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1 Johdanto

Tähän opinnäytetyöhön minut innoitti ajatus omasta ammatillisesta sijoittumisestani työelämässä. Sisustussuunnittelijat voivat toimia monissa eri ammateissa; sisustussuunnittelijana julkisissa kohteissa, yksityiskodeissa, myyjäsuunnittelijana tehtävissä erilaisissa yrityksissä tai yrityksen brandin rakentajina, stailaajina. Yksi alue kiinnostaa minua itseäni kovasti, joka sisustussuunnittelijoilla
on vielä valloittamatta, ovat uudiskohteet jotka rakennetaan myyntiin.

Myytäviä asuntoja seuratessa pistää silmään usein kaksi lausetta ¨voit vielä vaikuttaa sisustusratkaisuihin¨ tai ¨ennakkomarkkinoinnissa¨. Jos ostajat tarttuvat
näihin syötteihin, poistuu urakoitsijalta valtaisa taakka harteilta. Hänen ei tarvitse enää arvailla asiakkaiden makua ja pohtia millaisilla pintamateriaaleilla ja
värivalinnoilla asunto on helposti myytävissä ja samalla kuitenkin tavoittaisi
mahdollisimman monta ostaja ehdokasta. Mielestäni asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru kiteyttää tämän hetkisen tilanteen hyvin puheenvuorossaan Finlandia–talolla pidetyssä KIRA-foorumissa:
¨Vaikka eri väestöryhmien asumistoiveissa on paljon yhteneväisyyksiä,
parhaillaan on kuitenkin tapahtumassa voimakasta eriytymistä ihmisten
tarpeissa, toiveissa ja mahdollisuuksissa. Elämänvaihe ja -tapa, arvot ja
vapaa-ajanviettotavat ratkaisevat entistä useammin asumisen tavan.
(Kiuru 2011.)
Ostajakunta on ikään kuin tietyn murroksen edessä, ja tästä syystä ollaan uutta
kotia hankittaessa vaativampaa kuin aikaisemmin. Koteihin halutaan panostaa
ja asukkaiden omat arvot sanelevat paljon, mitä kodilta halutaan.

Sainkin hienon mahdollisuuden tällä saralla, kun pääsin suunnittelemaan paritaloa. Tässä kohteessa toinen huoneisto meni kaupaksi projektin alkumetreillä ja
toinen tulee myyntiin parin vuoden sisällä. Haasteita tämänkaltainen työ antoi ja
haastoi ammattitaitoni suunnittelijana kuin neuvottelijana. Rakentamisessa on
paljon niin sanottua harmaata aluetta suunnittelijalle, johon ei voi ennakkoon
varautua. Haasteellisena näin kokonaisuuden laajuuden. Alkuun mietitytti, että
pystynkö hallitsemaan näin suurta pakettia? Omalta osaltani en näe että esi-
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merkiksi aikataulu olisi ollut haaste, sillä suunnittelin kokoajan kokonaisuutta.
Pohjaa suunnitellessa mietin jo tilojen toimintoja ja tämä helpottaa jatkossa
suunnittelutyötäni. Kaikesta huolimatta jouduin sellaisten tilanteiden eteen, joita
en ollut osannut huomioida suunnitelmissa. Näiden tilanteiden ratkaisukyky on
mielestäni se puntari, jossa suunnittelijan ammattitaito punnitaan.

Projektin myötä sain mahdollisuuden syventää ammattitaitoani. Pääsin myös
näyttämään osaamistani ja tuomaan esille sisustussuunnittelijoiden ammattitaitoa sekä saada rakennusalan ihmiset ymmärtämään sisustussuunnittelijoiden
arvon projekteissa. Sekä huoneistoista sain hyvät referenssi kohteet tulevaisuutta ajatellen.
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2 Toiminta-asetelma ja viitekehys

Opinnäytetyöni aiheena on paritalon suunnitteluprosessi. Suunnittelu toteutetaan kahdesta eri näkökulmasta, sillä toinen huoneisto on myyty jo ennen projektin alkua. Tämä huoneistokokonaisuus suunnitellaan täysin ostajan toiveiden
mukaisesti. Toki tässäkin on suunnittelussa huomioitava budjetti. Urakoitsijalle
itselleen jäävä huoneisto suunnitellaan ajatuksella että, se tulisi myyntiin parin
vuoden kuluttua. Suunnitteluni pohjana on bisnesajatteluun pohjautuva toimeksianto, mutta kuitenkin huomioiden myös asiakaslähtöisen suunnittelun. Suunnitteluni tavoitteenani on luoda toimivat ja viihtyisät tilat kahden perheen käyttöön. Vaikka budjetti on kohtalaisen tiukka, pyrin luomaan tyylikkäät ja laadukkaat ratkaisut kumpaankin kotiin.

Suunnitteluprosessi on minulle mieleinen ja haastava. Joudun ylittämään sisustussuunnittelijan osaamisalueet ja etsimään tietoa aloilta jotka, eivät kuulu koulutuksemme sisältöön. Opinnäytetyöni tarkoitus on havainnollistaa sitä, mitä on
huomioitava asuinrakennusta suunniteltaessa. Mitkä määräykset vaikuttavat
rakennussuunnitteluun, miten rakennustapa vaikuttaa, tontin huomioiminen ja
mahdolliset alueelliset rakennustapaohjeet. Samalla avaan rakentamisen vaiheita ja kulkua sisustussuunnittelijan näkökulmasta. Missä järjestyksessä työt
etenevät ja millaisella aikataululla? Mitä kaikkea työmaalla tapahtuu ja minkälaisia ongelmia ja kysymyksiä voi joutua pohtimaan tarkoista suunnitelmista huolimatta? Kuvailen työssäni, kuinka minä olen nämä ottanut huomioon omissa
suunnitelmissani ja kuinka erilaiset ongelmat on pyritty ratkaisemaan.

Prosessin aikana toimin useiden eri alan ammattilaisten kanssa. Pyrin hyödyntämään heidän ammatillista asiantuntijuuttaan mahdollisimman paljon prosessin
aikana ja samalla tuomaan sisustussuunnittelijoiden ammatillista osaamista rakennusalalla toimivien tietoisuuteen.
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Viitekehyksen keskiössä on kahden perheen kodit, jotka on toteutettu kaikkia
osapuolia miellyttäen (kuva 1). Asiakas saa mitä on toivonut ja urakoitsija saa
ansaitsemansa palkan. Sisustussuunnittelijan tehtävä olisi suunnittelussa huomioida osapuolten päämäärät ja saada ne toteutettua sovitun budjetin sisällä.
Projektin aikana sisustussuunnittelijana kerään tietoa rakentamisen tekniseltä
puolelta ja myös rakennussuunnitteluun liittyvistä asioista. Teknisen tietopuolen
kautta kasvatan lisää omaa ammatillista osaamistani.

Urakoitsija

Asiakas
Viihtyisä
KOTI

BUDJETTI

SisustusViihtyisä
suunnittelija
KOTI

Ammatillinen
kasvu

Kuva 1. Viitekehys.
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Projektin kesto on kokonaisuudessaan noin 14 kuukautta, josta rakennustyömaalla konkreettisesti tehtävä aika on noin 8 kuukautta (kuva 2). Suunnittelu ja
ennakko valmistelut vievät lopun ajasta. Tämä projekti aloitettiin alkumarkkinoinnilla, sopivan ostajaehdokkaan löytämiseksi. Markkinointi ei ollut julkista,
urakoitsija esitti rakennushankettaan ja ajatustaan paritalosta tuttavilleen ja löysi
ostajan tätä kautta. Siitä alkaen edettiin pääsääntöisesti seuraavasti:

01/2011 Yhteistyön ja

02/2011 Rakennusta-

suunnittelun aloitus

van valinta

04/2011 Rakentaminen

04/2011 Kiintokaluste

alkaa

ja sähkösuunnitelmat

06-09/2011 Pintamateriaalien valintaa

Kuva 2. Aikataulu.

11/2011 Pintatyöt alkaa.
Materiaalit tilattu

03/2011 Talopaketin tilaus

03/2011 Rakennusluvat
haetaan

02/2012 Huoneistot
valmiit
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3 Paritalon suunnitteluun vaikuttaneita asioita

Pientalon suunnitteluun vaikuttavat asiat

Pientalon rakentamisella on kauaskantoiset vaikutukset, sillä sen suunnitellun
käyttöiän tulisi olla vähintään 50 vuotta ja suositeltavan käyttöiän 100 vuotta.
Rakennushanketta ohjaavat viranomaiset, jotka valvovat rakentamista ja sen
suunnittelua lakien, asetusten, eriasteisten kaavojen, yleisten ja paikallisten
määräysten, ohjeiden ja normien pohjalta. Pientalon suunnitteluun vaikuttavat
oleellisesti rakennusmääräykset, tontin sijainti sekä paikalliset rakentamistapaohjeet. Käytännöllisyyteen ja toiminnallisuuteen vaikuttaa tilasuunnittelu, jossa
on mielestäni huomioitava elinkaariasuminen. Valittu rakennustapa vaikuttaa
suunnittelun vaiheisiin ja aikataulutukseen. Rakennusmääräykset ja säädökset
eivät suoranaisesti liity sisustussuunnittelijan työhön, mutta antavat yleistä ohjeistusta esim. tilasuunnitteluun. Sisustussuunnittelijan tärkeimmät ohjenuorat
ovat Rakentamismääräyskokoelman (RakMK:n) osiosta G1 Asuntosuunnittelu
määräykset ja ohjeet.

3.1. Rakennusmääräykset

Oma talo on monen suomalaisen unelma. Siihen upotetaan monesti suuria
summia rahaa ja osa rakentaa talonsa ns. hartiapankilla, jolloin omaa aikaakin
kuluu lukemattomia tunteja. Tällöin toivottavaa olisi, että lopputulos olisi mieleinen, toimiva ja ennen kaikkea pitkäikäinen.

¨Rakentaminen ja sen lopputulos vaikuttavat oleellisesti ihmisten jokapäiväiseen elämään. Tästä syystä valtiovalta on katsonut tarpeelliseksi
laatia säädöksiä, joilla määrätään tai ohjataan rakentamisen terveyteen,
turvallisuuteen kauneuteen, viihtyisyyteen ja taloudellisuuteen liittyviä
tekijöitä.¨ (Koskenvesa & Mäki 2003, 28.)
Asuntosuunnittelun laadulle on säädetty vähimmäistaso maankäyttö- ja rakennuslaissa MRL, joka on tullut voimaan vuonna 2000. Tarkemmat säännökset ja
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määräykset alueiden käytöstä ja rakentamisesta sisältyvät maankäyttö- ja rakennusasetukseen MRA. Maankäyttö- ja rakennuslakia täydentävät määräykset
ja rakentamista koskevat ohjeet sisältyvät Suomen rakentamismääräyskokoelmaan RakMK. Asuntosuunnittelua koskevat määräykset löytyvät rakentamismääräyskokoelman osiosta G1. (RT 93-10923)

Tekstissä käytän lyhenteitä: maankäyttö- ja rakennuslaki MRL, maankäyttö- ja
rakennusasetus MRA sekä rakennustietokortisto RT.

