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AbstractTiivistelmä
Arkkitehtuurissa detalji liitetään usein moduleihin, 
komponentteihin, yksiköihin, liitoksiin tai 
päinvastaisesti ornamentiikkaan, tyyliin tai 
koristeluun. Detalji on verrannollinen aina siihen 
minkälaista kokonaisuutta katsotaan. Tila on 
rakennuksen detalji ja rakennus kaupungin detalji. 
Hyvät detaljit muodostavat kokonaisuuden, joka 
on visuaalisesti eheä ja toimiva. Tämä kokonaisuus 
on kestävä,  huomioi tekniikan, arkkitehtuurin ja 
budjetin. Detaljit yhdessä kertovat tilan tekijästä, 
suunnittelijasta ja laadusta.

Tilasuunnittelun puolella detalji on tällä hetkellä 
määritelty suppeasti ja etsin opinnäytetyössäni 
vastausta siihen, mikä detaljin merkitys on 
tilasuunnittelussa. Opinnäyteytyön alusta 
lähtien olen havainnoinut erilaisia detaljeja 
toimintoympäristössäni ”DETAIL  DIARY” 
päiväkirjaani. Omien ajatusteni lisäksi 
tutkimusmateriaalina toimii sisustusarkkitehdeille 
toteutetut ammattilaishaastattelut ja kirjalliset 
lähteet.

Detaljien suunnittelun helpottamiseksi olen 
jakanut detaljeja havaitsemiini kategorioihin ja 
muodostanut detaljityökaluja.  Lopuksi kokeilen  
detaljityökalujen käyttöä suunnittelutyössä ja sitä  
vaikuttaako työkalujen käyttö lopputulokseen. 
Suunnittelukohteenani on Messilän hiihtokeskuksen 
hotellihuone, jossa erilaiset funktionaaliset ja 
esteettiset vaatimukset kohtaavat pienen tilan sisällä.

Opinnäytetyöni päämäärä on selvittää itselleni ja 
muille detaljin merkitys tilasuunnittelussa ja se 
miten detaljien huomioonottaminen voisi helpottua 
erilaisten työkalujen kautta.

In architecture detail is often understood as modules, 
components, units, joints or controversially as 
ornaments, style or decorations. Detail is always 
comparative to the whole that is examined. Interior 
is a detail in a building and a building is a detail in a 
city. Well done details form a whole that is visually 
coherent and functional. This whole is durable, 
technical, pays attention to the architecture and 
budget. Details together tell  about the maker, 
designer and quality of the space.

Detail is currently defined concisely in spatial design 
and that is why I am looking for the meaning of 
details in spatial design in my graduation work. I 
have been taking notes about different details in my 
“Detail Diary” since my graduation work started. In 
addition to my diary I have also interviewed interior 
design professionals and read literature to enhance 
my study.

To ease the design of details I have categorized 
different details and created detail tools. In the 
end of my study I test my tools to see if they affect 
on the design outcome. My design case is a hotel 
room located in Messilä ski resort where different 
functional and aesthetical needs are combined 
within a small space.

The goal of my graduation work is to figure out for 
myself and to the others what the meaning of details 
is in spatial design and how could the design process 
of details be easier through different detail tools.



1.  Johdanto
1.1 AIHE JA TAUSTAT

Detaljeista tilasuunnittelussa löytyy tällä hetkellä 
hyvin vähän teoreettisia kirjoituksia. Sama pätee 
myös ylätieteeseen arkkitehtuurin, vaikka detaljit 
ovat tärkeä osa arkkitehtuurin kokonaisuutta. 
(1) Detalji on otettu monina aikoina itsestään 
selvyytenä. Arkkitehdit ja teoreetikot eivät ole 
olleet kiinnostuneita detaljeista niin paljon että 
olisivat kirjoittaneet kattavaa teoria- tai historiakirjaa 
detaljeista arkkitehtuurissa. Tämä on erikoista, sillä 
detalji esiintyy erilaisten arkkitehtuuria käsittelevien 
kirjojen sivuilla 1600-luvulta eteenpäin, kun 
käsitellään tietoa siitä miten detalji piirretään.  (2)

Arkkitehtuurissa detalji liitetään usein moduleihin, 
komponentteihin, yksiköihin, liitoksiin tai 
päinvastaisesti ornamentiikkaan, tyyliin tai 
koristeluun. Detalji on kuitenkin verrannollinen aina 
siihen minkälaista kokonaisuutta katsotaan. Tila on 
rakennuksen detalji ja rakennus kaupungin detalji. (3)

Eri aikakausina on ollut tyypillistä asettaa tietynlaiset 
detaljit toisten edelle näin luoden detaljihierarkioita. 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) kehitti 
teorian, jonka mukaan prioriteetti suunnittelussa 
tulisi aina olla kokonaisuudessa, sillä kokonaisuus 
on mahtavampi kuin sen osat yhteensä. Teorian  
soveltaminen eteenpäin on johtanut detaljin 
roolin väärentymiseen arkkitehtuurissa. Toiset 

koulukunnat pitävät detaljeja vähäpätöisempinä 
toisten ominaisuuksien esimerkiksi  lain, hygienian, 
säädöksien ja kestävän kehityksen rinnalla. (4) 
Moderni kerronnallisuus arkkitehtuurin detaljissa 
on keskittynyt detaljien yhtenevään ulkonäköön, 
mutta detalji usein alentuu arkkitehtuurin 
vahvojen konseptien edessä huonosti valituiksi tai 
toteutetuiksi detaljeiksi, toissijaisiksi seikoiksi. (5)

Syy tähän voi olla myös se että detaljiin 
panostaminen maksaa. Rem Koolhaas totesi 
aikoinaan: ” No money, no detail” ,  tarkoittaen että 
laadukas detaljeita myöten hiottu suunnittelutyö 
vaati pääomaa. (6) Rakennusprojektien paisuessa 
yhä monimutkaisemmiksi kokonaisuuksi, on hyvin 
harvinaista että detaljit tehdään juuri arkkitehdin 
suunnitelmien mukaisesti saati sitten yhden henkilön 
toimesta (7).  Rakennusteknologia on huomattavasti 
hienostuneempi kuin 100 vuotta sitten, mutta 
silti tyylillisesti olemme samassa paikassa mistä 
lähdimme modernismissa (8).

Voikin miettiä mikä arkkitehdin rooliksi jää, jos 
detaljitkin ovat siirretty insinöörien vastuulle (9). 
Rakennusmaailman puolella ajatellaan valitettavan 
usein, että mitä enemmän yksityiskohtia esimerkiksi 
julkisivussa on, sitä suurempi on riski siihen, että jokin 
menee pieleen. Tämän vuoksi ratkaisut ovat pitkälti 

standardisoituja ja vakioituja. Rakennuspuolella 
laadun heikkenemisen rakennetussa ympäristössä 
uskotaan johtuvan pidentyneistä tuotantoketjuista, 
joissa välttämättä kaikki aliurakoitsijat eivät tiedä 
tehtäviään ja rakennusprosessi on epäselvä alati 
vaihtuvien yhteistyökumppanien vuoksi. (10) 

Detalji on tästä huolimatta tärkeä arkkitehtuurin 
kokonaisuuden kannalta. Detalji on otettu 
uudelleen esille ja tulevaisuudessa joudumme 
miettimään uudelleen detaljien mahdollisuudet 
ja sen mihin niiden kehityksen kautta voimme 
päätyä. On olemassa  ainakin yksi ammattilaislehti 
nimeltään Detail, joka käsittelee ja esittelee detaljeja 
arkkitehtuurissa. Detail-lehden pääpaino on eri 
rakennustyypeissä, isoissa ja pienissä rakenteissa, 
detaljien metodeissa niin yksinkertaisissa kuin 
monimutkaisissa muodoissa. Lehti on arkkitehdeille 
suunnattu ja keskittyy ensisijaisesti detaljin 
rakenteeseen ja funktioon (10). 

Lehti ei kuitenkaan anna kaikkia vastauksia 
sisustusarkkitehdeille, sillä detaljia tarkastellaan 
erilaisesta näkökulmasta tilasuunnittelussa. 
Detaljeihin panostaminen tilasuunnittelussa saattaa 
pelastaa jonkun elämän ja yksi epäonnistunut detalji 
voi tuhota koko suunnittelukokonaisuuden. (11)

AIHE JA TAUSTAT lähteet: 
(1) AD July/Aug 2014, Profile no. 230, s.5
(2) AD July/Aug 2014, Profile no. 230,  s.18
(3) AD July/Aug 2014, Profile no. 230 , s.17
(4) AD July/Aug 2014, Profile no. 230,  s.18
(5) Edward Ford , AD July/Aug 2014, Profile no. 230,  s.29
(6) AD July/Aug 2014, Profile no. 230,  s.21
(7) Christian Schittich , AD July/Aug 2014, Profile no. 230, s.39
(8) Edward Ford , AD July/Aug 2014, Profile no. 230,  s.35
(9) Patrik Schumacher, AD July/Aug 2014, Profile no. 230,  s.46
(10)  http://blogit.skanska.fi/2014/12/mika-rakentamisen-laadussa-mattaa/ 
(11) Christian Schittich , AD July/Aug 2014, Profile no. 230, s.39
(12)  AD July/Aug 2014, Profile no. 230,  s.18-19  

Listojen  huolimattomasti
toteutettu jatkotapa.

Kuva tekijän.

Sviitin sähkökatkaisijan 
paikkaa ei ole mietitty 

sopimaan listojen 
leveyksien kanssa.

 Kuva: Essi Ilola.  

Valaisimen huoltoluukku 
on sijoitettu valokeilaan.

Kuva tekijän.

Laatan saumat eivät 
kohtaa , vaikka 

laattakoko on sama 
seinässä ja lattiassa.

Kuva tekijän.
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1.2 TUTKIMUSASETELMA

Etsin maisterintyössäni detaljien merkitystä 
tilasuunnittelussa. Mikä lasketaan detaljiksi 
tilasuunnittelussa? Miksi detaljeihin kannattaa 
panostaa suunnittelutyössä ja mikä on syy siihen 
,että detaljit ovat usein laiminlyöty nykyisissä 
tiloissa? Mitkä toimenpiteet voisivat johtaa detaljien 
parempaan suunnitteluun?   

Opinnäyteytyön alusta lähtien olen havainnoinut 
erilaisia detaljeja toimintoympäristössäni 
”DETAIL DIARY” päiväkirjaani. Lainaan mietteitäni 
päiväkirjasta niihin sopivissa kappaleissa kirjallisten 
lähteiden rinnalla. Omien ajatusteni peilaamiseksi 
haastattelen alalla toimivia sisustusarkkitehtejä, 
joilta toivon saavani vastauksia pääkysymyksiini 
opinnäytetyössäni.

Detaljien suunnittelun helpottamiseksi olen jakanut 
detaljeja havaitsemiini kategorioihin.  Lopuksi 
kokeilen itse käytännössä detaljityökalujen käyttöä 
suunnittelutyössä ja sitä  vaikuttaako kategorisointi ja 
detaljien tunnistaminen heti projektin alkuvaiheessa 
niiden onnistuneeseen toteuttamiseen. 

Suunnittelukohteenani on Messilän hiihtokeskuksen 
hotellihuone, jossa erilaiset funktionaaliset ja 
esteettiset vaatimukset kohtaavat pienen tilan sisällä. 
Lopussa arvioin detaljoidun tilan suunnitelman 
onnistumista kirjallisesti ja Messilän hotellilta saadun 
palautteen kautta.

1.  Johdanto

Tapetti kerrostumia  jätetty 
näkyviin pohjalaisen pirtin 

seinään.
Kuva tekijän.

DETAIL DIARY 1.5.2014

”Mielessäni on  muutaman viikon ajan pyörinyt 
ajatus detaljien tärkeydestä tilasuunnittelussa. 
Se alkoi lomani aikana viiden tähden 
hotellihuoneessa Suomessa. Ärsyynnyin 
hotellihuoneen  kylpyhuoneessa siitä että suurien 
luonnonkivilaattojen saumat eivät kohdanneet ja 
muutenkin työn jälki näytti viimeistelemättömältä. 
Suihkun korkea kynnys oli suunniteltu niin 
huonosti, että meinasin kompastua siihen ja vesi 
valui korkeudesta huolimatta wc-tilan puolelle. Vesi 
oli mahdotonta kaapia pois wc-tilasta suihkutilaan 
sillä kynnys oli liian korkea ja wc-tilan puolella 
lattiakaivoa ei ollut ollenkaan. Pyyhkiessäni wc-
tilan lattiaa pyyhkeillä, jäin pohtimaan että eivätkö 
asiakkaat vaadi enemmän jos tulevat viiden tähden 
hotelliin?

Päätin tapahtuneen vuoksi aloittaa detaljeja 
sisätiloissa tarkkailevan päiväkirjan. Aion pohtia 
detaljien merkitystä niiden ilmenemistiloissa 
esteettisyyden ja funktionaalisuuden näkökulmasta. 
Toivon että saan ajatuksia niin paljon kasaan että 
voin hyödyntää niitä tekemällä tästä aiheesta 
maisterityön. Nykyään detaljeille kun ei tunnu 
olevan aikaa, mikä on sääli, sillä juuri detaljit 
tuntuvat luovat vaikutelman siitä että tilan 
käyttäjästä välitetään. ”

8 9



2.  Määritelmät
Jotta tilasuunnittelun detaljia voidaan tutkia, on hyvä 
tietää myös detaljin määritelmä. Detalji sekoitetaan 
tilasuunnittelun puolella usein ornamenttiin ja olen 
siksi tuonut ilmi myös ornamentin määritelmän. 
Avaan näiden lisäksi tilasuunnittelun määritelmän 
ja lopuksi mikä voitaisiin määritellä detaljiksi 
tilasuunnittelussa.

2.1 DETALJI 

Suomenkielessä detalji tarkoittaa yksityiskohtaa 
tai pikkuseikkaa (1). Taiteen sanakirjassa detalji 
tarkoittaa teoksen yksityiskohtaa, yksittäistä 
piirrettä tai muotoaihetta (2). Niin suomen- kuin 
englanninkielinen detalji sana on alle 400 vuotta 
vanha ja peräisin 1600 luvulta ranskalaisesta sanasta 
détail tai détailler. Sana koostuu kahdesta osasta 
”de”  , joka tarkoittaa erottamista ja osasta ”tailler”, 
joka tarkoittaa leikkaamista. Sen juuret liittyvät 
perinteiseen filosofiseen ajatukseen, joka kuvastaa 
pieniä osia, jotka nähdään kuitenkin kokonaisuutena 
.(3) Sanalla ”detail” on kuitenkin muita merkityksiä 
kuin kokonaisuuden osan ilmaiseminen. Detalji voi 
merkitä myös asiaa tai osaa joka on tarpeeton (4).

2.2 ORNAMENTTI

Ornamentti (lat. ornamentum) on koriste tai 
dekoraatio, joka on tavallisesti geometrisesti tyylitelty 
ja useimmiten symmetrinen muoto, joka muodostaa 
rytmisen toiston.  Ornamentin ilmenemispaikkoina 
pidetään käyttöesineitä tai rakennuksia. (2) Toisaalta 
ornamentti voidaan nähdä missä tahansa missä 
se saa aikaiseksi esineen tai ihmisen ulkonäön 
parantamisen (5). Ornamentti keskittyy usein pinnan 
koristeluun tai korostaa tiettyjä yksityiskohtia (3). 

Tilasuunnittelussa ornamentin ajatellaan ilmenevän 
tilan kohdissa, missä erillaiset pinnat, materiaalit 
tai massat kohtaavat. Ornamentti voi häivyttää tai 
korostaa tuota rajaa. Parhaiten ornamentti toimii jos 
sen toteuttaa ympärillä olevien rakennusmateriaalien 
ehdoilla. Ornamentti tai sen puuttuminen sitoo tilan 
parhaillaan eheäksi taiteelliseksi kokonaisuudeksi. (4)

DETALJI  lähteet:
(1) Veli  Valpola, Suuri Sivistyssanakirja, 2000, Wsoy
(2) Riitta Konttinen ja Liisa Laajaloki , Taiteen sanakirja, 2000, Otava
(3)  AD July/Aug 2014, Profile no. 230  s.16-17
(4)  Collins English dictionary, 1994 

ORNAMENTTI  lähteet:
(2) Veli  Valpola, Suuri Sivistyssanakirja, 2000, Wsoy
(3) Riitta Konttinen ja Liisa Laajaloki , Taiteen sanakirja, 2000, Otava
(4) Christopher Alexander, Sara Ishikawa and Murray Silverstein .A 
pattern language - ,1977, Oxford University Press, s.1149
(5)  Collins English dictionary, 1994

Stazione Centrale, Milano.
Kuva tekijän.
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2.  Määritelmät

Cheongju  International 
Craft Biennale, Etelä-Korea.

Messuhallin tilat ennen
messujen rakentamista

Kuva tekijän.

2.3 TILASUUNNITTELU

Jotta voidaan tarkastella detaljeja tilasuunnittelussa, 
tulee myös ymmärtää tilasuunnittelu 
käsitteenä. Tilasuunnittelu, sisäarkkitehtuuri  tai 
sisustusarkkitehtuuri on arkkitehtuurin alalaji, joka 
keskittyy ensisijaisessti sisätilojen suunnitteluun. 
Sisäarkkitehtuurilla tarkoitetaan sisätilojen 
rakennustaiteellista suunnittelua, sommittelua ja 
muotoilua, sisältäen kiinteän ja irrallisen kalustuksen. 
(1-2) 

Rakennuksen sisäpuolisiin tiloihin alettiin kiinnittää 
huomiota samoihin aikoihin kuin ornamentin 
käyttö väheni. Tilasuunnittelun edelläkävijä oli 
Adolf Loos, joka kehitti tilankäyttösuunnitelman. 
Huoneita alettiin mitoittamaan niiden tehtävän 
ja edustuksellisen merkityksen mukaisesti. Nämä 
tarkoituksenmukaiset tilat limittyivät yhteen 
kolmiulotteiseksi tilasommitelmaksi. (3)

Tilasuunnittelu sijoittuu useimmiten jo olemassa 
olevaan tilaan, jolloin vanhan tilan huomioon 
ottaminen korostuu. Uusi ja vanha pitää pystyä 
yhdistämään eheäksi kokonaisuudeksi ja 
tulevaisuuden muutokset pitää pyrkiä ottamaan 
huomioon, sillä tilasuunnitelma on huomattavasti 
lyhytikäisempi kuin rakennussuunnitelma alati 
vaihtuvien muoti-ilmiöiden ja tilan kulumisen vuoksi. 
(4)

Koska tilasuunnittelu on arkkitehtuurin alalaji, 
sitä voidaan tarkastella laajemmin myös hyvän 
arkkitehtuurin määritelmän kautta (5). Hyvän tilan 
voidaan todeta olevan samanlainen kuin hyvän 
arkkitehtuurin: toimiva, luja ja kaunis. Hyvä tila 
on myös sellainen, jossa ihminen voi toteuttaa 
toiveitaan ja joka virittää ihmisen suhteellisen 
onnelliseksi, jolloin ihminen myös toimii paremmin 
yhdessä toisten kanssa tilassa (6).  Hyvä tila koetaan 
kokonaisena taideteoksena rakennuksessa (7).

Tilan merkitys rakennuksessa on suuri, sillä se on 
osa, johon ihminen on suorassa yhteydessä. Ihminen 
käyttää tilaa, joten hän on osa sitä ja kommunikoi sen 
kanssa aistiensa kautta (4). Tilat ovat läsnä meidän 
jokapäiväisessä elämässämme mitä moninaisimpien 
yhdistettyjen funktioiden ja esteettisyyden kautta (8).  
Mies Van der Rohe onkin todennut että vain se millä 
on elämää sisäpuolella, sillä on myös elävä ulkokuori. 
Näin sisätilat ovat merkityksellisiä koko rakennukselle 
(9). 

