinolot). Yksinasumisen ar-

vioidaan vielä kasvavan tulevaisuudessa. Karkean ennusteen mukaan yhden 

ihmisen talouksia arvioidaan olevan vuonna 2030 jo 10 % enemmän eli 1 207 

000 taloutta (Kauppinen & Martelin & Hannikainen-Ingman & Virtala 2014, 8). 
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Yksinasuvia on kaikissa ikäryhmistä. Vuonna 2011 kaikista yksinasuvista alle 

35-vuotiaita oli 24 prosenttia. Ikäryhmässä 35 – 64-vuotiaat yksin asui 42 %. Yli 

65 -vuotiaissa yksinasuvien osuus oli runsas kolmannes. (SVT 2012c.) 

Yksiössä asuvien lisäksi asunnon tilankäytön ongelmat koskettavat myös muita 

ahtaasti asuvia. Ahtaasti asumisella tarkoitetaan asuntokuntaa, jossa on 

enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti (keittiötä ei lueta huoneeksi). Tilasto-

keskuksen mukaan vuonna 2014 ahtaasti asuvia henkilöitä oli 936 747 ja ah-

taasti asuvia asuntokuntia 227 173 (Taulukko 2). Siis noin 9 % kaikista asun-

noista oli liian pieniä asukkaiden lukumäärään nähden. Ahtaimmin asuttiin Uu-

dellamaalla, Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Näissä maakunnissa asun-

non pinta-ala henkilöä kohti oli keskimäärin 36,7 – 39,2 m2. Yksin asuvia henki-

löitä ei lueta ahtaasti asuviksi ja he eivät myöskään sisälly taulukon lukemiin. 

(SVT 2014b.) 

Taulukko 2. Asuntokuntien asumisväljyys maakunnittain 2014 (SVT 2014b.)  
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 sänky, pöytä, tuolit, kirjahylly, työpöytä, yleisvalaisin, yövalaisin, työpöy-

tävalaisin 
 

 patja, tyyny, peitto, päiväpeite, lakanoita, pussilakanoita, tyynyliinoja, 
kylpypyyhkeitä, käsipyyhkeitä, astiapyyhkeitä, verhot ja matto 

 

 matalia ja syviä lautasia, ruokailuvälineitä, juomalaseja ja kahvimukeja, 
kannellisia säilytysrasioita, yleisveitsi, sahalaitainen leipäveitsi, muovisia 
leikkuulautoja, kuorimaveitsi, juustohöylä, paistinlasta, kauha, vatkain, 
raastinrauta, lävikkö, kulhoja, mittasarja, pari kattilaa, paistinpannu ja 
uunivuoka 

 

 sakset, tölkin-, pullon- ja korkinavaaja, tiskiharja, patalappuja, pan-
nunalustoja, vasara, nauloja, ruuvimeisseli ja ruuveja, mittanauha, 
lamppuja 

 

 kahvin- ja/tai vedenkeitin, pesukone (ja kuivausrumpu), pölynimuri 
 

 pesuaineita, siivousliinoja, sanko, ikkunanpesulasta, vessaharja, lattia-
lasta ja siihen pesin, rikkalapio ja -harja, silitysrauta ja -lauta 

 

 

3.2 Asumisen tilantarve ja mitat 

 

Tässä kappaleessa luodaan katsaus asunnon eri toimintoihin ja niiden vaati-

maan tilaan. Tilantarpeesta ja mitoista esitetään olennaiset pienen asunnon 

toiminnallisuuteen vaikuttavat ohjeet ja suositukset. Ohjeet on tarkoitettu uudis-

kohteen mitoitukseen. Remontoitavissa kohteissa mittoja voidaan soveltaa.  

Asuntosuunnittelu perustuu ihmisen mittoihin ja ulottumiseen. Myös asunnossa 

olevien kalusteiden ja laitteiden koko ja muoto pohjautuvat ihmiselle sopivaan 

ergonomiaan. Asuntojen fyysinen ympäristö pyritään yleensä suunnittelemaan 

ihmisen keskiarvomittoihin sopiviksi. (RT 2014, SIT 09-610095.) 

 

Kuvassa 3 on lueteltu ensikodin varusteet. Pienen kodin minimivarustuksesta 

suurin osa tarvitsee säilytystilaa kaapissa. Eniten tilaa asunnossa vievät sänky 

ja pöytä/ työpöytä sekä pesuhuoneessa pyykinpesukone. 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Ensikodin varusteet (TTS 2010). 

Rakentamismääräysten mukaan asunto on suunniteltava esteettömäksi pyörä-

tuolilla liikkuvalle. Kulkuaukkojen ja ovien vapaa leveys-mitta pitää olla vähin-

tään 800 leveä. Pyörätuolille sopivan kääntymistilan halkaisijan vähimmäismitta 
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on asuinhuoneessa 1 300 mm. WC- ja pesutiloissa kääntymistilan halkaisija on 

1 500 mm. (Suomen rakentamismääräyskokoelma F1 2005. 5.) 

 Keittiön varustukseen kuuluu vähintään 

keittopiste, vesipiste ja työpöytä (taulukko 3). Keittiössä säilytystilaa tarvitaan 

ensisijaisesti ruoanvalmistusvälineille, ruokailuun tarvittaville astioille sekä ruo-

ka-aineille. (RT 2008. 93-10929.) 

Taulukko 3.  Keittiön säilytyskaappien tilan tarve sekä vastaava hyllypituus  1-2 

hengen taloudessa (RT 93-10929). 

 

Pienoiskeittiön minimimitta on 1 200 mm (kuva 4) sisältäen astiakaapit, allas-

kaapin ja jätevaunun, kapean tasolieden ja jääkaapin. Hyllykaappiin (2) voidaan 

sijoittaa myös liesituuletin (RT 93-10929). 

 

Kuva 4. Pienoiskeittiön kalusteet ja mitat (RT 93-10929). 

 

Useimmiten keittiö on pienoiskeittiötä suurempi, jolloin sinne voidaan sijoittaa 

edellisten lisäksi uuni, mikrouuni, astianpesukone, pakastin ja riittävästi tasoa 

työskentelyyn. Kuvassa 5 uudisrakentamiseen soveltuva keittiö on suunniteltu 

huomattavasti väljempänä. Minikeittiöön (1 200 mm) verrattuna vastaava pöytä-
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kaappien yhteenlaskettu mitta on lähes kolminkertainen, 3 550 mm. (RT 2008. 

93-929.) 

Astianpesu            Ruoanvalmistus                                        Leipominen              Kylmäsäilytys 
                 pienkoneet ym.                  

 

Kuva 5. Keittiökalusteiden mitoitus 1-2 hengen taloudessa (RT 93-10929). 

Kiintokalusteisiin voidaan sijoittaa myös aamiaispöytä tai aputaso, jonka korke-

us on 700 mm. Kalusteiden eteen suositellaan vähintään 1300 mm vapaata ti-

laa. Kuvassa 8 ovat keittiökalusteiden ohjeelliset korkeus- ja syvyysmitat. (RT 

2008. 93-10929.)  Pienessä asunnossa ruokailutila on osa yhdistynyttä keittiö- 

ja oleskelutilaa. Ruokapöydän suositeltu minimileveys ja syvyys on 800 mm, 

mutta aamiaisruokailuun riittää 600 mm leveä taso. Yhden henkilön ruokailuas-

tiat tarvitsevat katettuna pöytätilaa noin 400 x 300 mm. Tilaa tarvitaan myös 

pöydän ympärille. Ruokapöydän tuoli vie tilaa 500 mm ja pöydästä poistumi-

seen tarvitaan tilaa 800 mm. (RT 2008. 93-10924.) Taloudessa on hyvä varata 

tilaa riittävästi myös vieraille siten, että tarvittaessa neljä henkilöä mahtuu ruo-

kapöydän ääreen (RT 2008. 93-10929). 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Keittiökaappien mitoitus (RT 93-10929). Ruokapöydän vaatima tila (RT 

93-10924).  

 

Säilytystilaa pitää varata myös pienkoneille (kahvin- tai vedenkeitin, leivän-

paahdin, sähkövatkain). Keittiössä voi olla ruoanlaiton lisäksi myös muita toi-

mintoja, kuten oleskelu, vieraiden kanssa seurustelu, TV:n katselu tai kotona 

harrastaminen. Myös lemmikeille tarvitaan tilaa. Lisäksi keittiössä tarvitaan tila 
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jätteiden lajitteluun. Talon yhtiöissä edellytetään jätteiden lajittelua ainakin bio-

jätteille, paperille, kartongille, lasille ja pienmetallille. Kuiville jätteille voi olla 

paikka esim. eteisessä tai siivouskomerossa. Jätteille on saatavilla pieniin tiloi-

hin soveltuvia 200 mm leveitä jätevaunuja. (RT 2008. 93-10929.) 

 

 Pienessä asunnossa peseytymi-

nen, vaatehuolto sekä WC-toiminnot tapahtuvat yleensä samassa tilassa. Pe-

sualtaan, WC-istuimen ja suihkun vaatimat tilat on esitetty kuvassa. Esteettö-

myysmääräysten mukaan tulee hygieniatiloissa olla halkaisijaltaan 1 500 mm:n 

kääntymätila. Riisuuntumiseen, kuivaamiseen ja pukeutumiseen tarvitaan tilaa 

vähintään 900 x 1100 mm. Pesukone ja kuivausrumpu voidaan sijoittaa myös 

päällekkäin, jolloin jää tasotilaa pyykinkäsittelyyn. Kuvassa 7 on esitetty yksi 

ratkaisu peseytymisen, vaatehuollon ja wc-toimintojen sijoittamisesta samaan 

tilaan. (RT 2008. 93-10932.) 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Peseytymisen, vaatehuollon ja WC-toimintojen vaatima tilantarve 

samassa huonetilassa (RT 93-10932). 

 Sänky mitoitetaan käyttäjän mukaan. Sängyn leveysmitta yhden hen-

gen sängyssä on 80 - 100 mm ja sängyn pituus vähintään 150 mm pidempi kuin 

nukkuja. Sängyn sijaamiseen tarvitaan tilaa sängyn viereen 700 - 900 mm (kuva 

8). (SIT 2014. 09-610095.)  
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Kuva 8. Nukkumiseen ja sängyn sijaamiseen tarvittava tila (SIT 09-610095). 

 

 Kotona työskentely tehdään usein näyttöpäätteellä tai kirjoi-

tuspöydän ääressä. Sopiva pöytätason korkeus piirrettäessä tai kirjoitettaessa 

käsin on 670 - 730 mm. Näyttöpäätetyöskentelyssä näppäintason korkeus nai-

silla on 670 mm ja miehillä 700 mm (kuva 9). Työskentelyssä käytettävien tava-

roiden sijoittamisessa tulee huomioida käyttäjän mitat. Hyllyt eivät saa olla liian 

korkealla tai matalalla (merkitty rasteroinnilla). Alle 350 mm:n korkeuteen jäävä 

säilytystilaa on vaikea käyttää. Hyllyjen eteen jäävä vapaa tila tulee olla vähin-

tään 800-900 mm. (SIT 2014. 09-610095.) 

 

Kuva 9. Istumatyöpaikan mitat ja hyllyjen korkeusmitat (SIT 09-610095).  

 

 Asunnossa tarvitaan säilytystilaa vaatteille, asusteille, kengille, 

tekstiileille, harrastusvälineille ja siivousvälineille.  Yhden hengen asunnossa 

komerotilaa tulee olla hylly- ja tankokomeroille yhteensä 3 700 mm. Tarve on 

laskettu täyskorkealle komerolle, jonka korkeus on vähintään 1 900 mm (tauluk-

ko 4). Komeron syvyys voi vaihdella 300 -600 mm käytön mukaan. (RT 2009. 

90-10945.) 
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Taulukko 4. Säilytystilan tarve 1-2 hengen taloudessa (RT 93-10945). 