¨ Maankäyttö- ja rakennuslain rakentamisen ohjauksen tavoitteena on
luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle käyttäjien tarpeita palvelevana, terveellisenä, turvallisena ja viihtyisänä sekä sosiaalisesti toimivana
ja esteettisesti tasapainoisena. Edistää kestävää kehitystä elinkaariominaisuuksiltaan kestäviin ja taloudellisiin, sosiaalisesti ja ekologisesti
toimiviin sekä kulttuuriarvoja luoviin ja säilyttäviin ratkaisuihin.¨ (MRL 1§,
Suomen rakentamismääräyskokoelma 2006.)
¨ Asuntorakentamisessa kestävä kehitys tarkoittaa hyvää rakennus- ja
käyttötapaa. Hyvä rakennustapa asuntorakentamisessa edellyttää tilojen ja rakennusosien oikeaa mitoitusta. Hyvä ja huolellinen suunnittelu
palvelee myös ympäristön kestävää kehitystä.
Kestävään kehitykseen kuuluu rakennuksen elinkaariajattelu mm. se,
että tiedostaa rakennuksen eri osien erilaisen käyttöiän ja korjaus tarpeen. Rakennusten pitkäikäisyyteen ja tehokkaaseen käyttöön vaikuttaa
tilojen ja teknisten ratkaisujen suunnitteleminen muunneltaviksi ja joustaviksi. Kestävään kehitykseen ja asuinympäristöön vaikuttaa myös tarkoituksenmukainen jätehuolto lajitteluineen.¨ (RT 93-10923.)
Maankäyttö- ja rakennuslain pykälässä 12§ (Suomen rakentamismääräyskokoelma 2006) käsitellään rakentamisen laadun varmistavaa valvontaa, jossa
korostetaan rakennushankkeessa mukana olevien vastuuta. Laadun valvonnassa käytetään apuna rakennusalan kehittämiä laatu-, turvallisuus-, ja ympäristöjärjestelmiä sekä hankkeessa mukana olevilta vaaditaan kelpoisuuden
osoittamista rakennushankkeen eri tehtäviin.
Maankäyttö- ja rakennuslain pykälässä 119 § (Suomen rakentamismääräyskokoelma 2006) määritellään tarkemmin rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuuta. Rakentajan on omalta osaltaan huolehdittava että rakennus suunnitellaan ja
rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakentajalla tulee myös olla riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö:
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¨Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava, joka johtaa
rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja
määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta
työn suorittamisesta (vastaava työnjohtaja). Tarpeen mukaan rakennustyössä tulee olla erityisalan työnjohtajia sen mukaan kuin asetuksella
säädetään.¨ (MRL122 § 1 momentti, Suomen rakentamismääräyskokoelma 2006.)
Rakennushankkeen aikaisessa viranomaisvalvonnassa kiinnitetään erityistä
huomiota ohjaus- ja neuvontatyöhön sekä rakennustyön tekniseen tarkastukseen. Viranomaisvalvontaa suoritetaan rakennushankkeen aikana muun muassa aloituskokouksessa, rakennuksen paikkaa ja korkeusasemaa merkittäessä,
runkokatselmuksessa, osittaisessa loppukatselmuksessa, loppukatselmuksessa
sekä rakennustyön suorituksen valvonnassa. Ammattirakentajan ja kertarakentajan kohdalla viranomaisvalvonta painottuu eri tavalla. (MRL 12§, Suomen rakentamismääräyskokoelma 2006.)

¨Rakennusvalvontaviranomaisen suorittama valvonta on luonteeltaan
pistokokeenomaista. Rakennustyön viranomaisvalvontaan liittyvällä työvaiheiden tarkastusten todentamisella seurataan, että rakennustyöstä ja
sen valvonnasta ja tarkastamisesta vastuulliset huolehtivat heille kuuluvista tehtävistään. Rakentamisen aikana tapahtuneet virheet, laiminlyönnit ja rakennustyön huono laatu sekä puutteellisuudet ja muut epäkohdat tarkastusasiakirjan pitämisessä voivat johtaa rakennustyön keskeyttämiseen.¨ (MRA 76 § 3 momentti, Suomen rakentamismääräyskokoelma 2006.)
Rakennustyömaalla suoritetut viranomaisvalvonnat ja vastuullisten työvaiheiden
suoritukset kirjataan Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirjaan. Näin
varmistetaan ja todennetaan rakennustyömaalla rakentamisen asianmukainen
toteuttaminen. (MRL 150§ 3 momentti, MRA 77§ 1. momentti (1.virke) Suomen
rakentamismääräyskokoelma 2006.) Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja on Ympäristöministeriön ja Rakennustarkastusyhdistyksen yhdessä
kokoama julkaisu, joka sisältää opastavaa aineistoa rakentamiselle. Julkaisu on
otettu käyttöön ensimmäisen kerran vuonna 2007.
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Kuva 3. Pientyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja.

Rakennustyöt alkavat rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisestä.
Tämän vaiheen suorittaa kunnan asianomainen viranomainen. Työmaalla voi
tehdä perustustyöt ja valmistelevia työitä, mutta rakentamista ei saa jatkaa ennen rakennuspaikan ja korkeusaseman merkitsemistä. (MRA 75 §,Suomen rakentamismääräyskokoelma 2006.) Rakennuksen valmistuttua rakennusta ei saa
ottaa käyttöön ennen kuin on käyttöönottokatselmus suoritettuna. (MRL 153 §
1 momentti, Suomen rakentamismääräyskokoelma 2006.)

3.2. Tontti ja rakentamistapaohjeet

Tontti asettaa rakentamiselle omat haasteensa muodon, koon ja ilman suuntien
puolesta. Myös kuntien kaavoitus ja rakennusjärjestys ohjaa alueen rakentamista. Kunnat määrittelevät kaavoitetulle alueelle asemakaavan, joka asettaa omat
rajoitukset rakentamiselle määrittämällä esim. rakennuksen sijaintietäisyydet
kaduista ja tontin rajoista, määrittämällä rakennusoikeuden tontilla sekä asuinkerrosten määrän. Asemakaavassa määritetään myös rakennusten ulkonäköön
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vaikuttavat asiat. Nämä tulisikin muistaa tonttia valitessa. Olisi hyvä tutustua
ennakkoon ainakin kaava-alueella sijaitsevien tonttien ohjeistukseen.
Tarkemmat säännökset ja määräykset alueiden käytöstä ja rakentamisesta sisältyvät maankäyttö- ja rakennusasetukseen vuodelta 1999.
Lakia sovelletaan alueiden suunnittelussa ja käytössä sekä rakentamisessa:

¨Asuinrakennuksen sijoittaminen ja suunnittelu ympäristöönsä edellyttää
rakennuksen muodon, värin ja muun ulkoasun soveltumista rakennettuun ympäristöön ja ympäröivään maisemaan¨ (RT 93-10923).
¨Rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan
sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset¨ (MRL 117 §
1 momentti, Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132).

Kuva 4. Asemakaava kartan osa Kirkkoniemen II-vaihe. Liperin kunta 2007.

Ilmansuunnat ovat ihanteelliset tällä tontilla (kuva 4), sillä takapiha aukeaa etelä-länsi suunnalle ja kadun puoli jää pohjoinen itä -akselille. Talon sijoittuessa
näin saadaan hyödynnettyä auringon tuoma lämpöenergia ja luonnonvalo sisätiloissa:

¨Asuinrakennuksen sijoittelussa ja rakennuksen tilojen järjestelyssä sekä muussa asuntosuunnittelussa on erityisesti otettava huomioon ympäristötekijät ja luonnonolosuhteet. Asuinhuoneen tulee saada riittävästi
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luonnonvaloa.¨ (MRA 51 § 1 ja 2 momentti, Suomen rakentamismääräyskokoelma 2005.)
Talo on sijoitettu tontille samaan linjaan kuin naapuritalot ja tällöin hiukan takarajaan kapenevalla tontilla talon takanurkat sijoittuvat kaavamääräyksissä asetetulle 4 m:n etäisyydelle rajasta. Takapihalle jää runsaasti oleskelu tilaa ja etupihalle on mahdollista rakentaa talousrakennukset.

Tonteille asetetaan kaava-alueella rakennusoikeus rajoitus, eli tontille annetaan
rakennusoikeus. Tämän tontin koko on 2 123 m² ja rakennusoikeutta tontilla on
424,6 kerrosalaneliömetriä. Rakennuksen kokonaisrakennusala on 275 m², joten mahdollisesti myöhemmin rakennettaville piharakennuksille jää käytettäväksi yhteensä 149,6 m². Takapihalle on suunniteltu tulevaksi asuntojen rajalle 15
m²:n pihavaja puoliksi kummankin asunnon käyttöön sekä etupihalle autokatokset puuliitereineen. Autokatosten yhteyteen sijoitetaan myös jäteastioille paikat.

Kuva 5. Liperin kunta, rakennustapamääräykset, Kirkkoniemen asemakaava IIvaihe. Liperin kunta 2007.

Rakennusmääräysten mukaisesti (kuva 5) kohteessa on musta peltikate ja kattokaltevuus 1:1½ paitsi autokatoksessa 1:3. Autokatoksen kattokaltevuuden
ollessa pienempi kuin muiden lappeiden, saatiin pitkät lappeet katkaistua ja rakennuksen ilmettä kevennettyä. Ulkoverhous on vaakapaneeli maalattuna rus-
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keaksi, sävy Tikkurilan 558X. Nurkka- ja pielilaudat ovat valkoiset ja sokkeli pinnoitetaan mustalla kivirouheella.

3.3. Elementtirakentaminen

Yleisemmin pientalojen rakentamiseen käytetään puuta, betonia, tiiltä tai harkkoja. Runkovaihe on talonrakentamisen suuritöisin ja aikaavievin vaihe. Puurunkoinen pientalo rakennetaan yleisimmin paikalla rakentaen pitkästä tavarasta, pre cut – tavarasta tai elementeistä (kuva 6). Paikalla rakennetusta rungosta
puhuttaessa tarkoitetaan puutavaraa, joka työstetään vasta rakennuspaikalla
määrämittaan. Jolloin rakennuksen runkovaiheeseen käytetään enemmän aikaa
ja rakentaminen on hitaampaa ja säiden armolla kauemmin. Vaihtoehtona tälle
rakennustavalle on pre cut -toimitukset, joissa puutavara on työstetty määrämittaan tehtaalla rakennuspiirustusten mukaan. Tällöin runko voidaan kasata kuin
perinteinen paikalla rakennettu tai rakentaa elementeiksi ja nostaa pystyyn.
Tämä nopeuttaa runkovaiheen rakentamista, kun mittailu ja puuosien sahailu
rakennuspaikalla jää pois.

Kuva 6. Pientalon erilaisia tuotantotapoja paikalla rakennettu, elementtiasennus
ja pre-cut –toimitus (Koskenvesa & Mäki 2003, 17).

Paritaloprojektissa urakoitsija punnitsi kahden runkorakentamistavan välillä.
Vaihtoehtoina oli pitkästä tavarasta kokonaan rakentaminen tai suurelementit.
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Työmaan

aikataulun

vuoksi

urakoitsija

valitsi

Omatalon

suurelementti-

toimituksen ulkoseinien osalta ja väliseinät valmistetaan työmaalla paikallaan
rakentaen. Omatalon valintaan urakoitsija päätyi aikaisempien suhteiden myötä.

Elementeistä rakennettaessa talon runko tilataan talotehtaalta osittain tai kokonaan valmiina elementteinä. Ulko- ja väliseinäelementit valmistetaan tehtaalla
optimaalisissa olosuhteissa valmiiksi. Ne sisältävät runkorakenteen, lämmöneristyksen, höyrynsulun, tuulensuojan, sisäverhouslevyn ja tarvittaessa ulkoverhouksen. Ikkunat ja ovet voi myös olla elementteihin valmiiksi asennettuina.

Elementti rakentamisen etuna on säälle alttiin rakennusvaiheen lyhentäminen
oleellisesti. Tässä paritalokohteessa elementtejä ja kattotuoleja pystyttäessä
meni 2 päivää. Ja arvioitiin että, jos rakennus tavaksi olisi valittu paikalla rakentaminen pitkästä tavarasta, olisi se vienyt aikaa noin kuukauden, jotta olisi saavutettu sama valmiusaste kuin elementeissä. Ajallisesti säästö on huomattava.

Elementit ovat pien-, suur-, tai tilaelementtejä. Pienelementit ovat noin metrin
levyisiä ja huoneen korkuisia kantavia ulkoseinärakenteen osia. Suurelementit
ovat yleensä kokonaisia seiniä. Yksinkertaisimmillaan talo voi sisältää neljä suurelementti seinää. Tilaelementit ovat tilaosia, joita yhdistämällä toisiinsa voidaan
saada kokonainen talo koottua nopeasti.

Elementtitoimitusta valittaessa on oltava varma kaikkien ikkuna- ja oviaukkojen
paikoista, sillä niitä ei voi enää muokata, kun elementit ovat pystytetty. Tehtaalla
valmistetut elementit ovat työn alla useita viikkoja enne pystytystä. Niihin tarvittavat materiaalit ovat tilauksessa ja piirustukset ja ohjeet valmistellaan hyvissä
ajoin. Tästä syystä kaikki muutokset rakenteisiin ja materiaaleihin ennen toimitusta muuttuvat tietyn aika jakson jälkeen maksullisiksi. Tämän maksullisen ajan
alkaminen on käsittääkseni useita viikkoja ennen toimitusta. Paikallaan rakennettaessa muutokset ovat mahdollisia rungon pystyttämiseen saakka, sillä runko tehdään alusta saakka paikanpäällä.
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Tässä kohteessa valittu rakennustapa vaikutti sisustussuunnittelijan työn kuvaan ainoastaan aikataulunsa puolesta. Projektin valmisteluvaihe oli suhteellisen lyhyt, paketin tilauksesta toimitukseen oli vajaat 3 kuukautta. Kaikki suunnittelu vaiheet ovat samat, kuin missä tahansa rakennusprojektissa, mutta esimerkiksi elementtiseiniin sijoittuvat katkaisimet ja pistorasiat tulee olla tiedossa 6
viikkoa ennen toimitusta. Yleensä talopaketti on tilattu hyvissä ajoin ja suunnitelmat on valmiit reilusti ennen talopaketin toimitusta.

