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yhdessä asiakkaan kanssa. Tämän jälkeen valitut toiminnot sijoitettiin 
rakennukseen tarkoituksenmukaisesti sekä tehtiin sisustussuunnitelma yhteen 
rakennuksen osaan valitusta toimintokokonaisuudesta.   

Ennen varsinaisen suunnitelman tekoa otettiin selvää viranomaismääräyksistä ja 
säädöksistä, jotka ohjaavat rakennusten käyttötarkoituksen muutoksia. Tietoa 
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selvitettiin lisäksi rakennukseen liittyviä mahdollisuuksia ja rajoituksia suunnittelulle 
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sisustussuunnitelma luonnoskuvineen. Suunnitelmaan sisältyivät pintamateriaalit, 
kiintokalusteet ja irtokalusteet valittuun sikalan osaan. 

Avainsanat: sisustus, sisustussuunnittelu, hajunpoisto, eläinsuojan muutos, 
rakennuksen käyttötarkoituksen muutos.   



3 

 

SEINÄJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

Thesis abstract 

Faculty: Unit of Culture 

Degree programme: Designing 

Specialisation: Interior Decoration Textile 

Author/s: Riika Nuolikoski 

Title of thesis: Sikalasta salongiksi 

Supervisor(s): Sirkku Ylinen, Anne Kuusela 

Year: 2011  Number of pages: 74 Number of appendices: 1 

The aim for this thesis was to create a new intended use for an old pigsty. The 
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as the potential and the limitations the building offered.  A few specific issues, 
such as clearing out the pigsty odours and finishing of the ballasts had to be re-
solved. 

The ideation based on the needs of the client and selection of the ideas took place 
after the retrieval of the information. The most suitable functions for the client were 
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how the client's needs could be made to meet with the limitations of the space 
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1 JOHDANTO 

Toimeksiantona on luoda alkuperäisestä käyttötarkoituksestaan poistetulle sikalal-

le uutta käyttöä. Uusien käyttömahdollisuuksien ideointi on osa työtä ja työn loppu-

tuotteena on tilankäytön kokonaissuunnitelma koko sikalatilaan. Lisäksi tehdään 

yksityiskohtainen sisustussuunnitelma yhdestä toimintokokonaisuudesta.  

Työn kohteena oleva sikala on rakennettu 1950-luvulla ja sitä on laajennettu sen 

jälkeen kahdesti. Viimeisin laajennus on tehty vuonna 1988. Sikala sijaitsee Vä-

hässäkyrössä ja sen pinta-ala on noin 460 m2. Rakennus on ollut kylmillään ja 

käyttämättömänä viimeiset 10 vuotta. Remontin yhteydessä ainakin osaan tilasta 

on mahdollista asentaa maalämpöön perustuva lämmitysjärjestelmä, jolloin kysei-

set rakennuksen osat voidaan pitää lämpiminä tai puolilämpiminä ympäri vuoden.  

Rakennuksessa on viemäröinti, joka kuitenkin luultavasti vaatii uusimista. Myös 

sähkötyöt on tehtävä uudelleen. 

Toimeksiantaja on yksityishenkilö ja sikala sijaitsee hänen pihapiirissään. Sikala-

rakennus rajaa tontin vieressä kulkevasta tiestä ja toimii paitsi näkösuojana, myös 

äänieristeenä. Muun muassa näistä syistä rakennus halutaan säilyttää ja sille ha-

lutaan löytää mielekästä hyötykäyttöä lähinnä oman perheen tarpeisiin. 

Työn tavoitteena on luoda toimeksiantajalle tehdyn tarvekartoituksen ja makumiel-

tymyksen selvittelyn pohjalta hänen tarpeitaan, toiveitaan ja mieltymyksiään vas-

taava tilasuunnitelma koko tilaan sekä sisustussuunnitelma yhteen kohteena ole-

van tilan toimintokokonaisuuteen. Toteuttamiskelpoisen suunnitelman aikaansaa-

miseksi on selvitettävä ja huomioitava toimeksiantajan tarpeiden lisäksi viran-

omaismääräykset sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksesta koituvat 

mahdolliset ongelmat, kuten hajuhaitat, ja niiden torjunta. Suunnitelman tekoa var-

ten onkin hankittava runsaasti monipuolista tietoa, joita hyödyntäen käytöstä pois-

tettuun eläinsuojaan voidaan suunnitella uusia toimintoja virkistystarpeisiin.  
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2 TAUSTATIEDON HANKINTA  

2.1 Asiakkaan toiveet ja tarpeet 

Toimeksiantaja on noin 30-vuotias mies, jonka perheeseen kuuluu kaksi alle kou-

luikäistä poikaa. Työn kohteena oleva sikalarakennus sijaitsee hänen pihapiiris-

sään. Toimeksiantaja on asunut tilalla lähes koko ikänsä, sillä kyseessä on hänen 

lapsuudenkotinsa, jonka hän on ostanut itselleen. Tila rakennuksineen on ollut 

toimeksiantajan suvun hallussa useiden sukupolvien ajan, joten sillä ja sen raken-

nuksilla on reilusti myös tunnearvoa. Tämä lisää luonnollisesti motivaatiota pitää 

rakennukset kunnossa, ja parhaiten se onnistuu ottamalla ne aktiiviseen hyöty-

käyttöön.  

Ajatus sikalan kunnostamisesta hyötykäyttöön syntyi syksyllä 2010 ja jäi hake-

maan tarkempaa muotoaan hiljakseen. Ideointiin ja varsinaiseen suunnittelutyöhön 

haluttiin ulkopuolista apua. Ideoinnin suhteen suunnittelijalle annettiin melko va-

paat kädet. Tämä voidaan nähdä yhtälailla etuna kuin myös haittana, sillä reuna-

ehtojen lähes täydellinen puuttuminen avaa suuren määrän mahdollisuuksia, ja 

aiheuttaa sillä tavoin tietynlaista runsaudenpulaa. Myös toimeksiantajan tarvekar-

toituksen tekeminen on tällaisessa tilanteessa melko haastavaa ja kysymyk-

senasettelussa joudutaan lähtemään jossain määrin normaalista poikkeavalta poh-

jalta liikkeelle.  

Sikala sijaitsee tontilla rajaten asuinrakennuksen ja pihapiirin tiestä toimien siten 

sekä näkösuojana että äänieristeenä. Sikalarakennuksen kaikki sisäänkäynnit si-

jaitsevat asuinrakennuksen puoleisella sivulla. Muun muassa tästä syystä sikala 

halutaan jatkossa pitää vain oman perheen yksityiskäytössä, eikä siihen toivota 

perheen ulkopuolisille suunnattua toimintaa.   

Perheen isän harrastuksiin kuuluu kuntosalilla käyminen ja uinti. Hän pitää eloku-

vien katselusta ja viettää mielellään aikaa perheen ja ystävien kanssa. Hänen 

haaveissaan on jo pidempään ollut pihasaunan ja kylpytynnyrin hankkiminen, ja 

tarvekartoituskeskustelun jälkeen jääkin pohdittavaksi, voisiko sauna- ja kylpytilat 

sijoittaa vanhaan sikalaan. Hän pitää myös hyvänä ajatuksena suunnitella sikalaan 
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jonkinlainen nikkarointitila, jossa voisi puuhastella joko yksin tai yhdessä lasten 

kanssa.   

Perheen lapset ovat niin pieniä, ettei heillä vielä ole varsinaisia harrastuksia. Tar-

vekartoituskeskustelun aikana nousee esiin idea lasten leikkipaikasta, jossa saisi 

mielin määrin remuta ja purkaa energiaa. Lisäksi molemmat pojat ovat kiinnostu-

neita musiikista: niin sen omatoimisesta tuottamisesta kuin kuuntelustakin. Lahjak-

si saadun rumpusetin sijoittaminen erilleen asuintiloista voisi sekä suunnittelijan 

että toimeksiantajan mielestä olla kannatettava idea, ja jättäisi lapsillekin entistä 

vapaammat mahdollisuudet toteuttaa musiikillisia näkemyksiään. Koska lasten 

tarpeet ja harrastukset muuttuvat kasvun myötä, lapsille varatun sikalan osan tulee 

olla helposti muokattavissa ja päivitettävissä näihin muuttuviin tarpeisiin.  

Sikalaan suunnitellut muutokset on tarkoitus toteuttaa pikkuhiljaa ja pääosin omin 

voimin, ajan ja taloudellisten resurssien salliessa. Valmiissa suunnitelmassa onkin 

mahdollisuuksien mukaan hyvä huomioida se, että työ tullaan toteuttamaan osis-

sa.   

2.2 Asiakkaan makumaailma  

Toimeksiantajan alustava makumaailmakartoitus tehtiin vapaamuotoisesti käyttä-

en apuna runsasta kuvamateriaalia ja jonkun verran myös kuvien sanallista ana-

lysointia. Kartoituksen avulla saatiin selville, että asiakkaan silmää viehättää mo-

derni ja tekninen ote sisustuksessa, voimakas mustavalkoisuus, maskuliinisuus 

sekä selkeys ja suoralinjaisuus niin kalusteissa kuin kuvioinneissakin. Toisaalta 

hän koki visuaalisesti miellyttäviksi myös rouheat ja karheat pinnat esimerkiksi 

seinissä ja lattioissa. Tummat puun sävyt hän koki miellyttäviksi, ja ne antavatkin 

mukavasti lämpöä hänen suosimalleen muuten niin mustavalkoiselle, kromilla te-

rästetylle miehekkään tekniselle sisustustyylille.  (Kuva 1.). 
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Kuva 1. Alustava makumaailmakollaasi. 

2.3 Budjetti  

Toimeksiantaja ei määrittele projektille tarkkaa budjettia, sillä vanhan rakennuksen 

kunnostamisessa on varauduttava yllätyksiin ja yllättäviin kustannuksiin. Koska 

olemassa olevien rakenteellisten ratkaisujen uusiminen ja korjaaminen, kuten latti-

an oikaisuvalu sekä välikaton ja sen eristeiden uusiminen, tullee olemaan huomat-

tava kustannuserä uusien rakenteiden toteuttamisen ohella, sisustuksen pintama-

teriaalien osuus kokonaiskustannuksista jäänee suhteessa melko pieneksi. Niinpä 

niiden valintaa ei haluta rajata budjetilla kovin tarkasti, vaan toimeksiantaja tyytyy 

toteamaan niiden budjetoinnin noustessa keskustelun aiheeksi, että "kohtuus kai-

kessa".  
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2.4 Tilan mahdollisuudet ja rajoitukset  

Sikalarakennuksen pohjapinta-ala on noin 460 m2. Rakennuksessa on vain vähän 

väliseiniä ja tila on enimmäkseen yhtenäinen ja avoin. Kantavina rakenteina toimi-

vat pääosin teräspalkit. Tilan avoimuus helpottaa suunnittelua ja ideointia, koska 

tila voidaan jakaa uudelleen halutulla tavalla. Toki kantavien palkkien sijainti on 

otettava huomioon tilajakoa suunniteltaessa ja mahdollisuuksien mukaan uudet 

seinälinjat kannattanee suunnitella siten, että kantava palkisto jää mahdollisten 

uusien seinärakenteiden sisään. Tarvittaessa kantavista rakenteista riippumatto-

mat tilanjaolliset ratkaisutkin ovat kuitenkin mahdollisia. (Kuvat 2 – 7.). 

Sikalan ulkoseinät ovat tiilirunkoiset ja ne on rakennettu siten, että kahden tiiliker-

roksen välissä on 10 cm vahvuinen eristekerros. Eristyksen riittävyys ja mahdolli-

nen lisäeristystarve on selvitettävä ennen rakennustöihin ryhtymistä. Ulkoseinien 

sisäpinta on käsitelty rappaamalla.  

Vanhat karsinat ja parret ovat yhä paikallaan, samoin vanhat sähkö- ja putkivedot. 

Paikoillaan ovat niin ikään vanhat ilmastointikanavat. Ennen muutostöiden aloitta-

mista nämä kaikki tulee purkaa. Lisäksi lattia on hyvin epätasainen ja siinä on si-

kalakäytön kannalta tarpeellisia virtsan keräämiseen käytettyjä kouruja, laareja ja 

lietesäiliöön johtavia tarkistusluukkuja, joten lattia on näiden peittämiseksi valetta-

va uudelleen. Toisaalta näitä lattiassa valmiina olevia urituksia ja kouruja sekä 

vanhoja lietesäiliöitä voidaan mahdollisesti käyttää hyödyksi uuden viemäröinnin 

rakentamisessa. (Kuvat 5 – 6.). 

Vaikka rakennus on ollut käyttämättömänä yli 10 vuotta, tyypillinen sikalan haju on 

tallella. Hajun lähde on selvitettävä ja sen jälkeen poistettava. Lisäksi on huomioi-

tava, että muutostöiden aikana rakennukseen todennäköisesti asennettava lämmi-

tys tuo suurella todennäköisyydellä hajuhaitat entistä vahvemmin esiin, joten nii-

den ehkäisyyn on syytä kiinnittää huomiota. Myös rakenteiden desinfioinnista ja 

niissä mahdollisesti pesivien bakteerien, virusten ja muiden mikrobien tuhoamises-

ta on syytä ottaa selvää paitsi hygieenisistä syistä, myös siksi, että osittain myös 

nämä mikrobit aiheuttavat rakennuksen entiselle käyttötarkoitukselle ominaisen 

hajun. (Tuukkanen 2011) 
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Huonekorkeus vaihtelee sikalan eri osissa 230 cm ja 250 cm välillä. Vanhat sisä-

katot joudutaan kuitenkin purkamaan sekä niiden huonosta kunnosta että niiden 

imemästä sikalan ominaishajusta ja mikrobeista johtuen. Lisäksi välikaton koko 

olemassa oleva eristekerros joudutaan vaihtamaan. Välikaton yläpuolisista raken-

teista ja valitusta eristemateriaalista riippuen sisäkatto voidaan mahdollisesti asen-

taa nykyistä ylemmäs. Koska lattia joudutaan kuitenkin valamaan uudelleen ja 

myös lattian pintamateriaali nostaa lattiatasoa nykyistä ylemmäs, huonekorkeus ei 

luultavasti kuitenkaan tule merkittävästi kasvamaan. Näin voidaan lähteä siitä olet-

tamuksesta, että huonekorkeus on myös muutoksen jälkeen enintään 250 cm. 

(Kuvat 5 – 6.)  

Sikalassa on runsaasti ikkunoita joka ilmansuuntaan ja tila on niiden ansioista hy-

vin valoisa. Ikkunoiden alareuna on noin 140 cm korkeudella nykyisestä lattiata-

sosta ja niiden korkeus on 50 cm. Ikkunalasit ovat kuitenkin vanhoja ja suurim-

maksi osaksi kaksinkertaisia ja lisäksi niiden tiivisteet vuotavat. Näin ollen niiden 

lämpötehokkuus on heikko ja ainakin lämmitettävissä tiloissa ikkunat kannattanee 

joko uusia tai tilkitä uudelleen.  (Kuvat 4 – 6.) 