 

HK=hyllykomero    TK=tankokomero   SK=siivouskomero 

 

Komerot voidaan korvata vaatehuoneella, jolloin sen säilytyskapasiteetti korvaa 

komeroiden yhteenlasketun säilytystilan. Vaatehuoneen säilytysratkaisujen tulisi 

sisältää ripustustankoja, hyllyjä, laatikostoja ja säilytyskoreja (kuva 10). Vaate-

huoneen käytävän minimileveys on 600 mm. Muunneltava säilytyskokonaisuus 

rakentuu liukuovikomerojärjestelmästä, jossa on säädettävät säilytyskomponen-

tit. Pyörillä varustettuja koritelineitä voidaan siirtää ja seinäkiinnitys helpottaa 

siivoamista sekä tekee tilasta myös esteettömän. (RT 2009. 93-10945.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Vaatehuoneen säilytyskokonaisuus (RT 93-10945). 

 

Säilytystilaa voi olla myös irtaimistovarastossa asunnon ulkopuolella. Irtaimisto-

varastossa säilytetään usein kausivaatteita, isoja tekstiilejä (patjat, matot, ma-

kuupussit), harrastusvälineitä ja huonekaluja. Pienissä asunnoissa irtaimistova-

raston tilantarve on 2,0 – 2,5 neliötä. (RT 2009. 93-10945.) 
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Eteistilassa vapaan tilan tarve on vähintään 1300 mm. Pukeminen ja riisuminen 

onnistuu 900 mm leveässä tilassa. Eteisessä tulee olla naulakko ja naulakon 

yhteyteen suositellaan hyllykomeroa. Eteisessä on hyvä olla myös tuoli, peili, 

pöytä ja laatikosto (kuva 11). Siivouskomero sijoitetaan usein eteiseen. (RT 

2008. 93-10937) 

 

 

 

 

 

 

Kuva 11. Eteisen tai tuulikaapin mitoitus (RT 93-10937).  

 

 

3.3 Asunnon merkitys 

 

Koti on olemassa ihmiselle fyysisellä, sosiaalisella ja henkisellä 

tasolla.   - Anu Raijas     (Kuluttajatutkimuskeskus 2008, 129)   

 

Hyvä asuminen koostuu neljästä elementistä: asunnon tiloista, tekemisestä, 

olemisesta ja lähiympäristöstä. Koti on paikka, jossa levätään, rentoudutaan, 

viihdytään, toteutetaan itseä ja ollaan läheisten kanssa - kodissa ollaan turvas-

sa. (Kuluttajatutkimuskeskus 2008, 129-130.) 

 

Yksinasumisen yleistymisen seurauksena asunnolle ja kodille on tullut uusia 

merkityksiä. Muutokseen ovat eniten vaikuttaneet sinkkuasumisen kasvu ja tie-

totekniikan lisääntyminen. Kotia ei enää määritellä pelkästään perheen kautta 

paikaksi, jossa läheiset ovat. Yksinasuvilla eletty elämä voi tapahtua jossakin 

kodin ulkopuolella ja asunto voi olla pelkkä nukkumatila. Internetin käytön myötä 

sosiaalinen käyttäytyminen on saanut uusia muotoja.  Me voimme olla läsnä 
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jossakin muualla kuin missä fyysisesti olemme. Monille asunto on kuitenkin 

ankkuripaikka maailman melskeessä. (Karvinen 2014.) 

Koti on paikka, johon siellä asuvilla on itsemääräämisoikeus. Kodissa suorite-

taan erilaisia toimintoja ja oleillaan. Erilaisten toimintojen keston ja ajankohdan 

voi kukin itse määritellä.  Ihmisellä on arjessaan kolme toiminta-areenaa, ansio-

työ, kotityöt ja vapaa-aika. Omassa kodissaan kukin saa itse päättää toiminta-

areenoiden sisällön ja keston. Areenat voivat olla myös osittain päällekkäisiä. 

Kun arjessa koetaan autonomiaa, voidaan myös kokea oman elämän hallintaa. 

Jokaisella on oikeus tuntea olevansa kodissaan hyvä ja arvokas. (Kuluttajatut-

kimuskeskus 2008, 129-130.) 

Kotia voidaan käsittää myös mielentilana. Ihminen liittää kotiinsa erilaisia tun-

nemerkityksiä. Aikaisemmissa kodeissa tapahtuneet asiat ja kokemukset kulke-

vat mukana muistoissa ja vaikuttavat alitajuisesti jokapäiväisiin päätöksiin ja va-

lintoihin. Koti muokkaa yksilöä ja luo identiteettiä. (Karvinen 2014.) 

Perustarpeiden tyydyttämisen lisäksi asunnolla on myös esteettisiin arvoihin liit-

tyvä merkitys ja tehtävä. Ihmisellä on kauneuden tarve ja herkkyys ympäristön 

esteettisyyteen.  Tilaan liittyvien muotojen, värien ja materiaalien väliset suhteet 

ovat kaikki merkittäviä ihmisen kauneusaistin herättelyssä ja kehittymisessä. 

Jos tuote (tässä tapauksessa asunto) on onnistunut sekä esteettisesti että toi-

minnallisesti, saa asukas kokea mielihyvää ja se vaikuttaa tuotteen käyttäjään 

kehittävästi. Esteettisyys on seurausta tunnetilan kokemisesta. Jokin ominai-

suus tuotteessa esim. muotokieli, värimaailma tai kuviomaailma herättää ja ak-

tivoi ihmisen kauneusaistin. Esteettisyys on tuotteen yksinkertaisuutta ja täsmäl-

lisyyttä. Tuote- estetiikka toteutuu, jos tuotesuunnittelussa otetaan huomioon 

kaikki tuotteen laatuun ja itse tuotteeseen myönteisesti vaikuttavat tekijät. (Antti-

la 1993, 153, 165-166.) 
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4 Tilan tekijät 

 

 

4.1 Tilan tuntu 

 

Tila on paikka tai ala jotakin esinettä, oliota, tai tarkoitusta varten.  

Tila voi olla liikkumatila, tavaratila, - - ja hukkatila.  

Tila voi olla ahdas tai siitä on puute.  

Tilaa voi tehdä tai sitä voidaan antaa.  

Kyseessä voi olla myös olotila, jossa jokin on joidenkin tekijöiden vaikutuk-

sesta. (Sivistyssanakirja 2015.)  

 

Unto Pusan (Pusa 1979, 2-3.) mukaan tilalla on kolme ulottuvuutta, pituus, kor-

keus ja leveys. Tilanne tapahtuu tilassa yhteistoiminnassa ajan kanssa. Kuva 

kulloisestakin tilanteesta luodaan näkö- kuulo, haju, ja makuaistin avulla. Tila-

kokemus, viihtyminen tai viihtymättömyys, on yksilöllistä ja muodostuu kolmen 

ulottuvaisuuden ja ajan luomana. Ihminen haluaa viihtyä tilassa ja tilanteessa, 

siinä paikassa tai hetkessä, jossa hän on. Tila siis on rajattu paikka, joka aisti-

taan ja jossa viihdytään tai ei viihdytä.  

 

Tilalla on aina matemaattisten mittojen lisäksi ihmisen aistien synnyttämät opti-

set mitat. Tilaa rajaavat pinnat voidaan havaita käsin koskettamalla, mutta myös 

aistimalla. Aisteilla havaittu tila voi poiketa suuresti matemaattisesta. Optiset mi-

tat toimivat tunteen tasolla ja vaikuttavat hyvinvointiimme enemmän kuin mate-

maattiset mitat. Esimerkiksi huone, jossa on vaaleansininen katto, koetaan kor-

keampana kuin huone, jossa on muun väriseksi sävytetty katto, vaikka huoneti-

lat olisivat matemaattisesti samankokoisia. (Rihlama 2000, 66.) Kuvassa 12 pei-

lipintainen sohvapöytä katoaa lähes näkymättömiin heijastamalla lattian lauta-

kuvion ja luoden optisen syvyysvaikutelman. Myös komeron peilipintainen ovi 

jatkaa huonetilan ulottumaa voimakkaasti.  
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Kuva 12. Peilipinnan vaikutus tilassa (Kuva: Fantastic Frank 2015). 

Rakenteisiin tehtävät muutokset voivat olennaisesti parantaa tilakokemusta. 

Asunnon suunnittelua ja toteutusta rajoittavia tekijöitä ovat kiinteiden rakentei-

den, kantavat seinien ja sähköpistokkeiden paikat. Jos pohjaratkaisu mahdollis-

taa tilojen yhdistämisen ja muuntelemisen, saadaan asuntoon lisättyä tilaa ja ti-

lantuntua. Purkamalla väliseinä tai osa siitä pois saadaan asuntoon enemmän 

valoa. Myös kantava seinä voidaan purkaa, jos rakenteiden tuenta tehdään 

esim. teräspalkilla. Seinään voidaan tehdä myös aukko, joka luo uusia näkymiä 

ja päästää luonnonvalon kulkemaan. Aukko voi olla esim. pysty- tai vaakasuun-

tainen kapea sisäikkuna pesutiloihin tai keittiöön. Jos rakenteita lähdetään 

muuttamaan, tarvitaan arkkitehdin tai rakennusinsinöörin hyväksyntä. (Conran 

2011,19, 23-24.) Jos asunnon kulkureitit ovat luontevia ja esteettömiä, tila koe-

taan suuremmaksi. Tilan käytettävyys muodostuu joustavasta kulkemisesta ja 

kalusteiden sopivasta sijainnista suhteessa kulkureitteihin. (SRV 2012, 8.) 

Tilantuntua voi lisätä oviaukoissa ja ovissa. Oviaukot voidaan tehdä kattoon asti 

ulottuviksi, jolloin lattia- ja kattopinnat avartuvat. Ovet voidaan toteuttaa myös 

liukuovina, jolloin saadaan ulospäin avautuvan oven vaatima tila muuhun käyt-

töön. Oven avautumissuunnan muutos voi lisätä toiminnallisuutta. Ovimateriaa-

leista lasi tai osittain läpinäkyvä välioven pinta heijastavat ja läpäisevät valoa. 

(Conran 2011, 32, 35.)  
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Asunnon materiaalit ja yksityiskohdat ovat osa asumiskokemusta. Materiaaleilla 

on erilaisia ominaisuuksia. Ne johtavat lämpöä, toimivat akustisesti ja heijasta-

vat valoa eri tavoin. Ne tuntuvat erilaisilta ja ne vanhentuvat. Asunnon ja raken-

nuksen detaljeilla voi olla myös viesti. (Kotilainen 2013.) Tilakokemus muodos-

tuu valon, värien, muotojen ja pintarakenteiden yhteisvaikutuksesta.  Valolla ja 

väreillä voidaan muuttaa tilan mittasuhteita ja säädellä tilan muotoja. Valolla 

tuodaan esille pintarakenteet ja saadaan aikaan varjoja ja kolmiulotteisuutta ti-

laan. Väri määrittyy aina pinnan karheuden ja materiaalin kautta. Kiiltävä ja 

kova tai himmeä ja karhea pinta asettavat erilaisia vaatimuksia värille.  Myös 

kaiku vaikuttaa tilassa koettuun avaruuden tuntuun. Kaikuun voidaan vaikuttaa 

materiaaleilla. (Rihlama 2000, 66-67.) Seinien ja kalusteiden materiaalien teks-

tuuri eli pintarakenne vaikuttaa tilan tunnelmaan. Osa materiaaleista imee valon 

itseensä ja toiset heijastavat valoa. Maaleista karkearakenteiset hiekka- ja mok-

kamaalit tekevät seinän mattapintaiseksi ja saman värin eri sävyillä pinnoista 

saadaan kolmiulotteisia.  Metallihohtomaalit taas heijastavat valoa ympäri tilaa. 