TILASUUNNITTELU lähteet:
(1)2008, Taiteen sanakirja, Riitta Konttinen ja Liisa Laajaloki 2000 
Wsoy, s.412-413  
(2) Erkki Jokiniemi, Nikolas Davies,  Kuvitettu Rakennus sanakirja 
2012, Rakennustieto,  s. 288 
(3) Jürgen Tietz, Modernin Arkkitehtuurin historia, 2008, Ullmann 
s. 15
(4)  Christian Schittich , In Detail - Interior Spaces- Space, Light, 
Materials, 2002, Birkhäuser Architecture, s.9
(5)  Pauline von Bonsdorff , Arkkitehtuurin määrittely Suomessa 
1940-1989, 1991, VTT s.11, s. 30
(6) Pauline von Bonsdorff, s. 99
(7) Christopher Alexander, Sara Ishikawa and Murray Silverstein .A 
pattern language - ,1977, Oxford University Press, s. 1147
(8) Christian Schittich , s. 30
(9) MIES VAN DER ROHE European Works, (Architectural 
Monographs No 11) Academy Editions, St. Martin’s Press 1986  s. 25
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2.  Määritelmät
2.4 DETALJIT TILASUUNNITTELUSSA

Detalji tarkoittaa useimmiten tilasuunnittelussa 
ja muussa rakennustaiteessa suunnitelman 
yksityiskohtaa, jota tutkitaan ja esitetään tavallista 
suuremmassa mittakaavassa. Tällä detaljilla 
tarkoitetaan yleensä nimenomaan rakenteellista 
ratkaisua. (1)  Detalji sanalle arkkitehtuurissa 
on tullu kaksi erilaista käyttöä. Toinen näistä 
käyttötarkoituksista on positiivinen, joka 
rinnastetaan suunnitelman detaljitasoiseen 
vahvuuteen, hallintaan, taidokkuuteen ja 
keskittymistaitoon. Negatiivinen käyttötarkoitus 
detaljille liitetään yleensä suunnitelmaan 
yliampuvuuteen, neuroottisuuteen, ylisuunnitteluun 
ja levottomuuteen. (2)

Detaljin identiteetti rakennustaiteessa muuttui 
1800-luvun alkupuolella jolloin siitä tuli abstrakti 
ja piilotettu. Tilojen koristeellinen kerronnallisuus 
detaljien kautta ei ollut enää tärkeää ja painopiste 
siirtyi itse tilan funktioihin ja niiden toimimiseen.  
(3) Detaljista tuli varsinainen päähänpinttymä 
arkkitehdeille 1900-luvulla, jolloin modernismi 
korvasi ornamentiikan ja klassiset elementit usein 
viimeisen päälle hiotuilla detaljeilla. Keskittymisen 
uskottiin tuovan arkkitehtuurille merkitystä ja 
yhteneväisyyttä. (4) Rakennuksen yksittäisten 
hiottujen detaljien uskottiin kommunikoivan tilan 

käyttäjän kanssa ja saavan aikaiseksi tätä kautta 
myös kommunikoinnin koko rakennuksen kanssa. 
(5) Mentiin jopa niin pitkälle että ihmisen lähimmän 
elinympäristön, kodin, kauneutta ja toimintoja 
piti tukea pienintäkin yksityiskohtaa myöten, jotta 
saataisiin aikaiseksi parempia ihmisyksilöitä. (6)

Yksityiskodissa 
on pyritty 
listattomuuteen.
Bolzano, Italia.
Kuva tekijän.

DETALJIT  TILASUUNNITTELUSSA lähteet:
(1)Erkki Jokiniemi, Nikolas Davies,  Kuvitettu Rakennus sanakirja 
2012, Rakennustieto, s. 40
(2) AD July/Aug 2014, Profile no. 230  s.17 
(3) Peter Macapia AD July/Aug 2014, Profile no. 230, s.72
(4) Editorial AD July/Aug 2014, Profile no. 230 s.5
(5) Edward Ford  AD July/Aug 2014, Profile no. 230, s.33
(6) Kirsi Saarikangas, Asunnon Muodonmuutoksia. Puhtauden 
estetiikka ja sukupuoli modernissa arkkitehtuurissa, 2002, SKS 
s.43-44
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3.  Tutkimus
3.1 KIRJALLISET LÄHTEET

Etsin ennen opinnäytetyön aloittamista kirjallisista 
lähteistä taustatietoa  detaljeista ja määritelmistä, 
jotta ymmärtäisin tutkimukseni kohteen hyvin 
ammattilaishaastatteluja varten. Tämä kirjallisuuden 
kautta saatu yleistieto detaljeista oli myös erittäin 
hyödyllinen suunnitteluprosessilleni, joka eteni 
samaan aikaan muun tutkimusosuuteni kanssa. Sain 
kirjallisista lähteistä myös tukea omille ajatuksilleni, 
joita oli herännyt empiirisen tutkimukseni aikana.

Kirjallisen aineiston löytäminen oli aluksi hankalaa, 
sillä tuntui että detaljitietoa löytyi aina vain vähän 
yhdestä teoksesta liittyen tilasuunnittelun detaljeihin. 
Toivon kuitenkin että olen onnistunut muuttamaan 
monesta lähteestä löydetyt tiedonrippeet 
opinnäytetyössäni helposti hahmotettavaksi  
kokonaisuudeksi.

3.2 EMPIIRINEN TUKTIMUS

Empiirinen tuktimus alkoi ennen opinnäytetyöni 
alkua, kun aloin kirjoittaa ajatuksiani 
detaljeista detaljipäiväkirjaani  nimeltään 
Detail Diary.  Tutkimusympäristönä toimi joka 
päiväinen elinympäristöni. Suurimmaksi osaksi 
tutkimisympäristönäni on toiminut alueellisesti 
Helsinki, Lahti ja Keski-Pohjanmaa.

Empiirisen tutkimuksen kautta olen alkanut 
kategorisoimaan detaljeja niiden ymmärtämisen 
helpoittamiseksi ja löytänyt toistuvia lainalaisuuksia 
niihin liittyen.  Huomasin kuitenkin detaljeita 
kategorisoidessani että detalji harvemmin 
luokittuu vain yhteen kategoriaan, sillä detaljilla 
on useimmiten useampia ominaisuuksia 
samanaikaisesti. Olen siksi luokitellut detaljit 
niiden ensisijaisen päämäärän mukaisesti tai 
merkitsemällä ne useampaan kategoriaan.  Esittelen 
detaljikategoriat ja niiden lyhenteet, sekä detaljeja 
rajoittavat tekijät myöhemmin opinnäytetyössäni.

3.3 AMMATTILAISHAASTATTELUT

Ammattilaishaastattelut olivat erittäin tärkeässä 
roolissa opinnäytetyössäni. Haastattelut tukivat ja 
haastoivat omaa ajatteluani detaljeista. Haastattelin 
tutkimustani varten 14 sisustusarkkitehtia, jotka 
kaikki työskentelevät erilaisissa työympäristöissä 
ja ovat toimineet alalla eri mittaisia aikoja. Osan 
sisustusarkkitehdeista haastattelin kasvotusten 
nauhoittamalla haastattelut  ja osaa pyysin 
vastaamaan sähköpostiviestitse haastatteluun.

Haastattelukysymykset  löytyvät seuraavalta sivulta. 
Kysymysten 1. ja 2. avulla selvitettiin sitä vaikuttaako 
työskentelytapa tai työuran pituus muihin 
annettuihin vastauksiin.

Ammattilaishaastattelujen kysymyksen 3. tarkoitus 
oli selvittää mikä mielletään yleisimmin detaljiksi 
tilasuunnittelussa. Listauksella saatiin aikaiseksi 
karkea listaus detaljeista, jota  suunnittelijat voisivat 
käyttää tarkistuslistana suunnitellessaan detaljeja. 

Haastattelun kysymysten 4-6 tarkoituksena 
oli selvittää missä vaiheessa detalji tulee 
suunnitteluprosessissa yleensä mukaan ja missä 
piilevät suunnitteluprosessin pahimmat haasteet 
detaljeihin liittyen. Näillä kysymyksillä selvitettiin 
kokonaisuudessa sitä mistä detaljien laiminlyönti 
saattaa johtua.

Viimeisten kysymysten(7-8) tarkoituksena oli 
selvittää millaisena haastateltavat mieltävät hyvän 
detaljin ja huonon detaljin. Lueteltujen paikkojen 
tai esimerkkien rinnalla tuli miltei aina perustelu 
siitä miksi paikkaa pidettiin arvossa tai väheksyttiin 
detaljien kannalta. Tästä sain poimittua hyvää tietoa 
yhteenvetoa varten siitä mikä on hyvä ja mikä on 
huono detalji.

Se mitä en osannut odottaa oli että 
ammattilaiset antoivat neuvoja ja vinkkejä 
omiin kokemuksiinsa peilaten, mikä taas lisäsi 
syvyyttä omaan detaljisuunnitteluuni. Esittelen 
ammattilaishaastattelujen yhteenvedon seuraavilla 
aukamilla, sillä se toimii erinomaisena alustuksena 
muihin kappaleisiin.

Haastattelukysymykset:

1. Nimi ja työtehtävät organisaatiossa: 
2. Kuinka kauan olet ollut alalla? 
3. Minkä lasket detaljiksi tilasuunnittelussa? 
4. Missä vaiheessa suunnitteluprosessia otat detaljit 
huomioon? 
5. Mikä detaljien suunnittelussa on haastavinta? 
6. Mistä detaljien laiminlyönti saattaa johtua? 
7.Anna hyvä esimerkki onnistuneista detaljeista 
tilasuunnittelussa.
8. Anna esimerkki epäonnistuneista detaljeista 
tilasuunnittelussa.

En julkaise haastateltujen nimiä liittyen vastauksiin, 
koska suuri osa haastatteluun vastanneista halusi 
pysyä anonyyminä vastauksien suhteen.

43%
14%

29%

7%

7%

10-19 vuotta

20-29 vuotta

30-39 vuotta

40-49 vuotta

0-9 vuotta

2.Kuinka kauan 
olet ollut alalla?
Haastatteluun vastanneistä alin 
työuran pituus oli 6 vuotta ja ylin 41 
vuotta.

1.Nimi ja 
työtehtävät?
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3.  Tutkimus
3.Mikä lasketaan detaljiksi?

Yleisimmin mainitut yksittäisent detaljit:

“Kiintokaluste detaljit” 5 kpl
“Materiaalien liittyminen toisiinsa”  4kpl
“Alakatto” 3 kpl
“Valaistus” 3 kpl

Detaljiryhmät

Poimin haastatteluissa esiintyneet detaljit ja lajittelin 
tällä aukeamalla listattuihin ryhmiin. Kun detaljit 
jakaa ryhmiin, niiden avulla voi tarkastella, mikä 
mielletään tai mainitaan useimmiten detaljina.

Mitä tästä voi päätellä? Ne detaljit, joista kerrotaan 
eniten, niihin luultavastikin myös panostetaan eniten 
jokapäiväisessä työssä, sillä ne ovat mielessä myös 
haastattelun aikana.  Kun taas ne detaljit joita ei 
mainita niin niitä ei luultavasti käsitellä ainakaan tällä 
hetkellä hirveästikään haastatteluihin vastanneiden 
työkuvioissa tai ne ovat itsestän selviä.

Yleisimmin mainittuihin detaljeihin kuului  
liitoskohdat, arkkitehtoniset ratkaisut ja valaistus. 
Tämä ei sinänsä yllätä ollenkaan, sillä detaljit liittyvät 
näkyviin yksityiskohtiin, joissa suunnittelija voi 
osoittaa kyvykkyytensä ja oivaltavuutensa detaljien 
kautta. 

Toisaalta jos yhdistää sähkö, vesi ja 
ilmastointitekniikan talotekniikan kategorian alle, se 
muodostaa ylivoimaisesti suurimman detaljiryhmän. 
Tämä iso ryhmä ei yllätä myöskään sillä suunnittelija 
käy ikuista kamppailua talotekniikan kanssa, mikä 
kävi ilmi kaikista haastatteluista.

Harvemmin mainittuihin detaljieihin kuului  esineet, 
ornamentit, opasteet, av-tekniikka, haptisuus ja 
tuoksu (jota ei mainittu kertaakaan). Kertooko tämä 
siitä että näitä detaljeita käsitellään vähemmän 
tärkeämpinä tiloissa? Voi myös olla että näiden 
detaljien  ajatellaan usein olevan sisustusarkkitehdin 
työn ulkopuolella ja jonkun muun vastuulla, 
esimerkiksi asiakkaan tai jonkun muun suunnittelijan.

Sillä oliko haastateltava yrittäjä vai palkkatyössä oleva 
sisustusarkkitehti, ei näyttänyt olevan vaikutusta 
siihen mikä lasketaan detaljiksi tilasuunnittelussa.
Erot johtuvat enemmänkin haastateltavan 
jokapäiväisen työn luonteesta, eli siitä mitä kyseinen 
sisustusarkkitehti suunnittelee detaljitasolla 
enemmän työssään. 

Työuran pituudella ei ollut huomattavasti vaikutusta 
siihen mikä ymmärrettiin  detaljiksi. Kauemmin 
allalla olleet sisustusarkkitehdit aloittivat usein 
kertomalla että detaljeja on kaikkialla tai että kyse 
on mittasuhteesta ja kokonaisuuden hallitsemisesta, 
minkä jälkeen he luettelivat detaljeja. Kun taas alle 10 
vuotta alalla olleet usein luettelivat eri osioita tilassa, 
jossa detaljeja ilmenee tai erilaisia detaljeja. 

Kaikkien vastauksien kautta kävi kuitenkin ilmi 
että myös alle 10 vuotta alalla olleet ymmärsivät 
detaljoinnin usein kokonaisuuden hallintakeinona, 
mittakaavallisena asiana. Eli ajatus detaljista oli 
jollain tasolla sama kaikilla haastatelluilla. Tämä oli 
mielestäni hyvin mielenkiintoista, sillä tuntui kuin 
detaljeista olisi yksi ”totuus”. Haastatteluja kannattaisi 
varmasti tehdä lisää tulevaisuudessa tarkemman 
“ totuuden” löytämiseksi, mutta valitettavasti 
opinnäytetyön aikarajoituksen vuoksi minulla ei 
näytä olevan mahdollisuutta siihen.

1. Liitoskohdat

Materiaaien liittyminen toisiinsa
Materiaalien liittymäkohdat
Tasojen liitoskohdat
Liitokset
Saumaton liitos
Liitoskohdat
Jiirit
Laatat puskussa
Laatat jiirissä
Materiaalin liittymiset
Materiaalien liittymiskohdat
Laattojen liitokset

5.Viimeistely

Laattojen saumaukset
Viimeistely
Pyöristykset
Saumat
Viisteet
Viimeistely
Saumauslaastin väri
Tekijän kädenjälki

9.Talotekniikka (yleisesti)

Tatekniikan huomiointi
Huoltoluukut
Tarkastusluukut
Talotekniikan piilottaminen
Koteloinnit

11. Sijainnin huomioiminen

Ilmansuuntien huomioiminen
Sijainti
Ikkunoiden suunnat

11. Opasteet

Opastukset
Opasteet
Opasteet

11. Kiinteät tarvikkeet

Pyyhekoukut
Wc-paperiteline
Kylpyhuonetarvikkeet

12. Esineet ja irtokalusteet

Esineet
Irtokaluste detaljit

11. Äänen- ja kuvantoisto

Upotetut kaiuttimet
Akustiikka
Av-ratkaisut

12. Ornamentit

Ornamentit
Ovipeilit

12. Myynnin huomioiminen

Mainostila
Tuotekyltit

12. Kiinnitystavat

Kiinnitystavat
Kiskojen kiinnitystavat

13. Haptisuus

Kosketeltavat yksityiskohdat

9.Tekstiilit

Ompelutekniikat
Tyynyn kangas
Tereet
Mattojen kanttaukset
Verhojen ripustustavat

9. Materiaalin ominaisuudet

Tekstuurit
Kiiltoaste
Pintamateriaalien valinta
Materiaalin suunta
Materiaalin muutos

10. Ilmanvaihto

Poistoilmaventtiilit
Termostaatti
Ilmanvaihtoratkaisut
Ilmanpoisto ja tuloilma

10. Putket ja viemäröinti

Hanat
Lattiakaivo
Hanat
Lattiakaivot

6.Kiintokalusteet

Kiintokalustedetaljit
Kiintokalusteet
Kiinteä kaappi
Kiintokalustedetaljit
Kiintokalusteiden detaljit
Kiintokalusteet
Erikoiskalusteen detaljit

6.Sähkötekniikka

Sähköjen sijoittelu
Sähköratkaisut
Katkaisijat
Pistorasiat
Katkaisijat
Pistorasiat
Sähköratkaisut

7.Sommittelu

Laatoituskuvat
Laatoitukset
Paneloinnit
Kylpyhuoneen laatoitus
Asennuskorkeudet
Asioiden linjakkuus toisiinsa

8. Helat, kiskot yms.

Helat
Ruuvinkannat
Helat
Liukuovikiskot
Saranat
Lukot

4. Listat

Vuorilistat
Laattakulmalista
Jalkalista
Kipsilistat
Karmit
Listat
Jalkalistat
Listat
Koristelista

2. Arkkitehtoniset detaljit

Alaslaskut
Upotukset
Alakatto
Rakenteelliset detaljit
Kattoikkunan syvennysratkaisut
Upotusten viimeistely
Alakatto
Alakatto
Aukot
Ovien sijoittelu
Keittiön välitila

3. Valaistus

Himmennettävyys
Upotetut valaisimet
Valaisimien sijoittelu
Integroidut valaisimet
Valaisimet
Valaistus
Valaistuksen detaljit
Upotettavat valaisimet
Valaistus
Valoaukot

4. Painikkeet, vetimet, tuet

Ovenkahva
Ovenkahvat
Nupit
Ovipainikkeet
Porraskaide
Portaiden kaide
Vetimet
Painikkeet
Apuvälineet

3.3 AMMATTILAISHAASTATTELUT
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3.  Tutkimus

4.Missä vaiheessa 
suunnitteluprosessia otat 
detaljit huomioon?”

50%

36%

Oli yllätys että niin moni vastanneista 
vastasi ottavansa detaljit huomioon heti 
suunnitteluprosessin alussa. Itse kuulun ryhmään 
joka miettii detaljeja riippuen suunnitteluprojektin 
luonteesta. Yleensä kuitenkin vasta myöhemmin. 
Siksi oli positiivista huomata että niin moni ajattelee 
detaljeja heti alusta lähtien. 

En huomannut eroja yli 10 vuotta alalla olleiden 
vastauksissa. Suurin osa yli kymmenen vuotta alalla 
olleista vastasivat ottavansa detaljit huomioon 
heti alussa. Ainoan eron huomaa selkeästi siinä 
että alle 10 vuotta alalla olleista yksikään ei 
vastannut ottavansa detaljit huomioon heti  
suunnitteluprosessin alusta lähtien. Voiko siis olettaa 
että yli kymmenen vuoden kokemus muuttaa 
monien henkilöiden kohdalla suhtautumista 
detaljeihin niin että ne on helpompi ottaa huomioon 
alusta lähtien? Kaikkien tapauksissa ei ole kuitenkaan 
näyttänyt käyvän näin, vaan jotkut ovat silti 
säilyttäneet työskentelytapansa keskittyen aluksi 
kokonaisuuteen ja myöhemmin vasta yksityiskohtiin. 

14%

Alusta lähtien

Riippuu tapauksesta

Myöhemmin

Mikä detaljien suunnittelussa on haastavinta?

Suureksi haastavaksi tekijäksi osoittautui se että 
detaljisuunnittelu vaatii aikaa, jota projekteihin on 
tällä hetkellä hyvin vaikeaa sisällyttää taloudellisistä 
syistä. Haastatteluun vastanneet kokivat haastavaksi 
myös sen, että jokin käytettävä materiaali on 
ennestään tuntematon. Materiaalista joutuu tällöin 
tekemään taustatutkimusta ja etsimään tietoa, mikä 
vie aikaa. Aikaa vieväksi koettiin myös asiakkaan 
päättämättömyys tai muista tekijöistä johtuvat 
muutokset, jotka aiheuttavat pahimmillaan sen että 
että detaljit joudutaan kaikki piirtämään uusiksi. 

Myös laajojen suunnitteluprojektien detaljit ja 
lisääntynyt talotekniikka koettiin hankalaksi 
kokonaisuuden hallinnan kannalta. Kaikkien 
rajoittavien tekijöiden ja kohtien huomaaminen 
detaljien kannalta koettiin muutaman haastatteluun 
vastanneen kesken ongelmalliseksi. Hankaluuksia 
koettiin myös kommunikoinnissa tekijöiden kanssa.

Muutama vastanneista (3/14 kpl)  kertoi ettei 
detaljien suunnittelussa ole mitään haastavaa. 
He kuitenkin kertoivat minkä muut suunnittelijat 
etenkin nuoret, saattavat kokea ongelmallisiksi 
detaljisuunnittelussa. 

5. Mikä detaljien 
suunnittelussa on 
haastavinta?

1. Aikataulu

1. Materiaalin
tuntemattomuus

2. Budjetti

2. Muutokset

3. Detaljien huomaaminen

3. Kommunikointi tekijälle

3. Laajat kokonaisuudet

4. Lisääntynyt tekniikka

3.3 Ammattilaishaastattelut
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3.  Tutkimus

Mistä detaljien laiminlyönti saattaa johtua?

En havainnut työuran pituudella olevan vaikutusta 
näihin vastauksiin. Tähän kysymykseen tuli erittäin 
laajoja vastauksia, joista poimin pääkohdat 
ja lajittelin ryhmiin. Eniten keskustelua tuntui 
herättävän suunnittelijoiden vastuu detaljiin liittyen.

Syy 1: Aikaan liittyvät syyt (12 mainintaa 
haastatteluissa) 
Yleensä suunnittelijan ja tekijän virheet johtuvat ajan 
puutteesta. Kun projekteja tehdään kiireessä, niin 
virheitä sattuu.

Syy 2:  Taloudelliset syyt (11  mainintaa 
haastatteluissa) 
Budjetissa ei osata varautua siihen kuinka iso 
työmäärä detaljit ovat. Detalji on tipahtanut 
suunnitteluprosessista jo edellisessä lamassa samalla 
kun suunnittelijoiden tuntihinnat putosivat. Sen 
jälkeen monet detaljit on jouduttu tekemään puoli-
ilmaiseksi. Tämä kertoo siitä että detaljisuunnittelusta 
ei olla halukkaita maksamaan asiakkaan puolelta.