Kohteesta otettuja valokuvia ja pohjapiirustusta vertailemalla kävi ilmi, että ole-

massa olevat pohjapiirrokset eivät kaikilta osin pidä paikkaansa. Jotkin ovet ja ik-

kunat ovat todellisuudessa eri paikoissa kuin piirustuksessa, joitain piirustukseen 

merkittyjä ikkunoita tai ovia ei todellisuudessa ole lainkaan olemassa ja toisaalta 

rakennuksessa on sellaisia ovia ja ikkunoita, joita ei ole merkitty piirustuksiin. Li-

säksi jotkin ovet ja ikkunat ovat erikokoisia kuin piirustuksiin merkityt. Myöskään 

seinälinjat eivät pidä kaikilta osin paikkaansa edes ulkoseinien osalta. Tästä syys-

tä sikalassa on tehtävä tarkistusmittauksia, joiden perusteella pohjapiirustus teh-

dään tarvittavilta osin kokonaan uudestaan. Tämä hidastaa huomattavasti varsi-

naiseen suunnittelutyöhön ryhtymistä sekä aiheuttaa melkoisesti lisätyötä. (Kuvat 

2 – 7.) 
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Kuva 2. Pohjapiirros (Nuolikoski 2011a). 
 

 

Kuva 3. Asemapiirros (Mäkelä 1988). 
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Kuva 4. Kuvia rakennuksesta ulkopuolelta (Nuolikoski 2011b). 
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Kuva 5. Kuvia rakennuksen vanhasta osasta (Nuolikoski 2011c). 
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Kuva 6. Kuvia rakennuksen uudemmasta osasta (Nuolikoski 2011d). 
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Kuva 7. Mallinnettu kuva rakennuksesta (Nuolikoski 2011e). 

2.5 Lupa-asiat ja viranomaismääräykset  

Maankäyttö- ja rakennuslaissa rakennuksen tai rakennuksen osan olennainen 

käyttötarkoituksen muutos on rakennusluvanvarainen toimenpide. Näin ollen työn 

kohteena olevan sikalan muuttaminen muuhun käyttötarkoitukseen vaatii ilman 

muuta rakennusluvan. Rakennusluvan hakemisessa tarvitaan itse rakennuslupa-

hakemuksen lisäksi normaalit rakennuslupahakemuksen liitteet, joita ovat raken-

nushankeilmoitus RH, selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa, selvitys 

veden hankinnasta, asemapiirustus mittakaavassa 1:500 tai 1:200, pääpiirustuk-

set, joita ovat pohjapiirustukset, leikkauspiirustukset, hormipiirustukset ja julkisivu-

piirustukset, U-arvoselvitys tai tasauslaskelma sekä vastaavan työnjohtajan hake-

mus. Koska kohteena oleva kiinteistö ei kuulu kunnallisen viemäriverkon piiriin 

eikä siihen ole mahdollisuutta liittyä jatkossakaan, tarvitaan lisäksi jätevesisuunni-

telma. Rakennusluvan liitteeksi ei tässä tapauksessa tarvita naapurien kuulemista, 

mikäli rakennuksen julkisivuihin ei tehdä muutoksia.  Lisäksi muutoksia suunnitel-

taessa ja toteutettaessa tulee varmistua, että tiloista ei aiheudu terveydellisiä hait-

toja uusille käyttäjille. Samoin tulee varmistua olemassa olevien rakenteiden kes-

tävyydestä ja turvallisuudesta uuden käyttötarkoituksen vaativalla tasolla. (Lehto 

2011a)  
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2.6 Aiemmin tehdyt eläinsuojan käyttötarkoituksen muutokset 

Suomessa on viimeisten kymmenen vuoden aikana tehty muutama projekti, joissa 

aiemmin eläinsuojana toiminut rakennus on muutettu ihmisten käyttöön soveltu-

vaksi. Osa näistä projekteista on päätynyt julkaistaviksi televisio-ohjelmissa tai 

aikakauslehdissä, ja yhteistyöhaluisten toimittajien ansiosta kohteiden omistajien 

yhteystiedot saatiin selville. Arvokkaan käyttäjätiedon ja käytännön kokemusten 

saamiseksi näiden kohteiden omistajiin otettiin yhteyttä ja heitä haastateltiin puhe-

limitse tai sähköpostitse projektin vaiheista, mahdollisesti eteen tulleista ongelmis-

ta, siitä, mitä he mahdollisesti tekisivät toisin jos olisivat uudelleen samassa tilan-

teessa sekä muista huomionarvoisista seikoista, joita he halusivat tuoda esiin. 

Kaikkien tietoon tulleiden projektikohteiden omistajiin ei saatu yhteyttä tai he eivät 

olleet halukkaita haastatteluun. Näissä tapauksissa tietoa on kerätty heidän pro-

jekteihinsa liittyvistä, aiemmin julkaistuista lehti- tai nettiartikkeleista. (Holopainen 

2003; Vuohelainen 2009; Mattila 2010; Mustonen 2011.) Tutkimusta varten haas-

tateltiin kahdeksaa henkilöä.  

Haastateltujen henkilöiden kunnostamien kohteiden alkuperäinen käyttötarkoitus 

vaihteli sikalasta hevostalliin ja hevostallista navettaan, olipa joukossa kaikkien 

näiden yhdistelmäkin. Kaikissa kohteissa entinen eläinsuoja oli muutettu pysyväksi 

asunnoksi. Tyypillistä eläinsuojan asunnoksi muuttaneille vastaajille oli se, että 

lähes kaikilla oli entuudestaan vahva tunneside kohteena olleeseen tilaan. 

Useimmissa tapauksissa projektin kohteena ollut vanha eläinsuoja sijaitsi jom-

mankumman vanhemman lapsuudenkodin tai mummolan pihapiirissä. Kaikki muu-

toskohteet olivat kivi- tai tiilirunkoisia.  

2.6.1 Vanhojen rakenteiden purku 

Jokainen haastateltava toi esiin yhtenä merkittävänä seikkana sen, että aikaa oli 

kulunut melkoisesti pelkkiin purkutöihin. Useimpien haastateltavien kohteet olivat 

kooltaan noin 200 neliömetrin tuntumassa tai hieman yli. Keskimäärin purkutöihin 

oli kulunut kolmisen kuukautta ja purkujätettä oli syntynyt kuutiokaupalla. Poistet-

tavat betonirakenteet oli piikattu useimmissa kohteissa rikki järeällä katuporalla. 

Kevyempiä rakenteita oli saatu purettua myös lekalla. Purkujätettä syntyi paitsi 
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kiinteiden rakenteiden purkamisesta, ennen kaikkea vanhan eristemateriaalin ja 

muun irtaimen materiaalin poistamisesta. Toimivaksi ratkaisuksi purkujätteen pois 

toimittamisessa muutama vastaaja mainitsi siirtolavan ja pienoiskauhakuormaajan 

vuokraamisen. Pienoiskauhakuormaajan avulla jäte oli helppo siirtää rakennusten 

sisäpuolelta ulos siirtolavalle ja siitä edelleen kaatopaikalle.  

2.6.2 Yhteistyö rakennusviranomaisten kanssa sekä vertaistuki 

Jokainen haastatelluista mainitsi ratkaisevan tärkeäksi seikaksi projektin onnistu-

misen kannalta sujuvan ja avoimen yhteistyön oman kunnan rakennustarkastajan 

kanssa. Koska vanhaa rakennusta kunnostaessa tulee vastaajien kokemusten 

mukaan vääjäämättä yllätyksiä eteen, joustavuus projektin joka vaiheessa on tär-

keää. Tämä pätee haastateltujen mukaan erityisesti rakennuslupa-asioissa ja nii-

den liitteeksi tarvittaviin rakennus- ja rakennepiirustuksiin. Purkutöiden edetessä 

säilytettävistä rakenteista saattaa paljastua seikkoja, jotka vaativat suunnitelmien 

ja siten myös piirustusten tarkistamista ja uudelleenarvioimista, mahdollisesti jopa 

täysin uusia ratkaisuja. Merkittävä osa vastaajista toteutti projektinsa tietyn etelä-

suomalaisen kunnan alueella vuosina 1998 – 2007, ja heidän kokemuksissaan 

yhteistä oli se, että yhteistyö rakennustarkastajan ja muiden rakennusvalvontavi-

ranomaisten kanssa saatiin toimimaan hyvin. Tyypillistä oli, että rakennuslupaa 

varten rakennusvalvontavirastoon toimitettiin yhdet piirustukset, joiden perusteella 

rakennuslupa myönnettiin. Jo projektin alussa oli kuitenkin rakennustarkastajan 

kanssa sovittu, että lopulliset, projektin myötä eläneet ja kehittyneet piirustukset 

toimitetaan lopputarkastuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaisten hyväk-

syttäviksi ja rakennuslupahakemukseen liitettäviksi. Tyypillistä oli myös se, että 

mahdollisten ongelmien ilmetessä rakennustarkastajaan oli otettu herkästi yhteyttä 

ja häntä oli konsultoitu ennen lopullisten ratkaisujen tekoa. Näin molemminpuoli-

nen luottamus säilyi läpi projektin. 

Vastaajista jokainen tiesi vähintään yhden henkilön tai perheen, joka on rakenta-

nut itselleen kodin vanhaan eläinsuojaan. He kokivat tärkeäksi sen, että olivat 

saaneet oman projektinsa suunnittelu- ja toteutusvaiheessa jakaa ajatuksiaan jon-

kun kanssa, joka oli joko jo toteuttanut vastaavanlaisen projektin tai oli parhaillaan 
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toteuttamassa sitä. Tietoa vaihdettiin varsinkin pätevistä urakoitsijoista ja suunnit-

telijoista, mutta myös tee-se-itse -menetelmistä, pintakäsittelytavoista ja -aineista. 

Lisäksi keskustelua oli herättänyt rakennusten mahdollinen lisäeristäminen ja sen 

eri vaihtoehdot sekä joissain tapauksissa tuholaistorjunta. Useimmat haastatelluis-

ta olivat halunneet säilyttää tulevassa kodissaan viitteitä rakennuksen alkuperäi-

sestä käyttötarkoituksesta sekä hankkia sinne ainakin joitain näkyviin jääviä, ai-

dosti vanhoja rakennus- ja pintamateriaaleja. Näiden hankintapaikoista oli myös 

käyty vilkasta keskustelua vertaistukiryhmän kesken. 

2.6.3 Lisäeristystarve 

Lisäeristyksen tarve vaihteli huomattavasti kohteesta riippuen, ja yleispätevää 

suuntausta ei haastattelujen perusteella löytynyt. Ainoaksi nyrkkisäännön tapai-

seksi vastauksissa nousi se, että mikäli ulkoseinät oli toteutettu siten, että kahden 

kiviaineskerroksen välissä oli ilmarako tai eristekerros, lisäeristystä ei välttämättä 

vaadittu. Mikäli seinärakenne oli toteutettu kiviaineisena ilman väliin jätettyä ilma- 

tai eristekerrosta, lisäeristämistä vaadittiin.  Kirjavuutta ilmeni silti tässäkin. Joissa-

kin kohteissa rakennustarkastaja oli suositellut kiviseinien välissä olleen, eristeeksi 

tarkoitetun hiekan poistamista ja korvaamista paremmin lämpöä eristävällä mate-

riaalilla. Omistaja pelkäsi kuitenkin hiekkakerroksen poistamisen vaikuttavan rat-

kaisevasti seinän kantokykyyn ja tukevuuteen, ja rakennustarkastajan kanssa oli 

lopulta sovittu, että omistajan omalla vastuulla seinärakenne hiekkaeristeineen saa 

jäädä ennalleen ilman lisäeristystä. Kaikki vastaajat olivat toteuttaneet projektinsa 

ennen vuotta 2010, jolloin rakennuksen lämmönläpäisykerrointa eli U-arvoa kos-

kevat säädökset tiukentuivat.  

2.6.4 Hajuhaitat, mikrobit ja tuhohyönteiset 

Yksikään vastaajista ei kokenut hajuhaittoja mitenkään merkittäväksi ongelmaksi. 

Kaikki kohteet olivat olleet pois alkuperäisestä käyttötarkoituksestaan vähintään 

kymmenen vuotta ja useimmat vastaajat kertoivat, ettei heidän eläinsuojassaan 

ollut projektia aloitettaessa mitään rakennuksen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen 
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liittyvää hajua. Niissä kohteissa, joissa vähäisiä hajuhaittoja oli ilmennyt, hajun-

poistoon oli useimmiten riittänyt irtonaisen orgaanisen materiaalin poistaminen 

sekä välikatosta löytyneen, eristeenä toimineen purukerroksen poistaminen ja sen 

korvaaminen nykyaikaisella eristemateriaalilla ja tämän jälkeen kunnon tuuletus. 

Yhdessä kohteessa oli lisäksi käytetty hajunpoistoon useita vuorokausia jatkunutta 

otsonointia. 

Rakennusten desinfioinnista oli kahtalaisia näkemyksiä. Toiset olivat tyytyneet 

hiekkapuhaltamaan vanhan kalkituksen pois seinistä, toiset taas olivat desinfioi-

neet kaikki purkutöiden jälkeen jäljelle jääneet rakenteet karjasuojien desinfiointiin 

tarkoitetulla liuoksella. Desinfiointiin päätyneet vastaajat olivat käyttäneet desinfi-

ointiaineena yleisimmin Virkon S -nimistä liuosta, joka on tehokas, hajuton ja käyt-

töturvallisuustiedotteen mukaan turvallinen ja biologisesti hajoava tuote. Lisäksi se 

on helppo levittää itse painepesuria apuna käyttäen. (Ruoho & Sainmaa 2005). 

Vastaajista vain yksi oli törmännyt projektinsa aikana tuhohyönteisiin. Laji oli ollut 

vieläpä Suomen ilmasto-olosuhteille epätyypillinen varaslesiäinen, joka oli kuiten-

kin saatu hävitettyä rakennuksesta tuholaistorjujan avustuksella. 

2.6.5 Lämmitys ja rakenteiden kunto 

Lämmönlähteenä käytettiin huomattavan monissa kohteissa maalämpöä sen 

kustannustehokkuuden vuoksi. Usein maalämpö oli yhdistetty vesikiertoiseen 

lattialämmitysjärjestelmään, ja lämmitysputket oli asennettu uuden lattian 

pintavalun sisään. Joissain kohteissa vanhaan lattiavaluun oli piikattu urat 

lämmitysputkia varten, jolloin uusi pintavalu saatiin pidettyä mahdollisimman 

ohuena. Näin toimittaessa vanhoille eläinsuojille tyypillisesti matalaa 

huonekorkeutta ei tavinnut madaltaa enää entisestään.   

Moni vastaaja oli joutunut pohtimaan rakenteiden kestävyyttä ja niiden mahdollista 

reaktiota lämpötilan muutokseen, kun vuosia kylmillään olleeseen rakennukseen 

asennetaan lämmitysjärjestelmä. Useimmissa muutoskohteena olleista 

rakennuksista ei koskaan ollut pidetty huoneenlämpöä, vaan eläimet olivat 

lämmittäneet ilman omalla kehollaan. Rakenteiden kunnon tutkiminen 
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rakennusalan ammattilaisen avulla onkin ensiarvoisen tärkeää ennen remonttiin 

ryhtymistä, jotta mahdolliset heikkoudet saadaan selvitettyä, tarvittavat korjaukset 

tehtyä ja toisaalta saadaan myös suuntaa antava kustannusarvio projektille. 

Rakennusalan ammattilaisen arvio on tarpeen myös siksi, että tiedetään ovatko 

rakenteet riittävän hyvässä kunnossa, jotta projektiin kannattaa ylipäätään ryhtyä.  

2.6.6 Muuta huomioitavaa  

Ikkunoiden ja luonnonvalon määrä vaihteli kohteesta riippuen huomattavasti. 