(Fricke 2010, 146.) Kaikki heijastavat materiaalit kuten lasi, ruostumaton teräs, 

lakatut ja kiillotetut pinnat sekä peilit lisäävät valoa tilassa. (Conran 2011, 57-

58). 

 

Tilassa olevat yksityiskohdat vaikuttavat tilakokemukseen. Tilan tuntua lisää, jos 

paneelit, listat, ovenkarmit ja ovet maalataan samalla värillä. Toiminnallisissa 

yksityiskohdissa kuten ovenkahvoissa, sähkörasioissa, kytkimissä ja kaiteissa 

on hyvä käyttää samaa tyyliä ja materiaalia. Yksityiskohtia voi myös jättää pois 

esim. ovenkahvat voi korvata painikkeilla tai pomppusalvoilla. (Conran 2011, 

11, 28, 69.) 

 

Tilaa voi myös lainata. Kun käytetään samaa neutraalia lattiapäällystettä ja sei-

nän väriä kaikissa tiloissa, hämärretään rajoja tilojen välillä. Näkymä ulos saa-

daan säilytettyä, kun ikkunoissa käytetään yksinkertaisia kaihtimia. Tila jatkuu 

ulos asti osaksi maisemaan. (Burdon 2006, 16.) 
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4.2 Valo tilassa 

 

Valo on tärkeä osa asumiskokemusta. Valon ja varjon avulla luodaan tilaan 

rytmiä, kolmiulotteisuutta ja värivaihteluita (Rihlama 2000, 16). Luonnonvalon 

kulku ja valon määrän vaihtelut vaikuttavat asunnossa viihtymiseen. Luonnon-

valon määrään vaikuttaa asunnon ikkunapinta-ala sekä asunnon sijainti suh-

teessa ympärillä oleviin rakennuksiin. (SRV 2012, 6-8.)  

 

 on jatkuvassa liikkeessä ja saa aikaan vaihtuvia tunnelmia 

kodin väreihin ja tunnelmaan (Fricke 2010, 129). Luonnonvalo vaihtelee vuo-

denajan ja vuorokauden ajan sekä ilmaston ja sääolosuhteiden mukaan. Aurin-

gon korkeus vaikuttaa valon väriin.  Muutoksen voi havaita selkeimmin auringon 

nousun ja laskun aikaan. Tällöin valo nähdään punertavana, ja se muuttuu voi-

makkaasti parin tunnin ajan ennen auringon nousua sekä ennen auringon las-

kua. Päivällä siniseltä keskitaivaalta tuleva hajavalo on sinistä, mikä havaitaan 

talvella lumen varjokohdissa. Valon värin muutoksen syynä on auringon sätei-

den ilmakehässä kulkeman matkan pieneneminen tai suureneminen. Lisäksi 

pilvet suodattavat niiden läpi pääsevän valon määrää ja laatua. (Rihlama 2000, 

8.) 

 

Valon värin muutoksia on havainnollistettu kuvasarjassa 13, jossa on kuvattu 

Raahen museo 6. tammikuuta. Aurinko nousi klo 10.18 ja laski klo 14.36. Kah-

dessa ensimmäisessä kuvassa valon punertavuus tulee esille rakennuksen val-

koisissa puuosissa ja lumessa. Toisessa kuvassa valon väri on jo sinipunainen. 

Keskipäivällä klo 12.46 maisema ja rakennukset ovat sinisiä. Klo 15.15 pilviver-

ho on ohuempi ja värit näyttävät kuulaammilta. Klo 17.15 otetussa kuvassa ilta-

rusko ei näy, koska sataa lunta ja taivas on pilven peitossa.  Ensimmäisessä ja 

viimeisessä kuvassa näkyy myös keinovalon vaikutus värisävyihin. Klo 8.15 

maisema värittyy kellanpunaisena ja viimeisessä kuvassa katuvalojen vaikutuk-

sesta vihertävänä.  
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8.15     9.15 

12.46     15.15 

17.45      21.30 

Kuva 13. Raahen museo, valon värilämpötilan muuttuminen kellonajan mukaan 

(Kuvat tekijän). 

Luonnonvalon määrää voidaan joutua rajoittamaan. Asukkaiden on joskus teh-

tävä valinta luonnonvalon ja yksityisyyden välillä. Yksityisyyden tarve voi vaatia 

peittämään ikkunat verhoilla, jolloin luonnonvalon määrä vähenee. (SRV 2012, 

6-8.) Verhoratkaisut ja materiaalit voidaan toteuttaa siten, että luonnonvaloa 

pääsee mahdollisimman paljon ja esteettä sisälle. Tähän voidaan vaikuttaa 

asentamalla verhotangot reilusti ikkunoita leveämmälle, jolloin sivuverhot voi-

daan vetää tarvittaessa kokonaan pois ikkunan edestä. Ylöspäin nostettavien 

rullaverhojen asennus tehdään riittävän korkealle, jotta ne voidaan nostaa ko-

konaan pois valoaukon kohdalta. (Burdon 2006, 67.) Verhojen materiaali ja väri 

vaikuttavat tilaan. Verhojen läpi tuleva valo sävyttää tilaa verhon värillä ja päivä- 

ja iltavaikutus voi olla erilainen. Valon määrä, laatu ja suunta vaikuttavat tilassa 

koettuun värivaikutelmaan. (Rihlama 2000, 67 - 67.) 
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 voidaan luonnonvaloa paremmin vaikuttaa tilasta aistittaviin 

mittasuhteisiin. Kattoon suunnattu valo luo tilasta korkeamman vaikutelman, 

seiniin suunnattu valo saa huoneen tuntumaan leveämmältä. Valo leviää tilaan, 

kun se suunnataan heijastaviin vaaleisiin seinäpintoihin tai kattoon. (Conran 

2011, 53 - 54.)  

Pienessä huoneessa tarvitaan 4-5 erilaista valonlähdettä. Sijoittamalla valonläh-

teet asunnossa eri paikkoihin ja korkeudelle saadaan tilaan valon ja varjon leik-

ki, joka johdattelee katsetta tilassa. Kun katse liikkuu huoneessa, tilaa ei hah-

moteta kerralla ja näin saadaan tila vaikuttamaan suuremmalta.  Tausta- ja tun-

nelmavalon luomiseen käytetään uplight- tai downlight valaisimia, sivuvalaisimia 

ja kiskovalaisimia. Lisäksi voidaan käyttää lattia- ja pöytävalaisimia, joiden valo 

hajautetaan tai käytetään häikäisyn ehkäisemiseksi varjostinta. Himmennettävä 

valo mahdollistaa tunnelman vaihtamisen tilassa. (Conran 2011, 53 - 54.)  

Valaistus ja värit yhdistyvät pintarakenteissa ja luovat yhdessä tilakokemuksen. 

Pintarakenne tuodaan esille valon avulla, joka saa aikaan varjoja, jotka taas 

luovat tilaan etäisyyttä. Karkeita seinäpintoja voidaan korostaa sivuvalolla ja 

häivyttää kohti suunnatulla valolla. Valo ja varjo luovat tilaan syvyyttä. Sama 

pinta voi tuntua varjovaikutuksesta ja pintarakenteesta riippuen kevyenä, ras-

kaana, avartavana tai supistavana. (Rihlama 2000, 16, 54, 66). 

 

Valoa tarvitaan myös muotojen ja värien havaitsemiseen. Valon avulla esineelle 

muodostuu varjo, joka tuo esineen kolmiulotteiset muodot esiin. Esineiden rajat 

hahmotetaan esineen varjon ja taustana olevan pinnan perusteella. Muotojen 

havaitsemiseen vaikuttaa valon tulosuunta. Katseen suuntainen myötävalo ja 

voimakas hajavalo pyrkivät hävittämään muodot. Sen sijaan oikeanlainen sivu-

valo ja heijastusvalo saavat aikaan kolmiulotteisuutta. Kiiltävä pinta puolestaan 

sekoittaa havaintoja muodoista. (Rihlama 2000, 10, 54.) 
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4.3 Värit tilassa 

Pienessä tilassa voidaan hyödyntää saksalaisen Josef Albersin huomioita vä-

reistä ja niiden aistimisesta. Erilaisin värikokeiluin kautta Albers huomasi, että 

näköhavainnoissa fysikaaliset tosiasiat eroavat suuresti psyykkisestä aistimi-

sesta. Värit myös muuttuvat olosuhteiden vaihtuessa. (Albers 1991, 19.)  

 

Tutkiessaan värien kolmiulotteisuutta Albers havaitsi väreillä olevan tilallista 

toimintaa (kuva 14). Värisekoituskokeet tehtiin erivärisillä papereilla tasopinnas-

sa. Värialueet näyttivät joko olevan peruspinnan takana, peruspinnan edessä tai 

pysyvän samassa tasossa. Värien keskinäiset suhteet saivat aikaan kolmiulot-

teisuutta. Värien pehmeät rajat loivat läheisyyttä ja yhteyttä, kovat rajat etään-

nyttivät ja irrottivat. (Albers 1991, 45.) Kuvassa vasemmanpuoleinen valkoinen 

suorakulmio näyttää olevan mustan pinnan takana, kun taas oikeanpuoleinen 

suorakaide näyttää olevan tumman pinnan edessä.  

 

Kuva 14. Värien kolmiulotteisuus (Kuva: Josef Albers, Interaction Of Color 

1963).  

Värien välisiin suhteisiin vaikuttaa värin kaksi tärkeää ominaisuutta: värin kirk-

kaus ja värin valoisuus (kuva 15). Värit ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja 

ne ovat myös riippuvaisia toisistaan. Värin ilme muuttuu ympäristön vaikutuk-

sesta. (Albers 1991, 48, 88, 99.) Seuraavissa kuvissa neliöistä osa etääntyy ja 

osa näyttää tulevan lähemmäs. Värin vaikutuksesta neliöt näyttävät olevan osit-

tain myös erikokoisia.  
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Kuvat 15. Värien vuorovaikutus (Kuvat: Josef Albers. Study for Homage to the 

Square 1947 – 1966).  

Vaalea neutraali seinien sävy suurentaa huonetta. Syvyyttä tilaan saadaan 

käyttämällä saman värin eri sävyjä ja lisäämällä niitä asteittain seinästä sei-

nään. (Burdon 2006, 28.) Tilan voi värittää kokonaan valkoisella värillä (kuva 

16). Valkoinen heijastaa sisälle paljon valoa, jolloin nurkat ja kulmat häipyvät. 

Valkoinen tuo huoneeseen kirkkauden ja tilan tunnun. Kaikissa pinnoissa, mate-

riaaleissa ja kalusteissa käytettynä valkoisesta tilasta saadaan ilmava ja tyyni. 

(Burdon 2006, 43.)  
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Kuva 16. Valkoisella sisustettu tila (Kuva: Decoholic) 

Ihminen kokee sinisen ja sen sukulaisvärien etääntyvän ja punakeltaisten lähes-

tyvän. Esimerkiksi kapeassa tilassa sivuseinissä olevat viileät ja vaaleat värit le-

ventävät tilaa sekä keventävät tilassa olijalle syntyvää tunnetta. Myös tilan läm-

pötila koetaan eri tavoin tilassa olevien värien vaikutuksesta. Sinisukuiset värit 

voivat tehdä huoneesta jopa neljä astetta kylmemmän tuntuisen kuin lämpi-

mämmät punakeltaiset sävyt. (Rihlama 2000, 50, 67.) 

Väreillä voidaan muuttaa tilan mittasuhteita. Kapea tila näyttää leveämmältä jos 

toiselle lyhyelle seinälle lisätään dramaattinen väri tai maalaus. Käytettäessä 

lämmintä väriä huone näyttää sopusuhtaisemmalta, koska pitkät seinät näyttä-

vät lyhyemmiltä. Lyhyen seinän vaakaraidoitus maalilla tai tapetilla tasapainot-

taa tilaa. Samalla tavalla toimivat vaakaraidat esim. sohvatyynyissä sijoitettuna 

lyhyen seinän sohvalle. (Burdon 2006, 32.)  