3.4. Tilasuunnitteluun vaikuttavat asiat

Asunnon tiloja suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon tilan monikäyttöisyys,
muunneltavuus ja joustavuus. Suunnittelussa tärkeää on huomioida kyseisen
tilan toimintojen tarvitsemat tilatarpeet. Tilatarpeen määrityksessä on huomioitava liikkumistila ja kalusteet sekä niiden käytön vaatima tila. Mitoituksen tulee
olla sellainen, että tarvittaessa tilat on muutettavissa myös liikuntaesteisten
asumistarpeisiin. Yksityiskohtaiset mitoitukset tiloille löytyvät esimerkiksi RTkortistosta.

Toiminnallisuus

¨Asumiseen tarkoitettujen tilojen tulee olla tarkoituksenmukaisia ja viihtyisiä. Asuntosuunnittelulla tulee edistää asumiseen tarkoitettujen tilojen
toimivuutta sekä soveltuvuutta erilaisiin ja muuttuviin asumistarpeisiin.¨
(MRA 51 § 1 ja 2 momentti, Suomen rakentamismääräyskokoelma
2005.)
¨Asuinhuoneiston tilojen ja pohjaratkaisun tulee olla aiottu käyttäjämäärä, asuntojen yhteiset tilat ja käyttötarpeiden muutokset huomioon ottaen asumisen kannalta tarkoituksenmukaisia. Asuinhuoneistossa tulee
olla riittävästi tilaa lepoa, oleskelua ja vapaa-ajan viettoa, ruokailua ja
ruoanvalmistusta, hygienian hoitoa sekä asumiseen liittyvää välttämätöntä huoltoa ja säilytystä varten.
Asuinhuoneistossa tai sen käytössä tulee olla asianmukaiset tilat vaatehuoltoa ja irtaimiston säilytystä sekä polkupyörien, lastenvaunujen ja ulkoiluvälineiden säilytystä varten.¨ (RT RakMK-21256.)
Toiminnallisuus rakennuksessa tarkoittaa myös sitä, että tilat ovat muuntuvia ja
ne ovat myöhemmin korjattavissa ja huollettavissa sekä tarkoitustaan vastaavia.
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Myös asuinhuoneen koon ja muodon tulee olla käyttöä vastaava. Huoneen koko
tulee olla vähintään 7 m² ja korkeudeltaan alle 1 600 mm olevaa tilaa ei lueta
huonealaan. (RT RakMK-21256.) Toiminnallisuudessa on myös huomioitava
henkilöt, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut. Tämä huomioidaan esimerkiksi riittävän suurina kulkuaukkoina ja pesutilojen väljyytenä (kuva 7). (MRL
117 § 3 mom, Suomen rakentamismääräyskokoelma 2005.)

Kuva 7. Esimerkkikuva asunnon kylpyhuoneen mitoituksesta pyörätuolia varten
(RT 09-10884).

Osa kotien toiminnallisuutta on myös asukkaiden toiveiden ja elämän tapojen
huomioiminen tilojen pintamateriaalien suunnittelussa. Oikeanlaisilla materiaalivalinnoilla voidaan myös vaikuttaa asumisen terveellisyyteen, sisäilmaan ja
käyttöturvallisuuteen (RT 93-10923). Mielestäni olisi vastoin kestävää kehitystä
suunnitella pelkät toiminnat palvelemaan asukkaiden tarpeita, mutta unohdettaisiin huomioida pintojen kestävyys ja huollettavuus.

Mielestäni toiminnalliseen kotiin kuuluu myös hyvin suunniteltu lämmitys järjestelmä. Se lisää viihtyvyyttä ja antaa asumismukavuutta, jokaisen oma valinta on
mitä energialähdettä käyttää. Toiset haluavat lämmityksessä päästä mahdollisimman helpolla ja vähällä vaivalla ja toisille esimerkiksi elävä tuli takassa on
ehdoton vaatimus.
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Lämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa myös sisustussuunnittelijan työhön. Eri
vaihtoehdot lämmityksessä vaikuttavat materiaali valintaan. Esimerkiksi kaikki
lattiamateriaalit eivät sovellu käytettäväksi sähköisen lattialämmityksen kanssa.

Ekologisiin puoliin rakennuksen käytön aikana voidaan myös vaikuttaa jo rakennusta suunniteltaessa. Energian säästöön voidaan vaikuttaa rakennuksen
muodolla ja suuntauksella. Esimerkiksi auringosta saatava lämpöenergia ja valo
voidaan hyödyntää asuntosuunnittelussa niin, että siitä saadaan energiataloudellista hyötyä. Tästä syystä huoneiston ikkunoiden suuntaaminen ainoastaan
pohjoiseen ei ole suositeltavaa. (RT 93-10923.)

Asuinhuoneessa ikkuna tulee olla välittömästi yhteydessä ulkoilmaan ja valoaukon tulee olla 1/10 huoneenalasta. Ikkunan sijoituksen tulee olla valoisuuden ja
viihtyvyyden kannalta tarkoituksen mukainen. Suunnittelussa on huomioitava
myös ympäristön aiheuttamat häiriöt ja ikkunanäkymät. (RT RakMK-21256.)
Asuinhuoneiston ikkuna näkymillä on merkitystä viihtyisyyden kannalta (RT 9310923).
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4 Sisustussuunnitelma

Sisustussuunnittelu on tilojen toimintojen suunnittelua, tilan käyttötarkoitukseen
soveltuvien pintamateriaalien valintaa, värisuunnittelua sekä mahdollisesti valaistuksen suunnittelua. Sisustussuunnittelija käsittelee pintoihin liittyvää kokonaisuutta ja voi tarvittaessa osallistua myös tilasuunnitteluun rakennussuunnittelun alkuvaiheessa. Sisustussuunnittelija pyrkii suunnittelulla saamaan tiloista
irti maksimaalisen hyödyn ja luomaan niistä asiakkaan näköisen ja oloisen kokonaisuuden huomioiden arkisen asumisen vaatimat toiminnot. Mielestäni
suunnittelijan ammattitaitoon kuuluu myös jokapäiväisen materiaalien hoidettavuuden huomioiminen.

4.1. Lähtökohdat ja aikataulu
Suunnitteluprosessi lähti liikkeelle urakoitsijan toiveesta suunnitella myyntiin
tuleva paritalo. Ennen kuin ehdimme kunnolla aloittaa suunnittelua, huoneistoista toinen meni kaupaksi. Projektiin lähdettiin tyhjältä pöydältä, sillä huoneistoille
ei ollut valittuna valmista pohjaratkaisua. Tällä alueella jouduin rikkomaan omat
mukavuusalueet ja perehtymään tilasuunnitteluun enemmän kuin koulutukseemme kuuluu. Luonnostelin molempiin huoneistoihin pohjapiirrokset.

Suunnittelun aloitin kartoittamalla asiakkaan toiveet ja urakoitsijan toiveet. Pohjan suunnittelulle rajoitteiksi tuli huoneistojen maksimikoot eli noin 90 m² ja 125
m² sekä talon päädyn sisämitta, joka ei saanut ylittää 9 metriä. Tämä mitta oli
rakenteellisesti tärkeä kattotuolien kantavuuden vuoksi. Suunnittelun haastavuutta lisäsi myös se, ettei taloon saanut tehdä yhtään ylimääräistä nurkkaa tai
kulmaa, johon vaikutti kustannustehokkuus.

Molemmissa huoneistoissa tilasuunnittelun mitoituksien pohjana on käytetty
Rakennustiedon julkaisemaa Asuintilojen suunnittelu -kirjaa sekä asiakkaan ja
urakoitsija toiveita. Suunnittelu on hyvin käyttäjälähtöistä, jossa on panostettu
eri tilojen toimintoihin. Olen suunnittelussa konkreettisesti käyttänyt hyväksi
omia kokemuksia ja näkemyksiä tilojen toiminnallisuudesta. Sisustussuunnitte-
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lun aloitin myös keskustelemalla asiakkaan kanssa heidän toiveistaan ja näkemyksistä. Pintojen suunnittelussa etenimme vaihe vaiheelta. Valitsimme aina
tiettyjen pintojen materiaalit ja sitten siirryimme seuraavaan vaiheeseen.

Kuvasta 8:n näkyyn projektin vaiheiden eteneminen työmaalla ja sisutussuunnittelijan aikataulu suhteessa rakentamiseen. Rakentamisen etenemisen kautta
peilaan oman työni aikataulutusta.
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Joulukuu
2010
Tammikuu
2011
Helmikuu
2011

Ajatus paritalon syntyy rakentamisesta
Ostaja toiselle asunnolle löytyy Aloitetaan pohjaratkaisujen luonnostelu
ja suunnittelu lähtee käyntiin
Kiintokalusteiden suunnittelu alkaa ja samoin sähkösuunnittelu

Talopaketin tilaus

Maaliskuu
2011
Huhtikuu
2011
Toukokuu
2011
Kesäkuu
2011
Heinäkuu
2011
Elokuu
2011

Sähkösuunnitelma valmis

Tontilla alkaa pohjatyöt

Sähkösuunnitelman lähetys talotoimittajalle vk 14

Kodinkoneet ostettu

Talopaketti pystytetään, vesi- ja viemäriputket ja lattialämmityskaapelit asennetaan
sekä lattiat valetaan
Vesikatto, ulkoverhous ja muita ulkopuolisia töitä valmistuu. Puuosat saavat lopullisen maalipinnan
Rakentaminen pysähdyksissä.
Rakentaja toisaalla töissä.

Pintamateriaalit ja kiintokalusteet
valittuna
Seinäprojektiot ja huonekortit

Syyskuu
2011
Lokakuu
2011
Marraskuu
2011
Joulukuu
2011

Pintamateriaalit tilataan
Rakennukselle palataan ja ulkopuolen
työt jatkuvat.
Tulisijat valmistuvat
Väliseinät valmistuvat. Laatoitustyöt
aloitetaan seinistä.

Maaliskuu
2012

Kiintokalusteiden tarkistusmittaukset
ennen tilausta

Sisällä aloitetaan pintamateriaalien laittaminen.

Tammikuu
2012
Helmikuu
2012

Lastenhuoneiden seinämaalauksista sopiminen Reetta Tossavaisen kanssa

Sähkökalusteiden tarkistusta ja valintoja
Kiintokalusteiden asentamista
Viimeistelyä huoneisto 1:ssä
Huoneisto 1:n luovutus asiakkaalle
Viimeistelyä huoneisto 2:ssa
Urakoitsija muuttaa huoneisto 2:n

Kuva 8. Rakentamisen vaiheet ja suunnittelun aikataulutus.

Sohvan värin valinnassa asiakkaan apuna
Huoneisto 2 tekstiilien valintaa
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4.2. Toiveet ja rajoitteet

Asiakkaalla oli alusta alkaen hyvin tiedossa, mitä he haluavat. He olivat pohtineet, että heidän budjettinsa riittäisi noin 120 m²:n asuntoon. Heillä oli valmiina
pohjapiirros, jossa he pitivät keittiön ja olohuoneen sijoittelusta ja toimintojen
järjestelystä.

Keskeisiin tiloihin, kuten keittiö ja olohuone, haluttiin mahdolli-

simman paljon tilaa ja näin ollen lasten makuuhuoneiden kooksi he määrittelivät
noin 10 m² per huone. Asiakkaille oli myös tärkeää, että kodinhoitohuoneesta
on yhteys pesutiloihin ja uloskäynti takapihan puolelle. Saunaan he halusivat
myös luonnonvaloa ja takakuistista osittain katetun.

Asiakkaan puolesta sisustukseen toivottiin aika perusjuttuja. Asiakas toivoi makuuhuoneisiin laminaattilattiaan. Muut tilat laattaa ja katot paneelia sekä seinät
valkoiseksi maalattuina. Saunaan he toivoivat sisustuskiveä kiukaan taakse.
Mutta kun alettiin vauhtiin päästä suunnittelussa, alkoi asiakkaalla olla paljon
mielipiteitä ja ajatuksia sisustuksesta, jotka osaltaan helpottavat minun työtäni.
Asiakas hankkii itse tietoa sisustuksen eri vaihtoehdoista ja on aktiivisesti mukana suunnittelussa.

Asiakkaan aktiivisuus tuottaa myös hetkittäin hankaluuksia. Sisustukselle on
annettu tietty budjetti ja sen raameissa olisi tehtävä molempia osapuolia miellyttävät ratkaisut. Suunnittelussa pitää aina muistaa, että urakoitsijalle koituu myös
muita kustannuksia kuin pelkkä materiaali kustannus, sillä työn osuus maksaa.