Vanhimmissa kohteissa  seinät olivat toista metriä paksut ja ikkuna-aukon syvyys 

sekä ikkunapinta-alan pienuus yhdessä jättivät sisätilat pimeiksi. Eri kohteissa 

ongelma oli ratkaistu eri tavoin: osa ikkunoista oli joko suurennettu huomattavasti, 

mikä luonnollisesti aiheuttaa näkyviä  julkisivumuutoksia, tai ikkunoiden tarjoamaa 

päivänvaloa oli jaettu erityisten sisäpuolisten rakenneratkaisujen avulla kahteen 

erilliseen huonetilaan, jolloin julkisivumuutoksi ei tule. Monissa kohteissa 

ikkunoiden määrään tai kokoon ei tarvinnut puuttua lainkaan. Sen sijaan itse 

ikkunat kehyksineen uusittiin jokaisessa kohteessa. 

Kakki vastaajat nostavat esiin hyvän suunnittelun merkityksen projektin 

onnistumiselle. Etenkin rakenteellisten ratkaisujen kartoitus ja suunnittelu on syytä 

jättää rakennusalan ammattilaisen huoleksi. Vaikka vastaajat kokivat projektinsa 

haastaviksi, ei remontin koettu silti poikkeavan oleellisesti minkä tahansa vanhan 

rakennuksen kunnostamisesta asuinkäyttöön. Tehdystä työstä ja sen 

lopputuloksesta oltiin hyvin ylpeitä ja siitä kerrottiin mielellään.  

Maaseudun rakennuskannan rappeutumiseen, muuttumiseen ja perinteisten 

kulttuurimaisemien vähittäiseen katoamiseen on havahduttu myös laajemmin. 

ELY-keskuksista on mahdollista hakea tietyin edellytyksin tukea maatilan vanhojen 

rakennusten, kuten eläinsuojien, kunnostamiseen ja uudelleenkäyttöhankkeisiin. 

(Mustonen 2011).  Aiheesta on myös tehty kulttuuriympäristöhankkeita, joista 

ainakin arkkitehtiopiskelijoiden vuonna 2009 Ruovedellä toteuttama Finn 

VERNADOC 2009 - Kivinavettakinkerit on dokumentoitu kirjaksi. (Mattila 2010) 



24 

 

2.7 Rakennukseen liittyvät lisäselvitykset 

Aiemmin tehtyihin eläinsuojan muutosprojekteihin perehtyminen vahvisti lähtökoh-

taisen olettamuksen siitä, että projektin käytännön toteutuksen edetessä on va-

rauduttava yllättäviin löydöksiin, dokumenteista poikkeaviin rakenteellisiin ratkai-

suihin ja tilanteisiin, joita ei voida etukäteen täysin ennakoida. Tämä on todennä-

köistä siitäkin syystä, että kohteena olevasta rakennuksesta ei ole olemassa ajan-

tasaisia pohja-, rakenne- ja leikkauskuvia, joten etenkin rakennuksen vanhassa 

osassa voidaan vain arvailla, mitä näkyvien rakenteiden alta paljastuu. Nämä 

mahdollisesti eteen tulevat yllätykset on ratkaistava kokonaisuuden kannalta par-

haaksi katsotulla tavalla, kun ne tulevat ajankohtaisiksi. Näkyvillä ja tiedossa ole-

viin haasteisiin voidaan sen sijaan varautua.  

2.7.1 Rakennuksen kuntokartoitus ja tekniset ratkaisut  

Uudelleenkäyttösuunnitelmaa tehtäessä työn kohteena olevassa sikalarakennuk-

sessa ei ole tehty kuntokartoitusta. Ennen kuin suunnitelmia ryhdytään toteutta-

maan, on rakennuksen kunto tarkistettava perusteellisesti rakennusalan ammatti-

laisen kanssa ja kuntokartoituksen yhteydessä mahdollisesti ilmenevät rakenteelli-

set puutteet tai heikkoudet on korjattava. Tämän jälkeen tässä työssä esitettyä 

suunnitelmaa toteutettaessa on oltava yhteistyössä tarvittavilta osin rakennesuun-

nittelijan, LVI-suunnittelijan sekä sähkösuunnittelijan kanssa.   

Koska kuntokartoitusta ei ole tehty, jotkin osat suunnitelmassa perustuvat toden-

näköisyyksien pohjalta tehdyille olettamuksille. Näitä todennäköisiä olettamuksia 

perustellaan aiemmin tehtyihin, vastaavanlaisiin projekteihin perehtymisen avulla 

saadulla käyttäjätiedolla sekä rakentamismääräyskokoelman säännösten tulkinnal-

la. Todennäköisyyksiin perustuvia olettamuksia työssä ovat esimerkiksi suositus 

rakennuksen kaikkien ikkunoiden uusimisesta sekä suositus välipohjan eristeiden 

uusimisesta kokonaan, koska luultavaa on, että ikkunat vuotavat ja yläpohjan eris-

te ei ole nykysäädösten mukainen, ja lisäksi se luultavasti varastoi sikalan hajua 

itseensä. Ulkoseinien rakenteena on kaksinkertainen tiilirunko, jonka välissä on 10 

cm vahvuinen eristekerros. Hankitun käyttäjätiedon ja myös Suomen rakentamis-

määräyskokoelman (RT RakMK-21402) sekä rakennustarkastajan haastattelun 
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(Lehto 2011b) perusteella tämänkaltaisen rakenteen pitäisi olla lämmöneristeenä 

riittävä, etenkin kun kyseessä on rakennus, joka ei tule pysyvään asuinkäyttöön. 

Kuntokartoituksen puuttuessa tähänkin tietoon tulee kuitenkin suhtautua todennä-

köisyyteen perustuvana olettamuksena. 

2.7.2 Hajuhaittojen torjunta 

Jo projektin alkuvaiheessa kummastusta herätti kymmenen vuoden tyhjillään olos-

ta huolimatta rakennuksessa oleva vahva sikalan haju. Vastaavankaltaisiin projek-

teihin perehtyminen ja niistä saatu tieto lisäsi ihmetystä, sillä haastatelluista ku-

kaan ei maininnut omissa kohteissaan olleen erityisen vahvaa ominaishajua. Tar-

kempi perehtyminen sikalatilaan toi kuitenkin selityksen asiaan, sillä paljastui, että 

sikalatoiminnan loputtua lietesäiliöitä ei kuitenkaan oltu syystä tai toisesta tyhjen-

netty. Rakennuksen lattiassa olevat lietesäiliöiden tarkistusluukut eivät missään 

tapauksessa ole hajutiiviitä, vaan ammoniakin haju pääsee suoraan sisään. (Kuva 

8.). 

 

Kuva 8. Lietesäiliön tarkistusluukku (Nuolikoski 2011f). 
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Ensimmäinen tehtävä hajuhaittojen eliminoinnissa on näin ollen lietesäiliöiden tyh-

jennys. Sen jälkeen koko rakennuksesta on poistettava kaikki irtain materiaali, ja 

seinät, lattiat, lietesäiliö sekä muut jäljelle jäävät rakenteet puhalletaan puhtaaksi 

joko hiekka-, jää- tai kristallipuhalluksella. Lopuksi kaikki pinnat desinfioidaan ja 

koko tila sekä lietesäiliöt käsitellään kemiallisesti kuivasavuksi kutsutulla kaasulla. 

Mikäli vanhoja lietesäiliöitä tai niiden osia hyödynnetään uuden viemäröinnin ra-

kentamisessa, on uudet viemäröintiputket ja muut lietesäiliön kanssa tekemisissä 

olevat uudet rakenneosat asennettava tämän jälkeen paikoilleen, minkä jälkeen  

kaikki yhteydet sisätilasta lietesäiliöön valetaan tiiviisti umpeen.  

Mahdolliset tiilipintaisiksi jäävät seinät ja seinien osat suositellaan lisäksi käsiteltä-

viksi läpinäkyvällä, mattapintaisella epoksihartsilla, joka kapseloi huokoiseen sau-

mauslaastiin mahdollisesti jääneet hajut ja mikrobit sisäänsä. Ennen epoksihartsi-

käsittelyn levittämistä on varmistuttava siitä, että seinä on varmasti kuiva. Uudel-

leen pinnoitettavia seiniä ei tarvitse käsitellä epoksihartsilla, vaan uusi maalipinta 

tai rappauspinnoite riittää sulkemaan hajut alleen. Vaikka varsinaiset muutostyöt 

kohteessa toteutetaan osissa, on hajunpoisto tehtävä koko rakennukseen samalla 

kertaa. (Niinimäki 2011) 

2.7.3 Ruosteenpoisto ja kantavien teräsrakenteiden pintakäsittely 

Rakennuksessa on paljon kantavia teräspylväitä, joita ei voida eikä halutakaan 

poistaa. Pylväät ovat poikkeuksetta pinnaltaan ruosteisia, mutta tukevia, lujia ja 

muuten hyväkuntoisia. (Kuva 9.). Osa näistä pylväistä jäänee uusien seinäraken-

teiden sisään ja siten näkymättömiin, mutta osa jää väistämättä näkyviin.   
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Kuva 9. Teräspylväät (Nuolikoski 2011g)     
 

      
 Karhean ruosteinen pinta voidaan nähdä rumana ja epämiellyttävänä, mutta toi-

saalta muusta ympäristöstä ja kontekstista riippuen myös kauniina ja säilyttämisen 

arvoisena visuaalisena elementtinä, jota kannattaa tuoda esiin ja korostaa. Koska 

ruosteiset pinnat kuitenkin tahraavat, on ne käsiteltävä siten, ettei käyttäjille koidu 

niistä haittaa. Ruosteen päälle on mahdollista levittää lakkakerros, kunhan hilsei-

levä ruoste on poistettu rakenteesta. Ruostuminen ei pääse lakkakerroksen alla 

etenemään, kunhan huolehditaan siitä, ettei lakan alle jää kosteutta. Pintakäsitte-

lyalan ammattilaisen mukaan lakkakäsittely kuitenkin latistaa ruosteen olemuksen 

karheuden ja kolmiulotteisuuden, ja lopputuloksena on pinta, joka näyttää lähinnä 

epätasaisesti maalatulta. Varteenotettaviksi vaihtoehdoiksi jää pylväiden käsittely 

maalaamalla ne huolellisen ruosteenpoiston jälkeen valitun sävyisellä metallipin-

noille soveltuvalla maalilla tai käsittelemällä ne esimerkiksi grafiittivoiteella. Grafiit-

tivoiteen etu maalaukseen nähden on se, että käsiteltävää pintaa ei tarvitse puh-

distaa ruosteesta kokonaan, vaan riittää, että irtoava ruoste harjataan pois metalli-

harjalla. Grafiittivoide kuivuu noin kahdessa tunnissa, ei tahraa, kestää korkeita 

lämpötiloja (+700 °C) ja se voidaan kuivumisen jälkeen kiillottaa. Väri vastaa uu-

den valu- tai takoraudan väriä.  (Koski 2011).  
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Mikäli ruosteinen pinta halutaan säilyttää siten, että ruosteelle ominainen pinta-

struktuuri ja henki jää näkyviin, vaihtoehdoksi jää pylvään koteloiminen läpinäky-

västä polymetyylimetakrylaatista, eli puhekielessä tutummin pleksistä, valmistetun 

profiiliputken sisään. Pleksiputken halkaisukohtaan on mahdollista lisäksi liittää 

led-valonauhan, jolloin valo heijastuu pitkin putken pintaa ja on omiaan tuomaan 

sisään jäävän teräspylvään esiin. Halkaisijaltaan oikeankokoisen pleksiputken löy-

täminen voi tosin osoittautua haastavaksi. Lisäksi putki olisi halkaistava, jotta se 

saadaan pujotettua tolpan ympärille. Vaikka putkea saadaan levitettyä materiaalin 

joustavuuden ansiosta niin paljon, että tolpan ympärille pujottaminen onnistuu pel-

kästä putkeen tehdystä viillosta, jää saumakohta kuitenkin näkyviin. Kuvatunlainen 

metalliputken kotelointi valaistulla pleksiputkella on toteutettu aiemmin mm. vaasa-

laisen Aveo oy:n eräässä julkitilakohteessa. (Strandberg 2009). Koteloitu putki oli 

katon rajassa sijaitseva ilmastointiputki ja käytännön toteutuksesta huolehti valais-

tukseen erikoistunut Bemi Automation. (Bendtsen 2009).  (Kuva 10.). 

 

                

Kuva 10. Polymetyyliakrylaattiputkella koteloitu, led-valaistu ilmastointiputki  (Aveo 

2009). 
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2.7.4 Lämmitysjärjestelmä ja lattiavalut  

Kohteeseen tulevaisuudessa asennettava lämmitysjärjestelmä perustuu maaläm-

pöön ja lämmönjakotapana tulee olemaan vesikiertoinen lattialämmitys. Lämmi-

tysputket valetaan lattian pintavalun sisään rakennesuunnittelijan aikanaan määrit-

telemälle syvyydelle. Jotta pintavalu pystytään pitämään mahdollisimman ohuena 

ja huonekorkeus sitä kautta mahdollisimman suurena, lämmitysputkille kannattaa 

piikata nykyiseen valuun asennusurat (Lassila-Merisalo 2010). Lämmitysputkien 

sijoittelusta, piikkauksen syvyydestä ja pintavalun paksuudesta vastaavat raken-

nesuunnittelija ja LVI-suunnittelija. 
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3 IDEOINTI 

3.1 Luonnostelu ja vapaa ideointi 

Ideointivaiheessa tilan uutta käyttötarkoitusta lähdettiin etsimään ja pohtimaan 

paitsi toimeksiantajan harrastusten, kiinnostuksenkohteiden ja elämäntilanteen  

pohjalta, myös vapaasti assosioiden ja mahdottomillakin ajatusrakennelmilla 

leikitellen. Ideoinnin lähtökohtina olivat toimeksiantajan haastattelut ja 

tarveanalyysi, ja ideoita jatkokehitettiin myös yhdessä asiakkaan kanssa aivoriihi-

metodilla. Asiakkaan haastatteluun ja tarveanalyysiin pohjautuvia ideoita olivat 

mm.  

- Kotikuntosali, koska asiakkaan harrastuksiin kuuluu liikunta ja kuntosalilla 

käyminen. Kotikuntosali oli esitetty myös asiakkaan omassa toivelistassa.   

- Sauna ja kylpyläosasto, koska asiakas oli jo valmiiksi suunnitellut pihasaunan 

rakentamista. Pihasauna voitaisiinkin toteuttaa erillisen uudisrakennuksen 

rakentamisen sijaan sikalaan, ja kylkiäisenä saataisiin hulppeat tilat 

kotikylpyläosastolle poreammeineen. 

- Sauna- ja kotikylpylänosaston yhteyteen liitettävä "sikarihuonehenkinen" 

takkahuone ja oleskelutila, johon voisi sijoittaa vaikkapa biljardipöydän, darts-

taulun ja baaritiskin. 

 - Oma elokuvateatteri antaisi upeat puitteet audiovisuaalisille elämyksille. Eloku-

vateatteri voisi toimia myös Play Station -pelihuoneena sekä esimerkiksi musiikin-

kuuntelutilana. 