Syy 3: Suunnittelijoiden syy (9  mainintaa 

haastatteluissa)
Suunnittelijoiden taso on huonontunut kun 
koulujen laatutasoa ei valvota. Suunnittelija on 
saattanut saada sellaisen koulutuksen, jossa detaljia 
ei käsitellä ja tämä johtaa harhaisiin kuvitelmiin 
siitä mitä sisustusarkkitehtuurin ala on. Yleensä 
silloin koulutuksessa ei ole korostettu suunnittelijan 
vastuuta nimenomaan detaljien kannalta. Jos taas 
suunnittelija on saanut sellaisen koulutuksen, jossa 
detaljit huomioidaan niin silloin suunnittelija myös 
osaa hallita detaljien käytön.

Suunnittelijan detaljien laiminlyönnissä voi olla kyse 
myös kokemuksen puutteesta. Voi myös olla että  
kyseessä  on konseptisuunnittelija, joka suunnittelee 
suuret linjat jolloin detaljit jäävät taka-alalle tai 
niitä ei ole mietitä laisinkaan.  Suunnittelija voi olla 
myös luonteeltaan sellainen ettei ole keskittynyt 
detaljeihin ja jättää siksi määrittämättä oleellisia 
asioita tekemisen kannalta. Tällöin lopputulos ontuu, 
kun tekijä joutuu tekemään päätökset itse omin 
päin.  Jostain tilasta on saatettu tehdä vain ”kivan 
näköinen”  konseptoimalla eikä olla vaivauduttu 

miettimään detaljiikkaa. Kyseessä voi olla tila johon 
on ollut käytettävissä aikaa ja rahaa, mutta silti 
lopputulosta tarkastellessa näkee sen että tila ei 
toimi.

Suunnittelijat eivät myöskään enää osallistu 
aktiivisesti Sio: n (Sisustusarkkitehtien 
ammattilaisjärjestön) toiminnan kehittämiseen 
omalla panostuksellaan. Suomesta on poistunut  
detaljitason huippusuunnittelijoita eläkkeelle ja 
siksi detaljitason suunnittelijoita kannattaisi nyt 
peräänkuuluttaa. 

Syy 4: Välinpitämättömyys (7  mainintaa 
haastatteluissa)
Kaikilla ei ole samanlainen silmä, joten detaljeita 
ei välttämättä osata arvostaa asiakkaan tai tekijän 
toimesta. Jollekin tekijälle saataa esimerkiksi riittää 
että jokin yksityiskohta hoitaa tehtävänsä vaikka se 
näyttäisikin olevan pielessä. Yleinen laiskuus  saa 
aikaiseksi virheitä, kun jokin tunnissa korjattava asia 
jätetään tekemättä siksi kun sen korjaamista ei vain 
jakseta aloittaa.  Suunnittelija taas saattaa olla omalta 

osaltaan välinpitämätön eikä mieti suunnitelmaa 
loppuun esimerkiksi käytön kannalta.

Syy 5: Tietämättömyys (5 mainintaa haastatteluissa)
Tietämättömyydestä oli monta mainintaa 
haastatteluissa. Se liittyi yleisesti suunnittelijan ja 
tekijän tietämättömyyteen siitä miten jokin asia tulisi 
hoitaa.

Syy 5: Kommunikaatio ongelmat (5 
mainintaa haastatteluissa). Joskus esimerkiksi 
sisustusarkkitehdin ja arkkitehdin urakkarajat ovat 
epäselvät. Sisustusarkkitehti ei silloin tiedä mitä 
kaikkea hänen kuuluu suunnitella.

Kommunikointiongelmat tekijöiden kanssa liittyvät 
usein siihen työohjeisiin. Aina ei ymmäerretä sitä 
että ohjeet tehdään, jotta kaikki tehtäisiin oikein 
eikä tekijöiden kiusaksi. Joskus tekijä saattaa liikkua 
eri mittakaavassa kuin suunnitteija, kun johonkin 
kohtaan tarvitsee lisätä pituutta saattaa tekijä lisätä 
kysymättä kerralla 100 mm, joka on jo suunnittelijan 
mielestä todella paljon.

Syy 6: Asiakkaan syy (4 mainintaa haastatteluissa)
Asiakas saattaa unohtaa mainita jonkun tarpeen, 
jota suunnittelija ei osaa myöskään kysyä. Tällöin 
suunnittelija ei ole ottanut sitä myöskään huomioon 
suunnittelussa ja jokin tärkeä toiminto jää 

puuttumaan lopputuloksesta. Suurissa projekteissa 
laatutaso on yleensä perustaso, jolloin detaljit eivät 
nouse ansaitsemaansa rooliin. Asiakkaat eivät vaadi  
siis parempaa tasoa, vaan hyväksyvät keskinkertaista. 
Jos kysyntä olisi vaativampaa, niin suunnittelijan 
pitäisi keskittyä detaljeihin. Koska tasoa ei vaadita 
,niin silloin suunnittelijan on helpompaa olla 
panostamatta.

Syy 6: Tekijän syy (4 mainintaa haastatteluissa)
Asentaja on saattanut asentaa putkien paikat, mutta 
omalla tavallaan, jolloin ne eivät ole aina linjassa 
suunnitelman kanssa. Joskus voi olla tekijä jolla ei ole 
kokemusta tietystä materiaalista. Vaikka suunnittelija 
olisikin suunnitellut detaljin viimeisen päälle, niin 
tällaisissa tilanteissa tekijä ei osaakaan tehdä detaljia 
oikein. Tekijä joutuu myös usein tekemään päätöksiä 
silloin kun suunnittelija ei ole määritellyt kaikkia 
yksityiskohtia. Yleensä tekijä kuitenkin toteuttaa ne 
kaikista kustannustehokkaimmalla ja nopeimmalla 
tavalla.

Syy 7: Yhteentörmäys tekniikan kanssa (2 mainintaa 
haastatteluissa). Suunnittelija suunnittelee tilan 
ja sinne ilmestyy kysymättä tekniikkaa ja niiden 
mukana detaljeja. Ongelmana on myös se että 
useimmiten ihanteellisin paikka poistoilmaventtiilille 
ilmankierron kannalta on visuaalisesti jossain aivan 
väärässä paikassa, eikä linjassa minkään kanssa.

Syy 7: Standardisointi (2 mainintaa haastatteluissa)
Nykyään tehdään hyvin vähän erikoisdetaljeja, koska 
saatavilla on niin paljon standardiratkaisuja. Tämä 
standardisoiminen rakennusmaailmassa on johtanut 
siihen että lopputuloksena on persoonattomia tiloja.
Kaikki on tilattavissa vakiona, mutta ongelma silti 
kaikkien vakiokappaleiden yhteenliittämisestä toisiin 
materiaaleihin säilyy.

Syy 7: Byrokratia (2 mainintaa haastatteluissa)
Asiat saadaan suunnitelman kannalta hitaasti 
eteenpäin. Asiat on totuttu tekemään tietyssä 
järjestyksessä ja hierarkiassa rakennusmaailmassa, 
mikä ei aina ole paras vaihtoehto lopputuloksen 
kannalta. Kommunikoinnin muuttaminen tai 
sen nopeuttaminen saattaa osoittautua erittäin 
hankalaksi. Rakennusmaailman byrokratia ei ole 
tottunut siihen että sisustusarkkitehti ottaa kantaa 
asioihin ja yrittää saada kokonaisilmeen kannalta 
parhaiten toimivan ympäristön.

Syy 8: EU-kilpailutuslaki (1 maininta haastatteluissa)
Yleensä halvin vaihtoehto voittaa tarjouskilpailun. 
Halvin hinta ei taas takaa laatua. Tämä on johtanut 
siihen että laatu heikkenee joka puolella.

8. Vika on kaikissa (1 maininta haastatteluissa)
Tiivistetysti vika on siis kaikissa.

Kiire
Budjetti

Suunnittelija             
Välinpitämättömyys

Tietämättömyys

Kommunikaatio
Asiakas Tekijä Tekniikka Standardisointi Byrokratia EU-kilpailutuslaki Kaikki

3.3 Ammattilaishaastattelut 
yhteenveto
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Hyviä esimerkkejä detaljeista
Huonoja esimerkkejä detaljeista

3.  Tutkimus
3.3 Ammattilaishaastattelut 
yhteenveto

Seuraavanlaisia detaljeja arvostettiin:

- Kaikki on tarkkaan mietitty.
- Detaljit ovat täydellinen osa kokonaisuutta.
- Kun kaikki pienet yksityiskohdat, esimerkiksi 
näkyvät ruuvinkannat, ovat samansuuntaisia.
- Teetätetyt detaljit, joissa näkyy tekijän käden jälki.
- Alakattoratkaisu, jossa on otettu huomioon kaikki 
tekniikka ja silti on saatu aikaiseksi visuaalisesti eheä 
ja näyttävä kokonaisuus.
- Television johdotukset on saatu piilotettua.
- Valonsuunnat on otettu huomioon juuri oikein ja 
valaistus on loppuun asti mietitty.
- Kaikki tekniikka on piilotettu tyylikkäästi.
- Kun käytännöllisyys, kauneus ja kestävyys 
yhdistyvät.
- Kun tietää että sisustus on vanha, mutta se on silti 
kestänyt aikaa.
-Kun arkkitehtuuri ja sisustus toimivat yhdessä, myös 
detaljitasolla.
- Materiaalit liittyvät toisiinsa hyvin muodostaen 
eheän kokonaisuuden.

Seuraavanlaiset detaljit laskettiin epäonnistuneiksi:

- Kun tekniikka on päälleliimattu tilaan ja se ei ole 
linjassa minkään kanssa.
- Vähättelystä koituva huomattava vahinko, joka 
toistuu läpi rakennuksen. 
- Opastus jää sellaiseksi, että ei olla varmoja että 
löytääkö kukaan perille.
- Portaikkoja ei ole mietitty turvallisiksi ja esteettisiksi. 
- Materiaalin heijastus: se minkä ei pidä näkyä, onkin 
esillä.
- Wc-tiloissa varusteet ovat ihan väärissä paikoissa.  
Vessapaperiteline on todella hankalassa kohtaa, 
pistorasia ja pyyhekoukut saattavat puuttua 
kokonaan.
-Kun yksityiskohdat on viimeistelty huonosti.
Esimerkiksi laatat ovat pitäneet tulla jiiriin ja ne on 
asennettukin puskuun.

-Kiintokalusteen ennenaikainen hajoaminen, joka 
johtuu huonosta detaljisuunnittelusta.
- Näyttää hyvältä, mutta ei toimi ollenkaan.
- Detaljit eivät ole niin hienoja kuin arkkitehtuuri itse.
- Asiat, jotka on lisätty tilaan jälkikäteen.
- Kommunikaatio-ongelmista aiheutunut haitta. 
Esimerkiksi asentajat eivät ole kommunikoineet kun 
ovat muuttaneet suunnitelmiaan ja lopulta käy niin 
että lasioven avaaminen hajoittaisi kattosprinklerin, 
jolloin tulisi mittava vesivahinko tilaan.
- Asiat ovat epäkäytännöllisiä tai väärällä korkeudella. 
- Akustiikka on huono, sitä ei ole mietitty.
- Kun ovet tai ikkunat on sijoitettu niin lähelle kulmaa 
ettei mahdu vuorilistoja.
- Valaistus on silmiinpistävä tai yksitoikkoinen.

Muodostaa kokonaisuuden, joka on visuaalisesti 
eheä ja toimiva. Kestää aikaa ja kulutusta.  Huomioi 
käyttäjän, tekniikan, arkkitehtuurin ja budjetin. 
Kertoo tekijästä, suunnittelijasta ja laadusta.

Voi olla päälleliimatun näköinen, viimeistelemätön 
ja ruma.  Toisaalta voi myös näyttää hyvältä, 
mutta ei toimi, kestä tai on epäselvä. Voi vaikuttaa 
pieneltä asialta, mutta muodostaa ison ongelman 
kokonaisuuden kannalta. Ei kunnioita arkkitehtuuria. 
On  pahimmillaan vaarallinen.

Seuraavissa paikoissa kannattaa tarkastella detaljeja:

- Vanhat rakennukset
- Hanken (Helsinki)
- Alvar Aallon suunnittelemat rakennukset
- Sokos hotelli Vaakuna (Helsinki)
- Helsingin musiikkitalon ikkuna ja verhot
- Seinäjoen kaupunginkirjasto
- Joutjärven kirkko, kalusteet (Lahti)
- Kiasma (Helsinki)
- Veneet ja jahdit
- Sinebrychoffin taidemuseo (Helsinki)
- Ristinkirkko (Lahti)
- Mäntän taidemuseon laajennus, opasteet (Mänttä)
- Viikin kirkon kiintokalusteet (Helsinki)
- Sibelius akatemia (Helsinki)
- Hyvin suunnitellut hotellit
- Stockmannin eri kiintokalusteiden detaljit (Helsinki)
- Kirkot yleensä
- Piano paviljonki (Lahti)
- Helsingin yliopison kirjasto
- Sasso ravintola (Helsinki)

HYVÄ 
DETALJI=

HUONO
DETALJI=
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Mistä laiminlyöty detalji kertoo ja mihin se johtaa? 

Detaljin määritelmä? 

Detaljin merkitys?

3.  Tutkimus
3.3 Ammattilaishaastattelut 
yhteenveto

Kun kysyin syitä detaljien laiminlyönteihin 
aikaisemmin, osa vastasi erittäin laajasti myös 
kertoen siitä mihin detaljin laiminlyönti johtaa ja 
mistä se kertoo tilan käyttäjälle. Olen poiminut näistä 
kommenteista muutamia lauseita, jotka osittain 
yhtenevät huonon detaljin määritelmän kanssa.

Tilan käyttäjästä ei välitetä:

”Laiminlyödyt detaljit viestittävät 
välinpitämättömyydestä.” 

Aiheuttaa vaaratilanteita:

”Huono suunnittelu voi sisältää toimimatonta ja 
epäkäytännöllistä, ehkä jopa käyttäjälleen vaarallista 
detaljiikkaa. Sellaisista pitää suunnittelijan pyrkiä 
eroon.”

Kertoo osaamattomuudesta:

”Kun detaljit eivät ole linjassa minkään kanssa, tämä 
kertoo siitä että prosessi ei ole hallussa”

Huono laatu:

”Suunnittelijan pitäis käydä detaljeja enemmän läpi, 
sillä Jumala asuu detaljeissa, mutta niissä asuu myös 
piru jos ne on huonosti tehty.”

”Jossakin tapauksissa lopputuloksena on ollut 
sellaisia kohteita detaljitasolla, ettei niitä voi edes 
kuvata.”  

Samanlaisuus:

”Detaljeja ei oikein ole, kun kaikki tehdään samalla 
kaavalla. Kaikki on vakiota, persoonatonta. ”

Kokonaisuuden tuhoaminen:

”Detaljin vaikutus on suuri, joten viimeistelevillä 
tuotteilla voi pilata kokonaisuuden. ”

”Vihastuttavia ovat ne detaljit, jotka osuvat silmään 
ja siten turhaan vievät huomion pois eheästä 
kokonaisuudesta.”

Voi olla päälleliimatun näköinen, viimeistelemätön 
ja ruma.  Toisaalta voi myös näyttää hyvältä, 
mutta ei toimi, kestä tai on epäselvä. Voi vaikuttaa 
pieneltä asialta, mutta muodostaa ison ongelman 
kokonaisuuden kannalta. Ei kunnioita arkkitehtuuria. 
On  pahimmillaan vaarallinen.

HUONO
DETALJI=

Detaljin merkitykseen, tuli myös vastauksia kaikkien 
kysymyksien sisäpuolella. Olen lainannut muutamia 
hyviä mietteitä detaljien merkityksestä. Niiden 
yhteenvetona voi sanoa että detaljissa näkyy sekä 
suunnittelijan että tekijän ammattitaito. 

”Miten suunnittelijan oma osaaminen kuvataan, 
jos on olemassa valmis tila minne tuodaan tavarat? 
Tietenkin detaljien oikeilla ja toimivilla ratkaisuilla. 
Muuten tila on vain tila, minne on kaadettu jotakin.”

”Se, että julkinen sektori ei välitä tilojen detaljiikasta, 
aiheuttaa sen että suunnittelijoiden on pakko pitää 
puoli detaljiasioissa. Mikä muu virka suunnittelijoilla 
muuten on? Kuka tahansa pystyy valitsemaan 
kalusteet katalogista ja seinän värin.”

”Haittaa äärimmäisen paljon,  jos detaljeja ei 
ole.  Vaikka käytössä olisi halvat materiaalit ja 
yksinkertainen tila, niin hiotuilla detaljeilla saadaan 
tilasta jo astetta parempi. Detalji ei ole edes 
piste i:n päälle vaan se on olennainen osa sitä 
kokonaissuunnittelua. ”

”Ne detaljit ovat ihastuttavia, joista näkee että 
joku on asiaa miettinyt, ja joku toinen saman asian 
ammattitaidolla tilaan toteuttanut”

Kun kysyin kysymyksen siitä mikä lasketaan detaljiksi 
tilasuunnittelussa, monet vastasivat syvällisesti 
kysymykseen.  Alun luettelon lisäksi on  hyvä muistaa 
myös tilasuunnittelun detaljin syvempi määritelmä.

Kaikkialla:

”Tilassa jokaisessa asiassa on jokin detalji. Yhdessä 
esineessä tilassa voi olla jokin detalji, kun taas esine 
itsessään on tilan detalji. Kyse on mittakaavasta.”

”Detalji lähtee isosta kuvasta ja etenee pienempään.  
Mennään koko ajan lähemmäs ja lähemmäs. Eli 
joka kohdassa on jokin detalji. Suunnitelmassa on 
sellainen kerroksellisuus.”

”Kaikki mikä ihastuttaa ja vihastuttaa. Ne ovat pieniä, 
mutta tärkeitä asioita, joista kokonaisuus rakentuu.”

”Detaljeja on kaikissa tilasuunnittelun tehtävissä.”

Estetiikka ja funktio:

”Detaljissa on funktio mitä se toimittaa ja myös 
se tietynlainen esteettisyys siitä että miten se on 
ratkaistu.”
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Vinkkejä detaljisuunnitteluun

3.  Tutkimus

Sain kysymättä paljon vinkkejä haastattelujen aikana.  
Neuvoista on varmasti paljon hyötyä tulevaisuudessa 
ja opinnäytetyön aikana.

MUUT SUUNNITTELIJAT JA TEKNIIKKA

”Suunnittelijoiden pitäisi ottaa kantaa myös lvi- 
ja sähkösuunnittelijoiden detaljeihin. Tahti eri 
suunnitelupuolilla tulisi olla synkronoitu, ettei 
laiminlyöntejä tapahtuisi.”

”Sisustusarkkitehdin vastuuna pitäisi ajatella olevan 
myös se että meidän tulee seurata aktiivisesti 
teknisiä suunnittelijoita, sillä heidän koteloinnit ja 
luukut tulevat aina meidän suunnitelmien päälle. 
Jos me ei sitä vahdita, niin kuka sitä valvoo? Monet 
luukut saatetaan saada yhdistettyä samoihin, jolloin 
luukkujen määriä voidaan kontrolloida. Samoin 
voidaan ottaa kantaa siihen minkä muotoisia 
luukkuja on tulossa, ettei niitä tule eri kokoisina 
ja epäjärjestyksessä. Meidän suunnittelijoiden on 
tärkeää valvoa tätä, sillä lopulta kuitenkin kaikki 
katsovat meihin päin, kun tila on valmis, ja syyttävät 
jos kokonaisuus ei ole miellyttävä.”

” Tekniset detaljit ovat enemmänkin tietoisuutta. 
Kun ne oppii, niiden suunnittelu ei ole enää yhtään 
vaikeaa.”

”Olisi hyvä jos sisustusarkkitehti pääsisi 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa katsomaan 
lvi ja iv-piirustuksia, jotta hän tietää millaisia 
tarkastusluukkuja on tulossa ja mihin. Tämä 
toimii parhaiten, kun on samat talotekniset 
suunnittelijat, joiden kanssa tehdään yhteistyötä. 
Silloin opitaan puhumaan yhteistä kieltä, ja 
talotekniset suunnittelijat tietävät, mitkä asiat ovat 
sisustusarkkitehdille tärkeitä.”

”Kommunikoinnin parantamiseksi olisi hyvä, että 
päivitetään aina papereita, kun jokin yksityiskohta 
muuttuu, ja lähetetään muutokset eteenpäin kaikille 
osapuolille.”

”Alusta lähtien olisi hyvä ymmärtää missä se tekniikka 
on, jotta se osataan ottaa huomioon suunnitelmassa.”

TEKIJÄT

”Välillä oma tietämys ei riitä kaikkien yksityiskohtien 
miettimiseen ja silloin pitää osata kääntyä toisten 
ammattilaisten puoleen. Puusepillä on usein tarjota 
hyviä ratkaisuja moniin ongelmakohtiin, mutta pitää 
osata luottaa myös omaan näkemykseen ja haastaa 
muita tekemään parempaa jälkeä.”

”Jos ei suunnittelija ehdi suunnitella detaljia, niin 
puuseppä tai joku muu joutuu tekemään ratkaisut 
itse.  Tutut tekijät ovat silloin tärkeitä.”

” Pitäisi jo projektin alkuvaiheessa kysyä asiakkaalta, 

että minkä tasoinen tekijä tämän suunnitelman 
toteuttaa. Silloin detaljitkin voi suunnitella tekijä 
mielessä pitäen, ja työmaakäyntejä voisi lisätä 
tarjoukseen tarvittaessa.”