Urakoitsijalla ei ollut toiveita materiaalien tai värien suhteen. Hän antoi vapaat
kädet suunnittelulle, hän luotti minun ammatilliseen osaamiseeni eikä niinkään
ottanut kantaa sisutusratkaisuihin. Häntä kiinnostivat ainoastaan sisutusratkaisujen kustannukset. Hänen antamat rajoitteet ovat siis budjettiin liittyviä enimmäkseen. Toki toteutuksellisestikin sisustusratkaisut pitäisi olla kohtalaisessa
ajassa tehtävissä.
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5. Huoneistojen suunnitteluprosessi

5.1. Huoneisto 1:n suunnittelu

5.1.1 Tilasuunnittelu

Suunnittelussa mietin omaa arkipäiväistä elämää ja mitä koin tarpeelliseksi tilojen toimintojen suhteen. Nämä arkiset asiat korostuvat varsinkin myydyn huoneiston kohdalla, koska perheessä on kolme alle 2-vuotiasta lasta. Käytinkin
runsaasti aikaa pohtien erilaisten pohjaratkaisujen vaikutusta toiminnallisuuteen. Tutustuin myös usean eri talovalmistajan talomalleihin Internetissä ja tarkastelin niiden mitoituksia sekä tilojen keskinäistä sijoittumista.

Suunnittelussa panostin tiettyjen tilojen kokoon ja toimintoihin enemmän kuin
muissa. Lähinnä eteinen ja kodinhoitohuone saivat enemmän neliöitä kuin monissa vastaavan kokoisissa valmiissa talomalleissa oli. Keittiön toiminnallisuuteen myös käytin runsaasti aikaa. Mielestäni nämä kyseiset tilat ovat keskeisessä roolissa lapsiperheiden jokapäiväisessä elämässä.
Aikaisemmin keräämieni tietojen ja havaintojen pohjalta, sekä asiakkaalla olleesta pohjapiirroksesta lähdin työstämään luonnoksia pohjaratkaisuista.
Huoneistossa keskeiseksi lämmönlähteeksi tulee suuri takkaleivinuuni. Jotta
tulisijasta saataisiin maksimaalinen hyöty, täytyy se sijoittaa keskeiselle paikalle
huoneistoa. Tämä myös loi tietyt raamit toimintojen sijoittamiselle.

Pyrin suunnittelussa huomioimaan myös ilmasuunnat ja niiden tuomat erityispiirteet huonetiloihin nähden sekä ikkunanäkymät. Tontti onkin ihanteellinen
ilmansuuntien suhteen ja tilojen sijoittelu sikäli luontevaa. Suurin ikkunapinta-ala
saadaan valoisalle puolelle ja näin saadaan hyödynnettyä auringon tuomaa
lämpöenergiaa sisätiloihin. Ikkunanäkymät oleskelutiloista sijoittuvat rauhalliselle takapihalle. Koska tontti rajoittuu takarajasta puistoon, näkymä on entistäkin
mieluisampi. Talon päätyyn sijoittuvista ikkunoista näkymät eivät ole kauneim-
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mat mahdolliset, mutta valitettavasti tätä ongelmaa en pystynyt ratkaisemaan
muutoin.
Suunnittelussa etenin niin, että luonnostelin ensin asiakkaan huoneiston pohjan
(kuva 9) ja sen jälkeen toisen huoneiston. Useamman luonnoksen jälkeen sain
toiminnot sijoitettua annettuihin mittoihin ja järjestettyä ne toiveiden mukaisesti
sekä mielestäni toimivasti. Luonnoksen pohjaratkaisusta näytin asiakkaille.
Muutama muutos luonnokseen tehtiin asiakkaan toiveesta. He toivoivat toiminnan kannalta erillistä pukeutumistilaa pesuhuoneen ja kodinhoitohuoneen yhteyteen ja siitä luontevaa uloskäyntiä takapihalle.

Kuva 9. Huoneisto 1:n pohjapiirros.

Piirroksesta voi havaita että, keittiö, olohuone ja eteinen ovat yhtä avonaista
tilaa, jossa on vino sisäkatto ja huonekorkeus harjankohdalla on 3,45 m. Tulisija
on keskeinen tässä tilassa ja jakaa toimintoja. Päädyssä sijaitsevat lastenhuoneet ja vanhempien makuuhuone on hiukan erillään näistä. Pesutilat, pukeutuminen ja sauna sekä kodinhoitohuone muodostavat oman yksikön huoneiston
toiseen päähän. Kodinhoitohuoneesta on kulku takaterassille samoin kuin olohuoneesta.
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Huoneistojen pohjia suunnitellessani pyrin kokoamaan tilat, joihin tarvittiin vesija viemäröinti, mahdollisimman lähelle toisiaan. Tällöin vältyttiin pitkiltä putkivedoilta ja osaltaan laskettiin rakennuskustannuksia. Toki nämä eivät ole niitä kalleimpia kustannuksia rakentamisessa vaan ekologisia, sillä vettä ei tarvitse
juoksuttaa kauaksi esim. lämminvesivaraajasta ja näin saadaan nopeammin
toivotun asteinen vesi tulemaan hanasta. Tällä saadaan säästöä vesilaskuissa.

Missään pohjapiirroksen luonnostelun vaiheessa en huomioinut elementti rakentamisen tuomia vaatimuksia, vain tilojen sijoittumista sekä käytännöllisyyttä.
Rakennuspiirtäjälle lähetettyyn luonnokseen tuli pienet mitta muutokset. Koska
elementeille on olemassa vakiomitoitus, niin isompaan huoneistoon tuli 20 cm:n
lyhennys pidemmältä sivulta. Tämä mittamuutos aiheutti tietysti kaikissa sisätiloissa muutosta, sillä jos se olisi otettu esim. pelkästään kodinhoitohuoneen,
pesuhuoneen ja saunan mitasta olisi kyseisten tilojen toiminnallisuus kärsinyt
huomattavasti. Niinpä mittavähennys jaettiin tasaisesti kaikkien tilojen kesken ja
näin mikään tila ei oleellisesti kärsinyt.

5.1.2. Kiintokalusteet

Keittiö
¨Keittiö on kodin sydän¨ - sanoo jo vanha sananlasku ja tottahan se on. Keittiön
suunnittelun aloitin jo pohjanluonnostelun yhteydessä. Mietin eri toimintojen sijoittumista ja mitoituksia jo tässä vaiheessa. Periaatteessa pohjaluonnostelu
kulki keittiön suunnittelun kanssa käsi kädessä. Pohjapiirroksen valmistuttua
aloin luonnostelemaan keittiökaapistoja. Piirsin seinäprojektiot kaapistoista ja
otin yhteyttä keittiö myyjiin. Syy miksi aloitin keittiön suunnittelun näin varhain,
on se että toimintojen sijoittumisella keittiössä on myös vaikutusta sähkö- ja LVI
– suunnitelmiin sekä perheiden jokapäiväiseen elämään. Joten mielestäni on
helpompi suunnitella keittiö ennen seuraavia suunnittelu vaiheita eli sähkö- ja
LVI. Tämä vähentää jatkossa tulevien muutosten tarvetta kyseisissä suunnitelmissa. Varhaisella suunnittelulla saadaan myös enemmän mahdollisuuksia keittiön varustelun suhteen. Keittiö suunnitelmat olivat valmiit jo ennen rakentamisen aloittamista.
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Tässä huoneistossa on U-keittiö, jossa liesi ja vesipiste sijaitsevat toisiaan vastapäätä. Kylmälaitteet on jaettu kahdelle seinälle (kuva 11).
Asiakkaallakin oli toiveita keittiön suhteen. He myös kokivat keittiön todella tärkeäksi ja halusivat siitä mahdollisimman viihtyisän ja toimivan sekä paljon työtasoa.
Tyylillisesti he toivoivat keittiöstään perinteisempää ja tummaa sävyä. Varusteluna toivottiin hidastemekanismeja laatikoihin, apteekkarinkaappia ja kulmakaappeihin pyörivät mekanismit muutoin hyvinkin peruslaatua. Perhe koki kierrättämisen tärkeäksi ja niinpä jätteiden lajittelulle toivottiin mahdollisuutta.

Kuva 10. Keittiö ruokailutilasta katsottuna.

Kuva 11. Keittiön toimintojen sijoittuminen.
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Kuten kuvasta näkyy työtaso kiertää koko keittiön alueella. Astianpesukone haluttiin sijoittaa myös tason alle, jotta saadaan siltäkin osalta maksimoitua työtason määrä. Tiskialtaan alla on sekajätteelle astiat ja astianpesukoneen vieressä
sijaitsevissa laatikoissa on astiat kierrätystä varten. Kulmiin sijoittuviin kaappeihin laitettiin Lemans- mekanismit. Kuvasta poiketen yläkaappi rivin viimeinen
kaappi on vitriiniovella varustettu (kuva 10).

Kaapistojen ovet ovat kalvo-ovia, yläovet valkoiset ja alhaalla tummapähkinä.
Ovien reunat ovat hiukan pyöristetyt. Työtasot ovat laminaattia, värinä tummapähkinä, samoin kuin peitelevyt. Väri oli asiakkaan toive. Kodinkoneet ovat rosterin väriset.

Allasseinustan välitila laatoitettiin oranssilla 10x20 cm:n kokoisella laatalla ja
ikkunaseinusta ja lieden takana sijaitseva matala seinusta laatoitettiin valkoisella 10x30 cm:n kokoisella laatalla.

Kodinhoitohuone

Kodinhoitohuone on lapsiperheessä yksi keskeisistä toiminta keskuksista. Tässä tilassa pääpaino oli tilan koolla. Usein näkee että nämä tilat ovat kapeita käytävämäisiä tiloja, joka aiheuttaa ongelman esim. pyykin kuivauksen kanssa,
pyykkitelineen avaamisen jälkeen tilassa ei mahdu liikkumaan. Kodinhoitohuoneet olen sijoittanut eteisen läheisyyteen, helpottamaan vaatehuoltoa.

Tässä huoneistossa kodinhoitohuoneessa oli huomioitava myös pukuhuoneesta
vapaa kulku takapihan terassille, joten kaapistojen eteen jätin tilaa kulkemiselle
ja pyykinkuivaukselle. Kodinhoitohuone ei nyt ole erityisen suuri muutoin, mutta
perustoiminnot on sinne turvattu. Erillinen pukuhuone osa antaa lisäarvoa tilalle
(kuva12).
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Kuva 12. Kodinhoitohuone ja pukuhuone.

Kodinhoitohuone poikkeaa huoneiston keittiön ilmeestä, sillä pukuhuonetilasta
toivottiin hiukan mökkimäistä. Tilaan tulee tehosteeksi kaapistojen taakse paneeliseinä. Joten valitsin puunsyy kuvioiset kaapistot. Ilme on vaalea ja raikas.
Ovet ovat melamiinia ja tasot laminaattia. Tasojen värinä säilytin yhteneväisyyden vuoksi tumman pähkinän. Välitila laatoitettiin valkoisella 10X30 cm peruslaatalla.

Wc

Kuva 13. Wc:n kalusteet.
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Wc:n kalusteet ovat samaan sarjaa kuin kodinhoitohuoneessa, poikkeuksena
väri. Wc:ssä haluttiin hiukan leikitellä kaapiston ovien väreillä (kuva 13). Kuvasta poiketen allastason yläpuolelle tuli suuri peili ja seinäkaappeja 2 kpl. Kaapit
sijoittuvat ovea vastapäätä olevalle seinälle rinnakkain.

Vaatesäilytys

Vaatesäilytykseen valittiin liukuovikaapistot (kuva 14). Säilytystilan maksimoimiseksi kaapistot ovat kattoon saakka yltäviä. Värimaailma mukailee huoneiston
keittiön värimaailmaa ja tällä tavoin luodaan yhtenäistä ilmettä tilojen välille.

Kuva 14. Huoneisto 1:n kaapistot.
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5.1.3. Pintamateriaalit

Materiaalit lähdin valitsemaan asiakkaan toiveiden pohjalta. Keskustelimme
heidän toiveistaan ja ajatuksista värien ja materiaalien suhteen. Heillä oli jo
alusta saakka näkemyksiä tilojen materiaaleista. Seinäpinnat haluttiin maalipinnalle, helppohoitoisuuden ja helpon muunneltavuuden vuoksi. Seinäpinnat maalattiin samalla pääsävyllä kauttaaltaan. Makuuhuoneisiin ja eteiseen sekä kodinhoitohuoneeseen lisättiin tehostevärit yhdelle seinälle. Kosteissa tiloissa seinät ja lattiat laatoitettiin, myös näissä tiloissa käytimme tehosteseiniä. Vain makuuhuoneisiin valittiin laminaattilattia, muutoin lattiapinnat oleskelutiloissakin
laatoitettiin. Värimaailma on harmaan ruskea. Tarkemmat tuotetiedot valituista
materiaaleista löytyy liitteestä 1.