Lapsia varten asiakas toivoi jonkinlaista leikki- ja harrastustilaa. Tämän toiveen 

jatkokehittely ja ideointi antoi useita erilaisia vaihtoehtoja tilankäytölle. Esiin tuotiin 

mm. sisäleikkipuistotyyppinen temppurata kiipeilytelineineen ja -seinineen, 

liukumäkineen, tasapainoiluratoineen ja salamajoineen. Leikkialueeseen voisi 

liittää myös hiekkalaatikon, vesialtaan vesileikkejä varten, tatamialueen 

kaikenlaista permantotaidetta ja -liikuntaa, kuperkeikkoja ja kärrynpyöriä varten 

sekä vaikkapa pallomeren.  Toisaalta tilaan voisi myös sijoittaa lapsia varten oman 
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puuhaverstaan, jossa saisi mielin määrin naulata, ruuvata, maalata vesiväreillä ja 

sormiväreillä, värittää vahakynillä, muovailla, leikata, liimata ja askarrella, ja jossa 

pientä sotkua ei tarvitsisi pelätä. Siellä olisi myös tilaa jättää keskeneräiset työt 

kuivumaan tai muuten vain odottamaan seuraavaa inspiraatiota tai sopivaa 

ajankohtaa työn jatkamiselle, eikä töitä tarvitsisi kerätä aina pois. Lasten 

musiikkiharrastuksia ja erityisesti vaikuttavia rumpusooloja silmälläpitäen oma 

musisointitila voisi olla lähimmäisten tärykalvot huomioonottava, armelias ratkaisu.  

Muita tilankäytön ideoita olivat muun muassa ilmakiekkorata, ulkopuoliselle 

vuokrattava työtila, ulkopuoliselle vuokrattava tai omaan käyttöön jäävä varastotila,  

pakolaiskeskus, kulissit värikuula-aseilla käytävälle kaupunkisodalle, 

maalauskammio ruiskumaalausta varten, taimikasvattamo ja hamppuviljelmä, 

lemmikkihuone, jossa voitaisiin pitää esimerkiksi kaneja tai marsuja, tai jossa olisi 

tilaa vaikkapa papukaijan pitämiseen, viinikellari, kotiviinitehdas tai olutpanimo, 

mikroautorata, polkuautorata sekä sählykenttä.  

3.2 Ideoiden karsinta ja karsinnan perusteet 

Ideoiden karsinta ja lopullisten tilankäyttösuunnitelmien valinta monien mahdolli-

suuksien joukosta oli lopulta melko helppoa. Valintoihin vaikuttivat käytännön sei-

kat, kuten budjetti ja idean toteuttamisen mielekkyys sekä sen tuoma käytännön 

hyöty ja arvo toimeksiantajalle. Vaikka alkuun ajatus vaikkapa omasta kaupun-

kisotakulissista tai lasten polkuautoradasta tuntuikin varsin kutkuttavalta sekä asi-

akkaan mielestä että etenkin suunnittelijan näkökulmasta, näiden toimintojen tar-

joama arvo ja todennäköinen käyttöaste niiden toteuttamisesta koituviin kustan-

nuksiin nähden olisi jäänyt kuitenkin asiakkaan kannalta melko vähäiseksi. Sen 

sijaan asiakkaan elämäntapoihin ja pitkäaikaisiin harrastuksiin pohjautuvat ideat 

nousivat esiin yhä uudelleen ja uudelleen, ja mitä enemmän niitä työstettiin, sitä 

mielekkäämmin toteutettavilta ne tuntuivat, vaikka niiden uutuusarvo, innovatiivi-

suus tai jännittävyys ei nousekaan päätähuimaaviin lukemiin. Pääasia asiakas-

työssä ja asiakaslähtöisessä muotoilussa onkin nimenomaan asiakkaan etu ja tä-

män tarpeiden ja toiveiden toteutuminen siten, että asiakas itse kokee saaneensa 

muotoilijan työpanoksesta lisäarvoa omille haaveilleen ja pyrkimyksilleen.  
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Toteutettaviksi ideoiksi nousivat keskustelujen ja pohdintojen jälkeen saunaosasto 

pesutiloineen, pukuhuoneineen ja takkahuonetiloineen, biljardinpeluuseen sovel-

tuva tila, kuntosali sekä monitoiminen askartelu- ja leikkitila lapsia varten. Lisäksi 

osa sikalasta haluttiin jättää varastoksi, jonne voidaan sijoittaa myös tekninen tila 

maalämpöpumppua ja muuta tarvittavaa talotekniikkaa, kuten vesivaraajaa, var-

ten.  

Saunaosasto takkahuonetiloineen valittiin käytännön toteutusjärjestyksessä en-

simmäiseksi, koska toimeksiantaja on haaveillut pihasaunasta jo pitkään. Näihin 

tiloihin tehtiin tarkempi sisustussuunnitelma pintamateriaaleineen ja kalusteineen. 

Muista tilankäytöllisistä toimintokokonaisuuksista tehtiin luonnokset, jotka auttavat 

hahmottamaan rakennuksen kokonaisuutena sekä antavat pohjaa myös näiden 

alueiden tuleville, tarkemmille suunnitelmille. 
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4 TILANKÄYTÖN SUUNNITELMA 

4.1 Toimintojen sijoittelu  

Jotta erilaiset toiminnot saatiin sijoitettua tarkoituksenmukaisesti rakennuksen eri 

osiin, oli otettava huomioon monia seikkoja. Merkittävimpiä olivat rakenteelliset 

tekijät, kuten olemassa olevien ikkunoiden ja ovien sijainti sekä kantavina raken-

teina toimivien teräspylväiden sijainti. (Kuva 11.). Julkisivuja tai kantavia rakenteita 

ei haluttu muuttaa kustannussyistä. Kantavien rakenteiden osalta muutostöihin 

ryhtyminen ei tuntunut mielekkäältä senkään vuoksi, että kantavuuden muutokset 

vaatisivat rakennusluvan piirustuksineen ja laskelmineen. Koska nykyisistäkään 

kantavista rakenteista ei ole olemassa piirustuksia tai muita dokumentteja, olisi 

muutosluvan hakua varten jouduttu tekemään koko rakennuksen kattavat, uudet 

rakennekuvat. (Lehto 2011a; RT RakMK-21202). 

   

Kuva 11. Kantavien pilarien sijainti. (Nuolikoski 2001h). 
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LVI-tekniikan uusiminen ja etenkin viemäröinnin järjestäminen olivat myös hyvin 

tärkeässä roolissa tilajakoa suunniteltaessa. Koska rakennus sijaitsee haja-

asutusalueella, eikä kuulu kunnallisen viemäriverkoston piiriin, on kiinteistöllä olta-

va oma jätevesien käsittelyjärjestelmä. (RT YM1-21227). Rakennuksen lattiassa 

kulkevat virtsakourut ja niihin liittyvä, lattian alla ja osittain rakennuksen ulkopuolel-

la sijaitseva lietesäiliölle varattu tila, sekä lietesäiliöön liittyvät tarkistusluukut kan-

nattaa hyödyntää uuden viemäröinnin, viemäriputkien ja jätevesijärjestelmän sijoit-

telun suunnittelussa, sillä näin säästetään paitsi kustannuksia, myös paljon työtä 

vanhan lattian piikkauksessa.  Niinpä myös viemäröintiä vaativat tilat on perustel-

tua sijoittaa sellaiseen rakennuksen osaan, jossa mainittujen rakenteiden hyödyn-

täminen onnistuu luontevasti. (Kuva 12.). Varsinaisesta LVI-suunnittelusta vastaa 

kuitenkin LVI-suunnittelija.   

                                                  

KUVA 12. Virtsakourujen sijainti rakennuksen pohjoispäädyssä sekä lähimmän 

lietekaivon tarkistusluukun sijainti.  (Nuolikoski 2011i) 
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Viemäröintiä vaativia tiloja ovat tässä suunnitelmassa keittiö, wc-tilat, pesuhuone 

ja sauna. Näistä ainakin pesuhuoneen ja saunan sijoittelua ohjaavat myös raken-

nusmääräykset, joissa annetun suosituksen mukaan sauna tulisi pyrkiä sijoitta-

maan siten, että se rajoittuu ainakin yhdeltä sivulta ulkoseinään, jolloin saunan 

tuloilmaventtiili on mahdollista asentaa ulkoseinälle ja lisäksi saunaan voidaan 

tehdä ikkuna. Suosituksen mukaan sekä  saunassa että pesuhuoneessa tulisi olla 

ikkuna, jonka kautta märkätilojen kuivatus tuulettamalla onnistuu helposti. Lisäksi 

saunan ja pesutilojen sijoitusta suunniteltaessa on otettava huomioon myös yhteys 

pukeutumistilaan ja uloskäynteihin. (RT 91-10440).    

Rakennuksen monista ulko-ovista yksi oli valittava pääsisäänkäynniksi. Myös pää-

sisäänkäynnin sijainnilla on merkitystä tilajaon suunnittelun ja tilan toimivuuden 

kannalta, jotta kulkureitit saadaan luonteviksi ja vältetään turhan käytävätilan syn-

tyminen. Lisäksi asiakkaan toiveena oli, että muutostöitä voidaan tehdä osissa, 

eikä koko sikalatilaa tarvitse remontoida yhdellä kerralla, mikä vaikutti osaltaan 

tilajaon suunnitteluun.   

Pääsisäänkäynnin paikaksi valikoitui kuin luonnostaan sikalarakennuksen päära-

kennuksen suuntaan antavalla itäisellä sivulla sijaitseva sisäänkäynti, jonka yhtey-

dessä on jo valmiiksi eteistilan tapainen huonetila. Koska saunaosasto ja takka-

huonetila on tarkoitus toteuttaa ensimmäisenä, nämä toiminnot oli syytä sijoittaa 

pääsisäänkäynnin välittömään läheisyyteen. Kun lisäksi otettiin huomioon ikkunoi-

den sijainti sekä virtsakourujen ja muiden viemäröinnin järjestämiseen vaikuttavien 

rakenteiden sijainti, oli sauna- ja takkahuoneosaston luontevin sijoituspaikka sika-

lan uudemmassa osassa, rakennuksen pohjoispäädyssä. Tila jaettiin saunan, pe-

suhuoneen, pukuhuoneen, takkahuoneen ja wc-tilojen kesken kunkin huonetilan 

tarvitseman pohjapinta-alan mukaisesti ja rakennussuositukset huomioon ottaen. 

Väliseinät sijoitettiin paikoilleen kantavat pilarit huomioon ottaen siten, että tilajaos-

ta syntyi selkeä, toimiva ja tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Lisäksi entisen 

lantalan paikalle rakennuksen länsisivustan pohjoispäätyyn suunniteltiin suuri te-

rassi, jonne on käynti takkahuoneeksi varatusta tilasta. (Kuvat 13 – 14.). 

Biljardipöydän sijoittamisessa oli otettava huomioon pelaamisen vaatima vapaa tila 

pöydän ympärillä. Pöydän paikaksi valittiinkin tällä perusteella eteistilan välittö-

mässä läheisyydessä sijaitseva sikalan vanhin osa, jossa kantavia pylväitä on har-
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vemmassa ja johon täysikokoinen biljardipöytä saadaan kivuttomasti sijoitettua. 

Samassa tilassa sijaitsee myös sikala-aikana karjun "poikamiesboksina" ja astu-

tuskarsinana toiminut isohko karsina, jonka massiiviset, betonista valetut kaiteet 

haluttiin yhteistuumin asiakkaan kanssa säilyttää ja ottaa osaksi sisustusta, ikään 

kuin nostalgiseksi muistutukseksi rakennuksen entisestä elämästä ja asukkaista. 

Näiden kaiteiden varaan, ne näkyviin jättäen, ideoitiin rakennettavaksi biljardipöy-

dän tuntumaan luontevasti sopiva baaritiski.  (Kuvat 13 – 16.). 

Jäljelle jäänyt tila erotettiin biljardisalista kantavien tolppien linjauksien mukaan 

rakennettavilla seinillä, joista osa toteutetaan lasisena. Kyseinen tila sijaitsee sika-

lan kahdessa vanhemmassa osassa, joissa kantavien pylväiden sijoituspaikoilla ei 

tunnu olevan äkkiseltään katsoen mainittavaa logiikkaa, varsinkaan eri aikaan ra-

kennettujen rakennuksen osien liittymäkohdassa. Tila saatiin kuitenkin jaettua kun-

tosaliksi ja lasten leikki- ja askartelutilaksi toimivuuden suuremmin kärsimättä kan-

tavien rakenteiden näennäisen summittaisesta sijoittelusta. Kuntosalin ja lasten 

leikkitilan väliin rakennettavasta seinästä osa toteutetaan lasisena, jotta huoltajan 

on helppo valvoa lasten touhuja oman kuntoilun lomassa. Kuntosalista on myös 

pääsy rakennuksen länsisivulle rakennettavalle terassille. (Kuvat 13 – 14; 17 – 

18.).     

Rakennuksen uusin osa, eteläinen pääty, jätettiin varastokäyttöön, koska sinne on 

käynti sekä suoraan ulkoa, että autotallina ja konesuojana toimivasta entisestä 

rehu- ja kuivikevarastosta. (Kuvat 13 – 14.). 
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Kuva 13. Pohjapiirros toimintojen sijoittelusta (Nuolikoski 2011j). 
 

 

Kuva 14. Mallinnettu yleiskuva koko rakennuksesta suunnitelman mukaan (Nuoli-
koski 2011k). 
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4.2 Luonnostelu  

Varsinaisen sisustussuunnitelman ulkopuolelle jäävistä rakennuksen osista tehtiin 

luonnoskuvat, joiden avulla tilan tarkempaa suunnittelua on tarvittaessa myöhem-

min helppo jatkaa. Luonnoskuvista selviää myös hahmotelma kalusteiden sijoitte-

lusta ja ne antavat suuntaviivoja tilan ja tilajaon toimivuudesta. (Kuvat 15 – 18.). 

Biljardisalin kalustuksessa korostuvat vanhojen betonikaiteiden ympärille raken-

nettava baaritiski (Kuva 16.) sekä tietenkin biljardipöytä. Lisäksi tilaan mahtuu pie-

ni oleskeluryhmä. Vanhat seinät hiekkapuhalletaan paljaiksi vanhasta rappaukses-

ta ja ikkunaseinä jätetään paljaalle tiilelle. Takkahuoneen vastainen seinä rapa-

taan osittain valkoiseksi siten, että rappaamatta ja näkyviin jätetään kuitenkin kaksi 

pystysuoraa kaistaletta vanhaa tiiliseinää. Kuntosali ja biljardisali erotetaan toisis-

taan monikulmaisella seinällä, josta osa toteutetaan lasisena. Koska biljardisalin 

puolella on vain kaksi pientä ikkunaa ja nekin melko korkealla, tilaan saatava 

luonnonvalo jää melko vähäiseksi. Lasiseinä biljardisalin ja kuntosalin välillä paitsi 

lisää avaruuden tunnetta ja kiiltelevine pintoineen luo jännittävää kontrastia vanho-

jen tiiliseinien rinnalla, myös auttaa saamaan luonnonvaloa biljardisalin puolelle. 

Kuntosalin vastaisen seinän umpinainen osa maalataan grafiitinharmaalla sisus-

tusmaalilla ja eteisen vastainen seinä maalataan mahdollisimman lähellä rappauk-

sen väriä olevalla valkoisen sävyllä. Biljardisalista on käynti takkahuoneeseen la-

sisten pariovien kautta. (Kuva 15.)                                                                                        

Lattiaksi valitaan rouheapintainen massiivipuulattia, joka jatkaa visuaalisella ole-

muksellaan tiiliseinän karheutta ja tietynlaista viimeistelemättömyyden henkeä. 