TYÖMAA

”Voidaan ajatella, että mitä paremmin yksityiskohdat 
on suunniteltu, sitä enemmän se helpottaa 
työmaalla, kun kenenkään ei tarvitse miettiä ,että 
onko jokin asia hyvä vai huono, koska asiat on 
mietitty jo etukäteen. Nämä ennalta valikoidut asiat 
nopeuttavat rakennusprosessia huomattavasti.”

”Et ole aina läsnä siellä työmaalla. Siksi 
kommunikointi on erittäin tärkeää.”

” Kun ehtii miettimään tarpeeksi aikaisin 
yksityiskohtia, niin työmaa etenee jotenkin 
paremmin. Silloin myös detaljit tulee oikein.”

KIINTOKALUSTEET

”Kiintokalusteista tehdään monesti alustavat kuvat, 
jo projektin alkuvaiheessa, jotta projektin budjetti 
saadaan laskettua mahdollisimman tarkasti.”

”Kalusteiden sokkelissa kannatta huomioida, että 
se on saman korkuinen kuin lattialista, koska ne 
kuitenkin törmäävät toisiinsa jossakin kohtaa. Silloin 
ei tule kokoeroa ja pykällystä.”

” Erikoiskalusteen suunnittelun saatan aloittaa 
detaljeja pohtimalla esimerkiksi näin: mitkä ovat 
kalusteen äärimitat, mitkä ovat kalustelevyjen 
vakiokoot, miten ne sopivat kalusteeseen, mihin 
saumat asettuvat, miltä saumat näyttävät, mitä 
tapahtuu sauma liitoskohdassa ja miten liitokset 
toteutetaan ilman näkyviä kiinnikeitä?”

VASTUU

”Ei ole yhtään sellaista työvaihetta, johon 
suunnittelija voisi suhtautua vähätellen. Vähättelystä 
voi koitua huomattava vahinko, joka toistuu läpi 
rakennuksen.”

”Detaljisuunnittelu on nimenomaan 
vastuunkantamista. Mitä enemmän suunnittelija 
tekee yksityiskohtia, niin sitä varmempi suunnittelija 
voi olla siitä, että asiat tehdään oikein.”

”Asiakas ostaa usein sikaa säkissä, kun ei ymmärrä 
suunnitelmaa. Siksi pitää tehdä selkeät piirustukset, 
joista käy ilmi kaikki yksityiskohdat.”

” Monesti ajatellaan, että alakatto on niin korkealla, 
ettei sitä kukaan tarkastele. Mutta kyllä suunnittelijan 
kannalta on ainakin tärkeää, että kaikki asiat on 
hoidettu hyvin.”

PROTOTYPOINTI

”1:1 mallipalan tekeminen jostakin detaljista olisi 
kyllä suositeltaavaa, jos siihen on mahdollisuus ja se 
on tarkoituksenmukaista.”

SISUSTUSARKKITEHDIN TYÖ

” Asioista voisi tehdä niin pienellä vaivannäöllä 
kauniimpia.”

”Ensin kannattaa ottaa haltuun pohjapiirustus, 
kalustepohja ja alakatto, joissa on mukana alusta asti 
kaikki sähköratkaisut ja muut detaljit. Näitä kaikkia 
kannattaa työstää samaan aikaan, koska jos jokin 
näistä puuttuu niin kokonaisuus ontuu. ”

”Jos me piirretään pöytä niin sen pitää olla suhteessa 
valittuun baarituoliin. Meidän pitäisi vaalia sitä, 
että nämä tulevat hyvin mitoitettua. Näitä huonoja 
esimerkkejä on koko maailma täynnä, kun ei olla 
mietitty käyttöä ja ollaan tehty vain hyvännäköistä.”

” Nämä detaljit ovat siis todella tärkeitä asioita. 
Detaljisuunnitteluun kuuluu pikkutarkkuutta, mutta 
se ei ole turhaa pikkutarkkuutta.”

” Niin moni meidän alalla tekee vain sellaisia 
’kivoja juttuja’ . Miksei materiaalit voisi olla saman 
tien hyvin valittuja ja kestäviä? Miksei esimerkiksi 
laivarakentamisen materiaaleja voisi käyttää 
julkitiloissa tai vaikkapa kodeissa?”

” Meidän täytyy miettiä sekin, että miten listat 
kohtaavat ja missä lista päättyy. ”

RAJOITUKSET

”Jos on pieni budjetti, niin sitten karsitaan jostain, 
mutta kyllähän suuria virheitä pitäisi silti välttää.”

”Se että haluaa käyttää tiettyä materiaalia, niin 
se tuo heti omat rajoituksensa niihin detaljien 

suunnitteluun. Se materiaali taipuu ja käyttäytyy 
tietyllä tavalla”

VALAISTUS

”Pitää olla käytännöllinen ja toimiva valaistus. Pitää 
olla myös muuttuva valaistus, jolla saa aikaiseksi 
tunnelmia, varjoja ja epäsuoraa valoa.  Varsinkin 
Suomen olosuhteissa, jossa meillä on neljä vuoden 
aikaa ja paljon pimeyttä, valaistus on erittäin 
tärkeässä roolissa ja sen pitää muuttua tilanteiden 
mukana.”

ENNEN 

” Ennen kaikki detaljit suunniteltiin alusta alkaen 
vanhempien kollegojen tuella. Ei ollut olemassa 
valmiita ratkaisuja ja tilattavia tuotteita. Siksi 
detaljit kalusteisiinkin suunniteltiin itse. Kollegojen 
tukiverkosto loi nuorelle aloittavalle suunnittelijalle 
tukiverkoston ja valmiudet kehittyä. Tämä oli myös 
hyvän laadun takuu.”

TULEVAISUUS

”Jokaiseen oppilastyöhön kouluissa voisi sisältää 
jonkin detaljiratkaisun, jonka oppilas voisi 
hyväksyttää opettajalla. Tällöin 4-5 vuoden sisällä 
oppilas oppisi tekemään detaljeja, eikä pitäisi niitä 
työelämässä pelottavina.”
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4.  Detaljin rajat

Rosenlundin Pappila
,Pietarsaari.

Kuva tekijän.

Niin kuin aikaisemmin on todettu, tilasuunnittelun 
detaljien kuuluisi sointua yhdessä kokonaisuuden 
muodostamiseksi. Sointuminen saadaan aikaiseksi 
detaljeissa niiden seuratessa olemassa olevan tilan 
ehtoja  ja suunnittelijan luomia sääntöjä. Seuratessani 
detaljeja jokapäiväisessä ympäristössäni, olen 
huomannut seuraavat detaljin rajat ja säännöt: 
sommittelu, tyyli, rytmi ja materiaali.

Haastattelujen kautta huomasin vielä uuden 
rajoittavan tekijän, joka itselläni ei ollut tullut 
mieleen. Tämä uusi rajoittaja oli ammattitaito, jonka 
lisäsin vielä rajoittajien loppuun.

DETAIL DIARY 16.10.2014
Ajatuksia Helsingin rautatieasemalla

”Tarkastelin hetki sitten ilmastointiaukkoa 
rautatieaseman pylväässä. Hyvä detalji 
ilmeisesti uppoaa ympäristöönsä niin, ettei 
siihen yleensä kiinnitä liikaa huomiota. 
Vaihtoehtoisesti osaa detaljeista korostetaan 
tyylikeinona. Tilan detaljit yhdessä 
muodostavat tilan tunnelman, joka koetaan 
alitajuisesti. Voisiko tilakokemusta siis 
verrata esimerkiksi musiikin kuunteluun? 
Hyvin sommiteltu kappale miellyttää 
monia ihmisiä. Voiko siis olla että hyvin 
jäsennelty ja viimeistelty tila saa aikaiseksi 
miellyttävän tilakokemuksen. Detaljit ikään 
kuin sointuisivat silloin yhdessä nuotteina 
tilasommittelun nuottiviivastolla.”
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4.  Detaljin rajat, sommittelu
4.1 SOMMITTELU

Sommitelma asettaa rajat suunnitelmassa. Jos 
sommittelu toimii tilan ääriviivoina niin sen sisältä 
löytyvät kaikki tilassa tarvittavat detaljit. Sommitelma 
käsitetään yleisesti osien järjestämisenä toistensa 
yhteyteen niin että ne muodostavat yhdessä 
taiteellisen ja harmoonisen kokonaisuuden (1, 2). 

Rakennustaiteessa sommitelma tehdään 
usein piirustukseen ja pienoismalliin (2), joista 
sommitelman toimivuutta voi tarkastella 
ennen varsinaista toteutusta. Sommittelussa on 
vaihtelevasti käytetty antiikin ajoista lähtien tiettyjä 
yleisiä periaatteita, jotka ovat aikojen kuluessa 
vaihdelleet. Tällaisia ovat mm. symmetriaa ja kultaista 
leikkausta koskevat säännöt.

Symmetria on sommitteluelementtien visuaalinen 
tasapaino tietyn symmetria-akselin tai pisteen 
suhteen. (4) Antiikin ajalla harmonian ajateltiin 
edellyttävän symmetriaa ja symmetria pysyi 
olennaisina sommitteluperiaatteena 1700-luvulle 
saakka. (5)  Symmetrian ajateltiin parhaimmillaan 
symbolisoivan täydellisyyttä ja totuutta 
arkkitehtuurista. (6) Koriste ja sisustustaiteessa 
epäsymmetria korostui erityisesti rokokokoon ja 
myöhemmin 1800-luvun art nouveaussa.  (5) 

Kultainen leikkaus on kuvataiteessa ja 
arkkitehtuurissa sommittelun perussääntöjä. 
Kultainen leikkaus eli kultainen suhde saadaan, kun 
jana jaetaan kahteen osaan niin, että lyhyemmän 
osan suhde pidempään osaan on sama kuin 
pidemmän osan suhde koko janaan. Kultainen 
suhde on tällöin pidemmän ja lyhyemmän jako-osan 
pituuksien suhde, noin 1 : 0,618 tai 1,618 : 1. (7,8)

Kultaista leikkausta tutkivat ensimmäisenä antiikin 
Kreikan matemaatikot huomattuaan, että suhde 
esiintyy useissa geometrisissa kuvioissa. Sillä on 
tärkeä rooli paitsi matematiikassa, myös estetiikassa, 
arkkitehtuurissa, taiteessa, luonnossa ja musiikissa. 
Muodot, joissa esiintyy kultainen leikkaus, koetaan 
yleisesti esteettisesti miellyttäviksi. Keskimäärin 
miellyttävimpinä pidetään sellaisia ihmiskasvoja tai 
ruumiinrakennetta, joiden suhteet vastaavat kultaista 
leikkausta parhaiten. (7,8)

Detaljeissa sommittelun toimivuuden voi havaita 
esimerkiksi laattojen saumakohdissa.

SOMMITTELU lähteet:
(1) Collins English dictionary, 1994 s. 331 
(2) , Erkki Jokiniemi, Nikolas Davies, Kuvitettu Rakennus sanakirja, 
2012, Rakennnustieto,  s. 291 
(3) Riitta Konttinen ja Liisa Laajaloki , Taiteen sanakirja, 2000, Otava 
s.417 
(4) Erkki Jokiniemi, Nikolas Davies  , Kuvitettu Rakennus sanakirja, 
2012, Rakennustieto, s. 300  
(5) Riitta Konttinen ja Liisa Laajaloki,Taiteen sanakirja,  2000, Otava 
s.417 
(6) Peter Macapia  AD July/Aug 2014, Profile no. 230, s.70
(7) http://www.intmath.com/numbers/math-of-beauty.php
(8) Lukujen maailma, s. 94. Suom. Pertti Jotuni. Sanoma Oy, 1972.

Louvre, Pariisi.
Kuva tekijän.
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4.  Detaljin rajat, rytmi

4.2  RYTMI

Rytmi tarkoittaa yleisten ilmiöiden säännönmukaista 
luonnollista toistumista, joka kuuluu kaikkiin elämän 
muotoihin (1). Tilasuunnittelussa säännönmukainen 
toisto liittyy massojen ja tyhjyyden, valon ja varjon 
sekä erilaisten värien vaihteluun (2).  Meidän tulee 
ymmärtää näiden toistettavien elementtien välillä 
vaikuttuvat voimat, jotta ymmärrämme rakennusta 
ja sen tilaa (3). Yleisesti voidaan ajatella, että 
vastakkaiset ominaisuudet luovat rytmin, esimerkiksi 
yksinkertaisen ja monimutkaisen vaihtelu saa 
aikaiseksi rytmin tunnun (4).

Rytmin avulla voi korosta myös haluttuja asioita, 
esimerkiksi pelkistetyssä tilassa yksi koristeellinen 
elementti voi tuntua hyvin vahvalta (5). Kyseessä 
on siis ominaisuuksien suhdanne, jossa se mitä 
ilmenee vähemmän nousee paremmin esille 
rytmissä.  Detaljeissa juuri tämä tiettyjen asioiden 
korostaminen ja toisten piilottaminen on tavallista ja 
saa aikaiseksi artikuloivan tilan. (6)

RYTMI lähteet:
(1) Veli  Valpola, Suuri Sivistyssanakirja, 2000, Wsoy, s.1029
(2) Collins English dictionary, 1994 s. 1329
(3) Edward Ford  AD July/Aug 2014, Profile no. 230,  s.35
(4) John Maeda, Laws of Simplicity, 2006,  The MIT Press  s. 61
(5) John Maeda ,Laws of Simplicity, 2006, The MIT Press   s. 56
(6) Edward Ford, AD July/Aug 2014, Profile no. 230, s.29

Valimo, Lahti.
Kuva tekijän.
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4.  Detaljin rajat, tyyli

4.3  TYYLI

Tyyli (lat. Stilus= kirjoituspuikko) tarkoitti alunperin 
aiheen esittämistapaa. Tyyli sana ymmärrettiin myös 
1500-luvulta lähtien persoonalliseksi tekotavaksi eli 
käsialaksi. 1700-luvulla tyyli alkoi myös tarkoittamaan 
aikakausien ja kansakuntien luokitteluvälinettä. (1) 
Rakennustaiteessa  tyyli tarkoittaa hallitsevaa tai 
tunnusomaista pieniinkiin yksityiskohtiin vaikuttavaa 
yleispiirrettä, joka saattaa tarkoittaa suunnnittelijan 
käsialan lisäksi erinäisten aikakausien, koulukuntien 
tai kansalaisuuksien tyypillistä rakennus tai 
sisustustapaa (2,3).

Suunnittelija voikin valita suunnitteluvaiheessa tyylin 
eli tilan kielen, jolla hän pyrkii kommunikoimaan 
tilan käyttäjän kanssa. (4) Tyylillä voi esimerkiksi 
luoda pakopaikkoja erilaisten historiallisten tai 
etnisten kokonaisuuksien avulla. (5) Käyttäjä 
mieltää tilan kielen ja tyylin omalla tavallaan ja 
tietyissä tapauksissa jopa hetkellisesti unohtaa tilan 
ulkopuolisen maailman. 

Koska tilasuunnittelu useimmiten kohdistuu 
olemassa olevaan tilaan, tulee rakennuksen historia 
ottaa huomioon tyylin valinnassa (6). Rakennuksen 
aikakauden tyylin voi ulottaa sisustukseen tai 
sitten rakennuksen tyyli otetaan huomioon 
uudessa tyylissä muiden ominaisuuksien avulla. 
Jotta uuden sisustuksen tyylin sovittaminen 

vanhan rakennuksen tyyliin toimisi,  käytetään 
yhdistävinä tekijöinä mittakaavaa, massoittelua, 
kokonaishahmoa, jäsentelyä tai detaljointia. (7) 
Mikäli mahdollista on myös suositeltavaa säilyttää 
rakennuksen alkuperäisiä ominaisuuksia historiallisen 
kerrostumisen vuoksi (8).

Uudisrakentamisessa tyyli on nykyään hyvinkin 
pelkistetty. Tila on vaikuttavien ominaisuuksien ja 
funktioiden yhteenliittymä, jonka detaljit ovat ei-
esittäviä (9). 

Tyylin kannalta detaljeilla on suuri merkitys. Detaljit 
toimivat keinoina kommunikoida tilan käyttäjän 
kanssa ja luovat yhdessä suuren yhtenäisen 
kertomuksen tilalle. (10)  

Ravintola Thai Thai,  
Varsova.Kuva tekijän. 

DETAIL DIARY 15.11.14:
”Käytiin Henrin kanssa syömässä Lahdessa. Vaikka 
ravintolan sisustus sijoittui 90-luvun alkupuolelle, 
toimi sen yhtenäinen värimaailma, muotokieli ja 
detaljiikka vieläkin omalla tavallaan. Ravintolan 
jatko-osassa sisustusta oli päivitetty, jolloin tyyli 
on alkanut ontumaan, kun poikkeavia muotoja, 
värejä ja elementtejä on lisätty vanhan sisustuksen 
päälle. Siksi suosin ravintolan keskiosaa ja matkaan 
kummalllisesti aina hetkeksi ajassa taaksepäin.”

TYYLI lähteet:
(1) Riitta Konttinen ja Liisa Laajaloki, Taiteen sanakirja, , 2000, Wsoy 
s.469-470
(2) Erkki Jokiniemi, Nikolas Davies, Kuvitettu Rakennus sanakirja,   
2012, Rakennustieto s. 327 
(3) Veli  Valpola, Suuri Sivistyssanakirja, 2000, Wsoy, s. 1231
(4) David Collins, New Hotel: Architecture and Design, 2002, 
Conran Octopus, s. 77
(5) David Collins, s. 81
(6) Christian Schittich , In Detail - Interior Spaces- Space, Light, 
Materials, 2002, Birkhäuser Architecture s.9
(7) Pauline von Bonsdorff Arkkitehtuurin määrittely Suomessa 
1940-89, 1991, VTT s. 95
(8) Pauline von Bonsdorff  s.117
(9) Peter Macapia, AD July/Aug 2014, Profile no. 230, s.72
(10)  Edward Ford,  AD July/Aug 2014, Profile no. 230,  s.29
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4.  Detaljin rajat, materiaali
4.4 MATERIAALI

Kun 1920-30 luvulla rakennusmateriaalit: lasi, betoni 
ja teräs kehittyivät ja materiaalit muuttuivat, myöskin 
ornamenttien käyttö väheni rakennustaiteessa 
(1). Ornamenttien vähenemisen vuoksi 
materiaalivalinnat tulivat tärkeiksi, sillä arvokkaiden 
materiaalien kautta pystyi samaan edustavuuteen 
kuin ornamenttien kautta aikaisemmin (2). Tärkeään 
rooliin nousivat samoihin aikoihin myös materiaalien 
liitoskohdat ja niihin liittyvät detaljit. 

Materiaain valinnassa täytyy ottaa huomioon oikea 
paikka, missä materiaali esiintyy, sillä jokaisella 
materiaalilla on omat luonnolliset rakenteelliset 
rajoituksensa (5).  Materiaalit tuovat myös omat 
rajoituksensa detaljeihin, sillä materiaalit muovatuvat 
ja käyttäytyvät eri tavalla. (6) 

Se miten ihminen kokee käytetyn materiaalin, liittyy 
suuresti siihen, miten materiaalissa käytetty rakenne 
myötäilee omia rajoituksiaan. Ihminen aistii ollessaan 
kosketuksissaan materiaalin kanssa onko esine 
huonosti tehty tai  sen onko esine epäluonnollinen 
käytetyssä ympäristössä. (5) 

On turhamaisuutta käyttää arvokkaita materiaaleja 
sellaisissa paikoissa, joihin kukaan ei kiinnitä 
huomiota, tai sellaisissa käyttötarkoituksissa minne 
materiaali ei ominaisuuksiensa puolesta sovellu. (3) 

Usein sisustussuunnitelmissa käytetään myös 
materiaalien imitoimista eli koristelua, jolloin jokin 
materiaali teeskentelee olevansa jotain toista mitä se 
todellisuudessa on. Näissä tapauksissa  viimeistään 
kosketus  kertoo materiaalin totuuden. (3) 
Otetaan esimerkiksi laatta, joka teeskentelee 
olevansa puuta kylpyhuoneessa. Materiaalin 
huijaus tulee ilmi siitä, että puu ei todellisuudessa 
sovellu pitkä-aikaiseen kosteustilan pintamateriaali 
käyttöön ja viimeistään kylmä laatta paljaan jalan alla 
kertoo materiaalin oikean luonteen. Lisäksi voidaan 
tarkastella materiaalin liitoskohtien detaljeja, jotka 
myös kertovat materiaalin totuuden.

Voikin miettiä millaisissa tapauksissa materiaalin 
koristelu aidon materiaalin peittämiseksi on 
perusteltua seuraavan esimerkin kautta. Jos 
tiiliseinän tasoittaa ja sen päälle tehdään taideteos 
reliefi, se nostaa seinän arvoa, sillä sen tekijänä on 
ollut taiteilija, jonka kädenjälki näkyy teoksessa. 
Lisäksi katselija ymmärtää seinän taideteoksena, mitä 
se onkin. Mutta jos tiiliseinän tasoittaa sementillä,ja 
sen muotoilee näyttämään kiviseinältä, huijataan 
silloin katsojaa eikä totuutta kerrota. Katsoja luulee 
että kyseessä on kauttaaltaan kiviseinä. Katsojaa 
huijataan luulemaan rakenteita erilaisiksi kuin ne 
oikeasti ovat. Toisin sanoen materiaalin ”koristelu” 
on hyväksyttyä silloin, jos sen koetaan nostavan tilan 
arvoa ja se ei kerro väärää totuutta tilan rakenteista. 
(4)

MATERIAALI lähteet:
(1) Jürgen Tietz, Modernin Arkkitehtuurin historia, 2008, 
Ullmann2008
(2) Jürgen Tietz, 2008
(3) John Ruskin - The Seven lamps of architecture, 1989 
(alkuperäinen painos 1880), Dover Publications
(4)John Ruskin
(5) Jens Bernsen , Hans J Wegner , 2001, Dansk Design Center s.92
(6) Ammattilaishaastattelut

 Aulan  wc-tilat, Hotelli 
Sofitel Varsova.