Pintamateriaalien valinnassa etenin vaiheittain. Aloitin suurimmista pinta-aloista
ja kalleimmista materiaaleista eli valitsin ensin oleskelutilojen lattialaatan. Esitin
asiakkaalle kolme vaihtoehtoa joista he saivat valita mieleisen. Pyrin valinnoissani huomioimaan myös budjetin ja urakoitsijan antamat tuotekohtaiset hinta
rajoitteet, jotta vältyttäisiin asiakkaalle koituvilta turhilta lisäkustannuksilta.
Tämän valinnan pohjalta valitsin saman sarjan laattaa myös kosteisiin tiloihin,
mutta pienemmässä koossa. Yhtenäinen värimaailma lattiapinnoissa mielestäni
yhdistää tiloja. Sitten valittiin kosteiden tilojen seinälaatat. Asiakkaalla oli mielessä tietty laatta jonka he halusivat tilaan tehosteeksi, joten valitsimme sen ja
sille pariksi vaalean hiukan harmaaseen taittavan laatan raikastamaan ilmettä
(kuva 15).

33

Kuva 15. Pesuhuoneen seinälaatat.

Makuuhuoneiden lattialaminaatin valitsin jo valittujen lattialaattojen väriin sopivaksi ja tämänkin tarkoitus olisi, ettei pintamateriaalien ero olisi liian silmiinpistävä. Koska lattiat ovat tumman ruskean sävyiset, valitsin seiniin yleisväriksi
hiukan ruskeaan taittavan valkoisen sävyn. Näin lattian ja seinien kontrasti on
pehmeämpi. Tehosteväriksi eteiseen, kodinhoitohuoneeseen (kuva 16) ja vanhempien makuuhuoneeseen valitsin vaaleahkon ruskean sävyn. Säilyttääkseni
yhtäläisen ilmeen kaikki kolme tilaa saivat saman värin. Väri ei saanut olla liian
tumma, ettei se pienentäisi ja pimentäisi tiloja.

Kuva 16. Kodinhoitohuone.
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Lasten huoneet ja työhuone (kuva 19) saivat sitten raikkaampia tehostevärejä.
Tehosteseinät maalattiin vain osittain tehostevärillä ja kahteen huoneeseen tuli
koristemaalaukset (kuvat 17 ja 18), jotka Reetta Tossavainen kävi toiveiden
mukaan toteuttamassa.

Kuva 17. Lastenhuone 2:n seinämaalaus.

Kuva 18. Lastenhuone 1:n seinämaalaus.
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Kuva 19. Työhuoneen värimaailmaa.

Olohuoneeseen ja ruokailutilaan valitsin asiakkaan toiveen mukaan sisustuskiveä tehosteeksi (kuvat 20 ja 21).

Kuva 20. Olohuoneen tehosteseinä ja takka.
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Kuva 21. Keittiön ja ruokailutilan välinen tehosteseinä.

Pukuhuoneen kalusteiden taakse seinämateriaaliksi tuli lämpökäsitelty haapa
paneeli (kuva 22). Paneeli toistuu pesuhuoneen katossa ja saunan seinissä sekä katossa. Saunassa on myös sisustuskiveä kiukaan takana olevalla seinällä
(kuva 23).

Kuva 22. Pukuhuone.
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Kuva 23. Saunan tehosteseinä.

5.1.4. Valaistus

Sähkösuunnitelma tuli tehtäväksi kiintokalusteiden suunnittelun jälkeen. Tämä
johtui siitä syystä, että seinäelementteihin tulisi myös pistorasioita ja katkaisimia
sijoitettavaksi. Nämä tietysti asennetaan tehtaalla valmiiksi seiniin, jolloin rakennuspaikalla ei tarvitse enää purkaa seiniä ja putkittaa. Sähköpiirrosten piti
olla talotehtaalla 6 viikkoa ennen talopaketin toimitusta.
Valaistus- ja sähkösuunnittelua luonnostelin myös itse huoneistoihin. Luonnoksia kävimme sähkösuunnitelman piirtäjän kanssa läpi. Sähkömies toteutti sähkötyöt piirroksen pohjalta. Valaistus- ja sähkösuunnittelussa painotin toiminnallisuuteen ja monipuolisuuteen. Asiakasperheellä oli myös omia toivomuksia valaistuksen suhteen. Esimerkiksi keittiön työvalojen toivottiin syttyvän katkaisimesta, kuten muutkin valaisimet. He toivoivat myös epäsuoraa valaistusta keittiön ja olohuoneen alueella sekä mahdollisesti wc:hen ja eteiseen liiketunnisti-
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mella toimivia valaisimia. Himmennysmahdollisuus olohuoneen valaistukseen
oli myös toivottua.
Keittiön tasovalot eivät toteutuneet suunnitelman mukaisesti katkaisimesta syttyväksi. Tähän syynä oli informaatiokatkos minun ja sähkömiehen välillä.
Epäsuoravalaistus toteutettiin keittiön ja olohuoneen väliin sijoittuvan kaapiston
päälle sijoitetulla loisteputkivalaisimella. Olohuoneen katon spottivalot ovat
himmennettäviä.

Liiketunnistimia ei wc-tilaan laitettu vaan eteisen valaistus syttyy ulko-ovea vastapäätä olevan liiketunnistimen kautta. Tähän ratkaisuun päädyimme siksi, että
budjettia mietittäessä koin eteisen valon tärkeämmäksi kuin wc:n valon.
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5.2. Huoneisto 2:n suunnittelu

5.2.1. Tilasuunnittelu

Urakoitsijalle itselleen tulevan pohjan suunnittelin huoneisto 1:ssä käyttämien
periaatteiden pohjalta (kuva 24). Eteinen ja kodinhoitohuone ovat keskeisessä
roolissa myös täällä. Tähän huoneistoon tulee asumaan neljä henkinen perhe,
jossa on 7- ja 11-vuotiaat lapset.

Kuva 24. Huoneisto 2:n pohjapiirros.

Huoneiston tilojen hahmottelun aloitin asettamalla makuuhuoneet toiseen päätyyn rinnakkain. Olohuone ja keittiö ovat ikään kuin samaa tilaa ja sijoittuvat
puiston puoleiselle seinustalle. Tulisija keskittyy huoneiston keskelle yhtenäiseen ja avoimeen tilaan, lämmittäen oleskelutilat. Yhtenäisen tilan huonekorkeus katon korkeimmalla kohdalla on 3,45 m. Kodinhoitohuone ja pesuhuone sekä
sauna jäävät kadun puoleiseen osaan. Urakoitsija hyväksyi oman huoneistonsa
pohjan ilman muutoksia. Luonnoksen pohjalta talotoimittajan rakennuspiirtäjä
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piirsi rakennuspiirustukset valmiiksi. Tässä huoneistossa lisättiin 10 cm:ä pituutta ja näin saatiin elementtien mitoitus täsmäämään.

5.2.2. Kiintokalusteet

Keittiö
Keittiö on L-keittiö (kuva 25), jonka suunnittelun sain toteuttaa vapaasti. Suunnittelussa huomion keittiön ja olohuoneen sijainnin samassa tilassa ja halusinkin
kaapistoista suoralinjaisemmat ja kalustemaiset. Olohuoneen ja keittiön erottaa
toisistaan saareke, jossa on työtasoa ja säilytystilaa.

Kuva 25. Keittiö.

Kaapistot ovat väriltään vaaleatammi ja tasot sekä peitelevyt myös tammea.
Materiaalina ovissa on melamiini ja tasot ovat laminaattia. Kodinkoneet ovat
rosteria. Tässä keittiössä astianpesukone on sijoitettu ylemmäksi, sillä koen että
se on käytännöllisempi (kuva 26). Kuvasta 25 poiketen liesituulettimen viereiset
ylimmät kaapit ovat lasilliset alumiinikehys ovet.
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Kuva 26. Keittiö.

Välitilat laatoitettiin harmaalla laatalla joiden väliin tehosteeksi vaakasuuntaan
laitettiin harjatusta alumiinista valmistettu tehoste raita.

Kodinhoitohuone

Kodinhoitohuoneessa suunnittelun perusideat ovat samat kuin huoneisto 1:ssä.
Liikkumistilaa jää riittävästi ja mahdollistaa esteettömän kulun pesuhuoneeseen.
Tässä huoneistossa ei ole erillistä pukeutumistilaa, sitä ei koettu tarpeelliseksi
eikä toisaalta neliöt antaneet siihen mahdollisuuttakaan (kuva 27).

Kuva 27. Kodinhoitohuone.
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Kodinhoitohuoneen ilme poikkeaa myös täällä keittiöstä värien puolesta, ovet
ovat kuitenkin samaa sarjaa, väri tumma tammi. Taso on laminaattia väri platina
tina. Raikkautta ja väriä tilaan tuo vihreä välitilan laatoitus.

WC

Wc:n kaluste jäi urakoitsijan itsensä suunniteltavaksi ja toteutettavaksi. Hän halusi itse rakentaa tilaan sopivan kalusteen, sillä kalusteen tulisi olla 117 x 42
cm. Valmiskalusteista ei hänelle löytynyt mieleistä ja mittakin on hiukan haasteellinen valmiskalusteille.

Vaatesäilytys

Vaatesäilytys ratkaisuksi valittiin tähänkin liukuovikaapistot (kuva 28). Kaapit
ulottuvat makuuhuoneissa lattiasta kattoon saakka ja näin maksimoitiin säilytys
tila. Värimaailma materiaaleissa mukailee keittiön värimaailmaa (kuva 32). Vanhempien makuuhuoneessa ja aulassa tammen kaverina kaapistojen ovissa on
harjattu teräs jäljitelmä.

Kuva 28. Vaatekaapistot.
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5.2.3. Pintamateriaalit

Huoneiston pintamateriaalit ja värimaailman sain itse päättää, rajoitteina ei ollut
muuta kuin budjetti. Valitsin yleisesti vaalean värimaailma huoneistoon. Perus
sävynä on harmaa ja siihen pehmeyttä tuomaan valitsin valkealla kuultokäsitellyn puun. Perusta valitsemalleni värimaailmalle oli värien helppo yhdistäminen
muihin väreihin sekä erään kiinteistövälittäjän kokemus siitä, että ruskean ja
harmaan sävyillä sisustetut asunnot ovat helpoimpia myydä. Tarkemmat tiedot
materiaaleista löytyvät liitteestä 2.
Aloitin myös tässä huoneistossa hallitsevien ja suurimpien pintojen valinnasta
edeten pieniin yksityiskohtiin. Mielestäni tämä järjestys auttaa myös budjetin
hallinnassa. Lattiapinnat laatoitettiin muilta osin paitsi makuuhuoneisiin tuli laminaatti lattiat. Värimaailman materiaalien välillä säilytin samankaltaisina harmaan ja ruskean sävyinä. Kuivien tilojen seinäpinnat maalattiin neutraalilla vaalealla harmaalla. Vanhempien makuuhuoneeseen tuli tehosteseinäksi tapettia
(kuva 29) ja olohuoneeseen Laine-paneelia yhdelle pienelle seinälle (kuva 31).
Keittiön saarekkeen seinustat verhoiltiin myös laine-paneelilla (kuva 30).

Kuva 29. Makuuhuoneen tehostetapetti.
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Kuva 30. Keittiön saarekkeen panelointi.

Kuva 31. Olohuoneen tehostepanelointi ja takka.
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Tehosteseiniä ei esimerkiksi lasten huoneisiin sijoitettu vaan kaikki pinnat ovat
samaa väriä. Osittain tähän päätökseen vaikutti tulevaisuudessa urakoitsijan
ajatus asunnon myymisestä ja toisaalta se, että perheen lapset ilmoittivat haluavansa asetella julisteita seinille. Päädyin ratkaisuun jossa lastenhuoneisiin
seinille asennetaan magneeteille tarkoitettuja listoja, joihin julisteet voidaan
kiinnittää siististi magneetein.

Kuva 32. Lastenhuoneiden kaapiston väritys.

Kosteissa tiloissa seinät ovat laattaa. Pesuhuoneessa yksi seinä on 30 x 60 cm
kokoisella tehostelaatalla laatoitettu ja muut seinät pienempää vaalean harmaata laattaa (kuva 33). Saunassa kiukaan takan myös sama tehostelaatta 30 x 60
cm (kuva 34).
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Kuva 33. Pesuhuoneen tehosteseinä.

Kuva 34. Saunan tehosteseinä.
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Wc:n seinät ovat valkoista laattaa ja sinne tehoste tehtiin laine paneelista (kuva
35). Huoneiston ilme on valoisa ja avara, se oli lähtökohtaisesti tarkoituskin.

Kuva 35. Wc:n seinän yksityiskohta.