Katon puiset kannatinpalkit jätetään esiin ja uusi välikatto rakennetaan niiden ylä-

puolelle, jolloin huonekorkeus saadaan maksimoitua. Näkyviin jäävä teräksinen 

kannatinpylväs hiotaan puhtaaksi ruosteesta ja käsitellään grafiittivoiteella. 
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 Kuva15. Mallinnuskuvat biljardisalista (Nuolikoski 2011 l). 
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Kuva 16. Entinen astutuskarsina nykytilassa sekä mallinnuskuva tilalle rakennetta-
vasta baaritiskistä (Nuolikoski 2011m). 
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Kuntosalin puolella vanhat tiiliseinät hiekkapuhalletaan puhtaaksi vanhasta kalki-

tuksesta ja tien puoleinen, pitkä seinä jätetään paljaalle tiilipinnalle, kuten biljardi-

salin puolellakin. Uuden terassin suuntaan antava ovipääty rapataan valkoiseksi ja 

biljardisalin vastainen umpinainen osa seinästä maalataan mahdollisimman lähellä 

rappauksen väriä olevalla valkoisen sävyllä. Lisäksi seinälle asennetaan lähes 

koko seinän peittävät peilit. Samalla valkoisen sävyllä maalataan myös kuntosalin 

ja lasten leikkitilan välisen seinän umpinaiset osat. Lasiosuus toteutetaan kirkkaas-

ta, karkaistusta lasista lasiseiniltä vaadittavien turvastandardien mukaan. (Kuva 

17.). 

Lattiaan asennetaan sama rouheapintainen massiivipuulattia kuin biljardisalissa-

kin. Samoin katon puiset kannatinpalkit jätetään esiin ja uusi välikatto rakennetaan 

niiden yläpuolelle. Kaikki näkyviin jäävät teräksiset kannatinpylväät hiotaan puh-

taaksi ruosteesta ja käsitellään grafiittivoiteella. (Kuva 17.). 

 

                 
Kuva17. Mallinnuskuvat kuntosalista (Nuolikoski 2011n). 
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Lasten leikkitilan tien puoleinen pitkä sivu jatkaa kuntosalin puolen linjaansa myös 

pintamateriaalien osalta. Se hiekkapuhalletaan puhtaaksi vanhasta kalkituksesta 

ja vanhat tiilet jätetään näkyviin. Muut seinät käsitellään uudelleen valkoiseksi rap-

paamalla, paitsi kuntosalin vastainen seinä, jonka umpinaiset osat maalataan rap-

pauksen sävyä vastaavalla valkoisen sävyllä. Lattiaan valitaan harmaa laminaatti 

ja tien puoleiseen nurkkaukseen tehtävään peuhutilaan hankitaan lisäksi pehmus-

tematto. Pihan puoleiselle seinustalle hankitaan pitkä pöytä askartelua varten sekä 

avohyllyköt säilytystilaksi. Kannatinpylväät hiotaan puhtaaksi ruosteesta ja käsitel-

lään grafiittivoiteella Kuvan 15 mukaisesti kannatinpylväitä sekä kattoa katon tuki-

palkkeja hyödynnetään kiipeilyverkon ja erilaisten trapetsien tai kiipeilyköysien tai 

voimistelurenkaiden asennuksessa. Uusi välikatto rakennetaan kuten muissakin 

rakennuksen osissa vanhojen kannatinpalkkien yläpuolelle. (Kuva 18.).     

 

 Kuva 18. Mallinnuskuvat lasten leikkitilasta (Nuolikoski 2011o). 
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5 TAKKAHUONEEN JA SAUNAOSASTON 

SISUSTUSSUUNNITTELUN TAVOITTEET  

5.1 Visuaalinen ilme 

Tarkempaa sisustussuunnitelmaa varten asiakkaan sisustusmakua oli selvitettävä 

tarkemmin siten, että nimenomaan tämän kohteen reunaehdot ja mahdollisuudet 

otettiin huomioon. Asiakkaan makumaailma oli jo alustavan selvityksen perusteella 

erittäin moderni, teknisen kiiltelevä, suoraviivaisia linjoja ja selkeitä pintoja suosiva 

ja kaikkia turhia koristeita kartteleva. Värimaailmassa hän suosi musta-valko-

harmaata skaalaa terästettynä ripauksella tiettyä punaisen sävyä. Muiden värien 

käyttöön hän suhtautui erittäin suurella varauksella, ja kirkkaan punaisen ohella 

muiden silmää miellyttävien tehostevärien keksiminen oli huomattavan vaivalloista. 

Punaisella tehostetun mustavalkoisen värimaailman pehmentäjäksi hän hyväksyi 

mielellään tummat puun sävyt. Lisäksi hän omaksui helposti ajatuksen koviin, kiil-

täviin ja sileisiin pintoihin yhdistetyistä voimakkaasti strukturoiduista pinnoista, jol-

loin nämä erityyppiset pinnat muodostavat keskenään vahvan kontrastin, mikä 

puolestaan on omiaan korostamaan kumpaakin elementtiä. Koska värimaailma jää 

annettujen toiveiden puitteissa suppeaksi ja muotokieli askeettisen niukkalinjai-

seksi, nousee pintastrukturoinnin, kiiltoasteilla leikittelyn ja erikokoisten elementti-

en tuoma vaihtelu merkittävään asemaan tilan mielenkiintoisen ilmeen antajana.   

Sekä suunnittelijalla että asiakkaalla oli alusta asti tavoitteena mahdollisuuksien 

mukaan tuoda esiin rakennuksen menneisyyttä siten, että alkuperäiset elementit 

saadaan kauniisti yhdistymään uusien rakenneosien kanssa. Visuaalisena mah-

dollisuutena ja rakennuksen henkeä ja nostalgiaa korostavana keinona nähtiin 

erityisesti vanhan tiiliseinän esiin jättäminen hajunpoiston vaatiman hiekkapuhal-

luksen jälkeen. Tämä ratkaisu toisi sisustukseen uusien, sileiden ja kiiltävien pinto-

jen rinnalle kaivattua struktuuria ja tietynlaista särmää ja jännitettä. Ulkonäöllisesti 

erittäin kiehtova ratkaisu olisi se, että osa vanhasta rappauksesta voitaisiin paikoi-

tellen säästää hyvin keveänä kerroksena siten, että tiilien saumat kuitenkin jäisivät 

näkyviin. (Kuva 19.). 
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Kuva 19. Havainnekuva tiiliseinästä (Juri Kotnik Architects 2009). 
 

Toivotun tyyli- ja värimaailman hahmottamisessa käytettiin haastattelun apuna 

aikakauslehdistä ja Internetistä poimittuja sisustus- ja tunnelmakuvia, suunnitteli-

jan omia valokuvia mm. edellisvuosien asuntomessukohteista sekä NCS-

väriviuhkaa.  Kuvamateriaalista koottiin suunnittelun visuaalista puolta ohjaava 

kuvakollaasi. (Liite 1.).  

5.2 Valaistus 

Tärkeä, mutta valitettavan usein unohdettu osa sisustusta on valaistus. Oikein 

suunnitellun, hyvän valaistuksen avulla sisustuksen onnistuneita elementtejä voi-

daan korostaa ja tuoda esiin, vähemmän onnistuneita kohtia puolestaan pystytään 

vastaavasti häivyttämään. Valon sävyllä eli värilämpötilalla on merkittävä vaikutus 

tilassa olevien värisävyjen näkemiseen ja kokemiseen. Valaistuksen avulla myös 

huoneen mittasuhteita voidaan optisesti muuttaa. Valaistuksen vallassa on ohjata 
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tilassa liikkujan katsetta ja huomion kohteita, eikä sen merkitystä sisustuksen tun-

nelman tekijänä voida kylliksi korostaa. (Nuolikoski 2008). 

Valaistus voidaan jakaa yleisvalaistukseen, kohdevalaistukseen ja koristevalais-

tukseen. Näillä kaikilla valaistuksen eri muodoilla on kokonaisuuden kannalta oma 

tehtävänsä ja tarkoituksensa, eikä yhtä osa-aluetta voi korvata toisella. Yleisvalais-

tus on nimensä mukaisesti yleisvaloa antavaa valaistusta, joka hyvin suunniteltuna 

takaa riittävän valon määrän tilaan. Pelkkä yleisvalaistus on kuitenkin hyvin suun-

niteltunakin latteaa ja mielenkiinnotonta, sillä siitä puuttuvat korostukset ja varjot. 

Vanhan totuuden mukaan ilman varjoa ei voi olla valoa, ja tämä todellakin pitää 

paikkansa.  Yleisvalaistuksen tehtävä ei kuitenkaan ole luoda varjoja, vaan koros-

tukset ja varjot luodaan kohdevalaistuksen avulla. Kohdevalaistus ja yleisvalaistus 

täydentävät toisiaan, ja onnistuneessa valaistussuunnitelmassa tulisikin käyttää 

molempia. Kohdevalaistuksen suunnittelussa tulee kuitenkin pitää tarkoin mieles-

sä, mitä korostetaan, sillä tyhjälle seinälle on turha luoda huomiota kiinnittävää 

valokiilaa. Lisäksi on syytä pitää mielessä, että hyvä valaistus ei koskaan häikäise. 

Koristevalaisulla puolestaan tarkoitetaan valaistusta ja valaisinelementtejä, joiden 

olemassaolo perustuu puhtaasti koristelulle. Esimerkkejä koristevalaisusta ovat 

esimerkiksi laavalamput ja jouluvalot. (Nuolikoski 2008). 

Hyvä valaistus takaa riittävän ja tarkoituksenmukaisen valaistuksen koko tilaan ja 

on muunneltavissa vuoden- ja vuorokaudenaikojen sekä tilanteen mukaan, sillä 

erityyppiset toiminnot vaativat erityyppistä valaistusta. Esimerkiksi siivoaminen 

vaatii toisenlaisen valaistuksen kuin tunnelmallinen, romanttinen illallinen. Samoin 

television katselun kannalta hyvä valaistus on erilainen kuin lastenkutsujen vaati-

ma valaistus. Koska näitä kaikkia toimintoja voidaan harjoittaa samassa tilassa, 

valaistuksen on hyvä olla säädettävissä sekä erilaisten himmentimien avulla että 

kohdevalaistuksen määrää valikoimalla.  (Nuolikoski 2008). 

Hyvän valaistuksen suunnittelu on paneutumista vaativa asia, johon tämän työn 

puitteissa ei pystytä ajan puutteen vuoksi puuttumaan sen ansaitsemalla ja vaati-

malla tavalla. Valaistussuunnitelma tilaan tehdäänkin erillisenä suunnitelmana.  
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5.3 Takkahuonetila  

Takkahuonetilan suunnittelussa oli otettava huomioon ennen kaikkea se, mitä ti-

lassa halutaan tehdä. Koska päärakennuksessa on riittävästi makuuhuoneita per-

heen omien tarpeiden lisäksi myös satunnaisten yövieraiden majoittamiseen, ei 

takkahuoneeseen kaivattu majoitustilaa. Sen sijaan tilasta toivottiin paikkaa, jossa 

voi istua iltaa suuremmallakin ystäväjoukolla välillä saunoen, seurustellen ja vaik-

kapa kortti- tai lautapelejä pelaillen. Myös television tai elokuvien katseluun toivot-

tiin mahdollisuutta, vaikka siihen ei haluttukaan satsata erityisesti. Television kat-

selun tarpeen riitti täyttämään oleskeluryhmä, jonka tuntumaan saadaan sijoitettua 

televisio. Oleskeluryhmän tuntumaan toivottiin myös takkaa. Perinteiset muuratut 

takat ja useimmat varaavat elementtitakat ovat savupiippuineen kuitenkin niin pai-

navia, että ne vaativat alleen vahvistetut perustukset. (RT RakMK-20580). Koska 

rakennuksen perustuksista ja niiden kantavuudesta ei ole piirustusten puuttuessa 

tarkkaa tietoa, varteenotettavimmaksi takkavaihtoehdoksi jäi metallisella savuhor-

milla varustettu kevyttakka, joka ei vaadi perustusten vahvistamista, mutta vastaa 

kuitenkin elävän tulen tunnelman kaipuuseen.  

Lisäksi tilaan toivottiin pientä keittiötä, jossa voi tehdä tai lämmittää tarjottavia il-

lanistujaisiin ja säilyttää tarvittavia astioita ja muita tarvikkeita. Keittiön sijainti tilas-

sa oli suunniteltava siten, että viemäröinti onnistuu vaivattomasti suhteessa muihin 

rakennuksen viemäreihin ja vesipisteisiin.  

 Ruokailua ja pelailua varten tarvitaan luonnollisesti ruokapöytä, ja koska sekä 

suunnittelijan että asiakkaan empiirisiin kokemuksiin perustuen illanvietoissa ja 

muissa kokoontumisissa ihmisillä on vahva taipumus kerääntyä ruokapöydän ää-

reen, vaikkei ruokaa olisi tarjollakaan, pöydästä haluttiin tehdä mahdollisimman 

iso.   

Tila kokonaisuutena haluttiin säilyttää mahdollisimman avarana ja avoimena niin, 

että oleskelutila, ruokailutila ja keittiö erottuvat visuaalisesti toisistaan omiksi toi-

mintokokonaisuuksikseen näköyhteyden kuitenkin säilyessä tilasta toiseen. 

Tilankäytön haasteeksi ja kalusteiden sijoittelua hankaloittavaksi tekijäksi osoittau-

tuivat tilaa pilkkovat kantavat teräspylväät. Nämä pylväät haluttiin säilyttää näkyvil-
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lä, mutta niille ei kuitenkaan haluttu antaa silmiinpistävää ja määräävää roolia si-

sustuksessa. Kalusteet ja eri toiminnot tuli siis saada sijoitettua luontevasti siten, 

etteivät tiheässä sijaitsevat kantavat pylväät riko kalusteryhmien yhtenäisyyttä ja 

niin, että tilassa säilyvät luontevat kulkureitit.  

5.4 Pukuhuone  

Tilankäytön kokonaissuunnitelmassa pukuhuoneelle varattu tila on muodoltaan 

pitkä ja kapea, putkimainen, ja tilassa on kaksi oviaukkoa ja kolme ikkunaa. Ehjiä 

seiniä ei ole lainkaan.  Tilan käyttötarkoitus on selkeä: siellä on tarkoitus riisuutua 

ja pukeutua, kuivatella itseään ja myös vilvoitella saunomisen lomassa. Tilasuun-

nittelun haasteena oli saada tila toimivaksi pitkulaisuudesta huolimatta sekä vält-

tää putkimaisille tiloille ominainen hukkatilan syntyminen. Lisäksi tavoitteena oli 

tilan mittasuhteiden muuttaminen optisesti niin, että putkimaisuuden vaikutelma 

lievenee. 