Kuviopinnoissa kuvioiden ryhmittely, suunta ja tiheys sekä niiden liikevaikutel-

mat muokkaavat tilakokemusta. Kuvioiden rytmi sekä värien vastakohtaisuus- ja 

sukulaisuusasteet vaikuttavat tunteisiimme tilassa. Kuvion väritys voi pysyä 

muuttumattomana, mutta silloinkin rytmityksellä on vaikutus. (Rihlama 2000, 66-

67.) Kuvassa 17 tumma laattasauma korostaa laattojen muotoa ja tilan perspek-

tiiviä, joka jatkuu peilin kautta lisäten merkittävästi tilantuntua.  
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Kuva 17. Laattasauman vaikutus pienessä WC-tilassa (Kuva: FantasticFrank).  

Pienessä asunnossa värit korostuvat. Voimakkaita värejä ja kuvioita voidaan 

käyttää pienen tilan sisustuksen polttopisteenä. Kirkkaat värit tarjoavat visuaali-

sen lähtökohdan sisustamiselle ja ohjaavat huonekalujen sijoittelua tilassa. 

Voimakas väri saattaa nivoa erilliset tilat yhteen. (Conran 2011, 61.) Kuvassa 

18 oranssi väri rajaa kodin toimintoja ja huonekalujen sijoittelua sekä tuo läm-

pöä ja valoisuutta tilaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 18. Voimakkaan värin vaikutus tilassa (Kuva: Homedit). 
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Väreillä voidaan luoda tilaan tasapaino ja symmetria. Yleensä interiöörin sisus-

tus rakentuu kahdesta rinnakkaisväristä ja yhdestä vastaväristä (kuva 19). Rin-

nakkaisvärit varmistavat harmonian ja vastaväri tuo kokonaisilmeeseen kontras-

tia. Värisävyt tehdään sekoittamalla väreihin mustaa, valkoista tai harmaata ja 

näin saadaan väreihin valoisuusasteet. (Fricke 2010, 11, 154-155.)  

  

Kuva 19. Väriympyrä valko- , keskiharmaa-  ja mustapitoisin värein (Kuva: 

Seppo Rihlama).  

Väreillä on terapeuttisia että psykologisia vaikutuksia. Värit muokkaavat koke-

muksiamme tilasta. Elinympäristö, syntyperä, itä- ja länsimainen symboliikka 

sekä elämänkokemusten mukana tulleet rinnastukset vaikuttavat värireagointiin. 

Rinnastamalla eri värejä voi niihin reagoiminen ja vaikutus muuttua. (Rihlama 

2000, 56.) Kodin väreillä voi olla myös identiteetti, joka tuo mieleen alitajuisia 

mielleyhtymiä ja merkityksiä tietystä ajasta, paikasta tai tunteesta. Värien avulla 

välitetään sanomattomia ja kirjoittamattomia ajatuksia ja tunteita. (McCloud 

2009, 6.) 

 

 

4.4 Tilan muunneltavuus 

 

muunneltavuus       joustavuus      toiminnallisuus       turvallisuus 

 

Asunnon muunneltavuus tarkoittaa riittävän väljää tilaa, jota voidaan kalustaa 

tai järjestää asukkaan elämäntilanteen mukaan. (Helsingin kaupunki 2015a). 



30 

 

Pienen asunnon suunnittelussa tiloja tulee ajatella kokonaisuutena eikä yksittäi-

sinä huoneina. Pieni tila tulee suunnitella monikäyttöiseksi avotilaksi, jossa ta-

pahtuu useita toimintoja yhtä aikaa tai vuorotellen. (Conran 2011, 11.) Muunnel-

tavan tilan suunnittelussa lähtökohtana on kysymys mitä tilassa aiotaan tehdä, 

sen sijaan että mietittäisiin jokaiselle toiminnolle tai asukkaalle oma tila tai huo-

ne. Toiminnot voivat olla päällekkäisiä tai vuoroittaisia, esimerkiksi tila voi olla 

päivällä äidin työskentelyä varten ja illalla sama tila on perheen tyttären omassa 

käytössä. Kalusteita ja tekstiilejä valittaessa laajennetaan kalusteen käyttöaluet-

ta ja mietitään mihin kaikkialle kalusteen voi siirtää tai miten kalustetta voi käyt-

tää eri tilanteissa.  Kalustetta ei valita vain yhden toiminnon tai paikan perus-

teella, vaan sama kaluste voi toimia sekä ulko- että sisätiloissa ja sitä voidaan 

siirrellä tilasta toiseen. (Munkki 2013.)  

 

Edelläkävijänä pienten asuntojen kalustamisen räätälöinnissä on rakennusliike 

YIT, joka rakentaa pääkaupunkiseudulle yksiöitä ja kaksioita, joiden pinta-ala on 

26.5 - 35,5 m2. Asuntoihin on valmiiksi suunniteltu pienessä tilassa toimivia eri-

laisia lisäsäilytys- ja sisustuselementtejä. Ostaja voi valita mieleisensä sisustus-

paketin, joka asennetaan valmiiksi asuntoon ennen muuttoa (kuva 20). Sänky 

voi olla kalusteisiin integroitu ja kiinteät kalusteet räätälöidään asukkaan toivo-

musten mukaan. (YIT 2015.)  

 

 

Kuva 20a. Räätälöitävät miniasunnot (Kuva: YIT 2015).  
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Kuvat 20b. Räätälöitävät miniasunnot (Kuva: YIT 2015). 

 

Pienen asunnon muunneltavuus voi tarkoittaa asunnon rakennusaikaisia muu-

tostöitä esim. väliseinien poistamista tai lisäämistä tai keittiön toimintojen muok-

kaamista asukkaalle sopivaksi. Rakennusaikana voidaan vielä tehdä toimintoi-

hin liittyviä LVI ja sähkötyömuutoksia.   Asunnon valmistumisen jälkeen muun-

neltavuus on yleensä kevyempää irtokalusteiden siirtelyä tai säilytystilan lisää-

mistä. Asunnon muunneltavuus voi olla myös lisätilan väliaikaista käyttöä talon-

yhtiön yhteisissä tiloissa.  

Asunnon jakamis- ja yhdistämismahdollisuudet pitäisi ratkaista jo asunnon 

suunnitteluvaiheessa. Rakenteelliset kokomuutokset ovat kalliita, jos ne teh-

dään jo valmistuneisiin tai vanhoihin asuntoihin. Monikäyttöinen asunto voisi 

koostua esimerkiksi perheasunnosta ja se lisäksi sivuasunnosta, joka on erilli-

nen yksiö. Yksiössä voisi asua alivuokralainen, aikuistuva nuori, ikääntyvä iso-

vanhempi tai omaishoitaja. (Helsingin kaupunki 2015b). 

SRV:n tutkimuksessa ”Miten me asumme vuonna 2033” käsitellään asunnon 

arkimuunneltavuutta ja elinkaarimuunneltavuutta. Arkimuunneltava koti taipuisi 

tarpeisiin eri päivien ja kuukausien mukaan.  Asunnossa huoneet voisivat olla 

moduuleja ja seinät siirrettäviä. Elinkaarimuuntuvan asunnon kokoa voisi vaih-

della elämäntilanteiden mukaan esimerkiksi myymällä tai ostamalla osakekirjo-

ja. Tällä turvattaisiin mahdollisuus jäädä asumaan tutulle asuinalueelta elämän-

tilanteen muuttuessa. Mieluisalta alueelta ei tarvitsisi muuttaa pois vääränkokoi-

sen asunnon takia. (SRV 2013, 8, 27.)  
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Asukkaan tarpeisiin muuntuvia koteja on toteutettu ns. Loft-asuntona, esim. Att 

Helsingin Studio Helsingin Kalasatamaan vuonna 2012 (kuva 21). Loft-asunnon 

tilarakenteen muuttaminen tehdään jo rakennusvaiheessa asukkaan toivomus-

ten mukaan. Sisusteiden tilaaminen ja hankkiminen jää kokonaan asunnon os-

tajalle (Helsingin kaupunki. 2015b). Loft-asunnossa tyypillistä on tavallista kor-

keampi huonekorkeus, poikkeavat tilajärjestelyt, ikkunoiden ulottuminen lattiaan 

asti sekä pintojen materiaalien tuntu. Tilallista väljyyttä saadaan jättämällä ra-

kennusvaiheessa osa toimintoja rajaavista sisäväliseinistä pois. Asukkaan valin-

tamahdollisuudet pyritään pitämään avoimina. Ostajalle tarjotaan muutama väl-

jyysvaihtoehto eli esimerkinomaiset väliseinäratkaisut. Asiakas itse päättää to-

teutetaanko koti tavanomaisin asuinhuonein tai täysin avoimena – vai jotain siltä 

väliltä. (Helsingin kaupunki 2012.) 

 

Kuva 21. Loft-asunto (Kuva: Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy). 
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5 Pienen asunnon suunnittelu  

 

 

Pienen tilan sisustamisessa tähdätään luonnon- ja keinovalon tehon vah-

vistamiseen sekä yhtenäisyyden ja tilantunnun korostamiseen. 

 (Conran 2011, 57) 

 
 
5.1 Perustarpeet ja innovaatiot  

 

 Erilaiset kokoon taittuvat liikuteltavat rat-

kaisut tuovat tarvittaessa lisää tilaa keittiöön.  Kun kaluste saadaan nostettua tai 

rullattua pois edestä (kuva 22), jää tilaa muille toiminnoille. Keittiöön saadaan 

lisää työskentelytasoa kaapistosta ulosvedettävällä apukaapilla, jossa on 

vetolaatikoita ja lisäsäilytystilaa. (Petrakeittiöt).  

 

 

 

 

 

 

Kuva 22. Klaffikaappi ja rullilla varustettu apukaappi (kuva: Petrakeittiöt). 

Liesitasoja on saatavana kapeana kahden keittolevyn kokoisena. Induktioliesi 

on turvallinen pienessä tilassa, koska sen pinta ei kuumene. Jääkaappi voi olla 

normaalia 90 cm matalampi ja varustettu pakastinlokerolla, jos pakastimelle ei 

ole tilaa. Astianpesukoneen voi sijoittaa pöytätason päälle tai tason alle asen-

nettavaan kaappiin. Keittiössä kaikki tila voidaan hyödyntää, jos käytetään kul-

maratkaisuja tai 200-300 mm leveitä kalustemoduuleja. Sokkelissa voi olla laa-

tikoita ja jätevaunukaapit voivat olla kapeita mahdollistaen kuitenkin jätteiden  
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lajittelun. Kuvan 23 keittiössä on mikrouuni-yhdistelmä, astianpesukone ja jää-

kaappipakastin. Liesi on kahden levyn kokoinen. Seinäkaapit ovat kahdessa 

kerroksessa. (TTS 2010, 2.) 

 
 

 

 

 

 

 

Kuva 23. Minikeittiön varustelu: perspektiivikuva ja pohjakuva (TTS 2010). 

Pienessä keittiössä voidaan käyttää erilaisilla toiminnoilla varustettuja yhdistel-

mäkodinkoneita. Yhdistelmälaitteista on saatavilla uuni/ astianpesukone/ lie-

siyhdistelmiä sekä mikrouuni/ uuni yhdistelmiä. Keittokomeroon sopivia kodin-

koneita voi löytyä myös asuntoautoihin tai purjeveneisiin tarkoitetuista malleista 

(kuva 24). (TTS 2010, 2.) 

 

  

Kuva 24. Asuntoautojen mallistossa olevia  liesi- ja allasvaihtoehtoja (Kuva: 

MLCaravan Oy). 