Kuva tekijän.  
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4.  Detaljin rajat, ammattitaito

4.5  AMMATTITAITO

Suunnittelijan ammattitaito

Ammattilaishaastatteluista kävi ilmi että yksi 
suuri syy detaljien laiminlyöntiin kiireen ja 
budjetin tiukkuuden rinnalla oli suunnittelijan 
ammattitaidottomuus. Syyksi tähän epäiltiin sitä 
että suunnittelijoiden taso on laskenut kun koulujen 
laatutasoa ei valvota tai sitten suunnittelija ei vain 
yksinkertaisesti välitä detaljiikasta, vaikka olisikin 
saanut koulutuksen, jossa detaljitason suunnittelua 
peräänkuulutetaan. Suunnittelija saattaa tehdä 
vain konseptitason suunnitelmia, joiden detaljeja ei 
mietitä loppuun. Silloin viimeistelystä päättäminen 
jää tekijän tai asiakkaan vastuulle. 

Ammattitaito on siksi yksi detaljiikkaa rajoittava 
tekijä. Jos suunnittelija on ammattitaidoton, 
hänen kannattaisi tiedostaa se, eikä miettiä liian 
monimutkaisia ratkaisuja detaljiikan kannalta. Tai 
sitten suunnittelija voi käyttää kokeneempaa tekijää, 
joka ymmärtää visuaalisuuden päälle ja osaa ratkaista 
esimerkiksi liitosdetaljit suunnittelijan puolesta. Mitä 
ammattitaidottomampi suunnittelija on kyseessä sitä  
parempi ja tutumpi tekijä kannattaisi olla projektissa 
mukana.  (1)

Tekijän ammattitaito

Suunnittelijan täytyy tiedostaa jo heti projektin 
alussa, minkä tasoinen tekijä suunnitelman 
tulee toteuttamaan. Silloin suunnittelija voi 
ottaa huomioon tekijän ammattitaidon detaljeja 
suunnittellessaan.  Suunnittelijan täytyy myös 
ymmärtää ettei kaikilla tekijöillä, ole samanlainen 
käsitys sommittelusta kuin suunnittelijalla. Siksi 
mitään asennuskuvia ei pitäisi jättää tekemättä 
ja yhtäkään yksityiskohtaa ei pitäisi pitää 
itsestäänselvyytenä.  (1)

Detaljien kannalta olisi kuitenkin tärkeää 
että materiaalin käsittelijä on asiantunteva ja 
ammattitaitoinen. Varsinkin arvokkailla materiaaleilla 
tulee olla niiden arvoinen tekijä. Huonon tekijän 
käsissä arvokas materiaali ja aika menee vain 
hukkaan. Sillä myöskin ne kohdat, joihin ihmisen 
silmä ei suoraan katso pitäisi olla samalla tavalla 
viimeistelty niin kuin näkyvillä paikoilla. Muuten 
katsoja tuntee itsensä petetyksi nähdessään 
vahingossa viimeistelemättömän kohdan. (2)

Wanha satama, 
Pietarsaari.Kuva tekijän. 

AMMATTITAITO
(1) Ammattilaishaastattelut
(2) . John Ruskin - The Seven lamps of 
architecture, 1989 (alkuperäinen painos 
1880) Dover Publications, s. 22-24
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5.  Detaljikategoriat
5.1.  Funktionaalinen detalji (FD)

Muovikupu estää pölyn ja bakteerien kerääntymisen 
valaisimen päälle. Paimion parantola. Kuva tekijän.

Nuppivetimet.
Hotel Haven, Helsinki. Kuva tekijän.

Kasvopaperilaatikko on piilotettu allaskalusteen rakenteisiin.
Original Sokos Hotel Vaakuna, Rovaniemi. Kuva tekijän. 

Saunan lasioveen on jätetty reikä vetimeksi.
Original Sokos Hotel Lakeus, Seinäjoki. Kuva tekijän. 

Metallikaide on päällystetty nahalla. 
Hotel Klaus K, Helsinki. Kuva tekijän.

Messinki kiinnittimet eteismatossa estävät vierailijoiden kompastumisen 
mattoon.  Rosenlundin Pappila, Pietarsaari. Kuva tekijän.

Puinen kaide,
Rovaniemen kaupunginkirjasto. Kuva tekijän.

Ruuanlaittoa helpottava säilytysjärjestelmä yksityiskodin 
keittiössä Bulevardilla Helsingissä. Kuva tekijän.

Huoneen saa täysin pimennettyä, kun verhot liukuvat 
kiskoissa päällekkäin. Hotel Haven, Helsinki. Kuva tekijän.42 43



Funktionaaliset detajit ilmenevät niissä osissa tilaa 
missä jotain tehdään tai missä jotain tapahtuu. 
Useimmiten ihmiset koskettavat funktionaalisia 
detaljeja, kuten ovenkahvoja tai vetimiä. Siksi on 
tärkeää ottaa huomioon funktionaalisissa detaljeissa 
käytetty materiaali ja se miltä detalji tuntuu iholla. 
Funktionaaliset detaljit voivat myös olla etäisiä 
detaljeja, jotka pitävät itsessään toiminnon. 
Esimerkiksi törmäyssuojalista, joka suojaa seinää 
tilassa on itsessään funktionaalinen detalji.

Funktionaaliset detaljit vastaavat usein ongelmaan 
toimintojen löytymisestä tai loppuunsaattamisesta. 
Se miten toiminto esitetään on hyvin tärkeää. On 
sellaisia detaljin toteutustapoja, jotka eivät jätä 
näkyvää jälkeä ja näitä kutsutaan abstrakteiksi 
detaljeiksi. Abstrakteissa detaljeissa toiminto on 
piilotettu ja sitä pitää etsiä kauemmin.  Esimerkkinä 
abstraktista detaljista voisi olla vaikka piilotettu 
uravedin. Esillä olevia selkeitä viestittäviä detaljeja 
voidaan kutsua artikuloiviksi detaljeiksi. Artikuloivana 
detaljina toimii hyvin esimerkkinä erottuva 

nuppivedin. On suunnittelijan päätettävissä haluaako 
hän artikuloida tilasta löytyviä toimintoja vai ei. (1) 

Tilan toimintojen lukemista detaljien avulla 
kannattaa ajatella niin kuin käyttäjä olisi aina 
ensimmäistä kertaa tilassa. (2) Tilakohtaisesti on 
suositeltavaa miettiä miten funktionaalisten detaljien 
avulla pystyy kertomaan käyttäjälle mistä kaikista 
oleellisimmat funktiot löytyvät. Tilan käytössä on 
myös hyvä pyrkiä siihen että tilan toiminnot opitaan 
heti ensimmäisen kokeilun jälkeen. Ihmistä ohjaa 
tilassa luontainen uteliaisuus ja kyky huomata 
poikkeavat asiat, jotka eivät kuulu joukkoon.(3) 
Esimerkiksi kolo tasaisessa pinnassa, uloke tasossa tai 
poikkeava värisävy ympäröivästä värisävystä voivat 
kaikki kertoa piilotetusta toiminnosta, jonka ihminen 
uteliaisuutensa ja aikaisemmin opitun tiedon avulla 
löytää ja ymmärtää.

Funktioiden detaljeissa voidaan myöskin pyrkiä 
positiiviseen yllättävyyteen. Kun kaikki tilassa 
toimivat yli odotusten  jää ihmiselle yllättävä 

mielihyvä asiasta, joka tavallisesti koetaan 
merkityksettömäksi tai johon ei yleensä kiinitetä 
huomiota ollenkaan. (4)  Tämän mielihyvän voi 
saada aikaiseksi esimerkiksi käyttämällä laadukkaita 
materiaaleja ja  laadukkaita mekanismeja. (5)

Funktionaalinen detalji voi usein olla samaan aikaan 
myös opastava, dekoratiivinen tai tekninen. Tämä 
tarkoittaa siis sitä, että useimmiten detaljit eivät 
luokittaudu selkeästi vain yhteen kategoriaan 
vaan, ne voivat kuulua samanaikaisesti useampaan 
ryhmään.

FD lähteet:
1. Edward Ford, AD July/Aug 2014, Profile no. 230, s.29
2 John Maeda ,Laws of Simplicity, 2006, The MIT Press  s.36 
3 John Maeda s.39
4. John Maeda  s. 2
5. John Maeda 2006 s.8 

5.  Detaljikategoriat
5.1.  Funktionaalinen detalji (FD)

Portaissa  on mukavampi kävellä, kun 
tietää ettei varpaat törmää seuraavaan 

askelmaan. Viiste  vähentää myös 
portaisiin kohdistuvaa kulutusta.
Rovaniemen kaupunginkirjasto.

Kuva tekijän. 
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5.  Detaljikategoriat
5.2.  Rakenteellinen detalji (RD)

Rakennuksen historiallinen runko on jätetty näkyville pintamateriaalien 
poistamisen jälkeen. Rosenlundin Pappila, Pietarsaari. Kuva tekijän.

Koristeellinen rakenne yksityiskodissa 
Iitissä. Kuva tekijän.

Koristeelliset massiiviset tammilistat estävät seiniä 
kolhiintumasta. Hotel Klaus K, Helsinki. Kuva tekijän.

Sveitsiläisen bussiterminaalin puurimoitukset on liitetty 
toisiinsa jiiriliitoksin. Kuva tekijän.

Penkin jalkojen kestävyyttä on parannettu messinkisillä 
suojilla. Oulun rautatieasema. Kuva tekijän.

Vanerinen tiski on muovailtu samaan linjaan kaarevien vitriinilasien 
kanssa. Makea Café & Deli , Sotkamo. Kuva tekijän.

Puiset rakenteet on jätetty rehellisesti näkyville sisätiloihin. 
Taizé-yhteisö, Ranska. Kuva tekijän.

Kynnyksetön lattioiden liitos on saatu aikaiseksi valamalla betonin 
pintavalu lattian asennuksen jälkeen. Yksityiskoti, Bolzano. Kuva tekijän.

Lohenpyrstöliitos estää massiivipuisen pöydän taipumisen. 
Sky Inn Hotel Pyhätunturi. Kuva tekijän. 47



Rakenteelliset detaljit ilmenevät niissä kohdissa 
tilaa, missä materiaalit liitetään yhteen. Keskustelu 
rakenteellisista detaljeista kesittyy usein ongelmaan 
kappaleiden yhteenliittmisestä ja siihen mikä tapa 
tähän on paras. (1) Mies van der Rohe on todennut 
että rakenteessa tulee  ymmärtää nykyisen ajan 
motiivi ja vaikuttajat , jolloin rakennetta voi 
tarkastella materiaalin, funktion ja sen hengen 
näkökulmasta. (2) Jos nämä kaikki on otettu 
huomioon, voidaan silloin todeta, että rakenne on 
myös hyvä.

Kun puhutaan detaljista arkkitehtuurissa, yleensä 
ajatellaan usein juuri rakenteellista detaljia tai liitosta 
peittävää  ornamentiikkaa. (3) Rakenteellisissa 
liitosdetaljeissa esiintyi aikaisemmin poikkeuksetta 
ornamentti, kun materiaaleja pyrittiin yhdistämään 
häivyttämällä niiden rajaa ornamentin avulla. (4)  
Aikaisempi liitostapa ornamentteineen toi yleensä 
“ystävällisyyden tunteen” rakennuksiin. Liitokset 
ja rakenteet kertoivat rehellisesti myös sen miten 
rakennus oli rakennettu, jolloin ihminen ymmärsi 

rakennusta. Louis Kahn totesi myöhemmin että myös 
modernin tilan tulisi olla arkkitehtonisesti sellainen  
mistä näkee miten se on tehty. (5)

Ornamenttien vähennyttyä rakenteelliset 
liitokset ja itse materiaalit alkoivat olemaan 
suuremmassa roolissa. Samaan aikaan kuitenkin 
myös arkkitehtuurin kerronnallisuus  alkoi 
vähentyä. Kaikkien rakenteellisten detaljien 
kautta ei enää pystynyt päättelemään, miten tila 
rakentuu, kun detaljeilla pyrittiin peittämään ja 
yksinkertaistamaan. Kaikella sillä mikä päätettiin 
jättää esille, oli oltava selkeä sanoma tilan käyttäjälle 
arkkitehdin tai suunnittelijan päättämistä valinnoista 
rakenteellisuuden suhteen. (6)

Nykyisissä rakennuksissa rakenteelliset näkyvät 
detaljit ovat usein  juurikin pelkistettyjä ja peittäviä, 
eivätkä ne kerro siitä miten rakennuksen osat liittyvät 
kokonaisuuteen. Se tarkoittaa myös sitä että tilan 
käyttäjän on vaikeampi samaistua tilaan, kun hän ei 
ymmärrä sen rakennetta detaljien kautta. (7) Toisaalta 

detaljilla voi olla muita ominaisuuksia, johon ihminen 
voi samaistua. Esimerkiksi rakenteellisesta detaljista 
saattaa käydä ilmi tekijän jälki struktuurissa, vaikka 
kyseessä olisikin pelkistetty detalji. (8)  

Arkkitehti tai suunnittelija ei siis ole sidottu 
esittämään rakennetta tai peittämään sitä. (9) Juuri 
peittämisen ja näyttämisen vaihtelu rakenteissa 
saa aikaiseksi tilaan kerronnallisuuden, kun jotakin 
epämieluista rakennetta häivytetään ja jotain hyvää 
rakennetta korostetaan.  (9) 

5.  Detaljikategoriat
5.2.  Rakenteellinen detalji (RD)

RD lähteet:
1. Edward Ford , AD July/Aug 2014, Profile no. 230, s.29
2. MIES VAN DER ROHE European Works, (Architectural 
Monographs No 11) Academy Editions, St. Martin’s Press 1986,  
s.101
3. AD July/Aug 2014, Profile no. 230  s.17
4.  Christopher Alexander, Sara Ishikawa and Murray Silverstein .A 
pattern language ,1977, Oxford University Press, s.1149
5.Jürgen Tietz, Modernin Arkkitehtuurin historia, 2008, Ullmann 
s.69
6. Carlo Ratti & Matthew Claudel , AD July/Aug 2014, Profile no. 
230, s.87-88
7. Edward Ford, AD July/Aug 2014, Profile no. 230, s.29
8. Edward Ford, AD July/Aug 2014, Profile no. 230, s.33
9. Edward Ford, AD July/Aug 2014, Profile no. 230, s.29

Rosenlundin Pappilassa Pietarsaaressa 
on jätetty saneerauksen jälkeen esille 
alkuperäiset rakenteet, jotka kertovat 

rakennuksen historiasta.
Kuva tekijän. 
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5.  Detaljikategoriat
5.3.  Tekninen detalji (TD)

Kaiuttimet on asennettu valaisimen ripustukseen, jossa kulkee jo valmiiksi 
sähkö. Pedersören kirkko, Pietarsaari. Kuva tekijän.

Lattiakaivo on asennettu tasaisesti laattojen 
suhteen. Yksityiskoti Lahti. Kuva tekijän.

Ilmanvaihtoaukko on huomaamaton ura keittiötason alla 
yksityiskodissa Lahdessa. Kuva tekijän.

Kirjahyllyjen alaosat toimivat ilmanvaihtoventtiileinä 
Rovaniemien kaupunginkirjastossa. Kuva tekijän.

Valaisimen upotus on tehty rimoituksen mukaan 
Sveitsiläisessä bussiterminaalissa. Kuva tekijän.

Valaistus on upotettu alakattoon. Asuntomessukohde Kalajoen
 loma-asuntomessuilla. Kuva tekijän.

Sekoittajasta on tehty aihe muutenkin kulmikkaassa 
kylpyhuoneessa. Hotel Klaus K, Helsinki. Kuva tekijän.

Seinään on pintamateriaalin alle asennettu pahviputkia, joissa johdot 
kulkevat. Hotel Klaus K, Helsinki. Kuva tekijän.

Patterit on piilotettu rimoituksen taakse Rovaniemen 
kaupunginkirjastossa. Kuva tekijän.50 51



5.  Detaljikategoriat
5.3.  Tekninen detalji (TD)

Teknisiksi detaljeiksi määritellään kaikki ne 
detaljit, jotka edellyttävät tilan ulkopuolista 
liittymistä tekniikkaan. Kyseessä voi olla ilmastointi, 
sähkötekniikka, viemäröinti, vesijohdot  ja niin 
edelleen.

Ammattilaishaastatteluista kävi ilmi, että 
tilasuunnittelijan tulisi huomioida tekniset detaljit  
heti suunnitteluprosessin alussa, sillä ne paikat, joissa 
yhtymäkohdat tekniikkaan ilmenevät, rajoittavat 
kokonaissuunnittelua huomattavasti. Keskustelu eri 
teknisten ammattilaisten välillä on hyvin suuressa 
roolissa, ja taloteknisiin suunnitelmiin on hyvä 
perehtyä suunnitteluprosessissa niin pian kuin 
mahdollista. Kommunikoinnin puutos saattaa johtaa 
laiminlyönteihin ja epätoivottuun lopputulokseen 
teknisten detaljien suhteen. (1)

Teknisissä detaljeissa piile usein vaara ihmiselle ja 
ympäristölle. Huonosti suunniteltu tekninen detalji 
voi aiheuttaa esimerkiksi kosteusvahinkoja ja huonon 
sisäilman laadun. Teknisissä detaljeissa kannattaakin 

pyrkiä yksinkertaisuuteen minimoimalla liian 
monet erilaiset materiaalit ja komponentit, joissa 
suunnittelu voi mennä pieleen. Mitä enemmän 
on yksityiskohtia, sitä suurempi on riski, että jokin 
ei toimikaan toivotulla tavalla. Tämän vuoksi 
tekniikkaan liittyvät detaljit ovat useimmiten myös 
vakioituja. (2) 

Sistusarkkitehdin vastuulle jää se, miten nämä 
vakioidut ratkaisut liitetään olemassa olevaan tilaan 
ja mitä vaihtoehtoja käytetään mahdollisimman 
hyvän kokonaisuuden aikaansaamiseksi. 
Suunnittelija saattaa valitettavan usein unohtaa 
ottaa kantaa tekniikkaan ja silloin lopputuloksena 
on päälleliimattu tekniikka tiloissa, joka ei ole 
linjassa minkään muun kanssa. Esimerkkinä tästä 
videotykkien katosta roikkuvat johdotukset, 
massiiviset kaapelikourut paikoissa, missä niitä ei 
tarvitse ja termostaatit keskellä seinää (1).

Uudet tietokoneohjelmat ovat pyrkineet 
nykypäivänä helpottamaan teknisten detaljien 

suunnittelua ja ohjaamista. Tämän vuoksi 
arkkitehtuuriin ja sisätiloihin on myös helpompi 
liittää enemmän tekniikka ja ohjelmistoja kuin 
ennen. Pahimmassa tapauksessa ohjelmistojen ja 
tekniikan lisääminen saattaa johtaa kuitenkin liian 
tekniseen arkkitehtuuriin, johon ihminen ei pysty 
samaistumaan, kun hän ei ymmärrä sitä. (3)

On  siksi hyvä huomioida teknisiä detaljeita 
suunnitellessa että ihmiset eivät aina käytä tilaa niin 
kuin luulemme heidän sitä käyttävän ja  että tila on 
jatkuvasti muuttumassa. Meidän rakennuksemme 
kestävät yleensä vain muutaman vuosisadan ja 
sinä aikana tekniikka ehtii moneen kertaan kulua 
loppuun, vaikka rakenteet eivät sitä tee (4). Tekniikan 
tulee olla helposti ja siististi korvattavissa uudella, 
vaikka emme osaakaan ennustaa mitä tekniikka tulee 
tulevaisuudessa olemaan.

TD lähteet:
1. Ammattilaishaastattelut
2. http://blogit.skanska.fi/2014/12/mika-rakentamisen-laadussa-
mattaa/
3. AD July/Aug 2014, Profile no. 230  s.21
4. MIES VAN DER ROHE European Works, (Architectural 
Monographs No 11) Academy Editions, St. Martin’s Press 1986 s.24

Ilmanvaihto tapahtuu reitetyn 
lattiatiilen kautta. Lattiatiilessä on 

sama koko kuin viereisissä, joten 
se uppoaa hyvin kokonaisuuteen. 

Lakeuksen kirkko, Seinäjoki.
Kuva tekijän.
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5.  Detaljikategoriat
5.4.  Opastava detalji (OD)

Varsovan Oopperatalon hätäuloskäyntivalo oli piilotettu kristallivalaisimen 
sisälle, jotta tyylillisesti tila säilyisi eheämpänä. Kuva tekijän.

Kirkas valo ja numeron aiheuttama kontrasti varmistaa sen ettei numero 
jää näkemättä käytävällä. Hotel Klaus K, Helsinki. Kuva tekijän.

Sveitsin ja Ranskan rajalla sijaitseva bussiterminaalin sokean 
polku opastaa myös näkevät ihmiset ulko-oville. Kuva tekijän.