5.5 Pesutila  

Pesutilaan on kulku pukuhuoneen kautta. Pesutilasta johtaa lisäksi ovet wc-tilaan 

ja saunaan sekä ulos. Tilan jokaista seinää puhkoo ovi ja molemmilla ulkoseinillä 

on lisäksi ikkunoita. Tilaan pitäisi seinien rikkonaisuudesta huolimatta saada asi-

akkaan toiveiden mukaan sovitettua kaksi suihkua sekä poreamme siten, että kul-

kuväylät pysyvät kuitenkin esteettöminä. Lisäksi mukavuus- ja häveliäisyyssyistä 

olisi suotavaa, että pukuhuoneen ovelta ei ole suoraa näkymää suihkutilaan. Vaik-

ka kyseessä ei olekaan varsinainen asuinhuoneisto, on suunnittelussa syytä ottaa 

lisäksi huomioon viranomaismääräykset, joiden mukaan asuinhuoneiston wc- ja 

pesutiloista ainakin yksi on suunniteltava niin, että se voidaan tarvittaessa muuttaa 

pyörätuolikäyttöön sopivaksi. Lisäksi samassa asetuksessa ovien ja oviaukoksi 

luokiteltavien kulkuväylien vähimmäisleveydeksi määritellään 800 mm. (RT 

RakMK-21256).  Pesutiloissa on asetusten mukaan lisäksi huolehdittava siitä, että 

tilaan jää mahdollista pyörätuolikäyttöä varten vapaata pyörähdystilaa, jonka hal-

kaisija on vähintään 1500 mm (RT 93-10932).                                                                      
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Asunnon pesutilat luokitellaan viranomaismääräyksissä märkätiloiksi, jotka vaati-

vat asianmukaisen vesieristyksen. Vesieristyksistä ja märkätilojen rakenteista on 

säädetty Suomen rakentamismääräyskokoelmassa tarkoin määräyksin. (RT 84-

10759).  Näiden säädösten asettamat vaatimukset on suunnittelussakin pidettävä 

mielessä. Mikäli pesutilassa esimerkiksi halutaan jättää vanhaa, luonnollisesti ve-

sieristämätöntä tiiliseinää näkyviin tai tehdä muita normaalista vesieristyskäytän-

nöstä poikkeavia ratkaisuja, on vesieristyksen järjestämisestä muulla tavoin otet-

tava tarkka selko ja korvaavat vesieristyssuunnitelmat on kirjattava suunnitelmaan.   

5.6 Sauna   

Sauna sijoitettiin jo tilankäytön kokonaissuunnitelmassa siten, että siihen liittyy 

rakennussuositusten mukaisesti ikkuna. Myös lauteiden mitoituksessa on huomioi-

tava saunan suunnittelua koskevat ohjeet ja suositukset. Lisäksi saunan suunnitte-

lua ohjaavissa säädöksissä on maininta liikuntaesteisten huomioimisesta. (RT 91-

10440). Selvää on, että myös saunan vesieristyksestä ja tulo- ja poistoilmaventtii-

leiden sijainnista on huolehdittava asianmukaisesti.  

5.7 WC-tilat  

Rakennukseen sijoitettiin kaksi wc-tilaa, joista toiseen on käynti takkahuonetilasta 

ja toiseen pesuhuoneesta. Wc-tilojen suunnittelussa ja mitoituksessa on otettava 

huomioon toimintojen tilantarve. (RT 93-10932).  
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6 TAKKAHUONEEN JA SAUNAOSASTON 

SISUSTUSSUUNNITELMA 

6.1 Takkahuone 

Takkahuone sijaitsee rakennuksen uudemmassa osassa, pääsisäänkäynnin tun-

tumassa, ja sinne on käynti biljardisalin kautta. Takkahuone erotettiin biljardisalista 

lasisilla pariovilla, jotka antavat valon liikkua tilasta toiseen ja luovat samalla asi-

akkaan toivomaa lasin ja kovien pintojen kiiltoa. Toinen lasiovi sijoitettiin entisen 

lantalan oven tilalle, ja se johtaa lantalan paikalle rakennettavalle terassille. Näi-

den lisäksi tilasta on pääsy wc-tilaan ja pukuhuoneeseen. Niiden oviksi valittiin 

umpinaiset, ulkoasultaan modernit sisäovet.  

Takkahuonetila on yhtenäistä tilaa, joka jakautuu kolmeen toiminnolliseen osa-

alueeseen.  Nämä osa-alueet erotettiin toisistaan vain viitteellisesti kalusteiden 

sijoittelun avulla. Tilaan suunniteltiin kuitenkin oleskelutilan kalustesuunnittelun 

yhteydessä yksi 180cm korkuinen väliseinä helpottamaan ensinnäkin kalusteiden 

sijoittelua ja toisaalta tarjoamaan näkösuojaa pukuhuoneeseen johtavalle ovelle. 

Seinän avulla saatiin paikka televisiolle ja tulisijalle ja lisäksi vältytään tilanteilta, 

joissa takkahuoneesta pukuhuoneeseen menijä ovea avatessaan tahtomattaan 

paljastaa pukutilassa mahdollisesti jo olevat muut, puolipukeiset tai jopa aata-

minasuiset henkilöt oleskelutiloissa oleville ihmisille. (Kuvat 20 – 21.). 

Takkahuonetila on pinta-alaltaan melko suuri, lähes 80 m2 kokoinen, ja asiakkaan 

visuaaliset mieltymykset huomioiden se haluttiin jättää kalustukseltaan väljäksi ja 

avaraksi. Niinkin suuressa avoimessa tilassa on kuitenkin olemassa riski hallimai-

sesta vaikutelmasta etenkin, jos sisustuksessa suositaan asiakkaan mieltymysten 

mukaisia kovia ja kiiltäviä pintoja ja pelkistetyn niukkoja linjoja. Hallimaisuuden 

tunnetta torjuttiin ja lämpöä tilaan luotiin jättämällä toinen takkahuonetilan ul-

koseinistä kokonaan ja toinen osittain paljaalle tiilipinnalle hiekkapuhalluksen jäl-

keen. Hiekkapuhallus suoritetaan siten, että seinään jää sinne tänne, satunnaisiin 

paikkoihin hyvin ohut kerros vanhaa, valkoista rappausta. (Kuva 19.). Tämän jäl-

keen seinä käsitellään mattapintaisella epoksihartsilla, joka sulkee mahdollisesti 

tiiliseinän saumoihin ja paikoittaisiin, seitinohuisiin rappausjäämiin jääneet hajut 
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sisäänsä ja estää myös pölyämistä. Epoksihartsikäsittelyn lisäksi seinä ei vaadi 

muuta pintakäsittelyä (Koski 2011). Osittain tiilipintaiseksi jäävän ulkoseinän toi-

nen osa tasoitetaan tarkoitukseen sopivalla tasoitteella ja maalataan sen jälkeen 

puolikiiltävällä sisustusmaalilla valkoiseksi. Tilan biljardisalin vastainen, niin ikään 

alkuperäinen tiiliseinä, käsitellään hiekkapuhalluksen jälkeen puolikiiltävällä, val-

koisella sisustusmaalilla ilman tasoitusta. Tiiliseinälle tyypillinen kuviointi jää näin 

näkyviin, mutta kiiltävän valkoinen väri antaa kontrastia viereisille paljaille tiiliseinil-

le. Pukuhuoneen ja wc-tilojen vastainen, uusi seinä maalataan tumman harmaalla, 

puolikiiltävällä sisustusmaalilla, lukuun ottamatta keittiötilaan liittyvää ja keittiöka-

lusteita korostavaa seinän osaa, joka tapetoidaan valkoisella, kiiltoasteiden avulla 

kuvioidulla, suurikuvioisella tapetilla. (Kuvat 21 – 24.). 

Takkahuonetilan alkuperäisen, leveistä laudoista tehdyn ja upean väriseksi pa-

tinoituneen puisen sisäkaton säilyttämisen mahdollisuutta tutkittiin sisustussuunni-

telmaa tehtäessä hartaasti. Kattoa tarkemmin tutkittaessa siitä kuitenkin löytyi ve-

sivahingon jättämiä jälkiä melko laajalta alueelta, ja lisäksi hajunpoiston onnistu-

misen kannalta on suositeltavaa purkaa kaikki mahdolliset orgaanisesta materiaa-

lista tehdyt rakenteet kantavia rakenteita lukuun ottamatta (Niinimäki 2011). Jo 

vanhastaan tiedettiin, että tumma katto madaltaa huonekorkeutta optisesti, kun 

taas vaalea korottaa sitä. Tästä huolimatta tilasta tehtiin lukuisia 3D-

mallinnuskuvia Archicad-ohjelmalla, joiden avulla katon värin vaikutusta tilakoke-

mukseen pyrittiin selvittämään, koska vanhan katon säilyttämismahdollisuudesta 

haluttiin pitää sinnikkäästi viimeiseen asti kiinni. Nämä mallinnuskuvat kuitenkin 

vahvistivat vastaansanomattomasti sen seikan, että tumman katon huonekorkeutta 

madaltava optinen vaikutus vain korostuu pinta-alaltaan näinkin suuressa yhtenäi-

sessä tilassa jopa siinä määrin, että katto tuntui olevan suorastaan painostavan 

alhaalla ja teki lähes luolamaisen vaikutelman. Näin ollen ainoaksi järkeväksi vaih-

toehdoksi jäi mahdollisimman vaalean katon valinta. Vaikka vanha katto olisi ha-

junpoistotekniset seikat huomioiden ollut mahdollista säilyttää uudelleen pintakäsi-

teltynä, olisi upean pinnan maalaaminen peittoon tuntunut tuhlaukselta. Niinpä 

vanha katto päätettiin purkaa ja sisäkattoon asentaa kokonaan uudet, valkoiseksi 

maalatut, hienosahatut laudat. Vaikka tällainen menettely lisää materiaalikustan-

nuksia jonkin verran, tästä on etuna se, että vanhat, kauniisti patinoituneet katto-

laudat pystytään hyödyntämään muissa projekteissa. Lisäksi uusi välikatto voi-
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daan mahdollisesti asentaa nykyistä ylemmäs, jolloin huonekorkeutta saadaan 

lisättyä.   

Lattian pintamateriaaliksi valittiin Novafloorin Trinity -massiivitammilankkulattia, 

jossa yksittäisen laudan leveys on 250 mm ja paksuus 18 mm. Lankku valmiste-

taan ristiinliimatusta tammesta, joka rakenteena vähentää merkittävästi laudan 

elämistä ja näin mahdollistaa tuotteen käytön myös lattialämmityksen päällä. Latti-

aa on saatavilla sekä sileäpintaisena että kuluneen uurteiseksi käsiteltynä, käsin 

veistettynä antiikkilankkuna. Takkahuonetilaan valittiin näistä vaihtoehdoista an-

tiikkilankku, sillä sen jo valmiiksi uurteinen ja "krouvi" pinta on käytön kannalta 

huoleton, eikä siinä näy pienet kolhut ja muut elämisen jäljet, vaan ne vain lisäävät 

lattian viehätystä. Antiikkikäsiteltyä lattiaa ei ole näin ollen tarpeen eikä sitä oike-

astaan edes saa hioa, koska samalla menetetään pinnan rouheus ja ainutlaatui-

suus.  (Myllymäki 2009).  

Puuvalmiiden lankkujen pintakäsittelyksi valittiin tummasävyinen Osmocolor -

puuvaha, joka sopii hienosti kuluneen oloisille puulattioille paitsi ulkonäkönsä puo-

lesta, myös siksi, että ajan saatossa käytössä kuluvat kohdat on helppo paikata 

lattiaa hiomatta (Puuvahat ja öljyvahat sisäkäyttöön; Koski 2011).  

Kantavat teräspylväät päätettiin hiekkapuhaltaa puhtaiksi hajunpoistonprosessin 

yhteydessä ja käsitellä sen jälkeen Hanartin grafiittivoiteella. Menetelmä on edulli-

nen, helppo ja nopea ja lopputuloksen ulkonäkö on ennalta arvattavissa, toisin 

kuin vaihtoehtona olleessa ruosteisten pylväiden koteloinnissa pleksiputken si-

sään.   

Kaikki suunnitelman materiaalit kaikista huonetiloista sekä niihin liittyvät ohjeet 

seinäprojektioineen, leikkaus- ja havainnekuvineen on esitetty tarkemmin liitteessä 

1.  

 

http://www.osmocolor.com/niksit.html
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 Kuva 20. Kalustettu pohjakuva (Nuolikoski 2011p). 
 
 
 

                             
Kuva 21. Yleiskuva takkahuonetilasta (Nuolikoski 2011q). 
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6.1.1 Keittiötila 

Takkahuonetilan yhteyteen varustettavan keittiön sijainti tilassa valittiin siten, että 

viemäröinti saadaan sijoitettua mahdollisimman lähelle muiden tilojen viemäröinti-

liittymiä. Näin ollen pesualtaan luontevaksi sijoituspaikaksi valikoitui wc-tilojen vas-

tainen seinä. Vaikka takkahuonetilaan ei tarvittukaan täysimittaista keittiötä, kaik-

kia toimintoja ei saatu kuitenkaan sopimaan samalle seinustalle pukuhuoneen ja 

wc:n ovien väliin. Kaapistoja jatkettiinkin kulmaratkaisun avulla huoneen keskiosaa 

kohden siten, että samalla saatiin ikään kuin optisesti sidottua yksi tilaa jakavista 

kantavista teräspylväistä keittiön yhteyteen. Myös takkahuonetilan ainoan välisei-

nän keittiön puoleiselle sivustalle sijoitettiin muutama laatikosto, jolloin keittiöön 

saatiin mukavasti säilytystilaa perusastiastolle ja muille keittiötarvikkeille. (Kuva 

22.). 

Keittiön ovien väriksi valittiin jo alkuvaiheessa asiakkaan toivomuksesta musta. 

Koska keittiötila haluttiin kuitenkin kokonaisuutena pitää mahdollisimman keveänä, 

seinäkaapeista päätettiin luopua. Seinälle sijoitettiin vain kevyt avohyllykkö, jossa 

voidaan säilyttää esimerkiksi juomalaseja. Keittiö suunniteltiin L-muotoiseksi ja 

kalustus muodostuu nurkkakaappia lukuun ottamatta laatikostoista. Ne ovat er-

gonomisesti ja tilankäytöllisesti hyvä ratkaisu, koska niihin sijoitetut tarvikkeet ovat 

näkyvillä ja käden ulottuvilla vain vetämällä laatikot ulos.    

Keittiön koru on Smegin musta jääkaappi, joka on muotokielellään saavuttanut 

lähes kulttimaineen. Liesitaso upotettiin työpöytätasoon ja kalusteuuni sijoitettiin 

perinteisesti sen alle. Astianpesukoneeksi valittiin kapea, vain 45 cm leveä malli, 

joka integroidaan keittiökalusteisiin siten, että vain sen ohjauspaneeli jää näkyviin. 

Koska tässä keittiössä ei ole tarkoitus kokkailla jatkuvasti, uunin ja astianpesuko-

neen ergonomiseen sijoitteluun ei kiinnitetty suurempaa huomiota, vaan ne sijoitet-

tiin kaapistorunkoihin keittiön linjakkuuden perusteella. Mikroaaltouunin paikkaa 

pohdittiin hyvä tovi, sillä yläkaappeja ei ole eikä sitä haluttu sijoittaa työtasolle. 

Ratkaisun toi keittiön ja oleskelutilan välimaastoon sijoittuvan väliseinän keittiön 

puoleiselle sivustalle lisätyt keittiökalusterungot, joihin mikroaaltouuni saatiin näp-

pärästi sijoitettua. (Kuva 22.). 
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Työtasomateriaalia valittaessa päädyttiin nopeasti luopumaan kivitasosta sen 

huomattavan kalliin hinnan vuoksi, ja lisäksi asiakas ei yllättäen pitänyt kiven ulko-

näöstä työtasomateriaalina. Myös corian ja muut uudemmat tasomateriaalit aiheut-

tivat jonkinasteisia hyljeksintäreaktioita asiakkaassa, ja laminaattitaso oli auto-

maattisesti poissuljettu vaihtoehto, koska sen ulkoasun selvä jäljitelmämäisyys 

olisi tehnyt aitojen tiili- ja puupintojen joukossa lähinnä halvan vaikutelman. Työ-

tasomateriaaliksi päädyttiin lopulta valitsemaan 40 mm vahvuinen puutaso, värinä 

Amerikan pähkinä. Vesipisteen taakse roiskesuojaksi valittiin karkaistu lasi, joka 

antaa kiiltoa ja modernia ilmettä keittiöön ja jättää takanaan olevan kauniin tapetin 

näkyviin. (Kuva 22.). 