 Pesuhuoneen voi kalustaa allas-

kaapilla, jossa toinen tai molemmat sivut ovat viistetty. Näin voidaan tilaan sijoit-

taa syvyysmitaltaan suurempi allas, kun kulkutila jää esteettömäksi (kuva 25).   
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Kuva 25. Viistereunainen pesuallas ja allaskaappi (Kuva: Temal). 

Pesuhuoneeseen ei välttämättä aina mahdu tai tarvita allaskaappia. Kuvan 26 

pesualtaltaassa on konsoli, jossa on integroitu pidike wc-paperirullalle ja 

pyyhkeelle. Svedbergs 2015). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 26. Pesuallas konsolilla (Kuva: Svedbergs). 

 

Kiintokalustevalmistajilta on saatavana moduloituja kalusteita pieneen tilaan. 

Kalustemoduulijärjestelmä Front (kuva 27) koostuu 24 osasta, joista voi 

rakentaa pesuhuoneeseen sopivan kokonaisuuden. Järjestelmässä on seinä-

wc, putkivedot piilotetaan kalusteen sisälle  ja kaapinovien takana on runsaasti 

säilytystilaa. (Svedbergs 2015.)  
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Kuva 27. Kalustemoduulijärjestelmä pieneen tilaan (Kuva: Svegbergs). 

Pyykinpesukone voidaan sijoittaa kylpyhuoneessa pesualtaan alle (kuva 28). 

Kuivaava pesukone korvaa erillisen pesukoneen ja kuivausrummun. Tason alle 

sijoitetut jättää pyykinkäsittelyyn tilaa. (TTS 2010, 3-5.) Pesukoneen voi jossain 

tapauksissa sijoittaa keittiöön. Tällöin on aina pyydettävä talonyhtiön hyväksyn-

tä pesukoneen siirtoon ja myös vakuutusyhtiöltä hyväksyntä siitä, että kotiva-

kuutus sallii pesukoneen siirron viemäröimättömään ja kosteussuojaamatto-

maan tilaan. (Keittiötieto 2015.) 

 

 

 

 

 

Kuva 28. Pesuallas, jonka alle voidaan sijoittaa pesukone (Kuva: Temal). 

 

 Jos tilan korkeus on vähintään 3 000 mm, voidaan nukkumatila sijoittaa 

parvelle tai korotettuun makuutilaan. (RT 93-10937.) Molemmat lisäävät yksityi-

syyttä ja sopivat hyvin työskentelyyn ja nukkumiseen. Parvi sijoitetaan niin, ettei 

se rajoita luonnonvalon kulkua tai näkymiä. Parvella tulee olla riittävästi nukku-

matilaa ja reunalla kulkutila. Täysi seisomakorkeus ei ole parvella välttämätön-
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tä, koska nukkumatilassa liikkumiseen riittää istumakorkeus. Turvallisuuden ta-

kia parven reunassa voi olla esim. lasiseinäke tai kaide. Parvelle kuljetaan esim. 

parvi- tai kierreportaita pitkin. Parven alla voi olla keittiö, kylpytila, työtila tai kiin-

teä kaluste. Korotettu makuutaso voidaan rakentaa myös vapaasti seisovan ra-

kenteen päälle. (Conran 2011, 31.) Kuvassa 29 parvi on sijoitettu keittiön ylä-

puolelle.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 29. Parvi keittiön yläpuolella (Kuva: Taavi Mets).  

 

 Koti on tänä päivänä monelle myös työpaikka. Työn liikku-

vuus on lisääntynyt ja työn suorittaminen ei ole enää sidottu toimistotilaan tai 

kellokortteihin. Oman ajankäytön ja hallinnan tarve on lisännyt kiinnostusta ko-

tona työskentelyyn. Kotona töitä voi tehdä silloin kun itselle sopii, päivän voi 

käynnistää rauhassa ja kotona on rauhaa keskittyä työhön. Työn tekeminen 
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mielletään myös luontevammaksi ja tehokkaammaksi, kun se tehdään kotona. 

(Helsingin Sanomat 2014.)  

 

Ikkunan luona oleva työpiste lisää luovaa ajattelua. Näköala auttaa keskittymi-

sessä ja luonnonvalo on lisäetu. Kotitoimiston välttämätön hankinta on ergono-

minen työtuoli ja riittävä valaistus. Säädettävät työpistevalaisimet helpottavat 

asiakirjojen lukemista ja valaisevat näppäimistöä. Valaistuista voi täydentää up-

light – valaisimilla, jotka antavat sopivan taustavalon päätetyöskentelylle. Työ-

pisteessä pidetään esillä vain työssä tarvittava materiaali. Hyllytilaa tarvitaan 

lähdemateriaalia, valmistuneita töitä sekä varmuuskopioita varten. Kirjanpito 

sekä langaton tulostin voivat sijaita kauempana työpisteestä. (Conran 2011, 

107-108.)  

Koti on myös levon paikka ja työstä pitää pystyä irtaantumaan. Työn päätyttyä 

työhön liittyvät tavarat järjestetään pois näkyvistä, jolloin keskeneräiset työt ei-

vät häiritse vapaa-aikaa. Työpöydän siivoamisella on myös psyykkinen vaiku-

tus. Kun koti näyttää kodilta työpäivän jälkeen, on työstä irtaantuminen helpom-

paa. (Helsingin Sanomat 2014.) Työpiste voidaan suunnitella niin, että sen saa 

tarvittaessa kokonaan pois näkyvistä (kuva 30). Kiinteisiin kalusteisiin integroitu 

työpiste sulautuu huomaamattomasti muuhun sisustukseen. (Conran 2011, 

107.) 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 30. Kokoontaittuva Cupertino-työpiste (Kuva: BoConsept).  
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5.2 Kiinto- ja irtokalusteiden sijoittaminen 

 

Kiintokalustesijoittelussa tulee huomioida huoneistonäkymä tilaan tultaessa. Ti-

lanäkymää tarkastellaan silmän tasolta. Astuttaessa tilaan katse ei saa kohdis-

tua ensimmäiseksi kaappeihin tai laitteisiin vaan näkymä tilaan tulee olla selkeä.  

(Burdon 2006, 17.) Esteettömän kulkemisen varmistamiseksi huomiota tulee 

kiinnittää myös kalusteiden korkeusasemiin. Kulkutilan yläpuolelle sijoitettavien 

elementtien korkeus ei saa rajoittaa kulkua (kuva 31). Yläkaappien, hyllyjen ja 

painikkeiden korkeus tulee olla käyttäjälle sopiva. Lisäksi tulee kiinnittää huo-

miota kulkutilojen leveyteen ja korkeuteen. (RT 2014. SIT 09-610095.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva  31. Kaappien sijoittaminen kulku- tai nukkumatilan yläpuolelle (Kuva: Ilta-

sanomat). 

 

Kiintokalusteet kannattaa sijoittaa yhdelle seinälle ja lattiasta kattoon. Sileät 

ovet tekevät visuaalisesta ilmeestä miellyttävämmän. Kiintokalusteissa on suo-

siteltavaa käyttää jalkoja sokkelin sijaan, jolloin laajempi pinta lattiasta näkyy ja 

tila tuntuu suuremmalta. Kalusteiden hyllysyvyys voi vaihdella säilytettävien ta-

varoiden mukaan ja hyllyt voivat olla säädettäviä. Kiinteitä säilytyskalusteita voi-

daan myös kustomoida lokeroilla ja säädettävillä jakajilla. (Conran 2011a, 43-

44, 47, 84.) Pienessä keittiössä koneet ja laitteet kannattaa piilottaa integroitu-

jen kalusteovien taakse. Katse liikkuu tilassa esteettömästi ja tila vaikuttaa 

isommalta. (Burdon 2006, 25.)  



40 

 

Siirrettävillä seinäkkeillä tai tilanjakajilla voidaan jakaa asuntoa eri toimintoihin. 

Tilanjakajat voivat olla kiinteitä tai irrallisia ja ne voivat koostua moduuleista (ku-

va 32). Puolileveät tai puolikorkeat tilanjakajat eriyttävät tiloja rikkomatta tilan 

yhtenäisyyttä. Avonaista tilanjakajaa voidaan käyttää myös säilyttämiseen tai 

tavaroiden esilletuomiseen. Vuoteen pääty voi olla tilanjakaja tai vuode voidaan 

rajata sälekaihtimilla. (Conran 2011a, 32, 92.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 32. Kiinteä lasi tilanjakaja (Kuva: FantasticFrank) ja muovielementeistä 

koottava tilanjakaja (Kuva: Koziol). 

 

Irtokalusteiden sijoittelussa hyödynnetään syvennyksiä. Lattiatilaa jätetään va-

paaksi mahdollisimman paljon. Sohvissa selkänojat tulee olla matalia ja vahva 

horisontaalinen linja huonekaluissa saa tilan tuntumaan leveämmältä. Se toimii 

erityisen hyvin, jos huonekorkeus on matala esim. ullakolla.  Läpinäkyvät kalus-

teet sulautuvat paremmin tilaan. Lasipöydät, akryyli- metalli- tai korituolit eivät 

hallitse tilaa liikaa. (Conran 2011a, 65.)   

 

Huonekalujen ja esineiden strategisella sijoittelulla hämärretään kulmia ja nurk-

kia.  Huone mielletään isommaksi, kun katse ei yllä joka sopukkaan. Pöydät ja 

tuolit voi siirtää hieman irti seinästä ja niiden takana oleva tila tulee näkyviin. 

Keskelle huonetta voidaan sijoittaa näyttävä esine tai huonekalu, johon katse 

hakeutuu. Tilan leveintä kohtaa voi korostaa esim. pitkällä matalalla seinän-

vierus penkillä. (Burdon 2006, 17-19.) 
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Pienen tilan kalusteet voivat olla pinottavia, kokoontaitettavia ja helposti varas-

toitavia. Pöytä voi olla taso, joka kiinnitetään seinään ja jonka saa taitettua sei-

nää vasten tilaa viemästä (kuva 33) Pinottavia tai taitettavia tuoleja voidaan ot-

taa käyttöön tarvittaessa ja ne voivat myös toimia apupöytinä. (Conran 2011a, 

66.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 33. Cutter taittotuoli ja Cutter mini naulakko  (Kuva: Skagerak)  

Asunnossa olevia ahtaimpia alueita saadaan toimiviksi nostamalla tavaroita lat-

tialta seinälle tai kattoon (Conran 2011a, 35). Kattoon ja seinälle kiinnitetyt esi-

neet myös ohjaavat katsetta pystysuoraan ulottuvuuteen. (Burdon 2006, 26.).  

 

Kalusteita voi myös valaista. Isot kalusteet, kuten sängyt ja säilytyskalusteet 

voidaan valaista alhaaltapäin, jolloin ne näyttävät kelluvan. Toinen keino on 

kohdistaa valo epäsuorasti seinien ja katon kautta kalusteisiin. Huonoin vaihto-

ehto on suora valaiseminen, koska se kohdistaa isoihin kalusteisiin liikaa huo-

miota. Valaistuksella voi lisätä myös esineiden kiinnostavuutta. Sivusta tuleva 

valo tai kapea valojuova korostavat esineen muotoa. Esineen takaa tuleva valo 

vahvistaa esineen materiaalia esim. lasin läpinäkyvyyttä (Conran 2011a, 65, 

70.) 
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5.3 Tavaroiden säilyttäminen ja minimalismi yksiössä 

 

You don't need stuff — even the stuff you think you need.  

Especially the stuff you think you need.     (Moore 2014). 

 

Terence Conranin lähtökohta säilytystilojen suunnittelussa on tavaramäärän ja 

käytettävissä olevan tilan arviointi. Vähäiset neliöt ohjaavat valitsemaan itselle 

olennaiset ja tarpeelliset tavarat. Irtaimistosta säilytetään vain esineet, joita käy-

tetään tai joilla on tunnearvoa. Turha, tarpeeton ja käyttämätön tavara myy-

dään, kierrätetään tai lahjoitetaan. Jäljellejääneet päivittäistavarat säilytetään 

lähellä esineen käyttöpaikkaa. Pitkäaikaisen säilytyksen tavarat varastoidaan 

laatikoihin ja ne nimikoidaan. (Conran 2011b, 12, 16, 20-31.)  