Sveitsin ja Ranskan rajalla sijaitseva bussiterminaalin sokean 
polku opastaa myös näkevät ihmiset ulko-oville ja estää 
liukastumisen. Kuva tekijän.

Pariisin metron sisätilan keltainen väri kertoo matkustajalle, 
minkä linjan asemalla hän seisoo. Kuva tekijän.

Neuvotteluhuoneiden nimet jäävät vierailijan muistiin 
paremmin kuin numerot. Kohokirjaimien avulla myös 
näkövammainen pystyy lukemaan tekstin.  Liiketila 
Fabianinkadulla, Helsinki. Kuva tekijän.

Opasteeseen on lisätty valkoinen tausta näkyvyyden 
parantamiseksi.  Hotel Klaus K, Helsinki. Kuva tekijän.

Portaiden  vaakahirsi kehottaa etenemään portaita 
eteenpäin. Pystypaneeli kertoo että suunta on yläkertaan.
Rosenlundin Pappila, Pietarsaari. Kuva tekijän.

Hätäpoistumistie reitti on tehty hotellihuoneen muun sisustuksen 
kanssa saman tyyliseksi.  Hotel Klaus K, Helsinki. Kuva tekiijän. 

Seuraavan aukeaman lähteet:
1. Paul Arthur and Romedi Passini , Wayfinding: People, Signs, and 
Architecture, 2001, Mcgraw-Hill (Tx) s.42
2. Paul Arthur and Romedi Passini 2001, s.10-11
3. Paul Arthur and Romedi Passini 2001, s.8
4. Paul Arthur and Romedi Passini 2001, s.53-55
5. Paul Arthur and Romedi Passini 2001, s.5
6. Paul Arthur and Romedi Passini 2001, s.27-29
7. Paul Arthur and Romedi Passini 2001, s.3-5
8. Paul Arthur and Romedi Passini 2001, s.50-51)
9. Paul Arthur and Romedi Passini 2001, s.34-35)
10. Paul Arthur and Romedi Passini 2001, s.27-29)
11. Paul Arthur and Romedi Passini 2001, s.48)  
12. Pauline von Bonsdorff , Arkkitehtuurin määrittely Suomessa 
1940-1989, 1991, VTT, s. 17
13.  Paul Arthur and Romedi Passini 2001, s.55)
14.  Paul Arthur and Romedi Passini 2001, s.85-87)
15.  Paul Arthur and Romedi Passini 2001, s.128)
16.  Paul Arthur and Romedi Passini 2001, s.124-125)
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5.  Detaljikategoriat
5.4.  Opastava detalji (OD)

Opastukseen liittyvät detaljit ovat yleensä 
mielletty toissijaisiksi seikoiksi suunnitelmassa, 
vaikka niillä on hyvin suuri merkitys meidän 
jokapäiväisessä elämässämme (1). Opastukseen 
panostaminen detaljiikan kannalta on enemmänkin 
huomioonottamista kuin yhden yksittäisen opasteen 
suunnittelua. Hyvin suunniteltuna opastus pelastaa 
ihmishenkiä, esimerkiksi tulipalon sattuessa (2). 
Huonosti suunniteltu opastus taas aiheuttaa 
pahimmillaan  pelkoa, ärsyyntymistä ja vihaa. 

Opastuksen suunnittelu tulee yleensä vasta lopussa 
suunnittelprosessia jolloin graafinen suunnittelija 
kutsutaan apuun paikkaamaan opastuksen 
puutteita. Tässä vaiheessa opastus on yleensä jo 
mennyt pieleen. Mitä aikaisemmin yhteistyö alkaa 
tilasuunnittelijan ja graafisen suunnittelijan välillä, 
sitä parempi lopputulos on opastuksen kannalta (4).

GRAAFISET OPASTEET
Paras tapa suunnitella onnistunut opastus on 
ymmärtää miten ihmiset käyttäytyvät tilassa (5) . 
Ihminen havainnoi tilaa ja prosessoi sitä mielessään, 
tekee päätöksiä ja toimii päätösten mukaan.
Ihminen ratkoo oikeastaan jatkuvasti ongelmia 
suunnistaessaan. Tästä syystä on hyvin tärkeää että 
informaatiota olisi kaikissa tiloissa saatavilla (6).

Ymmärrettävyys ja luettavuus ovat opastustekstien 
tärkein ominaisuus. Ihminen lukee ympäristöään 
”vilkaisten”, joten opastuksen tulee olla 
ymmärrettävissä ilman pidempää ajattelutaukoa. 
Johdonmukaisuus auttaa suunnistajaa löytämään 
etsimänsä tiedon ilman ylikuormitusta. Suunnistaja 
tottuu nopeasti esimerkiksi siihen että tietty 
informaatio löytyy tietystä paikasta tilassa ja se 
että se on esitetty tietyllä värillä, materiaalilla tai 
struktuurilla. (8) Myös oikeanlaisella valaistuksella  ja 
muodolla voi saada opastukset paremmin näkyville. 
(9)

OHJAAVA TILA
Jos arkkitehtuuri on järkevästi suunniteltu, 
vähemmän graafista kommunikointia tarvitaan 
tilassa (11). Tämä johtuu siitä, että arkkitehtuuri on 
ei kielellinen järjestelmä, toisin sanoen universaali 
ja kaikkien ymmärrettävissä (12). Arkkitehtuurilla 
tulee olla selkeästi ymmärrettäviä vyöhykkeitä ja sen 
tulisi kommunikoida itsessään informaatiota perille 
pääsystä.  Tiloista tulisi käydä ilmi kiertämissuunta, 
sisäänkäynnit, uloskäynnit, vaakasuuntaiset 
ja pystysuuntaiset polut, kuten esimerkiksi 
portaat,hissireitit ja käytävät. (13) 

Tiloissa olevien objektien ryhmittäminen 

käyttötarkoituksen mukaisesti auttaa ihmistä 
hahmottamaan tilaa, kun hän tunnistaa tietyistä 
fyysisistä tai funktionaalisista piirteistä missä hän 
sijaitsee. Jos varsinkin isoja tiloja ei ole pilkottu 
visuaalisesti tai funktioiden mukaan pienempiin 
kokonaisuuksiin, on tilan käyttäjän hyvin vaikeaa  
ymmärtää oma sijainti. Tärkeintä on kuitenkin osata 
linkittää tilat toisiinsa ja ohjata käyttäjää tilasta 
toiseen.  (14)

Tilasta toiseen opastetaan polkujen avulla, 
joissa detaljit ovat tärkeässä roolissa.  Polku 
voidaan merkitä esimerkiksi seinä-, lattia- tai 
kattomerkintöjen avulla. Polun merkitsevä 
elementti voi olla toistuva objekti, jatkuva kuvio tai 
materiaalin suunta, joka kertoo siitä mihin suuntaan 
tulee edetä. Tämän viestin ihminen hahmottaa 
yleensä alitajuisesti. (16) Poluissa voi käyttää myös 
erilaisia struktuureja jotka auttavat näkövammaisia 
löytämään perille, mutta opastavat samalla myös 
muitakin tilan käyttäjiä. (14)

Ihmiset muistavat selkeästi muusta tilasta erottuvat 
asiat hyvin ja osaavat suunnistaa näiden avulla 
paremmin tilassa luodessaan näille symbolisia 
merkityksiä ja tehdessään näistä maamerkkejä (15). 
Esimerkiksi ulos johtavat ovet  merkitään tilassa usein 
massiivisemmiksi koristellen kuin muut tilan ovet(16).

Numerot erottuvat hyvin sävykontrastien 
ja valaistuken  vuoksi. Sulka  jättää 

symbolisen muistijäljen opastuksesta.  
Hotel Haven, Helsinki.  Kuva tekijän.
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5.  Detaljikategoriat
5.5.  Dekoratiivinen detalji (DD)

Zakinthoksen kirkon katolilaista ornamentiikkaa. Kuva tekijän.
Oulun rautatieaseman katon rajan 
ornamentit. Kuva tekijän. 

Arvokas kivimateriaali helsinkiläisessä yksityiskodissa antaa tilalle arvoa. 
Sen vaikutelmaa on korostettu epäsuoralla valaistuksella. Kuva tekijän.

Freskossa on ornamentin aiheuttama kolmiulotteisuuden 
tunne, vaikka pinta on tasainen. Castello Sforzesco, Milano. 
Kuva tekijän.

Varsovalaisen thai-ravintolan koneellisesti työstetty 
tilanjakaja. Kuva tekijän.

Rosenlundin Pappilan seiniin on tarkoituksella jätetty vanhoja 
tapettipaloja vihjaamaan  aikaisemmista ajoista. Kuva tekijän.

Kuningattaren kesä-asunnon koristelut viestittävät 
vaikutusvallasta. Peking, Kiina. Kuva: Seija Heikkilä.

Milanon Duomon koristeellinen luonnonkivilattia.  Kuva tekijän. Helsinkiläisen yksityiskodin kipsilista ja massiivitammilattia 
vaativat ammattitaitoisen asentajan. Kuva tekijän.

Seuraavan aukeaman lähteet:
1. Jürgen Tietz, Modernin Arkkitehtuurin historia, 2008, Ullmann 
s. 15
2.  Kirsi Saarikangas, Asunnon Muodonmuutoksia, Puhtauden 
estetiikka ja sukupuoli modernissa arkkitehtuurissa ,2002, SKS s.41
3. MIES VAN DER ROHE European Works, (Architectural 
Monographs No 11) Academy Editions, St. Martin’s Press 1986  s.19.
4. John Maeda ,Laws of Simplicity, 2006, The MIT Press   s. 63-64
5. Christopher Alexander, Sara Ishikawa and Murray Silverstein .A 
pattern language - ,1977, Oxford University Press, s.1149
6. Mihaela Criticos, The Ornamental Dimension: Contributions To 
A Theory Of Ornament, The Central and Eastern European Online 
Library. 
7. A pattern language s.1149
8. A pattern language s. 1147-1148
9. John Ruskin - The Seven lamps of architecture, 1989 
(alkuperäinen painos 1880) Dover Publications s. 10-28
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5.  Detaljikategoriat
5.5.  Dekoratiivinen detalji (DD)

Dekoratiiviset detaljit ja ornamentit ovat tilassa niitä 
detaljeja, jotka eivät ole välttämättömiä mihinkään 
tilassa tapahtuvaan toimintoon. Niiden funktio 
on siis puhtaasti esteettinen ja tilan viihtyisyyden 
lisääminen.

Nykyisessä tilasuunnittelussa esiintyy vähän sellaista 
detaljiikkaa, mikä mielletään dekoraatioksi. Tämä 
johtuu siitä että ornamentistä haluttiin päästä 
modernismin aikoihin eroon ja dekoraatiota 
vastaan on  olemassa vieläkin vahvoja negatiivisia 
mielleyhtymiä. Adolf Loos julisti aikoinaan 
koristelun kansantaloudelliseksi tuhlauksesi, 
sillä tämä rinnastettiin työvoiman ja materiaaliin 
haaskaamiseen (1).Suomessa taas herättiin 
hygienisyyteen , jolloin kodissa sileät valkoiset seinät 
merkitsivät puhtautta ja aitoutta. Tähän aikaan 
liittyi myös yksinkertaisuuden, toimivuuden ja 
koruttomuuden kauneus, joka vietiin äärimmilleen 
1950-luvulla. (2) Ehkä tästä syystä vieläkin 
miellämme dekoraatiot  alitajuisesti turhamaiseksi, 
epäkäytännölliseksi ja rahan tuhlaukseksi, vaikka 
dekoratiivisilla detaljeilla on todellisuudessa aivan 
toisenlainen merkitys (6).

Modernismin suurimman aallon jälkeen huomattiin, 
että tiloista tuntui puuttuvan jokin oleellinen asia, 
johon ihmiset samaistuivat (6). Tiloihin alettiin tehdä 
arvokkaita ja näyttäviä ammattaitaidolla toteutettuja 
materiaalipintoja, joiden tehtävän ornamentit olivat 
täyttäneet aikaisemmin. Tällä pyrittiin luomaan 
uudelleen yhteys tilan ja ihmisen välille (3).

Dekoraatiot luovat merkitystä, tarinaa ja tunnetta 
tilaan (4) ja meillä kaikilla on alitajuinen tarve 
koristella ympäristöämme (5). Siksi on huomioitava 
että kaikki ihmiset eivät pitä pelkistetystä 
minimalistisesta tilasuunnittelusta. Meillä ihmisillä 
on vahva tarve ilmaista itseämme ja järki yksin ei riitä 
kuvailemaan käsitystämme siitä, mikä on kaunista 
ja mikä ei. Syy  siis siihen miksi ornamentti on vielä 
olemassa on, että ornamentti vaikuttaa ihmisen 
perustarpeeseen kokea kauniita asioita. Ornamentti 
kääntää tilan kielen sellaiseksi että ihminen kykenee 
lukemaan sitä ja tuntemaan sen. (6)

ORNAMENTIN FUNTKIOT
Symbolinen ornamentti merkitsi alunperin  
rituaalipaikkoja ja tapahtumia. Ornamentti järkevöitti 
ihmisen ympäristöä ja loi sille merkityksiä. Tämän 
kaltainen ornamentti on ihmiselle psykologinen 

pakko, joka helpottaa, luo toivoa ja rauhoittaa 
ympäristön lukemista ja tulkitsemista. Symboliseen 
ornamenttiin liittyy yleensä sääntöjä siitä miten 
ornamentti saa ilmetä. Esimerkkinä symbolisesta 
ornamentista toimii hyvin uskonnolliset, poliittiset ja 
arvojärjestystä merkitsevä symboliikka. (6)

Laatua antava, adjektiivinen ornamentti 
muodostaa pinnan toistuvuudellaan tai 
ryhmittämällä kuvioita, jotka vaikuttavat 
ilmenemistilan muotoon ja arvoon.  Järjestävä 
ornamentti detaljina heijastaa kokonaisuutta. 
Jos ornamentti on toteutettu laadukkaasti, myös 
koko kokonaisuus on laadukas. Tämän ornamentin 
kautta käy ilmi yhteiskunnallinen asema sen 
toteutustavasta, materiaalista ja kädentaidosta 
riippuen. Ornamentin toteutustapa saattaa viestiä  
myös poliittista, eettistä, esteettistä, sosiaalista ja 
rakenteellista arvomaailmaa. (6) 

Puhtaasti dekoratiivisen ornamentin tarkoitus  
on muuttaa jokin asian kauniimmaksi. Ornamentti 
tavoittelee mielihyvää materiaalin, tekstuurin, värin, 
sommittelun ja liikkeen yhdistelyllä . Ornamentti 
liittyy vahvasti individualismiin ja oman arvon 
korostamiseen. Juuri tämä ornamentti muuttui 
myöhemmin arkkitehtuurissa teollisen kehityksen 
myötä struktuuriksi ja materiaaliksi. (6)

Dekoratiiviset detaljit ja ornamentit toimivat vain 
kuitenkin silloin kun ne on hyvin tehty. (7) Parhaiten 
ornamentti onnistuu, kun huomioidaan sen funktio 
ja kun se toteutetaan muun tilan kanssa sopivista 
materiaaleista. (8) Kaikista parhaimmat ornamentit 
tulisi sijoittaa ihmisen lähelle, jossa hän voi 
tarkastella, kosketella ja ihailla ornamenttia ja tutkia 
sitä miten se on tehty.  Huono ornamentti, joka ei 
täytä tehtäväänsä on vain tuherrus ja tarpeetonta 
karheutta. (9)

Naisten huoneen peiliin teipattu 
”smile” on täysin turha tilan toimintojen 

kannalta, mutta  saa vierailijan hyvälle 
mielelle. Hotel Klaus K, Helsinki.

Kuva: tekijän. 
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DETAIL DIARY 7.3.15:

”Kävin työn puolesta Lexus myymälässä. 
Myymälässä leijui hieno uuden nahan tuoksu. 
Myymälän henkilökunta osasi kertoa että kyseessä 
on Lexuksen oma myymälätuoksu. Tuoksu ei 
lähtenyt autoista, mutta loi nopeasti uutuuden ja 
laadun tunteen. Itselleni tuli ’pakko saada’ tunnetila 
ehkä juuri tuoksun ja Lexus-autojen viimeistellyn 
muotoilun ansiosta. Aika koukuttavaa ja nerokasta 
käyttää tuoksua myynnin edistämiseen. Ehkä joku 
päivä ostan vielä Lexuksen.”

5.  Detaljikategoriat
5.6.  Näkymätön detalji (ND)

Ympäristöll ja seuralla on suuri merkitys ruuan  maistumiseen.
Kuva tekijän.

Peipposen laulu rauhoittaa suurta osaa ihmisistä 
ja kertoo kevään tulosta. Kuva tekijän.

Lämmin hiekka kuivattaa meressä uineen jalat. Kuvat tekijän.Joskus makuaisti jyrää muut aistit alleen. Kuva tekijän.

Pienillä huomaamattomilla kaiuttimilla voi tuoda esimerkiksi 
luonnonääniä suihkuhetkeen. Kuva tekijän

Kani ymmärtää massiivipuisen lankun lämmön päälle. Kuva tekijän.Lämpimät villasukat parantavat viihtyisyyttä vetoisessa 
asunnossa. Kuva tekijän.

Kissat hakevat lämpöä auringossa seisseestä mustasta tuolista ja 
toististaan. Kuva tekijän.

Koiran on mukava heittäytyä mukavan tuntuiselle 
luonnonkuitu matolle rapsutettavaksi. Kuva tekijän.62 63



5.  Detaljikategoriat
5.6.  Näkymätön detalji (ND)

Ihmiset ovat sisätilojen kanssa suorassa 
vuorovaikutuksessa tarkastellessaan pintoja läheltä, 
kosketellessaan ja tunnustellesssaan materiaaleja ja 
jopa haistaessaan niiden ominaistuoksun (1). Tämä 
tarkoittaa sitä ,että tilan muihinkin kuin visuaalisiin 
aistikokemuksiin tulee kiinnittää huomiota, vaikka se 
tuntuisikin vähäpätöiseltä. 

KUULOAISTI
Kuuntelu aktivoi molempien aivopuoliskojen 
hermostossa osia, joiden tehtävänä on säädellä 
vireyttä, tarkkaavaisuutta, muistia sekä tunteita 
(2). Huonon ääniympäristön, esimerkiksi melun 
ja huonon akustiikan aiheuttamia haittoja ovat 
henkinen väsymys, stressi, pidentynyt reaktioaika, 
lisääntynyt poissaolo töistä ja psykosomaattiset 
oireet  (3). Tästä syystä on erittäin perusteltua että 
sisustusarkkitehti ottaa kantaa tilan akustiikkaan ja 
siihen liittyvän detaljiikkaan.

Miellyttävä ääniympäristö esimerkiksi musiikki on  
tehokas mielialan parantaja. Vauhdikas musiikki voi 
antaa uutta energiaa urheiluun tai siivoamiseen, 
kun taas rytmiltään luonnollista sydämen sykettä 
muistuttava musiikki rauhoittaa mieltä ja kehoa. 
Musiikkivalinnoilla voi vaikuttaa oleellisesti siihen, 
minkälaisia tunteita haluamme välittää kullakin 

hetkellä. (2)
Musiikki auttaa myös liiketoimintaa jos sen käyttö 
on harkittu oikein. Musiikin valinnassa kannattaa 
huomioida asiakaskunta ja heidän suosima 
musiikkimaku (4). Musiikkilla pystyy tukemaan 
sisätilan tunnelmaa (5) ja tämä saa asiakkaat 
viihtymään kauemmin esimerkiksi ravintoloissa ja 
tavarataloissa. Tärkeintä on kuitenkin että musiikin 
äänenvoimakkuus sopii paikkaan ja tilanteeseen. 
Esimerkiksi kahviloissa musiikki ei saa häiritä 
keskustelua muiden kanssa (4).

TUNTOAISTI
Tuntoaisti pitää sisällään muun muassa lämpötilan 
vaihtelun, kivun, venymisen, värinän ja paineen 
aistimisen (9). Herkimmät ihoalueet ovat sormet, 
kädet ja kasvot. Ihmisella on kaksi eri tapaa aistia 
tuntoaistillaan. Aktiivinen kosketus keskittyy 
kosketettavan kohteen ominaisuuksiin, esimerkiksi 
siihen onko tomaatti kypsä tai kuinka paljon laukku 
painaa. Passiivinen kosketus on taas tuntoaistimista 
kun ihminen itse on kohteena. Passiviseen 
kosketukseen voidaan lukea esimerkiksi vaatteet ja 
petivaatteet. 