Keittiön materiaalit ja kiintokalusteet mittapiirroksineen on esitetty tarkemmin liit-

teessä 1.  

 

                             

Kuva 22. Mallinnuskuvat keittiöstä (Nuolikoski 2011r).  
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6.1.2 Ruokailutila 

Ruokailutila sijoitettiin keittiön tuntumaan, jotta ruoka saadaan näppärästi keittiöstä 

pöytään. Ruokapöydästä haluttiin riittävän pitkä, että sen ympärille mahtuu vähin-

tään 10 henkeä. Pöydän sijoittelua jouduttiin pohtimaan melko kauan, sillä kanta-

vat pylväät ja tarvittavista kulkureiteistä huolehtiminen asettivat omat rajoituksensa 

suurikokoisten kalusteiden ja kalusteryhmien sijoittelulle. Ruokapöydän ollessa 

kyseessä tulee kalusteen ympärille lisäksi jättää tuoleja varten riittävästi tilaa, jotta 

pöydän käyttäminen on sujuvaa.  

Ruokapöydäksi valittiin kaksi kappaletta Swedesen pukkijaloilla varustettuja lasi-

kantisia pöytiä, jotka yhdistämällä saadaan riittävän pitkä kokonaisuus 12 hengen 

tarpeisiin. Pöydän päihin jää vapaata tilaa, ja sinne voidaan tarvittaessa vielä lisätä 

tuolit, jolloin saman pöydän ympärille on mahdollista saada mahtumaan jopa 14 

henkeä.  Pöydän lasikansi edustaa asiakkaan makumieltymyksien modernia suun-

taa, kun taas pukkijalat toistavat rosoisten tiiliseinien ja eläväpintaisten lattialank-

kujen henkeä. (Kuva 23.). 

Ruokailutilan tuoleiksi valittiin muotokieleltään hieman Arne Jacobsenin Muurahai-

nen -tuolia muistuttavat, taivutetusta vanerista valmistetut mustat pikkutuolit, jotka 

antavat tilaan klassisen modernia ilmettä. Mallinnuskuvissa (Kuva 21; kuvat 23 – 

24.) näkyvät tuolit eivät kaikilta osin vastaa ulkonäöltään todellisia valintoja mallin-

nusteknisistä syistä. Sama pätee myös joihinkin muihin mallinnuskuvissa esitettyi-

hin kalusteisiin. Mallinnuskuviin on kuitenkin valittu ulkonäöltään mahdollisimman 

lähellä oikeita valintoja olevat kalusteet, ja kuvissa ja pohjapiirroksissa esitettyjen 

kalusteiden koko pitää paikkansa todellisiin valintoihin nähden. Kaikki valitut kalus-

teet on esitetty liitteessä 1.  
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Kuva 23. Mallinnuskuvat ruokailutilasta (Nuolikoski 2011s). 

6.1.3 Oleskelutila    

Oleskelutilaan toivottiin kalustukseksi suurta, muhkeaa ja mukavaa kulmasohvaa, 

jossa on hyvä löhöillä ja rentoutua, sohvan kaveriksi pari nojatuolia ja näiden kaik-

kien tuntumaan pöytä laskutilaksi esimerkiksi juomia varten. Lisäksi tilaan toivottiin 

takkaa tunnelmanluojaksi, sekä mahdollisuutta television katselulle. Oleskelutilaan 

ja sen tarjoamiin toimintoihin kohdistuvat toiveet olivat varsin kohtuullisia ja perus-

teltuja, mutta kalusteiden sijoittelu aiheutti silti oleskelutilaa suunniteltaessa todella 

paljon päänvaivaa. Tilaa halkovat katon kannatinrakenteet tuntuivat olevan aina 

kalusteiden sijoittelun tiellä ja sattuvan aina oleskeluryhmän keskelle siten, että 

sohvalla istuva henkilö näkeekin vastapäätä istuvan henkilön sijaan kannatinpyl-

vään. Lisäksi television sijoittamiseen avarassa, väliseinättömässä tilassa ei tun-

tunut löytyvän paikkaa. Myös takan sijoittaminen tuotti niin paljon ongelmia, että 
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välillä mietittiin jo koko takka-ajatuksesta luopumista. Lopulta päädyttiin rakenta-

maan kevyt, 180cm korkea seinäke pukuhuoneen ovea lähimpänä olevasta kan-

natinpylväästä ulkoseinään rajaamaan oleskelutilaa keittiöstä, sitomaan visuaali-

sesti jälleen yhden hajanaisuutta ja levotonta ilmettä aiheuttavan pylvään osaksi 

suurempaa kokonaisuutta sekä tarjoamaan sijoituspaikan televisiolle ja takalle. 

Seinäke tarjoaa myös merkittävää lisähyötyä siten, että se estää suoran näkyvyy-

den oleskelutiloista pukuhuoneeseen pukuhuoneen oven ollessa auki. (Kuva 24.). 

Seinäkkeen paikalleen sijoittamisen jälkeen oleskelutilan kalusteetkin löysivät hel-

pommin paikkansa. Suuri, vaalealla kankaalla verhoiltu suoralinjainen kulmasohva 

sijoitettiin ulkoseinien kulmaukseen siten, että siinä istuvilla on näköyhteys paitsi 

televisioon, myös ruokapöydän ääressä istujiin. Sohvan yhteyteen saatiin sijoitet-

tua kaksi vaaleaa, muotoilultaan klassisen modernia laippajalkaista nojatuolia niin, 

että kannatinpylväs jää nojatuolien väliin ja kalusteryhmästä muodostuu yhtenäi-

nen kokonaisuus. Sohvan ja nojatuolien väliin sijoitettiin kaksi keskenään eriko-

koista pyöreää sohvapöytää, jotka voidaan niiden korkeuseron ansiosta työntää 

toisiinsa nähden lomittain. Kalusteryhmä sidottiin vielä visuaalisesti yhteen suurel-

la, punaisella nukkamatolla. (Kuva 24.). 

Takaksi valittiin suomalaisesta luonnonkivestä valmistettu kevyttakka, joka raken-

teensa ja materiaalinsa ansiosta pystyy tarjoamaan kiertoilmaominaisuuden lisäksi 

myös kivelle ominaisen lämmönvarauskyvyn. Kivipinta antaa takalle massiivisuutta 

ja tiettyä ”katu-uskottavuutta” siitä huolimatta, että keveytensä ansiosta takka ei 

vaadi alleen vahvistettuja perustuksia. Tulisija sijoitettiin vajaakorkuisen seinäk-

keen olohuoneen puoleiselle sivulle ja siihen on näköyhteys sekä ruokailutilasta 

että oleskelutilasta. Takan eteen lattialle valittiin kipinäsuojaksi mittojen mukaan 

teetettävä, karkaistu lasilevy kirkkaasta lasista. (Kuva 24.). Oleskelutilan kalusteet, 

kuten muutkin suunnitelman kalusteet on esitetty tarkemmin liitteessä 1.  
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Kuva 24. Mallinnuskuvat oleskelutilasta (Nuolikoski 2011t). 
 

6.2 Pukuhuone 

Suurimpana tilankäytöllisenä haasteena pukuhuoneessa oli tilan pitkulaisuus. Put-

kimaisuudesta huolimatta huoneeseen oli saatava sijoittua asianmukainen varus-

tus 4-5 hengen pukeutumis- ja vilvoittelutarpeille sekä säilytettävä esteettömät kul-

kureitit. Riisuutumista ja pukeutumista varten tilaan tarvittiin riittävä määrä istuma-

paikkoja ja lisäksi paikka, johon voi joko laskostaa tai ripustaa pyyhkeet ja vaat-

teet. Vilvoittelukäyttöä ajatellen tilassa tulee olla pöytä tai muu laskutila sauna-

juomille. Lisäksi pukuhuoneeseen haluttiin jääkaappi, jossa saunajuomat saadaan 

säilytettyä mukavan viileinä. Myös saunavieraiden mahdollisille omille peseytymis-

tarvikkeille, kuten shampoolle, hoitoaineelle ja suihkusaippualle oli hyvä järjestää 

jonkinlainen sijoituspaikka.  Näiden lisäksi tilaan oli tarpeen suunnitella paikka, 

jossa voidaan säilyttää pysyvämmin pientä varastoa laudeliinoja, pyyhkeitä, hy-
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gieniatuotteita, peseytymisvälineitä sekä esimerkiksi wc-paperia. Varsinainen sii-

vousvälinevarasto sijoitetaan aikanaan rakennuksen eteistilaan. 

Tilan mittasuhteiden muuttamista optisin keinoin mietittiin jonkin verran. Helposti 

toteutettava optinen keino mittasuhteiden muuttamiseksi oli voimakkaan vaaka-

raidoituksen maalaaminen takaseinällä, jolloin tila näyttää todellista leveämmältä. 

Raidoitus toteutetaan käyttämällä keskenään erilevyisiä raitoja, jotka toistuvat toi-

sistaan riippumatta. Raitojen väreiksi valittiin asiakkaan värimieltymyksiä seuraten 

perusvalkoinen ja grafiitinharmaa, ja maalin kiiltoasteeksi puolikiiltävä. Tiilirunkoi-

nen seinä tasoitetaan hajunpoistoprosessiin kuuluvan hiekkapuhalluksen jälkeen 

tarkoitukseen soveltuvalla tasoitteella ja maalataan kokonaan valkoiseksi, minkä 

jälkeen tummat raidat maalataan seinään maalarinteippiä rajausapuna käyttäen. 

(Kuva 25.).  

Viereinen, pesuhuoneen vastainen seinä maalataan samoilla maalisävyillä kuin 

peräseinäkin siten, että seinään muodostuu kulmikas kuvio. Kuvio mittoineen on 

esitetty havainnollisesti liitteessä 1. Kuviointi katkaisee pitkän seinän ja näin lyhen-

tää sitä optisesti hieman. Jotta kokonaisuus ei muodostuisi levottomaksi, tilan 

muut seinät maalataan kauttaaltaan valkoisiksi. (Kuva 25.). 

Pukuhuoneen lattiaan valittiin sama tammilankkulattia kuin takkahuonetilaankin. 

Antiikkikäsitelty lankkulattia antaa huoneen mustavalkoiselle värimaailmalle läm-

pöä ja luonnetta ja tuntuu lisäksi mukavalta paljaan jalan alla. Vaikka pukuhuone 

on suorassa yhteydessä pesutilaan, ei sinne kulkeudu kosteutta niin paljoa, että 

siitä olisi puulattialle haittaa, etenkään mikäli pesuhuoneen puolelle pukuhuoneen 

oven eteen sijoitetaan matto, johon jalat voi kuivata tilasta toiseen siirryttäessä. 

Lattialaudat asennetaan mallinnusluonnoksesta (Kuva 25.) poiketen siten, että 

laudat kulkevat pidemmältä ulkoseinältä pesuhuoneen seinää kohden, mikä on 

omiaan leventämään ja lyhentämään huonetilaa optisesti. 

Katto päätettiin rakentaa yhtenäisyyden vuoksi samasta hienosahatusta ja valkoi-

seksi maalatusta kuusilaudasta kuin takkahuonetilassa. Tilan mittasuhteiden opti-

sen muodonmuutoksen viimeistelemiseksi kattolaudat asennetaan kuten lattialau-

datkin, kulkemaan pidemmältä ulkoseinältä kohti pesuhuoneen seinää.  
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Huonetilan perälle, raitaisen seinän eteen, suunniteltiin istuinpenkki, joka kootaan  

neljästä 60 cm levyisestä ja 60 cm syvyisestä keittiön yläkaappirungosta, joiden 

korkeus on noin 40 cm. Rungot asennetaan metallijalkojen varaan ja varustetaan 

vetolaatikoilla, joissa voidaan säilyttää pyyhkeitä, laudeliinoja ja muita tarvikkeita. 

Kalusterungot kiinnitetään toisiinsa ja näin muodostuvan penkin päälle sijoitetaan 

10 cm vahvuinen, tukevalla, tummanharmaalla kankaalla verhoiltu yhtenäinen 

pehmuste. Pehmusteen verhoilu toteutetaan siten, että se on helposti irrotettavis-

sa ja tarvittaessa pestävissä. Penkin lisäksi istumapaikkoja tarjoavat takkahuo-

neeseen johtavan oven lähistölle sijoitettavat nojatuolit. (Kuva 25.). 

Istuinpenkin eteen ja nojatuolien väliin tarvitaan laskutilaksi pöydät, ja tähän tarkoi-

tukseen valittiin kevyet, kromijalkaiset ja lasikantiset pöydät. Pöytien läpinäkyvyys 

pitää huoneen yleisilmeen kevyenä ja takaa sen, ettei huoneesta tule kalusteiden 

runsaudesta huolimatta tukkoinen. (Kuva 25.).   

Pesuhuoneen vastaiselle seinälle istuinpenkin tuntumaan asennetaan tammiviilu-

pintainen seinälokerikko, johon saunavieraat voivat laskea hygieniatuotteensa, 

hiusharjansa tai muut tykötarpeensa. Samalle seinustalle, pesuhuoneen oven vä-

littömään läheisyyteen sijoitetaan Swedesen lehdettömän puun siluettia muistutta-

va, oman jalustansa varassa seisova naulakko, johon voidaan ripustaa pyyhkeitä 

tai vaatteita. Lisää säilytystilaa tarjoaa takkahuoneeseen johtavan oven viereen 

kiinnitettävä valkoinen seinähyllykkö. (Kuva 25.). 

Pukuhuoneeseen toivottiin pientä jääkaappia saunajuomia varten. Huoneen ka-

peuden vuoksi jääkaapille ei löytynyt luontevaa ja esteettisesti kaunista sijoitus-

paikkaa itse huonetilasta, joten pienen harkinnan jälkeen se päätettiin upottaa sei-

nään. Seinään upottamalla jääkaappi saatiin lisäksi nostettua mukavalle korkeu-

delle, irti lattiasta. Mainio paikka seinään upottamiselle löytyi pesuhuoneeseen 

johtavan oven vierestä, wc-tilan vastaiselta seinältä, sillä wc:n pituudessa oli rei-

lusti varaa lohkaista osa jääkaapin seinään sijoittamisen vaatimalle tilalle.  

Huonetilaa värittämään ja askelia pehmustamaan hankitaan kaksi kappaletta pyö-

reitä, punaisia nukkamattoja. Toisen maton paikaksi valittiin istuinpenkin edusta 

huoneen perällä ja toinen sijoitetaan nojatuoliryhmän tuntumaan huoneen etu-



61 

 

osaan. (Kuva 25.). Pukuhuoneen materiaalit ja kalusteet on esitetty tarkemmin 

liitteessä 1. 

 

Kuva 25. Mallinnuskuvat pukuhuoneesta (Nuolikoski 2011u). 
 

