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Opinnäytetyön aiheena on apteekkisisustus. Toimeksiantajana on Siikajoen apteekin apteekkari 

Heikki Pitkänen. Opinnäytetyön päätutkimuskysymys selvittää minkälainen on toimiva ja viihtyisä 

apteekkisisustus.  Toinen tutkimuskysymys keskittyy siihen mitä asioita on hyvä huomioida 

apteekkisisustusta suunniteltaessa. 

 

 Opinnäytetyössä suunnitellaan Siikajoen apteekkiin uusi ilme. Tavoitteena  on saada apteekkiin 

näkyvä muutos pienillä muutoksilla. Lisäksi selvitetään mitä asioita täytyy ottaa huomioon 

käytännössä apteekkisuunnittelua tehdessä. 

 

Tutkimusmetodeina käytetään havainnointia ja haastatteluja. Kirjallisuuskatsauksella työlle luodaan 

teoreettista pohjaa.  

 

Opinnäytetyössä tuodaan esiin apteekkisuunnitteluun vaikuttavat asiat. Nämä asiat huomioiden 

Siikajoen apteekkiin suunnitellaan asiakkaan toiveiden mukainen apteekkisisustuksen muutos. 

Lopputuloksena on asiakkaille sekä henkilökunnalle viihtyisämpi apteekki. Muutoksella pyritään 

selkeyttämään apteekkia ja kasvattamaan siten apteekin myyntiä. 
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The object of this bachelor’s thesis is to plan an interior design for a pharmacy store. The aim of 

this thesis is to find answers to following questions: What aspects are relevant when considering the 

functionality and comfort of a pharmacy? Which things are essential when considering interior 

design for pharmacy stores? This thesis has been implemented for the client Heikki Pitkänen who 

works as an apothecary and runs the pharmacy store in Siikajoki. 

 

An interior design plan for Siikajoki pharmacy store will be planned in this thesis. The aim of the 

interior design plan is to achieve a significant change in a customer’s pharmacy with little effort. 

The main focus includes a study of the areas that should be considered while designing an interior 

for a pharmacy. 

 

The research methods used in this thesis are perception and interviews. Book reviews create a solid 

theoretical ground concerning the aim of the thesis.   

 

As a result, an interior design plan will be planned for and implemented in the client’s pharmacy 

store. The pharmacy store will be cozier and more functional, which may improve its sales. 