Tuntoaistimus herättää  myös muistoja ja 
tunteita, kun ihminen tunnistaa sen avulla tuttuja 

muotoja, materiaaleja ja hahmoja. Tämän avulla 
ihminen pystyy esimerkiksi aistimaan laukustaan 
katsomatta oikean avaimen, sen muodon ja 
materiaalituntemuksen avulla. (10)

Ihminen tuntee usein esineiden kautta, sillä esineillä 
useimmiten tehdään jotain (10). Tilasuunnittelun 
puolella kannattaa ottaa huomioon, että jokaisessa 
kohdassa johon ihminen koskee materiaalin tunne 
ja muoto on otettu huomioon miellyttävyyden 
takaamiseksi. Tila  on suunniteltava myös siten että 
yhteenkään tilan käyttäjään ei kohdistu tarpeetonta 
vetoa tai kuumuutta.  (12)

HAJUAISTI
Hajukeskus sijaitsee aivojen osassa, joka säätelee 
tunteita ja tästä syystä hajut ja tunteet ovat tiiviisti 
sidoksissa toisiinsa. On olemassa satoja tuoksuja, 
jotka kaikki tuovat mieleen eri muistoja ja tilanteita. 
Ihminen ei tietoisesti käytä emotionaalista muistiaan, 
mutta kun ihminen tuntee tietyn hajun, se laukaisee 
tunnemuistin (6).  Hajusignaalit kulkevat suoraan 
hajukeskukseen, kun taas muiden aistien viestit 
kulkevat monimutkaisempaa reittiä aivokuorelle. (7)  
Hajuaistilla on siksi välitön vaikutus siihen 
miten koemme tilan, sillä niin miellyttävät kuin 
epämiellyttävätkin tuoksut jäävät alitajuiseen 
hajumuistiimme. Esimerkiksi asuntomyyjät käyttävät 
tuuletettua asuntoa ja vastaleivotun pullan tuoksua 
myydessään asuntoja, jotta saisivat asuntonäytössä 
vierailleille ihmisille vahvan positiviisen muistikuvan 
asunnosta ja tätä kautta asunnon myös helpommin 
myytyä. (8)

MAKUAISTI
Tuoksut ja maut yhdistyvät yhdessä muodostaen 
elämyksiä (11). Makuaisti kannattaa muistaa 
varsinkin ravintoloiden ja kahviloiden suunnittelussa. 
Tuoksut sekoittuvat yhdessä maun kanssa, joten 

on mielekästä että sisustus peilaa  tilan tärkeintä 
käyttötarkoitusta syömistä ja juomista. Makuaisti-
elämyksiä on hyvä tuoda myös tiloihin , jotka 
kertovat vieraanvaraisuudesta. Näistä hyvinä 
esimerkkeinä toimivat karkkikulhot aulatiloissa, 
hotellihuoneissa ja messuosastoilla (12).

Näkymättömät detaljit määrittävät yhdessä tilan 
lopullisen tunnelman. Jos näkymättömät detaljit 
eivät toimi tai niitä ei ole. Tila jää vain visuaaliseksi 
kokonaisuudeksi, jota ihmisen on vaikea lähestyä.  

Kuva: Heidi Mäkelä.
Puistokävely  on 

moniaistillinen miellyttävä 
kokemus. Koulupuisto, 

Pietarsaari.

1. Christian Schittich , In Detail - Interior Spaces- Space, Light, 
Materials, 2002, Birkhäuser Architecture s. 9
2. Tunnemusiikki.fi
3. http://www.ttl.fi/fi/tyoymparisto/melu/melun_
terveysvaikutukset/sivut/default.aspx
4. Teosto.fi – Musiikilla positiivinen vaikutus myyntiin ja 
asiakkaiden viihtymiseen
5. David Collins, New Hotel: Architecture and Design, 2002, Conran 
Octopus, s. 84
6. www.tohtori.fi
7. www.oppiminen.yle.fi/ihminen/aistit/hajuaisti
8. http://www.huom.fi/tietoa/ajankohtaista/tiedote/2014/03/27/
n%C3%A4in-asuntosi-erottuu-edukseen-sunnuntain-
n%C3%A4yt%C3%B6iss%C3%A4
9.  www.oppiminen.yle.fi/ihminen/aistit/
10. www.tiede.fi Ilman tuntoa et pärjäisi (tiede lehti 2/2003)
11. oppiminen.yle.fi
12. Detail Diary

Detail Diary 29.3.15:
”Fazer Makeisiin on aina kiva mennä asiakas-
käynnille. Aulatilassa odottaa kaksi valtavan 
isoa karkkikulhoa, joista vieraat saavat vapaasti 
ottaa makeisia. Joskus käydään neuvotteluja 
ihan karkkikulhon vieressä aulatilassa. Fazeriin 
on aina kiva palata uudelleen. Johtuukohan se 
karkkikulhosta?”

64 65



6.  Toimeksianto

6.1 KOHDE

Hotelli on rakennettu Messilän kartanoalueelle 
jälkikäteen vuonna 1969, ja rakennus eroaa muista 
alueen rakennuksista huomattavasti. (1)

Hotelli sijaitsee monipuolisessa Messilän 
palvelukeskuskessa, josta löytyy ravintoloita, 
ratsutalli, laskettelurinteitä, camping alue 
uimarantoineen, luontopolkuja, maastohiihto- ja 
ratsastusreittejä. Noin kilometrin päästä löytyy 
myös Messilän Golf , josta pääsee joko kävellen tai 
pyörällä vihreitten golfväylien välistä Pirunpesälle, 
joka on jylhänkomea vulkaanisen kauden kalliorotko.  
Messilän kartanon alueella on aikoinaan toiminut 
verkatehdas, nahkatehdas, saha, mylly, värjäys-, 
kutomo- ja satulasepän liikkeet. Vuonna 1969 
luovuttiin alueella karjataloudesta ja alue muutettiin 
monipuoliseksi lomakeskukseksi. (2)

6.2 TAVOITE

Suunnittelutyön tavoitteena on Messilän 
hiihtokeskuksen hotellihuoneiden suunnittelu 
moderneiksi, tyylikkäiksi ja detaljeja myöten 
hiotuiksi. Asiakkaina on tällä hetkellä enimmäkseen 
business- ja kokousvieraita, sillä hotellilla pidetään 
paljon kokouksia. Tyypillinen hotellin asiakas yöpyy 
yhdestä yöstä kahteen yöhön. Huoneiden sängyt 
tulee sijoitella erilleen, sillä majoittuvat ovat yleensä 
kollegoja keskenään, eivätkä halua nukkua samassa 
sängyssä. Hotellin huoneiden suunnittelussa tulee 
myös kunnioittaa hotellin pelkistettyä arkkitehtuuria. 
(1)

Kartanoalueen lukuisat hiihtovieraat eivät 
yleensä majoitu hotelliin vaan  nukkuvat 
mieluummin kartanon maalaisromanttisissa 
aittahuoneissa. Näin majoitusalueelle tulisi uusien 
hotellihuoneiden valmistumisen jälkeen kaksi 
eri tyylistä majoitusmahdollisuutta: pelkistetty ja 
maalaisromanttinen. (1)

Sisustuksen materiaaleina voisi käyttää Messilän 
historiaan pohjautuvia materiaaleja, kuten nahkaa, 
kvartsiakiveä ja puuta. Kaikkein tärkein päämäärä on 
kuitenkin detaljitasolla onnistunut suunnittelutyö. 

6.3 RAJAUS

Rajaan suunnittelutyön hotellihuoneen ulko-
oveen. Kaikki hotellihuoneen sisäpuolella kuuluu 
suunnittelutyöhöni. Tarkastelen huoneessa tarvittavia 
detaljeja ja esittelen ne selkeästi suunnittelutyössäni. 

Kuvat: http://messila.kuvat.fi/kuvat/Pihapiirin+rakennuksia+/hotelli.jpg

1. Helena Maattola, Hotellin johtaja
2. http://www.hollola.fi/keskus/matkailu/
Kulttuurireitti/selostus.htm
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7.  Tutustumiskohteet

Vierailin muutamassa eri tyyppisessä hotellissa 
saadakseni hyvän pohjan suunnittelutyötäni varten.

7.1 ORIGINAL SOKOS HOTEL LAKEUS, ketjuhotelli
Suunnittelutoimisto: Fyra oy

Original Sokos Hotel Lakeus on viihtyisä hotelli 
Seinäjoen keskustassa. Fyra oy on vastannut 
Sokos Hotelli Lakeuden huone- ja kerroskäytävien 
uudistuksen suunnittelusta. Huoneiden suunnittelun 
lähtökohtana on moderni pohjalaisuus, jossa on 
kiinnitetty huomiota erityisesti muunneltaviin 
valaistusratkaisuihin sekä huollon ja ylläpidon 
vaatimuksiin. Huoneen teema jatkuu yhtenäisenä 
kylpyhuoneisiin ja saunoihin. Eteisen räsymattoa 
muistuttavan raitamaton teema taas jatkuu 
kerroskäytäviin. (1)

Jokaisella kerroksella on oma värimaailma, joka 
toistuu myös huoneissa. Itse vierailin sinisessä 
kerroksessa, jonka huoneissa myös toistui siniset 
yksityiskohdat. Vierailuhuoneenani oli yksi kahden 
hengen huone ilman saunaa ja toinen huone, josta 
löytyi sauna ja myös varavuode. Huoneiden detaljit 
on dokumentoitu seuraavalle aukeamalle. (2)Original Sokos Hotel Lakeus.

Kuvat tekijä ja 
Henri Halla-aho.

1. http://www.fyra.fi/referenssit/2013/08/07/
sokos-hotel-lakeus/
2. Detail Diary 22.12.2014
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Original Sokos Hotel Lakeus.
Kuvat tekijä ja Henri Halla-aho.

1. Siniset yksityiskohdat yhdistyvät 
kerroksen käytävään. (opastava detalji)

2. Artekin jakkara toimii linkkinä Alvar 
Aallon suunnittelemiin rakennuksiin 
Seinäjoella. (dekoratiivinen ja 
funktionaalinen detalji)

3. Lehtitelineissä toistuu sama sininen kuin 
muissa yksityiskohdissa huoneessa. Lehtien 
säilytysfunktio on toteutettu eleettömillä 
kuminauhoilla. (funktionaalinen detalji)

4. Huoneen kyltitys on yksinkertainen 
ja siinä on tarpeeksi kontrastia, jotta 
huonenumero erottuu. (opastava detalji)

5. Puiset henkarit ja puunupit olivat 
miellyttäviä kosketella. (funktionaalinen ja 
näkymätön detalji)

6. Television tekniikka oli piilotettu siistin 
johtoluukun taakse. (tekninen detalji)

7. Varavuode löytyi helposti toisessa 
huoneessa näkyvien vetimien ansiosta. 
Vuode oli myös todella helppokäyttöinen. 
(funktionaalinen ja opastava detalji)

8. Katkaisijoissa oli selkeät opasteet valojen 
käytöstä. (opastava ja tekninen detalji)

9. Lattiakaivo oli täydellisesti sommiteltu  
laattajaon mukaan kylpyhuoneen 
nurkkaan. (tekninen detalji)

10. Kynnys suihkutilaan oli laatoitettu 
eri laatalla. Tämä oli hyvä sillä kynnys 
näkyy paremmin ja siihen ei kompastu. 
(funktionaalinen, rakenteellinen ja opastava 
detalji)

11. Saunan lasioven vetimenä oli reikä. 
(funktionaalinen detalji)

12. Pistorasiat sointuivat seinän sävyyn.
(tekninen detalji)

13. Ilmastointi aukko oli peitetty levyllä.
(tekninen detalji)

14. Listat olivat siistit ja samaa sävyä lattian 
kanssa ja suojasivat seinää kolhiintumiselta. 
(rakenteellinen detalji)

15.  Kun maalisävy vaihtui, 
vaihdoskohdassa oli siisti raja kahden eri 
maalin välillä.  (dekoratiivinen detalji)

16.  Verhoiltu peräseinä ja sivuverhot 
akustoivat tilaa erittäin  hyvin. 
Pehmustettuun seinään  oli myös mukavaa 
nojailla. Epäsuoraa valaistusta oli lisätty 
moneen paikkaa, mikä loi miellyttävän 
tunnelman.
(näkymätön, dekoratiivinen  ja 
funktionaalinen detalji)

1.

 3.

 5.

 7.

 7.

 2.  8.  9.  10.  11.

 12.

 16.

 13.  14.  15. 4.

 6.
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7.  Tutustumiskohteet

Hotel haven, sviitti.
Kuva tekijän.

7.2 Hotel Haven, luksushotelli
Suunnittelutoimisto: Puroplan oy

Hotel Haven on Suomen ensimmäinen Small 
Luxury Hotels of the World -ketjun jäsen. Hotelli 
tarjoaa lämminhenkistä kodikkuutta, eksklusiivista 
viihtyvyyttä ja korkealuokkaisia palveluja 
vaativimpienkin vieraiden makuun. (1)

Hotellissa on 77 yksilöllistä ja hyvin varusteltua 
huonetta. Huonetyyppiä on kolme erilaista: Comfort, 
Style ja Lux. Huoneissa korkealuokkainen laatu 
ulottuu pienimpäänkin yksityiskohtaan. (1)

Tavoitteena on ollut lämmin luksus, joka ei jää 
vierailijan mielestä kliiniseksi. Huone, johon ihmisen 
on helppo asettua. Kun kysyin asiakaskunnasta 
aulaemäntä osasi kertoa että puolet vierailijoista 
on turisteja ja puolet liikemiehiä. Kun kysyin 
huoneissa olleista ruukkukasveista, karkkikulhoista 
ja huonetuoksuista, että ovatko ne tietoisia valintoja 
viihtyisyyden luomiseksi aulaemäntä kertoi että ne 
on sijoiteltu huoneisiin siksi että ihminen tuntisi 
olonsa mahdollisimman kodikkaaksi. 

Vierailin itse neljässä erilaisessa huoneessa hotellissa, 
mutta olen dokumentoinut vain sviittihuoneen ja 
style-huoneen detaljit, sillä huomasin että huoneissa 
oli paljon toistuvia elementtejä. (2)

1. www.hotelhaven.fi
2. Detail Diary 12.1.2015
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Hotel Haven, sviitti.
Kuvat tekijän.

1. Laattajako menee täydellisesti wc-
istuimen seinämän korkeuden kanssa. 
(tekninen detalji)

2.  Upotetut valaisimet oli sijoitettu peilin 
viereen, jolloin niiden valoteho tuntui 
voimistuvan. (tekninen detalji)

3. Pesuaineet ja kauneudenhoitotuotteet 
oli asetettu esille hopeatarjottimelle. 
(opastava ja dekoratiivinen detalji)

4. Myös saippua oli esillä hopeisessa 
saippuakipossa. (funktionaalinen, opastava  
ja dekoratiivinen detalji)

5. Laadukas huonetuoksu toi tilaan 
miellyttävän tuoksun. (näkymätön detalji)

 2.  6.

 10.  11.  12.  13.

 14.

 7.  8.  9.

 3.

 4.

 5.

 1.
6. Sviitin sisääntuloon oli asetettu 
esille kaksi makeiskulhoa, joista vieraat 
saavat ottaa makeisia. (dekoratiivinen ja 
näkymätön detalji)

7.  Huoneessa oli taidetta, joka sai 
kodikkuuden ja arvokkuuden tunteen 
aikaiseksi. ( dekoratiivinen detalji)

8. Pimennysverhot saa kiinni niin 
,että valoaukkoja ei jää kiskojen 
päällekkäisyyden ansiosta. (funktionaalinen 
detalji)

9. Huoneessa oli ruukkukasvi, joka oli 
hyvässä kunnossa. Tuntui kuin olisin ollut 
jonkun kotona. (dekoratiivinen detalji)

10. Eteisessä oli kestävä 
luonnonkivimosaiikkilattia, joka tuntui 
miellyttävältä sukan läpi. (rakenteellinen, 
näkymätön  ja dekoratiivinen detalji)

11. Nuppivetimet  rohkaisevat avaamaan 
ovet. (funktionaalinen ja opastava detalji)

12. Vuoteen alueen pystyi rajaamaan 
muusta sviitistä verhoilla. Verhoja piteli 
paikallaan koristeellinen verhopidike. 
(funktionaalinen ja dekoratiivinen detalji)

13. Tilaan oli sijoitettu myös muusta 
sisustuksesta poikkeavia koriste-esineitä, 
jotka ihmetyttivät, mutta toisaalta loivat 
vielä suuremman tunteen siitä kuin olisin 
jonkun kodissa. (dekoratiivinen detalji)

14. Tila on pilkottu eri funktioihin, jotka 
on kerrottu erilaisten kalusteiden avulla. 
Rajaamiseen on käytetty korkeampia 
esineitä, kuten valaisimia.
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Hotel Haven, Style huone.
Kuvat tekijän.

1. Laattajako menee täydellisesti wc-
istuimen seinämän korkeuden kanssa. 
(tekninen detalji)

2. Laadukas huonetuoksu toi tilaan 
miellyttävän tuoksun. (näkymätön detalji)

3. ”Ole kuin kotonasi” luki kylpyhuoneessa 
roikkuvassa lapussa ohjeistuksen lisäksi. 
(opastava ja dekoratiivinen detalji)

4. Pesuaineet ja kauneudenhoitotuotteet 
oli asetettu täälläkin esille 
hopeatarjottimelle. (opastava ja 
dekoratiivinen detalji)

5. Kylpyhuoneen ovi aukesi seinän sisään 
ja säästi näin tilaa. (funktionaalinen ja 
rakenteellinen detalji)

6. Television jalka oli koristeltu. 
(funktionaalinen ja dekoratiivinen detalji)

7. Puheliin oli merkitty ”Your phone”, mikä 
rohkaisee käyttämään puhelinta ja saa sen 
tuntumaan omalta. (opastava detalji)

8. Jopa baarikaappi oli merkitty ”Your bar” 
tekstein. Kaikki tässä huoneessa tuntui 
omalta. (opastava  detalji)

9. Huoneen tekstiileissä ja kalusteissa 
oli käytetty runsaasti ornamentteja. 
(dekoratiivinen detalji)

10. Runsas koristetyynyjen määrä kutsuu 
heittäytymään sängylle. (opastava ja 
dekoratiivinen detalji)

 1.

 2.

 3.

 6.

 7.  8 .

 10 .

 9 .  9 .

 5.

 4.
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7.  Tutustumiskohteet
7.2 Klaus K, design hotelli

Suunnittelijat: Stylt Trampoli, Harri Koskinen, Dsign 
Vertti Kivi

Hotelli sijaitsee Helsingin keskustassa, 
kävelyetäisyyden päässä keskustan liikkeistä, 
kaupungin nähtävyyksistä ja palveluista. Klaus 
K on Suomen ensimmäinen design hotelli ja 
Designhotels.com™ jäsen. Designin inspiraationa 
on toiminut Suomen kansalliseepos Kalevala.
Huoneet ja sisustus edustavat modernia tulkintaa 
Kalevalan tunnemaailman keskeisistä teemoista: 
mystiikasta, intohimosta, unelmista ja kateudesta, 
sekä suomalaisten suunnittelijoiden kanssa yhdessä 
toteuttamistuista uniikeista taidehuoneista. (1) 

Vierailin ensin Stylt Trampolin suunnittelemissa 
Kalevala aiheisissa huoneissa, joissa eniten huomiota 
kiinnitti tunnetiloja kuvaamaan valitut värit ja kuviot. 
Stylt  Trampoli oli vastannut myös hotellin aulatilan 
suunnittelusta, josta löysin hyviä detaljeja.

Pääsin vierailemaan myös Harri Koskisen 
suunnittelemassa Urban Nature huoneessa, jossa 
metsä oli kuvattu modernein keinoin eri materiaalien 
kautta. Lopuksi kävin vielä tutkimassa hotellin 
Sky Loft huoneita, joissa eniten huomiota kiinnitti 
epäsuora valaistus.

Hotel Klaus K, Stylt Trampoli
Kuvat tekijän.

1. http://www.klauskhotel.com/hotelli/
design-hotelli-helsingin-keskustassa/
2. Detail Diary 12.1.2015
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Hotel Klaus K, Stylt Trampolin 
huoneet.
Kuvat tekijän.

1. Laattajako menee täydellisesti wc-
istuimen seinämän korkeuden kanssa. 
(tekninen detalji)

2. Naru wc-paperin ympärillä korostaa 
sitä ettei paperia ole käytetty. (opastava ja 
dekoratiivinen detalji)

3. Suihkuseinän kuviointi, joka on saanut 
vaikutteita Kalevalasta, toistuu muuallakin 
hotellissa.

4. Pyyhkeet on asetettu pinoon kauniisti 
esille, jolloin ne on myös helppo löytää. 
(dekoratiivinen ja opastava detalji)

5. Kylpyhuoneessa on epäsuora valo, joka 
tekee vaikutelman siitä, että tilassa olisi 
kattoikkuna. (tekninen ja dekoratiivinen 
detalji)

6. Jokaisella kerroksella hotellissa on 
oma eläin Kalevalasta. Tämä helpottaa 
hotellivieraita muistamaan kerroksen 
oikein.  (opastava ja dekoratiivinen detalji)

7. Huoneissa oli paljon erilaisia tekstuureja, 
jotka tulivat esille niitä kosketeltaessa tai 
erilaisissa valaistuksissa. (dekoratiivinen ja 
näkymätön detalji)

8. Raskas puinen jalkalista suojaa 
seinää kolhiintumiselta ja samalla 
on koristeellinen. (rakenteellinen ja 
dekoratiivinen detalji)

9.  Huoneiden sävyt kertoivat Kalevalasta 
poimituista tunnetiloista. Punaisen 
huoneen tunnetila oli intohimo. 
(dekoratiivinen detalji)

10. Huoneen seinällä oli huoneen teemaan 
sopiva ote Kalevalasta. (dekoratiivinen 
detaljI)

11. Tyynyt oli sijoitetu sängylle kutsuvasti.
(dekoratiivinen detaljI)

 1.

 2.

 3.

 5.

 4.

 8. 7. 7. 6.

 9.  9.  10.  11.

 11..
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Hotel Klaus K,  Urban nature 
huone, Harri Koskinen.
Kuvat tekijän.