6.3 Pesutila 

Pesutilalle varattiin pinta-alaltaan melko suuri, avoin tila, jota halkoo kaksi teräs-

pylvästä. Tilassa on neljä ovea ja kaksi ikkunaa, eikä yhtään ehjää seinää. Pesu-

huoneeseen haluttiin saada sijoitettua kaksi suihkua ja poreamme. Vesipisteitä ei 

haluttu sijoittaa ulkoseinille, sillä vesiputkien upottaminen niihin piikkaamalla ei 

tuntunut mielekkäältä, eikä vesiputkia haluttu myöskään asentaa seinän pintaan 

näkyviin. Koska uudet tilaan rakennettavat väliseinät sijoittuvat kulkureittien kan-

nalta siten, että suihkujen asentaminen niille ei ole mielekästä, suihkuja varten 
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päätettiin rakentaa erillinen seinäke keskelle huonetilaa. Seinäkkeen lisäetuna on 

se, että suihkut saadaan sen avulla sijoitettua siten, ettei niihin ole suoraa näköyh-

teyttä pukuhuoneen ovelta. Seinäke rakennetaan tilassa olevien kantavien pylväi-

den väliin. Siten huonetilaa saadaan selkiytettyä ja lisäksi kannatinpylväät saa-

daan sidottua osaksi kokonaisuutta. Kun seinäke vielä rakennetaan vajaakorkui-

seksi, jäävät kannatinpylväät näkyviin seinän yläosan ja katon välissä. Tämä tuo 

tilaan mielenkiintoa ja elävyyttä. Näkyviin jäävät kannatinpylvään osat maalataan 

ruosteenpoistokäsittelyn jälkeen punaisella metallipinnoille soveltuvalla maalilla. 

(Kuva 26.). Seinäkkeen mitat ja sijoittuminen leikkauskuvineen on esitetty tar-

kemmin liitteessä 1. 

Poreammeeksi valittiin suuri, nelikulmainen malli, johon mahtuu mukavasti use-

ampi henkilö kylpemään. Ammeen luontevaksi sijoituspaikaksi jäi pesuhuoneen 

ainoa ehjä kulmaus, jossa ei ole oviaukkoa. Ammeen pinta on valkoista, posliinin 

tyyppistä materiaalia, ja se koteloidaan lämpökäsitellyllä haapapaneelilla. Lämpö-

käsittelyn ansiosta puun lahonkesto paranee ja sen eläminen ilmankosteuden vai-

kutuksesta vähenee. Näin käsitelty puu soveltuu hyvin käytettäväksi kosteissa ti-

loissa. Lämpökäsittely myös tummentaa puun sävyä, ja lämpökäsiteltynä haavan 

väri muistuttaa hieman lämmintä pähkinän sävyä. (Viitaniemi & Jämsä 1996).  

Pesutila haluttiin pitää yleisilmeeltään vaaleana ja raikkaana. Pukuhuoneen vas-

taiselle seinälle ja wc-tilojen vastaiselle seinälle valittiin isohko, 30 x 60 cm kokoi-

nen valkoinen, kiiltäväpintainen laatta. Laatat asennetaan vaakalinjoihin ja perin-

teisesti suorin saumalinjoin. Suihkuseinäkkeeseen valittiin valkoinen, noin 5 x 5 cm 

kokoinen kiiltäväpintainen mosaiikkilaatta, joka luo pienen kokonsa ansiosta mu-

kavaa kontrastia suurten seinälaattojen rinnalla.  

Ulkoseinissä haluttiin jättää osa vanhasta tiiliseinästä näkyviin (Kuva 26.). Ajatus 

oli kiehtova ja visuaalisesti miellyttävä, mutta käytännön toteuttamismahdollisuudet 

vaativat lisäselvityksiä. Pesuhuone luetaan märkätilaksi, jossa on oltava vesieris-

tys, eikä paljas tiiliseinä sinällään täytä rakennusmääräysten mukaisia vesieristys-

vaatimuksia. Markkinoilla olevat, yleisesti käytetyt siveltävät vesieristeet ovat lä-

pinäkymättömiä ja lisäksi värillisiä, joten niiden käyttö oli tässä tapauksessa pois-

suljettu. Vesieristyksen vaihtoehtoja selvitettäessä tuli ilmi, että myös pintamateri-

aali itsessään kelpaa vesieristeeksi, kunhan se on vesitiivis. Tarkoitukseen sovel-
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tuu esimerkiksi kosteantilan muovimatto. Näiden selvitysten valossa alettiin tar-

kemmin tutkia, voisiko vesieristyksen korvata seinän päälle asennettavalla karkais-

tulla lasilevyllä. Näin kaunis tiiliseinä pysyisi näkyvillä, turvallisesti. Säädökset eivät 

asettaneet esteitä menettelylle ja myös kunnan rakennustarkastaja hyväksyi aja-

tuksen. Lasilevyn asentamisessa on kuitenkin huolehdittava siitä, että se sauma-

taan kaikilta reunoiltaan tiiviisti muun vesieristyksen kanssa yhteen. (RT 84-10759; 

Lehto 2011b). 

Liitteessä 1 on esitetty tarkoin mitta- ja havainnekuvin ne ulkoseinien osat, jotka 

jätetään hiekkapuhalluksen jälkeen paljaalle tiilipinnalle ja suojataan lasilevyllä. 

Näiden seinien muut osat rapataan valkoisella, märkätilaan soveltuvalla laastilla. 

Pesutilan lattiaan valittiin 10 x 10 cm kokoiset tummanharmaat laatat. Tumma väri 

antaa kontrastia ja syvyyttä muuten hyvin vaaleasävyiselle pesutilalle. Laattojen 

pinta on karhea liukastumisriskin vähentämiseksi.  Kattoon asennetaan valkoiseksi 

maalattu kuusipaneeli.   

Pesutila jää kokonaisuutena avaraksi ja täyttää mitoitukseltaan asuintilojen pesuti-

loille asetetut esteettömyysmääräykset. Vapaata pyörähdystilaa jää asetuksissa 

vaaditut 1500 mm ja kaikki kulkuväylät ovat vähintään 800 mm leveitä. (RT 09-

10884; RT 93-10932). Kaikki pesutilan pintamateriaalit ja vesikalusteet on esitelty 

tarkemmin liitteessä 1. 
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Kuva 26. Mallinnuskuvat pesuhuoneesta (Nuolikoski 2011v).  

6.4 Sauna   

Saunan suunnittelua ohjaavat monenlaiset säädökset ja suositukset. Se lasketaan 

märkätilaksi, johon on tehtävä asianmukainen vesieristys. Saunan suunnittelussa 

ja lauteiden sijoittelussa pyrittiin asiakkaan toiveiden mukaisesti siihen, että sau-

naan saadaan tilaa mahdollisimman monelle saunojalle. Lauteita ei suositella sijoi-

tettavaksi ikkunan eteen, koska saunojan on epämukava istua selkä ikkunaa vas-

ten. (Saunan suunnittelu 2008.). Saunan ovi oli pakko sijoittaa ainoalle pesuhuo-

neen vastaiselle lyhyelle seinänpätkälle, koska muuta käyntiyhteyttä pesuhuonee-

seen ei ollut mahdollista järjestää. Näin ollen ikkunan ja oven paikat määrittelivät 

L-muotoon rakennettavien lauteiden paikaksi biljardisalin ja eteisen vastaiset sei-

nät. Kiuas päätettiin upottaa tilankäytön tehostamiseksi keskimmäiseen laude-

tasoon. Tämä on myös visuaalisesti miellyttävä ratkaisu. (Kuva 27.). 
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Saunan ulkoseinä verhoillaan valkoisilla, 30 x 60 kokoisilla laatoilla, joita käytetään 

myös pesuhuoneen seinissä. Muihin seiniin valittiin vaakapanelointi ja puulajiksi 

lämpökäsitelty haapa. Lämpökäsitelty haapa on väriltään kaunis ja lämmin, mutta 

sen käyttöön saunatiloissa on useita muitakin perusteluja. Lämpökäsittelyn ansios-

ta puun eläminen kosteuden vaikutuksesta vähenee ja sen lahonkesto paranee. 

Lisäksi lämpökäsittely ehkäisee homeiden ja muiden mikrobien kasvua puussa. 

(Viitaniemi & Jämsä 1996.). Lehtipuuna haavasta ei ilman lämpökäsittelyäkään 

irtoa pihkaa.   

Saunan lauteet rakennetaan L-muotoon, ja istuinsyvyydeksi mitoitetaan 60 cm.  

Laudetasojen korkeus toisiinsa nähden tehdään suositusten mukaisesti siten, että 

porrastaso on 30 cm korkeudella lattiasta, seuraava taso 60 cm korkeudella latti-

asta ja istumataso 100 cm korkeudella lattiasta. Lauteiden taakse asennetaan sel-

känoja istumamukavuutta parantamaan ja kulkuväylän ja kiukaan väliin rakenne-

taan riittävän korkea kaide. Lauteet, selkänojat ja kaiteet rakennetaan lämpökäsi-

tellystä haavasta.  

Myös saunan katto tehdään lämpökäsitellystä haavasta. Lattiaan asennetaan yh-

tenäisyyden vuoksi sama tummanharmaa laatta kuin pesutilan lattiaan. Kiukaaksi 

valittiin tornimainen sähkökiuas, jossa kiuaskivet on sijoitettu ikään kuin verkon 

sisään. (Kuva 27.). Saunan materiaalit on esitelty tarkemmin liitteessä 1.  

        

Kuva 27. Mallinnuskuva saunasta (Nuolikoski 2011w). 
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6.5 WC-tilat  

Suunnitelmaan sisältyy kaksi wc-tilaa, joista toiseen on käynti takkahuoneesta ja 

toiseen pesuhuoneesta. Molemmat wc-tilat suunniteltiin hyvin paljon toisiaan muis-

tuttaviksi ja niissä käytettiin samoja materiaaleja ja värejä. (Kuvat 28 – 29.). 

Molempiin wc-tiloihin asennetaan lattiaksi sama tumman harmaa, karheapintainen 

laatta kuin pesuhuoneessa ja saunassa. Lisäksi lattiaan tehdään raita asentamalla 

keskelle lattiaa noin 60 cm levyiselle alueelle takkahuonetilassa ja pukuhuoneessa 

lattiamateriaalina käytettyä tammilankkua. Puu antaa väritykseltään muuten mus-

tavalkoiselle tilalle lämpöä. (Kuvat 28 – 29.). Liitteessä 1 on esitetty laatoituksen ja 

lankkujen sijoituksesta havainnekuva mittoineen.   

Suurin osa molempien wc-tilojen seinistä laatoitetaan 30 x 60 cm kokoisella val-

koisella laatalla. Takkahuoneeseen liittyvässä wc:ssä wc-istuimen taakse jäävä 

seinä maalataan mustaksi pesunkestävällä maalilla. Samoin osa viereisestä sei-

nästä maalataan samalla mustalla maalilla. Seinäkaavio mittoineen laatoituksen ja 

maalin sijoituksesta löytyy liitteestä 1.  

Molempiin tiloihin valittiin seinään asennettava wc-istuin. Sen vaatima kotelointi 

istuimen takana päällystetään takkahuoneeseen liittyvässä wc:ssä mustalla mosa-

iikkilaatalla. Pesuhuoneen yhteydessä sijaitsevassa wc-tilassa wc-istuimen vesi-

säiliön kotelointi maalataan mustalla, pesunkestävällä maalilla. Molemmissa tilois-

sa koteloinnin yläpintaan valittiin lattian kanssa saman sävyinen puutaso. Lisäksi 

molempiin tiloihin sijoitetaan valaistu peili, pesuallas ja allaskaluste. Takkahuo-

neeseen liittyvässä wc:ssä allaskalusteeksi valittiin Idon valkorunkoinen laatikosto 

mustin vetolaatikoin. Pesuhuoneen yhteydessä olevaan tilaan valittiin samanlainen 

Idon allaskaluste kokonaan valkoisena.  (Kuvat 28 – 29.).  

Pesuhuoneeseen liittyvän wc-tilan molemmat lyhyet päätyseinät maalataan mus-

tiksi pesunkestävällä maalilla. Lisäksi molemmille pitkille seinille maalataan kaista-

leet mustaa. (Kuva 29.). Ohjekaavio maalattavien ja laatoitettavien alueiden sijoi-

tuksesta mittoineen löytyy liitteestä 1.  
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Kuva 28. Mallinnuskuva takkahuonetilaan liittyvästä wc:stä (Nuolikoski 2011x). 
 

 

Kuva 29. Mallinnuskuvat pesutilaan liittyvästä wc:stä (Nuolikoski 2011y). 
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7 YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli uuden, mielekkään käyttötarkoituksen löytäminen sikalara-

kennukselle ja eri toimintojen sijoittaminen tarkoituksenmukaisesti rakennuksen eri 

osiin. Lisäksi tavoitteena oli tehdä yhteen rakennuksen osaan sisustussuunnitel-

ma, joka huomioi sekä asiakkaan tarpeet ja mieltymykset että rakennustapasää-

dökset ja määräykset ja sovittaa nämä yhteen rakennuksen asettamien rajoitusten 

kanssa asiakasta tyydyttävällä tavalla.  

Tavoitteiden saavuttamiseksi oli otettava selvää tämänkaltaisia projekteja koske-

vista viranomaismääräyksistä sekä toimintojen sijoittelua ja materiaaliratkaisuja 

ohjaavista säädöksistä soveltuvin osin. Lisäksi otettiin selvää siitä, millaisiin on-

gelmiin tai haasteisiin eläinsuojan käyttötarkoitusta muutettaessa on todennäköi-

sesti varauduttava. Koska aiheesta oli saatavilla julkaistua tietoa verraten vähän, 

sitä hankittiin puhelinhaastatteluiden avulla. Haastateltavina oli henkilöitä, jotka 

ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana rakentaneet entiseen eläinsuojaan itsel-

leen kodin. Rakennuksen asettamat rajoitteet selvitettiin niiltä osin kuin se oli 

mahdollista. Koska rakennuksessa ei ole tehty kuntokartoitusta eikä projektissa 

ole toistaiseksi ollut mukana rakennusalan ammattilaista, rakennusta koskevat 

selvitykset jäivät osittain puutteellisiksi. Nämä rajoitteet rakennusta koskevalle tie-

donhankinnalle olivat tiedossa jo projektin alkuvaiheessa ja ne otettiin huomioon 

tiedonhankinnan tavoitteita asetettaessa. Jotta lopputuloksesta saataisiin asiakas-

ta miellyttävä ja hänen tarpeitaan palveleva, oli selvitettävä paitsi hänen toiveensa 

tilankäytölle, myös makumaailma ja visuaaliset mieltymykset.  

Tavoitteet saavutettiin kaikilta osin. Asiakkaalle mieleinen käyttötarkoitus löytyi. 

Toimintojen sijoittelussa ja tilankäytön suunnittelussa otettiin huomioon käytännön 

näkökohdat, kuten olemassa olevat rakenteet ja niiden hyödyntäminen, kantavien 

rakenteiden asettamat rajoitteet sekä suunnitelman toteutettavuus osissa. Suunni-

telmassa otettiin huomioon myös viranomaismääräykset ja suositukset. Lopputu-

loksena on asiakasta miellyttävä sisustussuunnitelma, joka on saatavilla olevan 

tiedon perusteella toteutuskelpoinen. Suunnitelman toteutuskelpoisuutta arvioita-

essa on otettava huomioon, että rakennuksessa ei ole tehty kuntokartoitusta. Kun-

tokartoituslausunnon puuttuessa rakennuksen mahdollisia piileviä vikoja ei voitu 
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suunnittelussa huomioida, vaan joitain ratkaisuja oli tehtävä olettamusten pohjalta. 

Lisäksi on otettava huomioon se, että projektin käytännön toteutuksessa tarvitaan 

avuksi myös muiden alojen ammattilaisia. Tällaisia ovat esimerkiksi rakenne-, LVI- 

ja sähkösuunnittelijat.    
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