5.2.4. Valaistus

Toiseen huoneistoon suunnittelin valaistuksen pitkälti samalla ajatuksella kuin
huoneisto 1:ssä. Valaisinmalleissa ja määrissä sekä sijoittelussa oli poikkeavuuksia huoneistojen välillä.
Valaisimia jouduimme alkuperäisen suunnitelman pohjalta muuttelemaan jonkin
verran esim. kattorakenteiden takia. Suunnitelmassa minulla oli halogeeni spotteja kattoon, mutta ne vaativat suuren suojaetäisyden kattorakenteisiin. Tästä
syystä vaihdoimme osan valoista energiansäästövalaisimiin, jotka vaativat
huomattavasti pienemmän suojaetäisyyden rakenteisiin.

Olohuoneen ja eteisen välisen kaapiston päälle sekä keittiön yläkaappien päälle
toteutettiin epäsuoravalaistus. Olohuoneessa on himmennettävät spottivalaisimet katossa. Eteiseen sijoitettiin kahdelle seinälle pistorasiat, joissa on hämäräkytkimellä toimivat pienet led-valot. Pistorasiat valaisevat iltaisin ja yöaikaan
lastenhuoneista kulun wc:n.

48

6 Budjetti, palautteet ja ammatillinen näkemys

Suunnittelun alussa sain budjetin jonka sisällä pintamateriaalit tulisi toteuttaa.
Kirjasin kustannuksia ylös pyytämieni tarjousten perusteella ja seurasin niiden
pohjalta rahan menoa. Tarkkaa laskelmaa minulla ei kuitenkaan ole kuluista,
mutta oman kirjanpidon perusteella huoneisto 1 meni annettuun budjettiin ja
huoneisto 2 ylitettiin noin 10 %:lla. Tähän syynä osittain oli urakoitsijan omat
valinnat materiaalien suhteen. Esimerkiksi myös huoneisto 2:n wc:n laatat vaihdettiin uusiin ja tila laatoitettiin suunnitelmistani poiketen kokonaan. Budjettia
seurasin vain pintamateriaalien osalta, en esim. työ palkkioiden osalta.

Kohteiden valmistuttua pyysin vapaamuotoista palautetta huoneisto 1:n asukkailta ja he kirjoittavat palautteessaan projektista seuraavaa:

¨Palautetta rakennusprojektista
Meidän perheellä ajatus uudesta kodista tuli perheenlisäysten myötä.
Perheessämme on nyt kaksivuotiaat kaksoset ja puolivuotias pienokainen, joten aiempi kahden makuuhuoneen ja yhden WC:n ratkaisu ei
enää palvellut tarpeitamme. Katselimme pitkään tontteja sekä valmiita
omakotitaloja, mutta emme aivan kuitenkaan löytäneet mieluista ratkaisua tilaratkaisujen saati hinnan puolesta. Alueella jossa asumme on
myös tarjolla paljon ns. grynderitaloja, mutta niistä emme löytäneet
meidän perheelle laadultaan tai pohjaratkaisultaan sopivaa kotia. Itse
rakentaminen oli myös pitkään mielessä, mutta elämäntilanne kotona
sekä täydellinen rakennustaidon puute puolsivat valmiin ostamista.
Tuttavamme Jouni ehdotti rakennusprojektin mukaan lähtemistä hyvään
aikaan, ja koska tunnemme rakentajan, oli helppo ja luottavainen mieli
hyväksyä hänen tekemänsä tarjous.
Tarjous ja suunnitteluvaiheessa mietimme yhdessä rakentajan kanssa
pohjaratkaisua, budjettia sekä pintamateriaaleja. Kun pohjaratkaisu oli
lyöty lukkoon, rakennusprojektin edetessä myös suunnitelmat sisätilojen
materiaaleista ja keittiöstä yms. tarkentuivat. Teimme kirjallisen rakennutussopimuksen jossa määriteltiin karkealla tasolla mm. pintamateriaalien hintaluokat. Sopimuksesta huolimatta meidän oli aina helppo keskustella mahdollisista muutoksista tai ajatuksista. Tiedämme suurin piirtein millaisista asioista pidämme, mutta emme kuitenkaan omaa ns. sisustussilmää. Tästä syystä olikin hienoa että Katja suunnitteli sisustuksen meidän ajatusten pohjalta juuri meille mieleiseksi. Katja kävi tarpeen mukaan esittelemässä meille esim. laattavaihtoehtoja ja koimme

49
että saamme olla mukana päätöksissä kaikissa vaiheissa. Luottamus
meidän ja rakentajan välillä oli kokoajan hyvä, tunsimmehan rakentajan
jo entuudestaan ja olimme nähneet hänen aiemmin rakentamansa kohteen läheltä.
Rakennusvaiheen edetessä kävimme viikottain seuraamassa mielenkiinnolla miten rakentaminen edistyy. Rakennusvaiheessa tehtiin pieniä
muutoksia välillä meidän ja välillä rakentajan aloitteesta - toisin sanoen
yhteistyö oli joustavaa kokoajan. Myös erikoisimmat pyyntömme kuunneltiin, kuten kohtuuttoman iso terassi. Mikä myöskin tärkeää - Katja
osasi hienosti suodattaa myös ne huonot ideat.
Lopputulos näin viikon asumisen jälkeen on parempi kuin osasimme
odottaakkaan. Kohtalaisen inhimilliseen neliömäärään on saatu erittäin
avara ja toimiva pohjaratkaisu joka pitää sisällään kaikki lapsiperheen
tarpeet, ja myös hieman sitä luksusta. Sisustus ja värimaailma on meille
erittäin mieluista. Rauhalliseen vaaleaan värimaailmaan yhdistyy väriläiskinä toimivia yksityiskohtia, luoden seesteisen mutta pirteän ympäristön. Pidimme kovasti epäsuorasta valaistusratkaisusta ja rakentajan
viimeistelyn jälki on erittäin siistiä. Lopputulos on laadukas, nykyaikainen ja toimiva kokonaisuus.
Tässä avaimet-käteen projektissa ohitimme kaikki perinteiset grynderirakentamisen sudenkuopat - rakentaja ei säästänyt missään kohtaa
vaan projekti tehtiin yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä alusta loppuun meidän kanssa. Voimme myös luottaa että jos meille tulee kysymyksiä tai ongelmia talon kanssa jälkikäteen, rakentaja hoitaa vastuunsa enemmän kuin mallikkaasti.¨

Urakoitsijalta kyselin hänen näkemystään projektin etenemisestä ja oman ammatillisen osaamiseni eduista hänelle.
Urakoitsijan mielestä sisutussuunnittelijan mukana olo helpotti hänen työtään.
Häneltä jäi turha kommunikointi asiakkaan kanssa pois ja materiaalien valinta
sekä tarjousten hakeminen. Hän koki hyvänä asiana eri työvaiheiden ohjeistuksen jakamisen sisustussuunnittelijan kautta, joten siinä säästyi hänen omaa
työaikaansa ja ennakkoon mietityt työohjeet nopeuttivat muutoinkin työmaan
etenemistä.

Oman huoneiston suunnittelun onnistumisesta hän kommentoi seuraavaa:
¨Olen tyytyväinen tilasuunnitteluun ja huoneiston yleisilmeeseen. Tilaratkaisut ovat toimivia. Värimaailma on erittäin miellyttävä ja uskon tulevaisuudessa huoneiston olevan helposti myytävissä jos tarve vaatii.¨
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Projekti eteni omalta osaltani erittäin vauhdikkaasti, varsinkin alkuun ei ehtinyt
kunnolla saada edellistä vaihetta loppuun, kun tuli jo seuraavan miettiminen
eteen. Toisaalta vaiheet etenivät kovin kivuttomasti, koska oli alusta saakka
ollut suunnittelussa mukana, niin tunsi projektin hyvin. Tietysti osasin myös
huomioida suunnittelussa aina seuraavan vaiheen. Vaikkakin projektissa suunniteltiin asiat vaihe kerrallaan, tarkoituksena oli saada yhtenäinen kokonaisuus
ja pohtia kokonaisuutta pidemmälle ja se on osa sisutussuunnittelijan ammatillista osaamista parhaimmillaan.

Pintamateriaalien valinnassa sain käyttää asiantuntijuuttani löytääkseni kohteisiin tarkoituksen mukaiset ja tasoiset materiaalit. Pintamateriaalit valittiin kesän
aikana jolloin työmaalla tehtiin harvakseltaan töitä ja pääsääntöisesti vain ulkona. Minulla oli aikaa rauhassa tehdä valinnat ja viimeistellä tarvittavat piirrokset.
Hain tällöin myös tarjouksia tuotteista. Kun valinnat tarvittavista materiaaleista
oli tehty kesän mittaan tein tilaukset ja sovin toimitukset. Jatkossa oli tarvittaessa yhteydessä tavarantoimittajiin.
Hoidin myös kiintokalusteiden toimituksen yhteydessä tulleet reklamaatiot, jotka
olisivat työllistäneet urakoitsijaa kohtuuttomasti, sillä toimitukset olivat aivan sekaisin.
Sisustussuunnittelijan toimenkuvasta poiketen olin työmaalla lähestulkoon päivittäin rakentamisen viimeisten viiden viikon ajan. Vastuullani oli tarkistaa että
materiaalit riittivät työvaiheiden suorittamiseen ja ohjeistaa työntekijöitä pintojen
tekovaiheissa. Tarvittaessa kävin hakemassa tarvittavia materiaaleja.
Koko projektin ajan toimin myös linkkinä asiakkaan ja urakoitsijan välillä. Hoidin
heidän välistä viestintää. Uskon että tämä oli suuri helpotus urakoitsijalle, sillä
hänen ei tarvinnut pohtia kaikkia asiakkaan ehdotuksia ja toiveita työn ohella.
Minä ikään kuin toimin suodattimena tässä, blokkasin puolin ja toisin ideat jotka
eivät olleet toteutuskelpoisia. Pyrin toki aina hakemaan kompromisseja toiveisiin, jotta kummallekkin osapuolelle jäisi hyvä fiilis.
Ammatillisen pätevyyteni voin todeta olemalla tyytyväinen kummankin huoneiston ilmeeseen. Joitakin asioita olisi voinut hioa tarkemmin, jos olisin tiennyt
kuinka ne lopullisesti toteutetaan. Siinä vaiheessa kun tilanne oli aina käsillä, ei
juurikaan ollut aikaa miettiä asiaa kauan. Alussa hiukan hirvitti, että pysyykö
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näin suuri kokonaisuus halussa ja varsinkin kun, molemmat huoneistot olivat
erilaiset pohjaltaan ja tyyliltään. Huoneistot ovat avaran oloisia ja valoisia sekä
tila ratkaisut toimivia.
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7 Pohdinta

Projekti oli kohtalaisen pitkä ajallisesti, mutta rakentamisaika lyhyt. Aika ajoin
tuntui turhauttavalta koko projekti, sillä jouduin useaan kertaan käymään läpi
samoja asioita työmaalla. Tilanteet rakennusvaiheessa tulivat todella nopeasti
eteen ja vastauksia tilanteeseen oli löydyttävä nopeasti. Oli pystyttävä tekemään nopeita päätöksiä. Ja koska huoneistot ovat erilaiset samanlaisissa tilanteita ei varsinaisesti tullut vastaan vaan aina oli uusia haasteita vastassa.

Haasteensa antoi myös budjetti. Jouduin tekemään useita kompromisseja sekä
myönnytyksiä, jotta voitiin saavuttaa kaikkia osapuolia tyydyttävä lopputulos.
Myydyn huoneiston puolella oli pidettävä mielessä, että budjetista ei saa lipsua,
sillä se vaikuttaa suoraan myyntivoittoon ja urakoitsijan ¨palkkaan¨.

Tällä hetkellä voin sanoa, että oma päättämättömyyteni on heikkouteni. Ehkä
hetkittäin aiheutin työmiehissä tuskastumista omien päätösteni pyörtämisessä.
Se mitä aikaisemmin olin päättänyt, saattoi aika ajoi muuttua hyvinkin täpärällä
hetkellä. Onko se nyt sitten vielä haparointia ja oman ammatillisen identiteetin
kasvua vaiko luonteenpiirteen omaista työskentelytapaa, vaikea sanoa vielä.
Saamani palaute asiakkaalta ja urakoitsijalta olivat kannustavia ja kertoivat että
olen tehnyt oikeita asioitakin matkan varrella, vaikka välillä tuntui että kompastelen kovastikin päätöksissä.

Luottamus omiin valintoihin oli ajoittain kovalla koetuksella. Erityisesti huoneisto
1:n keittiön välitilan oranssi laatta sai ulkopuolisilta ihmisiltä enemmän negatiivista palautetta kuin positiivista. Hetkittäin jo pohdinkin, että olikohan se viisas
valinta. Toisaalta asiakas oli siihen todella tyytyväinen ja sain sitä kautta vahvistuksen sille, että olin tehnyt kuitenkin oikean valinnan.