 

Japanilaisen ammattijärjestelijän Marie Kondon mukaan säilytyksessä olennai-

sinta on tavaroiden oman paikan määrittäminen ja tavaroiden palauttaminen ta-

kaisin niille varattuun paikkaan. Tavaroista poistetaan kaikki turha ja jäljelle jää-

neet tavarat lajitellaan käytön mukaan ryhmiin ja kunkin ryhmän tavarat säilyte-

tään lähekkäin samassa paikassa. Tavaransäilytysratkaisujen tulisi olla yksin-

kertaisia ja helposti käytettäviä. Jos tavara on vaivatonta laittaa takaisin samaan 

paikkaan, se myös palautetaan sinne. (Kondo 2015, 79, 83.) 

 

Säilyttämisessä oikeat ergonomiaratkaisut lisäävät tavaroiden käyttömukavuut-

ta. Hyllyjen, kaappien ja työtasojen tulee olla käytettävissä optimaaliselta kor-

keudella ja syvyydeltä. Säännöllisesti käytetyt tavarat sijoitetaan silmän tai vyö-

tärön korkeudelle. Raskaat esineet sijoitetaan vyötärön korkeudelle tai sen ala-

puolelle. Käytännöllinen ratkaisu on päällekkäin pinottavat laatikkosarjat. (Con-

ran 2011b, 32.) Vaatesäilytyksessä hyllykomeron syvyydeksi riittää 40 cm, jol-

loin vaatepinojen taakse ei jaa hukkatilaa. (TTS 2010.) 

Säilytettävien ja esillä pidettävien tavaroiden pitäisi aina joko olla jatkuvassa 

käytössä tai tarjota esteettistä mielihyvää. Näkyvillä pidettävien tavaroiden ym-

pärillä on oltava tilaa, jotta ne pääsevät esille. Kun esineet sijoitetaan yhteen 

paikkaan, luodaan vaikutelman kokoelmasta. Koriste-esineillä yhteinen nimittäjä 

voi olla esim. väri, muoto, tai tyyppi. (Conran 2011, 70.)  
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Ovien ja ikkunoiden yläpuolista tilaa voidaan hyödyntää esim. kirjojen säilyttä-

miseen. Sänky voi olla itsessään säilytyskaluste sisältäen kiinteitä laatikoita. 

Sängyn alla on runsaasti tilaa ja sinne voi sijoittaa esim. kannellisia liinavaate-

laatikoita. Avattavat rahit, istuinpenkit ja sohvapöydät voivat olla myös säilytys-

kalusteita. (TTS 2010 5.) Kuvassa 34 sängyn alle on sijoitettu säilytyslaatikoita  

ja kuvassa 35 parven alle on sijoitettu vaatesäilytystila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 34. Säilytystila vuoteen alla (Kuva: Unikea 2015).   

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 35. Parven alle sijoitettu vaatesäilytystila (Kuva: Etuovi.com 2015).  

Koska tavaroiden säilyttäminen pienessä asunnossa perustuu tavaroiden kar-

simiseen ja tavaroiden mahdollisimman pieneen määrään, tarkastelen tässä ly-

hyesti säilyttämistä myös minimalismin näkökulmasta. 
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Minimalismin lähettiläät Joshua Fields Millburn ja Ryan Nicodemus neuvovat 

tarkastelemaan suhdettamme tavaroihin kysymällä Tuoko tämä asia lisäarvoa 

minun elämääni? Tavarat ovat kuin turvallinen suoja ympärillämme, joka tukah-

duttavat meidät ja vievät huomiomme pois tärkeämmistä asioista elämässäm-

me. Tavara vähentämällä teemme tilaa elämässämme oikeasti merkityksellisille 

asioille. Voimme keskittyä enemmän terveytemme ylläpitämiseen ja ihmissuh-

teisiin, sen sijaan että käyttäisimme aikaa varastojen siivoamiseen. Kun ylimää-

räinen roina on poissa, myös muiden asioiden organisoiminen on helpompaa. 

(Fields & Nicodemus 2014.)  

 

Minimalismissa olennaista on se MIKSI tavarasta luovutaan sen sijaan, että 

mietittäisiin MISTÄ tavarasta luovutaan tai MITEN tavarasta pääsee eroon. 

Pelkkä tavaroiden järjestäminen ei ole ratkaisu säilytysongelmaan. Luopuminen 

koskee myös muutakin osaa elämäämme. Saman kysymyksen voi ulottaa kos-

kemaan ihmissuhteita, internetin kulutusta, ruokaa ja paljon muuta. Elämäntilan-

teet muuttuvat ja sama kysymys tulee esittää aina uudelleen. Se mikä on tä-

nään arvokasta, ei enää huomenna välttämättä toimi samalla tavalla (Fields ym. 

2014.)  

 

Not owning staff is the new owning staff.   (Stetten 2014) 

 

Minimalismissa ei ole kyse nuukuudesta tai pelkästään tavaroista.  Minimalisti-

nen elämäntapa alkaa kiinnostaa yleensä silloin kun havahdutaan oman ajan ja 

elämän rajallisuuteen. Rahan säästämisen lisäksi minimalisti ajattelee myös 

muiden resurssien säästämistä. Tavaroista ja muista painolasteista luopuminen 

ei ole itsetarkoitus, vaan se on ensimmäinen askel merkityksellisempään elä-

mään.  Minimalismi on myös ekologinen valinta, vaikkakaan ei sen ensisijainen 

tavoite. Kun tavaroiden hankkimista harkitaan perusteellisesti, jätteiden määrä 

vähenee. (Huili 2015.)  
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5.4 Huomisen yksiö 

 

Pienten asuntojen suunnittelussa tulee kyseenalaistaa kaikki tähän asti tehty ja 

rohkeasti heittäytyä hakemaan totutuille ratkaisuille aivan vastakkaisia vaihtoeh-

toja. Kuvan 36 yksiössä nukkumistila on sijoitettu parvelle pesutilojen päälle. 

Parvelle kuljetaan portailta, jonka alla on säilytyslokeroita. Säilytystila jatkuu yh-

tenäisenä ulko-ovelle asti. Huonekorkeuden nostaminen kolmeen metriin sallii 

asunnon toimintojen suunnittelun kahteen kerrokseen. Luonnonmateriaalien 

käyttö sisustuksessa lisää asumisviihtyisyyttä. Integroiminen säilytystila osaksi 

esim. porrasratkaisua tai irtokalustetta saadaan säilytystila jopa kaksinkertais-

tettua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 36. Yksiö 20 m2. (Kuva: Homedit).  
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Asunnon tilantarve on yksilöllinen asia, johon vaikuttavat taloudelliset realiteetit. 

Tulevaisuudessa pienessä asunnossa asuminen ei ole enää taloudellinen pak-

ko, vaan monille tietoinen valinta. Asumiskustannuksissa säästöjä haetaan eko-

logisesta näkökulmasta. Pienessä asunnossa ympäristöä rasitetaan vähemmän 

rakentamisaikana ja lämmitys vie vähemmän energiaa. Pieneen asuntoon mah-

tuu vähemmän tavaraa, joten materiaalinen kuluttaminenkin vähenee. Väliaikai-

sesti tilaa voidaan kuitenkin tarvita enemmän. Talonyhtiöiden tarjoamat lisätilat 

asunnon ulkopuolella voivat merkittävästi vaikuttaa pienen asunnon ostopää-

tökseen. Asunnon niukka neliömäärä voi hyvinkin riittää, kun lisäneliöitä saa-

daan käyttöön tarvittaessa asunnon ulkopuolelta. Pyykkitupa, kuivaushuone, ra-

tasvarasto, punttisali ja lämmin varasto voivat hyvin olla talonyhtiön yhteisissä 

tiloissa. Mahdollisuus yhteisten tilojen käyttöön ja levittäytyminen asunnon ulko-

puolelle voi jopa olla lähtökohta asunnon valinnassa. (Sallinen 2013.)  

 

Omassa lapsuuden kodissani 1970- luvun kerrostalossa oli yhteisessä käytössä 

pesutupa, kuivaushuone, mankelihuone, lastenvaunuvarasto, pyörävarasto, 

kerhohuone, wc, saunatilat sekä kylmäkellari vihanneksille ja säilykkeille. Näitä 

tiloja käytettiin ja samalla tutustuttiin naapureihin. Huomisen kerrostaloasumisen 

tarpeet huomioiden voisi yhteistilojen listaan lisätä vielä kuntosalin, autonren-

gasvaraston, autohallin tai urheiluvälinevaraston.  

 

Jakamisen ja vaihdannan kulttuurin mahdollistavat asumisen palvelut tuovat 

uusia näkymiä asumiseen. Talon yhtiön yhteisistä tiloista voi asukas lainata tar-

vittaessa neliöitä omaan käyttöön ja samalla sosiaalisten kontaktien määrä kas-

vaa. Toteutuneena tämä uusi yhteisöllisyys tuo yksinasujalle helpotusta tavaroi-

den säilyttämiseen kun satunnaisesti käytetyt tavarat voi lainata naapurilta. Yk-

sinasuvat ovat lukumäärältään suurin pienituloisten ryhmä Suomessa, joten yh-

teisöllinen vaihdanta- ja jakamiskulttuuri auttaa heitä myös taloudellisesti. Kun 

kaikkia tavaroita ei ole välttämätöntä hankkia itse, asunnoksi riittää pienempikin. 

(Kotilainen 2012.)  

 

Uusia näkymiä pienen tilan asumiseen tuovat vaihtoehtoiset pienen asumisen 

muodot.  Konttiasuntoja on maailmalla jo sisustettu asuinkäyttöön (37). Meillä 

niiden käyttöä rajoittaa rakentamismääräyksissä määritelty asunnon minimikoko 
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20 m2. Kapea suorakaiteen muotoinen tila tarjoaa mielenkiintoisen haasteen 

kalustevalmistajille. Toteutuessaan konttikerrostalon yksiö on perinteistä kerros-

taloasuntoa edullisempi asumisen vaihtoehto.   

 

 

 

 

 

. 

Kuva 37. Konteista rakennettu toimistorakennus. (Kuva: Prefabcontainerho-

mes).  

Tulevaisuudessa yksiö ei enää välttämättä tarkoita kerros- tai rivitaloasuntoa, 

vaan asunnoksi voidaan valita pientalo omalla pihalla.  Kuvan 38 mikrotalo on 

kooltaan vain 22 neliötä. Makuuhuone sijaitsee keskellä asuntoa ja se on nos-

tettu metrin korkeuteen.  Sängyn alle on sijoitettu pesukone, kuivausrumpu ja 

iso laatikosto, joita käytetään pesuhuoneen puolelta. Sängyn alla on myös as-

tianpesukone, uuni ja toinen laatikosto, jotka avautuvat keittiön puolelle. Ruoka-

pöytä on integroitu keittiön kiintokalusteisiin. (Pienitalo 2015.)  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 38. Pientalo 22,4 m2 (Kuva: Pienitalo 2015.) 
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Kaksikerroksisessa 40 m2:n pientalossa (kuva 39) Valoa on käytetty tilantekijä-

nä onnistuneesti. Ritilämäinen välikatto päästää valon kulkemaan läpi asunnon 

ja yläkerran korkea huonetila vielä korostaa valon suuntaa.  

 

   

Kuva 39. 40 neliön yksiö puutarhassa (Kuvat: Marko Laukkarinen, piirroskuvat 

Olli Enne). 