Asiakkaan palautteen perusteella voisi päätellä, että tämän tyyppiselle rakentamiselle löytyisi ostajakuntaa. Monelle rakentamisesta tietämättömälle kynnys
lähteä rakennusprojektiin itsenäisesti on korkea, sillä rakentamisessa on paljon
tekijöitä jotka vaikuttavat lopputulokseen. On osattava hakea oikeanlaista tont-
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tia, valittava rakentaja sekä rakennustapa, löydettävä talomalli / toimittaja, haettava tarvittavat luvat, etsiä vastaavat työnjohtajat jne. Tehtävälista on pitkä ja
monelle varmaan haastava jos ei tunne esim. alueen rakentajia.
Markkinoilla on paljon tarjolla niitä perusratkaisuja taloissa ja kaikille tämä taso
ei ole riittävä, he toivovat enemmän persoonallisuutta ja oman elämän tilanteen
huomioivaa ratkaisua asumiseen. Tässä voisi olla uuden liiketoiminta mallin
poikanen.

Projektin aikana opin suurien kokonaisuuksien hallintaa ja sain uskoa että onnistun myös pitämään langat käsissäni. Sisustussuunnittelijana näen kokonaisuuden pidemmälle kuin esim. työmiehet ja näin ollen esim. sille kovasti kommentoidulle oransille välitilan laatalle oli tulossa irtokalusteissa ja tekstiileissä
jatkoa. On vain jaksettava uskoa itseensä ja siihen intuitioon mikä kohteesta
kulloinkin tulee.

Kokonaisuutena olen tyytyväinen kummankin huoneiston ilmeeseen. Oman aikatauluni ja jaksamiseni takia jouduin hiukan vetäytymään huoneisto 1:den loppusilauksesta eli irtokalusteiden ja tekstiilien valinnasta. Olin kuitenkin suurimpien kalusteiden, kuten sohva ja tv-taso, valinnassa mukana. Olimme keskustelleet asiakkaan kanssa matkanvarrella väreistä ja kalustesijoittelusta, joten he
selvisivät tehtävästään hyvin. Ja tosihan on myös se, ettei kaikkia kalusteta voi
ostaa kerralla uutena. Tuohan se persoonallisuutta ja tunnelmaa sisustukseen
kun siellä on mukana myös jotain vanhaa.
Projekti oli kokonaisuutena haastava ja antoisa. Se opetti pitkäjänteisyyttä ja
kärsivällisyyttä minulle ja vahvisti ammatillista identiteettiäni. Opin myös ymmärtämään paremmin rakentamisen teknistä puolta ja sen tuomia lainalaisuuksia.
Pystyn tulevaisuudessa hyödyntää suunnitteluissani saamaani tietoa elementtirakentamisesta ja sen erityispiirteistä. Tilasuunnittelu oli yksi mieluisimmista
vaiheista ja sainkin projektin paljon tietoa mitoituksista ja toiminnallisuudesta.
Koen että nimenomaan tilojen ja toimintojen suunnittelu on minun ominta alaani.
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Liite 1

Huonekortit Huoneisto 1
Suunnittelija:
PKAMK, muotoilun koulutusohjelma Sisus-

Kohde: Huoneisto 1

tusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu

Katja Ratilainen 0800817
Puh: 050-5411014

Pintamateriaalit:
Lattia: Laatta Kaakelikeskus, Dot Saintes Moca
45*45
Sauma: Kaakelikeskus, Mira Supercolour 123

Seinät: Tikkurila Harmony Y 481
Tehosteseinä J482
Katto: Starkki, MDF-paneeli, hopeasaarni

Listat: Katto, mdf, hopeasaarni
Lattia, mdf valkoinen

Kiintokalusteet:
Kalustemaailma Keittiöt
Liukuovikaapistot:
Runko: Osasävyt tumma pähkinä
Ovet: Pähkinä/peili

Tila: Eteinen

1(16)

Liite 1
Suunnittelija:
PKAMK, muotoilun koulutusohjelma Sisus-

Kohde: Huoneisto 1

tusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu

Katja Ratilainen 0800817
Puh: 050-5411014

Pintamateriaalit:
Lattia: Laatta Kaakelikeskus, Dot Saintes Moca
45*45
Sauma: Kaakelikeskus, Mira Supercolour 123

Seinät: Tikkurila Harmony Y481

Välitila: Laatta: K-Rauta, Primus Victoria,
Orange Glossy, 10*20 kaapistojen väliin. Lieden
taakse vastaava valkoinen laatta valkoinen.
Sauma: Oransille laatalle Kiilto tummanruskea
Valkoiselle Kiilto marmorinvalkea

Katto: Starkki, MDF-paneeli, hopeasaarni

Listat: Katto, mdf, hopeasaarni
Lattia, mdf valkoinen

Tila: Keittiö

2(16)

Liite 1
Kiintokalusteet:
Kalustemaailama Keittiöt
Ovimalli : Yläovi Oktavia, kalvo valkea
Alaovi Oktavia, kalvo tummapähkinä
Lasikehysovet: Alumiinikehys
etsattu lasi

Taso: R5152VV nussblock wenge

Runko: Osasävyt runko valkea, näkyvät päädyt
tumma pähkinä
Vedin: Rooma
Allas: 1-altainen valutustasolla upotus tasoon
Hana: Mora MMIX K6

Kodinkoneet:
Musta Pörssi:
Whirlpool:
Jääkaappi WM 1865X, teräs
Kaappipakastin WM 1843A+NFX, teräs
Astianpesukone ADPY 1330IX, teräs
Erillisuuni AKZ 237W, teräs
Induktiotaso ACM 702/NE
Saarekeliesituuletin AKR 810 ruostumaton teräs
Kalusteeseen sijoitettava mikro AMW 498IX

3(16)

Liite 1
Takka-leivinuuni:
Tiileri Tyyne funkkis, pinta rapattu/laatoitettu
valkoinen.
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Liite 1
Suunnittelija:
PKAMK, muotoilun koulutusohjelma Sisus-

Kohde: Huoneisto 1

tusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu

Katja Ratilainen 0800817
Puh: 050-5411014

Pintamateriaalit:
Lattia: Laatta Kaakelikeskus, Dot Saintes Moca
10*10
Sauma: Kaakelikeskus, Mira Supercolour 123

Seinät: Tikkurila Harmony Y 481 ja tehosteseinä J 482
Välitila: Kaakelikeskus, AA Mate Gris 25*40
seinälaatta.
Sauma: Kaakelikeskus Mira Supercolour 115

Katto: K-Rauta, Siparila kuusipaneeli,
valkovahattu
Listat: Katto, puulista, valkovahattu

Kiintokalusteet:
Kalustemaailma Keittiöt
Ovimalli : Vaalea tammi L548

Taso: R5152VV nussblock wenge

Runko: Osasävyt runko valkoinen, näkyvät
osat tumma pähkinä
Sokkelijalka: 150 alumiini

Vedin: Rooma RST
Allas: 1-altainen upotus tasoon

Tila: Kodinhoitohuone
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Liite 1

Hana: Mora MMIX K6

6(16)

Liite 1
Suunnittelija:
PKAMK, muotoilun koulutusohjelma Sisus-

Kohde: Huoneisto 1

tusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu

Katja Ratilainen 0800817
Puh: 050-5411014

Pintamateriaalit:
Lattia: K-Rauta, Cello laminaatti 8226 pähkinä
humidor

Seinät: Tikkurila Harmony Y481
Tehosteseinä: pääväri N 388 ja raita J367.
Katto: Starkki, MDF-paneeli, hopeasaarni

Listat: Katto, mdf, hopeasaarni
Lattia, mdf valkoinen

Kiintokalusteet ja irtokalusteet:
Kalustemaailama Keittiöt
Liukuovikaapistot:
Runko: Osasävy tumma pähkinä
Ovet: Valkoinen/pähkinä

Tila: Lastenhuone 1

7(16)

Liite 1
Suunnittelija:
PKAMK, muotoilun koulutusohjelma Sisus-

Kohde: Huoneisto 1

tusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu

Katja Ratilainen 0800817
Puh: 050-5411014

Pintamateriaalit:
Lattia: K-Rauta, Cello laminaatti 8226 pähkinä
humidor

Seinät: Tikkurila Harmony Y481
Tehosteseinä: pääväri K301 ja raita J337
Katto: Starkki, MDF-paneeli, hopeasaarni
Listat: Katto, mdf, hopeasaarni
Lattia, mdf valkoinen

Kiintokalusteet ja irtokalusteet:
Kalustemaailama Keittiöt
Liukuovikaapistot:
Runko: Osasävyt runko valkea, näkyvät tumma
pähkinä
Ovet: Valkoinen/pähkinä

Tila: Lastenhuone 2

8(16)

Liite 1
Suunnittelija:
PKAMK, muotoilun koulutusohjelma Sisus-

Kohde: Huoneisto 1

tusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu

Katja Ratilainen 0800817
Puh: 050-5411014

Pintamateriaalit:
Lattia: K-Rauta, Cello laminaatti 8226 pähkinä
humidor

Seinät: Tikkurila Harmony Y481
Tehosteseinä: Tehosteseinä J482

Katto: Starkki, MDF-paneeli, hopeasaarni

Listat: Katto, mdf, hopeasaarni
Lattia, mdf valkoinen

Kiintokalusteet ja irtokalusteet:
Kalustemaailma Keittiöt
Liukuovikaapistot:
Runko: Osasävyt runko valkea, näkyvät tumma
pähkinä
Ovet: Valkoinen/pähkinä

Tila: Makuuhuone

9(16)

Liite 1
Suunnittelija:
PKAMK, muotoilun koulutusohjelma Sisus-

Kohde: Huoneisto 1

tusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu

Katja Ratilainen 0800817
Puh: 050-5411014

Pintamateriaalit:
Lattia: K-Rauta, Cello laminaatti 8226 pähkinä
humidor

Seinät: Tikkurila Harmony Y481
Tehosteseinä: Tikkurila Harmony J367 Mosaiikki

Katto: Starkki, MDF-paneeli, hopeasaarni

Listat: Katto, mdf, hopeasaarni
Lattia, mdf valkoinen

Kiintokalusteet ja irtokalusteet:
Kalustemaailama Keittiöt
Liukuovikaapistot:
Runko: Osasävyt runko valkea, näkyvät tumma
pähkinä
Ovet: valkoinen/pähkinä

Tila: Työhuone

10(16)

Liite 1
Suunnittelija:
PKAMK, muotoilun koulutusohjelma Sisus-

Kohde: Huoneisto 1

tusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu

Katja Ratilainen 0800817
Puh: 050-5411014

Pintamateriaalit:
Lattia: Laatta Kaakelikeskus, Dot Saintes Moca
45*45
Sauma: Kaakelikeskus, Mira Supercolour 123

Seinät: Tikkurila Harmony Y481
Tehosteseinä: Tupatarvike, verhoilukivi ICB-

JA01, musta
Katto: Starkki, MDF-paneeli, hopeasaarni

Listat: Katto, mdf, hopeasaarni
Lattia, mdf valkoinen

Takka-leivinuuni:
Tiileri Tyyne funkkis, pinta rapattu valkoinen.
Takan viereen puun säilytys tila, kuvan mukaisesti.

Tila: Olohuone

11(16)

Liite 1
Suunnittelija:
PKAMK, muotoilun koulutusohjelma Sisus-

Kohde: Huoneisto 1

tusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu

Katja Ratilainen 0800817
Puh: 050-5411014

Pintamateriaalit:
Lattia: Kaakelikeskus, Laatta Dot Saintes Moca
10*10
Sauma: Kaakelikeskus, Mira Supercolour 123

Seinät: Kaakelikeskus, AA Mate Gris 25*40
seinälaatta. Laatoitetaan työpiirroksen mukaan.
Sauma: Kaakelikeskus Mira Supercolour 115
Tehosteseinä: Kaakelikeskus, AA Argos Dark
Grey 30*60. Laatoitetaan työpiirroksen mukaan.
Sauma: Kaakelikeskus, Mira Supercolour 123

Katto: Erikoispuu Parkkinen,
tervaleppä/lämpöhaapa
Parafiiniöljyllä käsitelty

Tila: Pesuhuone

12(16)

Liite 1
Vesikalusteet:
Hana: Mora Rexx T5
Suihkusetti: Mora MMIX S5

WC-istuin: K-Rauta, Westerbergs norden, piilo-

viemärimalli S-lukolla

13(16)

Liite 1
Suunnittelija:
PKAMK, muotoilun koulutusohjelma Sisus-

Kohde: Huoneisto 1

tusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu

Katja Ratilainen 0800817
Puh: 050-5411014

Pintamateriaalit:
Lattia: Kaakelikeskus, laatta Dot Saintes Moca
10*10
Sauma: Kaakelikeskus, Mira Supercolour 123

Seinät: Tikkurila Harmony Y481
Tehosteseinä: Tervaleppä/lämpöhaapa
Parafiiniöljyllä käsitelty.
Katto: K-Rauta, Siparila kuusipaneeli,
valkovahattu
Listat: Katto, puulista, valkovahattu

Kiintokalusteet:
Kalustemaailama Keittiöt
Ovimalli : Vaalea tammi L548

Taso: R5152VV nussblock wenge

Runko: Osasävyt runko valkoinen

Sokkelijalka: 150 alumiini

Vedin: Rooma RST

Tila: Pukuhuone
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Liite 1
Suunnittelija:
PKAMK, muotoilun koulutusohjelma Sisus-

Kohde: Huoneisto1

tusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu

Katja Ratilainen 0800817
Puh: 050-5411014

Pintamateriaalit:
Lattia: Kaakelikeskus, Laatta Dot Saintes Moca
10*10
Sauma: Kaakelikeskus, Mira Supercolour 123
Seinät: Erikoispuu Parkkinen, paneeli,
Tervaleppä/lämpöhaapa
Parafiiniöljyllä käsitelty.
Kiukaan tausta: Tupatarvike, verhoilukivi ICBJA01, musta
Katto: Erikoispuu Parkkinen, paneeli,
Tervaleppä/lämpöhaapa
Parafiiniöljyllä käsitelty.