 

 

6 Yksiön sisustussuunnitelma   

 

 

6.1 Lähtökohdat 

 

Huoneiston pinta-ala on 38 m2 ja huonekorkeus 2700 mm. Asunto on rakennet-

tu 1950 ja se sijaitsee viidennessä kerroksessa joen rannalla. Yksiössä asuu 

nainen 40+ kahden koiran kanssa.  
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Kuva 40. Yksiön pohjapiirustus (Kuva tekijän).  

 

6.2 Sisustussuunnitelma      

 

Haasteena yksiön sisustussuunnitelmassa oli eteisen tilantunnun kasvattami-

nen, alkovin vaatesäilytyksen ratkaiseminen sekä nykyvaatimusten mukaisen 

keittiön sijoittaminen huoneistoon niin, että kulkureitit säilyvät joustavina ja oles-

keluun jää tilaa. Koska asunto oli pohjaratkaisultaan tilava, siellä ei tarvinnut 

tehdä kompromisseja sängyn, sohvan tai ruokapöydän suhteen. Niitä ainoas-

taan kevennettiin ja saatiin asuntoon lisää tilan tuntua. Keittiö päivitettiin astian-

pesukoneella ja lisätyöskentelytasolla. Sisustussuunnitelma on liitteessä  1. 
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 Asunnon lattiapintaa jätettiin näkyviin mahdollisimman pal-

jon. Kiinto- ja irtokalusteissa on käytetty kevyttä rakennetta tai ne on pyritty nos-

tamaan irti lattiasta. Sohvassa on kapeat jalat, joten sohvan alta näkyy lattiaa ja 

sohva näyttää myös sirommalta. Sohvan materiaalit, kangas ja jalat, ovat lattia-

pinnan kanssa samanvärisiä, joten sohva ei nouse liikaa tilaa hallitsevaksi huo-

nekaluksi. Alkovin kiintokaluste on kiinnitetty seinään 20 cm:n korkeudelle latti-

asta. Naulakkojen alla on kevytrakenteinen penkki, joka on avoin alaosasta. 

Asunnon tuolit ja pöytä ovat ohutta ja kevyttä metallia ja ne sallivat lattiapinnan 

näkyä mahdollisimman paljon.  

 

Komeroissa on hyödynnetty korkeaa tilaa ja komerot ulottuvat kattoon asti. Säi-

lytyskaapit on sijoitettu ryhmiin neljälle seinällä ja asuntoon jää näkyviin vapaata 

ja selkeää seinäpintaa. Kaikissa kiintokalusteissa läpi asunnon (eteinen, keittiö, 

olohuone  ja alkovi) on käytetty samaa vaaleaa kalusteovea, jossa on  upotettu 

kolovedin. Keittiössä liesituuletin (aktiivihiili)  on sijoitettu seinäkaappiin, joten 

kiintokalusteiden ilme säilyy rauhallisena ja keittiö sulautuu osaksi oleskelutilaa.  

 

Asunnon ulko-oven välittömässä läheisyydessä oleva tila on vain 450 cm syvä, 

joten eteisen vaatenaulakoissa henkarit ripustetaan naulakkoon seinän suuntai-

sesti. Naulakoiden ja kiintokomeroiden välissä on lattiasta kattoon ulottuva 110 

cm leveä peili, joka laajentaa lattiapintaa ja ahdas tila koetaan suuremmaksi.  

 

Luonnonvaloa tulee huoneistoon runsaasti kolmesta ikkunasta. Tarvit-

taessa sitä rajoitetaan sälekaihtimilla. Keinovaloa sijoitettiin asuntoon irtova-

laisimiin sekä kiinteinä kalusteisiin. Keinovalolla pyrittiin erityisesti avartamaan 

asunnon kapeimpia tiloja, alkovia ja eteistä. Alkovissa on vetolaatikoston päällä 

pöytävalaisin ja seinällä kaksi spottivalaisinta.  Spotteja voidaan suunata myös 

ylöspäin. Tehostetapettiseinällä on alkuperäinen pallovalaisin, josta valo 

heijastuu pehmeänä tapettiseinälle ja koko huoneeseen.  Alkovin 1 100 mm ka-

peaan syvennykseen sijoitettiin jalkalamppu, josta lähtee valokiila ylös ja alas-

päin. Ylösvalo nostaa huonekorkeutta ja alasvalo laajentaa tilaa. Valo tuo esille 

myös tilan muodot heijastumalla vaalean katon kautta alaspäin. Eteisessä 

toinen riippuvalaisin on peilin edessä, jossa valo kertaantuu ja heijastuu tilaan. 
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Kiinteää alasvaloa käytettiin keittiön välitilassa seinäkaappien pohjassa sekä 

olohuoneen kattoon kiinnittyvissä kaapien pohjassa. Keittiön saarekkeen ja ruo-

kapöydän yläpuolella on riippuvalaisin, josta saadaan hyvä työvalo.  Olohuo-

neessa on sohvan vieressä jalkavalaisin, josta valo voidaan suunnata varjostin-

ta kääntämällä myös kattoon. Valonlähteitä on asunnossa useita, joten niitä 

voidaan käyttää myös vuorotellen.  

 

Asunnossa on vaaleat tilaa suurentavat värit. Pääväri tilassa on val-

koinen ja sitä löytyy seinien peruspinnasta, katosta, kiinto- ja irtokalusteista ja 

valaisimista. Vaaleaa koivua on nykyisessä parketissa ja sitä käytettiin myös ka-

lusteissa ja pienesineissä.  Valaisimet ovat kaikki valkoisia, jotta niissä valaisin 

sulautuu taustaa ja itse valo tulee esille. Tehostevärinä asunnossa on 

limenvihreä, joka ryhdittää asuntoa ja johdattelee tilassa olijan katsetta  

asunnon huoneesta toiseen. Tila koetaan suuremmaksi, kun sitä ei hahmoteta 

kerralla ja mielenkiintoista katsottavaa löytyy eri puolilta asuntoa. Limeä on 

tehosteena kussakin huonetilassa, eteisen maalissa, alkovin tehosteraita 

tapetissa ja jääkaapissa. Lime väri myös nostaa asunnon yksityiskohtia esiin ja 

luo tilaan kolmiulotteisuutta, koska sillä on suuri kontrasti valkoiseen 

peruspintaan. 

 

 Alkovissa sängyn takana olevassa seinässä on digitaalinen 

kukkatapetti, jossa kuvio on pystysuuntainen ja johdattelee siten katsetta 

ylöspäin. Tapetin kuviossa kukkavarret ja kukinnot ovat harsomaisia ja keveä 

kuvio tuo tilaan ulottumaa. Alkovin perällä oleva pieni monimuotoinen syvennys  

saa takaseinälle vaakaraidoitetun tapetin, joka levittää kapeaa tilaa ja lämpimän 

sävyisenä tuo tilaa lähemmäs, kun sitä katsotaan kauempaa olohuoneen 

perältä.  

 

 Tilan irtokalusteet ovat helposti siirrettävissä ja muunnel-

tavissa. Olohuoneen moduulihylly järjestelmässä kulmikkaat hyllymoduulit salli-

vat rajattoman muuntelun korkeus ja leveyssuunnassa. Myös jalustoja voidaan 

siirrellä ja pinota. Keittiön ruokapöydän ääreen voidaan tarvittaessa lisätä vie-

raille kaksi tuolia, jotka muuten on sijoitettu muualle asuntoon. Myös eteisen 
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penkki toimii lisäistuimena vieraille, kun se siirretään olohuoneeseen. Vakka 

säilytyslaatikot ovat myös vapaasti siirreltävissä tilasta toiseen. Alkovin 450 cm 

syvä ja 700 cm korkea kiintokaluste toimii sekä yöpöytänä että laskutasona. 

Metalliset ruokapöydän tuolit voidaan siirtää myös parvekkeelle. Olohuoneessa 

on pieni pöytä, jossa mahtuu työskentelemään tietokoneella. Koneen saa pii-

loon pöydän laatikkoon ja pöydästä saa aputason esim. juhliin.  

  

 Säilytystilan rajallisuus ja selkeys ohjaavat asukasta karsimaan 

tavaraa ja pitämään yllä järjestystä. Eteisen 45 cm syvät komerot korvataan 600 

syvillä, jotta hengarisäilytykseen saadaan tilaa. Näin osa eteisen takeista 

voidaan säilyttää komerossa ja syvissä komeroissa on tilaa myös isommille 

tavaroille. Irtotavarat saa pois näkyvistä naulakon päällä oleviin 

vanerilaatikoihin. Eteisen penkin alle voidaan sijoittaa muutama pari kenkiä, 

loput mahtuvat 600 cm syviin komeroihin. Eteisessä seinänvierus lattiapinta 

jätetään vapaaksi, jotta vieraiden kengät mahtuvat sinne hyvin esim. peilin 

eteen. 

 

Keittiön säilytystila kasvatetaan tuplaseinäkaapeilla ja saarekkeen alakaapilla. 

Kaikissa seinäkaapeissa on vetolaatikot, joista tavaroita on helppo käyttää. 

Olohuoneessa moduulihyllyihin asetellaan tarpeellisia käyttöesineitä helposti 

saataville ja rakkaimmat koriste-esineet ihan vain katseltaviksi. Sommittelussa 

noudatetaan asunnon väripalettia. Harvemmin käytettävät tavarat nostetaan 

olohuoneessa katonrajassa sijaitseviin seinäkaappeihin. Alkovissa on vaatteille 

tilaa 450 cm syvissä vetolaatikoissa ja vetolaatikoiden yläpuolella 

hengarinaulakoissa (samat naulakot kuin eteisessä). Makuuhuoneessa ja 

eteisessä on koivuvanerilaatikoita naulakon päällä pientavaroiden säilytykseen.  

 

 Asiakas oli kokenut eteisen hyvin ahtaaksi, joten 

uusi naulakkoratkaisu, peili ja komeroiden poistaminen olisivat merkittävä 

parannus eteisen toiminnallisuuteen.  Asiakkaan mielestä keittiön saareke 

mahtuisi hyvin asuntoon ja toisi lisää kaivattua työskentelytilaa.  Koska 

saarekkeessa on astianpesukone, voi tiskiallas olla kapeampi ja yksiosainen ja 

tasoa saadaan molemmille puolille allasta sekä myös liesitason viereen. 
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Vaihtoehtona keittiön jääkaappipakastinyhdistelmälle asiakas pohti jääkaapin ja 

pakastimen sijoittamista vierekkäin tason alle. Tällöin työskentelytasoa saadaan 

käyttöön enemmän ja tason yläpuolelle voi sijoittaa matalat seinäkaapit. 

Olohuoneen seinäkaapit alasvaloilla ja alkovin tapetti- valaisin- ja kaluste 

valinnat olivat myös asiakkaan mielestä toteutettavissa. Sisustusprojektin 

aikana asiakas oli aloittanut pitkän suunnitelmissa olleen tavaroiden 

läpikäymisen ja poistanut turhaa tavaraa. Sisustussuunnitelma on tarkoitus 

toteuttaa muutaman vuoden sisällä.   

 

 

7 Yhteenveto 

 

 

Pienen asunnon suunnittelussa haasteena on useiden toimintojen sijoittaminen 

pieneen tilaan niin, että toiminnallisuus, tilantuntu ja kulkureitit säilyvät. Asun-

noissa on usein ahdas eteinen, jossa ei ole riittävästi tilaa kengille tai tuolille. 

Säilytystilat ovat epäkäytännölliset ja säilytystilaa on liian vähän. Kiintokalusteet 

ovat tilaan nähden liian syviä tai liian kookkaita. Keittiössä tasoa on liian vähän, 

astianpesukonetta ei ole ja kiintokalusteryhmät tehdään edelleen kalusteovilla 

vetolaatikoiden sijaan. Pesuhuone on pieni ja silti sen pitäisi palvella monitoimi-

tilana. Samaan tilaan pyritään sijoittamaan suihkutila, wc-istuin ja vaatehuoltoti-

la. Suihkutilaan ei mahdu lasista suihkuseinää ja suihkun luona oleville pesuai-

neille ei ole riittävästi säilytystilaa. Pyykinpesukone vie usein liikaa tilaa pesu-

huoneesta ja talonyhtiöissä sitä ei välttämättä saa sijoittaa keittiöön. Valaisinpis-

torasiat sijoitetaan keskelle huonetta kattoon ja tilakorkeutta kasvattavia ylös- ja 

alasvaloja käytetään vähän. Irtokalusteet sijoitetaan seinän vierelle ja katsetta 

ylöspäin ohjaavia elementtejä on vähän.   

 

Asunnon koettu tilavuus ei kulje käsikkäin tilan neliöiden ja kuutioiden kanssa. 

Tila aistitaan ja tilan tuntua voidaan lisätä ja vahvistaa. Tilan tuntuun voidaan 

vaikuttaa esineiden muodoilla, kalusteiden koolla, väreillä, pinnoilla, materiaa-

leilla ja valolla. Asunnon matemaattisia mittoja voidaan ”säätää” haluttuun suun-

taa, niin että tila aistitaan todellista suurempana tai korkeampana.  
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Asuntoon saadaan ilmavuutta jättämällä seinäpintaa näkyviin ja sijoittamalla 

asuntoon pystylinjaisia elementtejä sekä sijoittamalla kalusteita irti seinästä. 

Asunnossa olevien esineiden muodot luovat pysty- ja vaakalinjoja. Värit ja ma-

teriaalit heijastavat lisää valoa tai vähentävät sitä. Erilaiset pinnat kalusteissa 

joko täyttävät tilaa tai ovat lähes näkymättömiä. Valo nostaa, etäännyttää tai ko-

rostaa kaikkia edellä mainittuja. Ilman valoa ei ole silmin nähtävää tilaa. Suun-

nittelussa on huomioitava valon määrä ja suunta. Valon määrä ohjaa materiaa-

livalintoja ja valon suunta korostaa tai häivyttää muotoja. 

 

Pienen asunnon muunneltavuus on asunnon kalustamista siten, että sama ka-

luste muuntuu eri tarpeisiin ja on helposti siirreltävissä. Muunneltavuus voi olla 

asunnon rakenteiden tai pohjaratkaisun muuttamista asukkaan vaatimusten 

mukaiseksi. Asunto voi muuttua myös laajenemalla oman kodin seinien ulko-

puolelle, jolloin asukkaan käyttöön voidaan ottaa lisää tilaa esimerkiksi talonyh-

tiön yhteisistä tiloista.  

  

Tilan toiminnallisuus perustuu oikein mitoitettuun sisustukseen, tilaviin kulkureit-

teihin ja sisustuksen muunneltavuuteen. Pienen asunnon kalustamisessa olen-

naista on, että asuntoon tuodaan sopivan kokoisia kalusteita. Kulkureitit määrit-

tävät kalusteiden sijainnin ja koon. Pieneen asuntoon ei välttämättä mahdu 

sohvaa tai ylipäätään oleskelualuetta. Oleskelu voidaan integroida osaksi sän-

kyä, keittiön kalustetta tai ruokailutasoa.  

 

Kun tilan kalusteita voidaan siirrellä ja koti muuntuu tilanteen mukaan, koetaan 

asunto joustavaksi ja tilavaksi.  Asunnossa tulisi olla vähän kiinteitä seiniä, jotta 

eri toimintojen rajaaminen voidaan tehdä tarvittaessa kalusteilla. Pienessäkin 

tilassa voidaan eri toimintojen paikkaa vaihdella tilanteen mukaan kalusteilla ja 

siten lisätä asunnon toiminnallisuutta ja viihtyvyyttä. Turhasta tavarasta luopu-

minen on olennainen osa tilan toiminnallisuutta. Kaikki se mitä tilaan tuodaan 

vähentää tilaa. Kun asuntoa ei kuormiteta turhilla tavaroilla, jää tilaa vapaaksi. 

Tyhjä tila on ylellisyyttä.  

 



55 

 

Yksiössä korostuu säilytystilan riittävyys suhteessa säilytettävien tavaroiden 

määrään. Pieneen asuntoon voidaan sijoittaa rajallinen määrä säilytyskalusteita 

ja niiden säilytyskapasiteetti on rajallinen.  Tilantuntu tehdään selkeillä kaluste-

pinnoilla, tavaroiden piilottamisella kaapinovien taakse ja ennen kaikkea karsi-

malla tavaraa.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää uusia vaihtoehtoja pienten kerros ja -

rivitaloasuntojen tilankäyttöön sekä muunneltavuuteen.  Uusia innovaatioita löy-

tyy parviratkaisuista ja säilytyskalusteiden ja sänkyjen yhdistelmistä sekä mo-

duulihuonekaluista. Uusia vaihtoehtoja yksiöiden normisisustamiselle tarjoavat 

pientalojen kalusteinnovaatiot, jotka ovat sijoitettavissa myös kerrostaloihin. 

Onnistuneimpia kalusteinnovaatioita ovat moduuleista koottavat kalusteet. Niillä 

saadaan pieneen tilaan riittävästi säilytystilaa, koska koko seinän leveys voi-

daan täyttää kalusteilla ja hyödyntää tilan joka sopukka. Säilytystilaa on myös 

helppo kasvattaa myöhemmin. Tulevaisuudessa kalustamisen moduuliajattelu 

palvelee erityisesti pienessä asunnossa asuvia, koska kalusteita voidaan kas-

vattaa tarpeen mukaan vähitellen ja silti säilytetään yhtenäisyys asunnossa.  

 

Opinnäytetyön alussa käytiin läpi pienen asunnon suunnittelua ohjaavia mittoja 

ja tilantarpeita. Rakennustietokortiston ohjeistus uudiskohteiden mitoitukseen 

määrittelee voimakkaasti rakennettavien yksiöiden pohjaratkaisua ja kiintokalus-

teiden mittoja. Esteettömyysvaatimusten vuoksi asuntojen pohjaratkaisuihin 

voidaan tehdä rajoitetusti muutoksia. Asuntoja rakennetaan ja sisustetaan sa-

malla muotilla ja niistä tulee samanlaisia. Uudisrakentamisessa lainsäädäntö ja 

määräykset muuttuvat hitaasti. Uudisrakentamisessa tilantuntuun voidaan vai-

kuttaa kuitenkin keinovalon sijainnilla ja uusilla kiintokalusteratkaisuilla. Tilaan 

voidaan sijoittaa ylös- ja alasvaloa yleisvalon sijaan. Keittiössä voi olla siirreltä-

viä saarekkeita ja asuntoon voidaan sijoittaa huomattavasti enemmän kiinteää 

säilytystilaa hyödyntämällä tilan korkeutta. Osa asunnon säilytyskomeroista voi-

vat olla syvyydeltään 400 mm. Saneerauskohteiden sisustamisessa rakenta-

mismääräyksiä voidaan soveltaa ja niissä onkin mahdollista toteuttaa vapaam-

min erilaisia ratkaisuja.  
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Yksiön tilankäytön olennainen osa on asunnon rakennusaikainen räätälöitävyys. 

Asukkaat ovat erilaisia ja myös kodin tulisi taipua asukkaan tarpeisiin. Samassa 

Talonyhtiöissä voisi olla eri-ikäisille räätälöityjä asuntoja. Harva 25 – vuotias 

tarvitsee asunnossaan tilaa rollaattorille tai avustajaa peseytymiseen. Vauhdik-

kaan sinkun asunto kalustetaan parvella ja tilaa jää enemmän esim. ystävien 

vierailulle. Viereisen asunnon 75-vuotias mummi lepäilee paljon ja tarvitsee 

asuntoon leveän säädettävä älysängyn ja ystäviä mennään tapaamaan hissillä, 

vaikka talonyhtiön aulassa olevaan oleskelutilaan.   

 

Asunnon ostajat arvostavat asunnon muuntuvuutta, mutta vaihtoehtoja on jos-

kus vaikea hahmottaa pelkän pohjapiirustuksen perusteella. Myytäviin asuntoi-

hin voisi tehdä muutaman valmiiksi mietityn vaihtoehtoisen sisustussuunnitel-

man, jota voisi asunnon myynnissä esitellä. esimerkiksi muunneltava pohjarat-

kaisu, parvi lattiatasoon sijoitettavan sängyn tilalle tai mahdollisuus vaikuttaa 

huonejärjestykseen. Säilytykseen voi varioida lukuisia vaihtoehtoja sijoittamalla 

kulkureittien yläpuolelle kiinteitä säilytyskaappeja tai makuuhuoneeseen pelkäs-

tään seinäkaappeja.  Huoneita tulisi suunnitella ja markkinoida kuutioina neliöi-

den sijaan.  

 

 

8 Lopuksi 

 

 

Opinnäyteyön tekeminen selvensi sisustuksen työkalujen, valon, värin, muoto-

jen ja materiaalien käyttöä sekä avasi keinoja asunnon epäkohtien ja mittasuh-

teiden korjaamiseen. Opinnäytetyö selkiytti myös sisustussuunnittelua proses-

sina ja jäsensi suunnittelun työvaiheita, päälinjojen määrittämistä ja tiedon han-

kintaa. Sisustus koostuu useista komponenteista ja sisustusta lähdetään raken-

tamaan sisustuksen teeman ympärille vaiheittain edeten isommista elementeis-

tä pienempiin. Sisustussuunnittelu on myös projektin aikatauluttamista ja oman 

ajankäytön hallintaa.  
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Opinnäytetyöhön sisältyvä sisustussuunnitteluprojekti konkretisoi pienen asun-

non tilankäytön ongelmat ja haasteet. Yksiön suunnittelussa korostuvat mitta-

tarkkuus ja toiminnoille varatun tilan riittävyys. Suunnittelutyössä tuli esille pie-

nen tilan suunnittelun laajuus. Jokaista valintaa on peilattava ja rinnastettava 

muihin tilan ratkaisuihin, jotta tilasta saadaan käyttöön kaikki mahdollinen.  

 

Sisustamisessa haaste on asioiden yksinkertaistaminen ja kussakin projektissa 

olennaisten asioiden valitseminen useiden vaihtoehtojen joukosta. Minimalisti-

sessa elämäntavassa suhdetta tavaroihin pohditaan kysymällä tuoko tavara li-

säarvoa elämään. Sisustussuunnittelussa valintoja tehdään miettimällä tuoko 

tämä tavara tai ratkaisu lisäarvoa asumiseen.  

 

Pienten kotien sisustussuunnittelu painottuu usein säilytysongelmien ratkaise-

miseen. Ihmiset tarvitsevat konsultointia tavaroiden karsimiseen, säilyttämiseen 

ja järjestelyyn. Asiakas joutuu miettimään, mistä pitää ja mitkä asiat ovat tärkei-

tä. Suunnittelija voi kannustaa poistamaan turhaa tavaraa ja keskittymään jär-

jestyksen ylläpitämiseen. Sen sijaan, että suunnittelija kertoisi mitä tilaan kan-

nattaa hankkia, ohjeistetaankin asiakasta sillä, mitä sieltä viedään pois. 

 

Sisustusprosessi voi olla alku oman itsensä tarkasteluun. Sisustaminen on aina 

jossain määrin oman elämän siivoamista - mitä muistoja haluan vaalia ja mistä 

turhasta painolastista haluan päästä eroon. Pienessä asunnossa muistotavaroi-

ta ei voi säilöä loputtomiin, vaan niiden joukosta on tehtävä valintoja. Kalleim-

mat muistot säilyvät kyllä sydämen pilvipalvelussa. Niitä varten ei tarvita isoa 

asuntoa.  

 

Need more space? Own less stuff. (Bemorewithless 2015)  
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