Kiuas:
Iki-kiuas, Sähkö IKI

Lauteet:
Erikoispuu Parkkinen, lämpöhaapa
Parafiiniöljyllä käsitelty

Tila: Sauna

15(16)

Liite 1
Suunnittelija:
PKAMK, muotoilun koulutusohjelma Sisus-

Kohde: Huoneisto 1

tusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu

Katja Ratilainen 0800817
Puh: 050-5411014

Pintamateriaalit:
Lattia: Kaakelikeskus, Laatta Dot Saintes Moca
10*10
Sauma: Kaakelikeskus, Mira Supercolour 123

Seinät: Kaakelikeskus, AA Mate Gris 25*40
seinälaatta. Laatoitetaan työpiirroksen mukaan.
Sauma: Kaakelikeskus Mira Supercolour 115

Tehosteseinä: Kaakelikeskus, AA Argos Dark
Grey 30*60. Laatoitetaan työpiirroksen mukaan.
Sauma: Kaakelikeskus, Mira Supercolour 123

Katto: Starkki, MDF-paneeli, hopeasaarni

Listat: Katto, mdf, hopeasaarni

Vesikalusteet:
Hana: Starkki, Mora Rexx
WC-istun: K-Rauta, Westerbergs norden piilo-

viemärimalli S-lukolla.

Tila: WC
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Liite 2

Huonekortti Huoneisto 2
Suunnittelija:
PKAMK, muotoilun koulutusohjelma Sisus-

Kohde: Huoneisto 2

tusarkkitehtuuri ja kaluste suunnittelu

Katja Ratilainen 0800817
Puh: 050-5411014

Pintamateriaalit:
Lattia: Laatta Kaakelikeskus, Dot Saintes Silver
45*45
Sauma: Kaakelikeskus, Mira Supercolour 121
Seinät: Teknos NCS S 1000-N
Katto: Starkki, MDF-paneeli, hopeasaarni

Listat: Katto, mdf, hopeasaarni
Lattia, mdf valkoinen

Kiintokalusteet:
Kalustemaailma Keittiöt
Liukuovikaapistot:
Eteinen:
Runko: Vaalea tammi
Ovet: Tammi/kirkaspeili
Aula:
Runko: Vaalea tammi
Ovet: Tammi/harjattu teräs

Tila: Eteinen
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Suunnittelija:
PKAMK, muotoilun koulutusohjelma Sisus-

Kohde: Huoneisto 2

tusarkkitehtuuri ja kaluste suunnittelu

Katja Ratilainen 0800817
Puh: 050-5411014

Pintamateriaalit:
Lattia: Laatta Kaakelikeskus, Dot Saintes Silver
45*45
Sauma: Kaakelikeskus, Mira Supercolour 121
Seinät: Teknos NCS S 1000-N

Välitila: Laatta Kaakelikeskus, Antica Vintage
Acier 50*50 välitila
Tehoste: Laatta Kaakelikeskus, Boxer Alubrush 30,5*30,5
Sauma: Kaakelikeskus, Mira Supercolour 121
Saareke: Starkki, UPM Laine-paneeli, kuultovalkoinen
Katto: Starkki, MDF-paneeli, hopeasaarni

Listat: Katto, mdf, hopeasaarni
Lattia, mdf valkoinen

Tila: Keittiö

Liite 2
Kiintokalusteet:
Kalustemaailama Keittiöt
Ovimalli : Valkea tammi L548
Lasikehysovet: Alumiinikehys
etsattu lasi
Taso: E018SK, tammi

Runko: Osasävyt runko valkea, näkyvät päädyt
vaalea tammi

Vedin: Rooma
Allas: 1-altainen upotus tasoon
Keittiöhana: Mora MMIx K6 pesukoneventtiilein

Kodinkoneet:
Musta Pörssi:
Whirlpool:
Jääkaappi WM 1865X, teräs
Astianpesukone ADPY 1330IX, teräs
Erillisuuni AKZ 237W, teräs
Induktiotaso ACM 702/NE
Liesituuletin

3(15)

Takka-leivinuuni:
Tiileri Tuulia funkkis, pinta laatoitettu osittain ja
osin maalattu.

Liite 2
Suunnittelija:
PKAMK, muotoilun koulutusohjelma Sisus-

Kohde: Huoneisto 2

tusarkkitehtuuri ja kaluste suunnittelu

Katja Ratilainen 0800817
Puh: 050-5411014

Pintamateriaalit:
Lattia: Laatta Kaakelikeskus, Dot Saintes Silver
10*10
Sauma: Kaakelikeskus, Mira Supercolour 121

Seinät: Teknos NCS S 1000-N

Välitila: Kaakelikeskus, CRT Garda Olivo
25*40
Sauma: Kaakelikeskus Mira Supercolour 123
Katto: Starkki, MDF-paneeli, hopeasaarni
Listat: Katto, mdf, hopeasaarni
Lattia, mdf valkoinen

Tila: Kodinhoitohuone
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Kiintokalusteet:
Kalustemaailma Keittiöt
Ovimalli : Tumma tammi L547

Taso: Platina tina A793LU

Runko: Osasävyt runko valkoinen

Sokkelijalka: 150 alumiini

Vedin: Rooma RST
Allas: 1-altainen upotus tasoon

Hana: Mora MMIx K6 pesukoneventtiilein

Liite 2
Suunnittelija:
PKAMK, muotoilun koulutusohjelma Sisus-

Kohde: Huoneisto 2

tusarkkitehtuuri ja kaluste suunnittelu

Katja Ratilainen 0800817
Puh: 050-5411014

Pintamateriaalit:
Lattia: Laminaatti, K-Rauta, Egger Spirit
Seinät: Teknos NCS S 1000-N
Katto: Starkki, MDF-paneeli, hopeasaarni

Listat: Katto, mdf, hopeasaarni
Lattia, mdf valkoinen

Kiintokalusteet ja irtokalusteet:
Kalustemaailama Keittiöt
Liukuovikaapistot:
Runko: Vaalea tammi
Ovet: Valkoinen/Tammi

Tila: Lastenhuone 1
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Suunnittelija:
PKAMK, muotoilun koulutusohjelma Sisus-

Kohde: Huoneisto 2

tusarkkitehtuuri ja kaluste suunnittelu

Katja Ratilainen 0800817
Puh: 050-5411014

Pintamateriaalit:
Lattia: Laminaatti, K-Rauta, Egger Spirit

Seinät: Teknos NCS S 1000-N

Katto: Starkki, MDF-paneeli, hopeasaarni

Listat: Katto, mdf, hopeasaarni
Lattia, mdf valkoinen

Kiintokalusteet ja irtokalusteet:
Kalustemaailama Keittiöt
Liukuovikaapistot:
Runko: Vaalea tammi
Ovet: Valkoinen/tammi

Tila: Lastenhuone 2

Liite 2
Suunnittelija:
PKAMK, muotoilun koulutusohjelma Sisus-

Kohde: Huoneisto 2

tusarkkitehtuuri ja kaluste suunnittelu

Katja Ratilainen 0800817
Puh: 050-5411014

Pintamateriaalit:
Lattia: Laminaatti, K-Rauta, Egger Spirit
Seinät: Teknos NCS S 1000-N
Tehosteseinä: Itä-Suomen sisustus ja väri,
Båros tapetti SOUL 8358
Katto: Starkki, MDF-paneeli, hopeasaarni

Listat: Katto, mdf, hopeasaarni
Lattia, lattian sävyyn sopiva

Kiintokalusteet ja irtokalusteet:
Kalustemaailma Keittiöt
Liukuovikaapistot:
Runko: Vaalea tammi
Ovet: harjattu teräs/tammi

Tila: Makuuhuone
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Suunnittelija:
PKAMK, muotoilun koulutusohjelma Sisus-

Kohde: Huoneisto 2

tusarkkitehtuuri ja kaluste suunnittelu

Katja Ratilainen 0800817
Puh: 050-5411014

Pintamateriaalit:
Lattia: Laatta Kaakelikeskus, Dot Saintes Silver
45*45
Sauma: Kaakelikeskus, Mira Supercolour 121

Seinät: Teknos NCS S 1000-N
Tehoste: Starkki, UPM Laine-paneeli, kuultovalkoinen
Katto: Starkki, MDF-paneeli, hopeasaarni

Listat: Katto, mdf, hopeasaarni
Lattia, mdf valkoinen

Tila: Olohuone

Liite 2
Takka-leivinuuni:
Tiileri Tuulia funkkis, osittain laatoitettu ja osittain maalattu pinta.

’
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Suunnittelija:
PKAMK, muotoilun koulutusohjelma Sisus-

Kohde: Huoneisto 2

tusarkkitehtuuri ja kaluste suunnittelu

Katja Ratilainen 0800817
Puh: 050-5411014

Pintamateriaalit:

Tila: Pesuhuone

Liite 2
Lattia: Kaakelikeskus, Laatta Dot Saintes Silver
10*10
Sauma: Kaakelikeskus, Mira Supercolour 121

Seinät: Kaakelikeskus, AA Mate Gris 25*40
seinälaatta. Laatoitetaan työpiirroksen mukaan.
Sauma: Kaakelikeskus Mira Supercolour 115
Tehosteseinä: Kaakelikeskus, Marazzi Vanity
Frost 30*60. Laatoitetaan työpiirroksen mukaan.
Sauma: Kaakelikeskus, Mira Supercolour 115

Katto: Erikoispuu Parkkinen, Lämpökäsitelty
haapa/ tervaleppä
Parafiiniöljyllä käsitelty

Vesikalusteet:
Hana: Mora Rexx T5
Suihkusetti: Mora MMIX S5

WC-istuin: K-Rauta, Westerbergs norden, piilo-

viemärimalli S-lukolla
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Suunnittelija:
PKAMK, muotoilun koulutusohjelma Sisus-

Kohde: Huoneisto 2

tusarkkitehtuuri ja kaluste suunnittelu

Katja Ratilainen 0800817
Puh: 050-5411014

Pintamateriaalit:
Lattia Kaakelikeskus, Laatta Dot Saintes Silver
10*10
Sauma: Kaakelikeskus, Mira Supercolour 121
Seinät: Erikoispuu Parkkinen, Lämpökäsitelty
haapa/ tervaleppä
Parafiiniöljyllä käsitelty
Kiukaan tausta: Kaakelikeskus, Marazzi Vanity
Frost 30*60.
Sauma: Kaakelikeskus Mira Supercolour 115
Katto: Erikoispuu Parkkinen, Lämpökäsitelty
haapa/ tervaleppä
Parafiiniöljyllä käsitelty

Kiuas:
Harvia Forte hetivalmis

Lauteet:
Erikoispuu Parkkinen, Lämpökäsitelty haapa
Kiinanpuuöljyllä käsitelty

Tila: Sauna

Liite 2
Suunnittelija:
PKAMK, muotoilun koulutusohjelma Sisus-

Kohde: Huoneisto 2

tusarkkitehtuuri ja kaluste suunnittelu

Katja Ratilainen 0800817
Puh: 050-5411014

Pintamateriaalit:
Lattia: Kaakelikeskus, Laatta Dot Saintes Silver
10*10
Sauma: Kaakelikeskus, Mira Supercolour 121

Seinät: Tupatarvike Rexona Bianco 25*35 seinälaatta.
Sauma: Kaakelikeskus Mira Supercolour 115
Tehoste: Starkki, UPM Laine-paneeli, kuultovalkoinen

Katto: Starkki, MDF-paneeli, hopeasaarni

Listat: Katto, mdf, hopeasaarni

Vesikalusteet:
Hana: Starkki, Mora Rexx
WC-istuin: K-Rauta, Westerbergs norden, piilo-

viemärimalli S-lukolla

Tila: WC
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