1. Suihkuhuoneeseen tuli valoa 
hotellihuoneen puolelta ja shamppoo 
nurkkaus oli suunniteltu laattajaon kanssa 
tasan. (funktionaalinen ja dekoratiivinen 
detalji)

2. Epäsuora valaistus loi illuusion 
kattoikkunasta. (tekninen detalji ja 
dekoratiivinen detalji)

3. Naru wc-paperin ympärillä korostaa 
sitä ettei paperia ole käytetty. (opastava ja 
dekoratiivinen detalji)

4. Pesuaineet oli asennettu linjaan 
sekoittajien viereen. (funktionaalinen 
detalji)

5. Peilit toivat avaruutta tilaan. Myös 
kasvojen sivut peilautuivat peilistä. 
(funktionaalinen detalji)

6. Tyynyt oli aseteltu erikoisella tavalla 
vuoteelle. (dekoratiivinen detalji)

7. Vaatetanko oli piilotettu avoimeen 
kiintokalusteeseen. Henkarit olivat puiset ja 
niitä oli miellyttävää kosketella.
(funktionaalinen, rakanteellinen ja 
näkymätön detalji)

8. Matto tuntui jalan alla miltei 
sammaleelta. (näkymätön ja dekoratiivinen 
detalji)

9. Katkaisijat on asennettu samalle 
korkeudelle ja vähän syrjempään sängyn 
päädyn sivulle kiinni. Johdot kulkevat 
sängyn päädyn sisäpuolella. (tekninen 
detalji)

10. Massiivipuulla verhoillussa seinässä 
oli valoaukkoja kylpyhuoneesta 
hotellihuoneen puolelle.  Seinän sisällä 
kulki myös television ja kaiuttimien johdot. 
(rakenteellinen, tekninen ja dekoratiivinen 
detalji)

11. Huoneessa oli tarjolla syötävää 
ja juotavaa heti sisääntullessa.  Kupit 
olivat kauniisti esillä ja sopivat hyvin 
Urban Nature teemaan.  (näkymätön ja 
dekoratiivinen detalji)

12. Huoneessa oli munan muotoiset 
keraamiset ripustimet. Aihe oli poimittu 
Kalevalan luomiskertomuksesta. 
(funktionaalinen ja dekoratiivinen detalji)

 1.

 2.

 3.

 5.

 4.

 9. 8. 7. 6.

 10.  11.  12.  12.

 10 .
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Hotel Klaus K,  Sky loft, 
Dsign Vertti Kivi.
Kuvat tekijän.

1. Irtovalaisin tekee pelkistetystä 
neliskulmiota toistavasta huoneesta 
lähestyttävämmän.  Epäsuora valaistus lluo 
tunnelmaa. (tekninen ja dekoratiivinen 
detalji)

2. Ovessa ei ole karmeja. (rakenteellinen 
detalji)

3. Pesuallas on upotettu kalusteeseen. 
Pesualtaan tulppa on samaa materiaalia 
peusaltaan kanssa. (tekninen  ja 
rakenteellinen detalji)

4. Sekoittaja suihkutilassa on myös 
neliönmuotoinen. (tekninen detalji)

5. Allaskalusteen alahyllyn tavarat on 
valaistu. Musta kaluste syö helposti valoa, 
joten valo helpottaa tavaroiden löytämistä. 
(opastava, tekninen ja rakenteellinen 
detalji)

6. Erilaiset valaisimet ja epäsuora valaistus 
tekevät tilasta mielenkiintoisen.  

7. Sky Loft käytävällä oli kiiltävä musta 
katto, joka tekee tilasta avaramman oloisen. 
(dekoratiivinen detalji)

8. Joitakin funktioita on korostettu 
epäsuoralla valaistuksella. (opastava  ja 
dekoratiivinen detalji)

9. Huoneessa oli pintoja, joita oli 
mielenkiintoista kosketella. (näkymätön 
detalji)

10. Sky Loft käytävällä kylmä metallinen 
käsijohde oli päällystetty nahalla, jolloin 
siitä oli miellyttävämpi ottaa kiinni. 
(funktionaalinen ja näkymätön detalji)

11. Hätäpoistumistie opastus oli toteutettu 
huoneen sisustukseen sopivaksi.

 1.

 2.

 3.

 5.

 4.

 9.

 9.  11.  8. 10.

 8. 7. 6.

 6.
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Hotel Klaus K, Stylt Trampoli 
.Hotellin muut tilat.
Kuvat tekijän. 1.

1. Seinä oli verhoiltu kokolattiamatolla 
akustiikan parantamiseksi. Maton 
sisäpuolella kulki  pahviputkia, jolloin 
seinästä tuli reliefimäinen. Putkien 
sisällä kulki johdotus tilassa tarvittavalle 
tekniikalle. 
(dekoratiivinen, tekninen  ja näkymätön 
detalji)

2. Hotelli käytävän kokolattiamatossa oli 
otteita Kalevalasta. (dekoratiivinen detalji)

3. Opastekyltti wc-tilaan oli korostetusti 
näkyvillä. (opastava detalji)

4. Wc-tilassa oli ”smile” teippaukset 
peileissä, jotka piristivät päivää. 
(dekoratiivinen detalji)

5. Marmorin käyttö pesualtaissa 
mahdollistaa suuren koon. Se miten vesi 
valui kiveä vasten, aiheutti miellyttävän 
luonnollisen ja hiljaisen äänen. Vesi ei 
myöskään roiskunut. (rakenteelinen, 
tekninen, näkymätön ja funktionaalinen 
detalji)

 4. 3. 1. 2.
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8.  Hotellihuoneen suunnittelu
8.1 TILOJEN KÄYTTÖ JA VARUSTEET
 
Hotellihuoneet poikkeavat paljon monista muista 
tiloista, sillä huoneiden tulee soveltua moneen 
eri toimintoon kuten: lepoon, virkistäytymiseen 
ja työskentelyyn. Hotellihuoneen tulisi pystyä 
tarjoamaan samat ylellisyydet, joita on tarjolla 
nykyajan kodeissa, jotta vierailijan olis helpompaa 
samaistua tilaan. (1)

Hotellihuoneet ja hotellit ovat kehittyneet ajan 
kuluessa samaan aikaan kotien kanssa. Majatalojen 
rinnalle nousi suurhotelleita tukemaan sosiaalista 
kanssakäymistä, kun haluttiin tarjota muutakin 
kuin vain peti ja aamiainen. Suurhotellien jälkeen 
ilmestyivät ketjuhotellit, jotka vakuuttivat vierailijan 
merkkikohtaisesta toistuvasta laadusta eri maissa. 
Ketjuhotelleita suosivat erityisesti liikemiehet. 
Ketjuhotellien toistuvuuden vastapainoksi kehittyivät  
myöhemmin designhotellit, jolloin hotellista 
itsestään haluttiin tehdä turistinähtävävyys ja 
persoonallinen. Nimekkäiden suunnittelijoiden 
suunnittelemat hotellit saavuttivat suuren suosion, 
jolloin ketjuhotellien suosio väheni. (1)

Nykytilanne hotellien suhteen vaatii tiukkoja 
budjetteja ja toimivaa suunnittelua, mikä on 
saanut aikaiseksi ihmisissä reaktion ylellisiä 
materiaaleja vastaan. Hotellien asiakkaista on tullut 
ympäristötietoisia ja kestävää kehitystä suosivia, mikä 
tulee ottaa huomioon hotellihuoneen suunnitelussa. 
Vierailijat myös osaavat odottaa muutakin kuin vain 

petiä ja aamupalaa hotellilta. Työnteko on lisääntynyt 
hotellihuoneissa huomattavasti ja tähän on tarjottava 
hyvät mahdollisuudet. (1)

VARUSTUS
Hotellin huoneet ovat kahden hengen huoneita. 
Yhden hengen huoneessa voi olla sohva, joka 
tarvittaessa toimii lisävuoteena. Osa huoneista 
voidaan yhdistää väliovella toisiinsa. Kahden tai 
kolmen huoneen kokonaisuus, sviitti, voi olla 
väliovilla jaettavissa erillisiksi hotellihuoneiksi. 
Huoneisiin kuuluu yleensä  kylpyhuone. WC 
voi olla myös kylpyhuoneesta erillisenä tilana. 
Vaatimattomissa majoitustiloissa pesutila voi olla 
käytävän varrella. Huoneen koko on tasosta ja 
liikeideasta riippuen 10-30 m2. (2)

Hotellihuoneen varusteina tulisi olla ainakin: 
yöpöydät, sängyt, matkalaukkuteline, kirjoituspöytä, 
naulakkovaatekaappi, peili, lämpömittari, 
puhelin ja  pimennysverhot. Sängyn ja yöpöydän 
väliin tulisi jättää noin 50 mm rako, jotta peitto 
pääsee putoamaan niiden väliin. Yövalaisimien 
huollettavuus, siivottavuus, kestävyys ja 
muunneltavuus kannattaa ottaa huomioon. 
Mahdollisimman yhtenäinen muoto huonekaluissa 
helpottaa siivoamista. Tarpeettomat tasopinnat 
kannattaa jättää pois, ne tuovat vain lisää pyyhittävää 
pinta-alaa. Pesuallastaso kylpyhuoneessa helpottaa 
asiakasta muistamaan kaikki pienesineensä. Kaikki 
laatikot hotellihuoneessa tekevät mahdolliseksi 

sen että asiakas unohtaa tavaroitaan niihin. Mitä 
vähemmän kaappeja ja laatikoita, sitä parempi. 
Roskakori ei saa vuotaa, sillä sinne saatetaan heittää 
nestemäisiä jätteitä, tästä syystä irrallinen roskapussi 
nopeuttaa hotellihuoneen siivousta huomattavasti. 
Huoneen pistorasioiden sijoittelussa tulisi ottaa 
huomioon niin asiakkaan kuin siistijän tarve.  
Imuroinnin yhteydessä jalkalistojen lisäksi saattaa 
kolhiintua myös kalusteet huoneessa, mikäli huone 
on sisustettu liian ahtaaksi. (3)

Pintamateriaaleissa kannattaa suosia sileitä 
materiaaleja, joihin lika ei pääse pesiytymään ja jotka 
ovat helppo puhdistaa. Sileissä pinoissa on kuitenkin 
se huono puoli,  että myös pöly ja lika näkyvät niissä 
helposti. Kiiltävien materiaalien rinnalle kannattaa 
siksi yhdistää myös muita pintoja. Seinämateriaalien 
tulisi kestää vesipesua, sillä niitä joudutaan välillä 
pyyhkimään. Verhoiltu tuoli pitäisi olla helposti 
huollettavissa, esim. istuinverhoilu irroitettavissa. 
Verhojen tulee olla pestävät. Suihkuverhot 
hotellihuoneen kylpyhuoneessa ovat vaikeat pitää 
puhtaana, joten niitä tulisi välttää. (3)

Hotelli, Zakinthos.
Kuva tekijän. 

1. Drew Plunkett & Olga Reid, DETAIL in contemporary Hotel 
design, 2013, Laurence King Publishing, s.6-7
2. RT 94-10554 Hotellit ja Motellit (1994)
3. Maarit Keto, Hotellihuoneen kalustesarja, Taideteollinen 
korkeakoulu, 1983
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8.2 TYYLI JA TUNNELMA

Hotellien asiakkaat ovat nykyään sivistyneitä 
kuluttajia, joiden odotukset ovat korkealla. Tästä 
syystä hotellin tyyli ja suunnittelu pitää tehdä 
tämä mielessä pitäen (1). Asiakkaat ovat myös 
kokeneita ja tietoisia, mikä asettaa omat haasteensa 
suunnittelulle. Vierailusta on pystyttävä tekemään 
mukava, muistettava ja persoonallinen(2). Hotellit 
ovatkin panostaneet saadakseen aikaiseksi 
mielenkiintoisia, luonnollisia ja omaleimaisia 
hotelliympäristöjä hyödyntäen rakennuksen 
ympäröiviä resursseja, kuten käyttämällä ympäröiviä 
luonnonmateriaaleja ja kasvillisuutta hotellin 
sisustuksessa (3).

Hotelli erottuu muista hotelleista kuitenkin 
parhaiten edukseen panostamalla yksityiskohtiin. 
Tällöin hotellia voi kutsua myös design hotelliksi. 
Nykyaikainen hotelliasiakaskin arvostaa ja toivoo 
tiettyjä yksityiskohtia , jotka tekevät sisustuksesta 
uniikin (4).

Yksi tärkeä yksityiskohta on esimerkiksi 
hotellihuoneen ovi, joka viestittää ulkoisella 
olemuksellaan hotellihuoneen sisuksesta ja antaa 
siitä vinkkejä. Sen vuoksi on myös tärkeää kiinnittää 
huomiota siihen millaiset huonenumerot huoneissa 
on ja millainen on  huoneiden avain (5). Oikeastaan 
kaiken hotellihuoneessa tulee viestittää hotellin  
kanssa samaa viestiä. Jopa petivaatteilla, tyynyillä 

ja kylpyhuoneen varusteilla on suuri merkitys 
identiteetin luomisen suhteen (6). Hotellihuoneessa 
kannattaa siis kiinnittää huomiota siihen mikä 
tuntuu kaikista vähäpätöisimmältä, sillä kaikki nuo 
vähäpätöiset detaljit yhdessä luovat asiakkaalle 
toivotun ertyisen tunnetilan (7).

8.  Hotellihuoneen suunnittelu

1.David Collins, New Hotel: Architecture and Design, 2002, Conran 
Octopus, s. 70
2.Hotellier international.com Issue no.22, 2014  Finland edition s 
32.
3.Hotellier international.com Issue no.22, 2014  Finland edition, 
s12.
4.David Collins s. 77
5.David Collins s. 84
6.David Collins s. 89
7.John Maeda ,Laws of Simplicity, 2006, The MIT Press, s. 58

DETAIL  DIARY 12.12.14:
”Hassua. Ollaan asuttu Marionin vuokra-asunossa 
muutama päivä kylpyhuoneremontin takia. Tuntuu 
aivan siltä kuin Marion olisi täällä koko ajan läsnä. 
Kaikki pienet  esineet alleviivaavat sisustuksen 
kanssa Marionin persoonallisuutta ja historiaa. 
Tällainen sisustuskokonaisuus on vaikuttanut 
hyvällä tavalla ja motivoinut kerrankin pitämään 
tiloja siistinä. Tuntuu jotenkin kuin olisin kotona 
ja hotellissa samaan aikaan. Tunnelma on ihanan 
rento.”

Kuva: Veli Halla-aho.
Hotelli Thaimaassa.
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8.3 DETALJIPIIRTÄMINEN

Detalji on aina vastaus johonkin ongelmaan. Voidaan 
esimerkiksi kysyä ensin, mitä pintamateriaaleja 
tilaan käytetään ja miten ne liittyvät kantavaan 
runkoon. Suurempien alueiden jälkeen etsitään lisää 
kysymyksiä ja tätä kautta detaljoitavia kohteita. Tällä 
etsimisellä varmistetaan se, että esimerkiksi rakentaja 
ei tee päätöksiään näissä kysymyksissä oman pään 
mukaan. (1)

Detaljipiirustuksen tarkoitus on antaa selkeyttävää 
lisätietoa pohjapiirustuksille ja leikkauskuville, jotka 
eivät useinkaan kerro kaikkea tietoa yksityiskohdista. 
Detaljipiirustuksen aiheena on usein kohteen 
rakenne, joka ei näy päällepäin.  (2) 

Mitä tiloissa  sitten kannattaa detaljoida? Kaikki 
rakenteelliset osat, kaikki minkä mitoitus ei käy 
ilmi pohja- tai leikkauskuvista. Detaljikuvien 
varsinainen päämäärä on kertoa rakentajalle/tekijälle 
suunnitelman yksityiskohtaisista tekotavoista.  (2)
Detaljipiirustukset ovat myös suunnittelijan 
vakuutus siitä, että tietyistä yksityiskohdista 
on sovittu ennen rakentamisen aloittamista. 
Rakentaja tai tekijä on siis hyväksynyt ja huomioinut 
yksityiskohdat ja tätä kautta myös sitoutunut 
toteuttamaan ne suunnittelijan piirustusten 
mukaisesti. Jos suunnittelijalla ei ole mitään näyttöä 
sovituista detaljeista, on rakentajalla oikeus oman 
arviointikyvyn käyttämiseen detaljeita koskien.  (3)

Detaljeja ei tarvitse piirtää standardituotteista, kuten 
ovista ja ikkunoista. Riittää kun standardi tuotteiden 
kohdalla mainitsee mikä tuote on kyseessä ja mihin 
kohtaan se tulee. (3)

Suunnitelman tulee olla detaljoitu ennen varsinaisen 
rakennustyön aloittamista. Sen vuoksi detaljit 
pitkälti ohjaavat suunnittelua. Aluksi luonnostellaan 
tasapainoinen kokonaisuus ja vaikka alkuperäiset 
luonnokset olisivat kuinka hyvän näköisiä tahansa, 
tulee suunnitelma silti detaljoida viimeistään 
työvaiheen aloitusvaiheessa. (3)

Detaljipiirustuksen lisäksi määritelmät ovat toivottuja. 
Määrittelyllä kerrotaan niistä osista suunnitelmassa, 
joiden piirtäminen tai osoittaminen kaavioiden 
tai piirustusten avulla on hankalaa. Kyseessä voi 
olla esimerkiksi ohje tai työtapa koskien tiettyä 
materiaalia. Kyseessä voi olla se minkälaatuista puu 
saa olla ja miten se käsitellään. Ohjeet ja määritelmät 
yksin eivät riitä vaan niiden tulee aina olla 
piirustusten rinnalla. Osan määritelmistä ja ohjeista 
voi liittää itse detaljipiirustukseen jos se helpottaa 
detaljin hahmottamista. Detaljipiirustuksessa ei 
saa kuitenkaan olla liikaa tietoa, jottei piirustuksen 
luku tule hankalammaksi ja aiheuta sekaannusta 
työmaalla. (3)

8.  Hotellihuoneen suunnittelu

1. ARCHITECTURAL DRAWING & DETAILING, Dalzell &McKinney 
1946  s. 93-96
2. ARCHITECTURAL DRAWING & DETAILING, Dalzell &McKinney 
1946  s. 77-79
3. ARCHITECTURAL DRAWING & DETAILING, Dalzell &McKinney 
1946  s. 85-89
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Detaljiluonnos lasisesta 
väliseinästä.
Luonnokset: 

Henri Halla-aho.
Kuva tekijän.



9.  Suunnitteluprosessi
9.1 ALKUPERÄINEN TILA

Huone 211 valiutui suunnittelutyöni kohteeksi. Kaikki 
hotellin huoneet olivat hotellissa samankokoisia, 
vain peilautuvuuden suhteen oli muutoksia.  Toisen 
puolen ikkunat avautuivat kartanoalueelle, josta 
erottui ensimmäisenä keltainen kartanoravintola. 
Suunnittelutyöni puoleisen huonerivistön näkymät 
taas avautuivat metsään.

SISÄÄNTULO
Hyvää sisääntulossa oli iso peili, joka tehosti 
valaistusta huoneessa. Voisin myös kuvitella että 
peilin ääressä olisi hyvä ehostautua.  Kuitenkin peilin 
äärestä puuttui pistoke esimerkiksi hiustenkuivaajaa 
tai kännykän lataamista varten. Hämmennystä herätti 
myös valokatkaisijan sijainti, mikä oli vaatekaapin 
sisäpuolella.  Koska seinillä ja katossa oli hyvin vähän 
mitään erottuvaa, lämpömittarin ja palohälyttimen 
olemassaolo korostui voimakkaati. Ne voisi sijoittaa 
jotenkin huomaamattomammin esille.

KYLPYHUONE
Ihmetystä aiheutti kaikista eniten kylpyhuoneen 
korkea kynnys. Kylpyhuoneeseen on varmaan 
asennettu jälkikäteen lattialämmitys, joka oli 
aiheuttanut suuren korotuksen. Korkeusero muuhun 
huoneeseen oli 200 mm. Lisäksi tunnelmaa latisti 
saman tien sisääntulossa ollut roska-astia ja julkitilan 
wc-paperiteline.  Lattiakaavin herätti kysymyksiä siitä 

onkohan lattian kaadot kunnossa. Ihmettelin myös 
lattiapyyhkeen sijoittelua wc-istuimen kannelle. 
Tästä tulee heti epähygieeninen vaikutelma, 
vaikka wc-istuin olisi kuinka puhdas. Huoneessa oli 
myös suihkuverho, joka myös herätti kysymyksiä 
epähygieenisyydestä. 

MUU HUONE:
Kiinnitin huomiota huoneen listojen sävyjen ja 
kokojen vaihtelevuuteen, mikä sai aikaiseksi hyvin 
viimeistelemättömän ja levottoman vaikutelman. 
Huoneessa oli paljon irtokalusteita, mutta ehkä 
jopa liikaakin siivousta ajatellen.  Ihmettelin ettei 
huoneessa ollut yleisvalaistusta esimerkiksi siivousta 
varten huoneen katossa. 

Miellyttävä yksityiskohta huoneessa oli se ettei 
seinävalaisimissa ollut näkyviä johtoja, vaan johdotus 
oli upotettu seinän sisään. Myöskin iso plussa 
huoneessa on iso ikkuna, josta avautui näkymä 
luontoon. Huonoa oli kuitenkin se että ikkuna oli 
peitetty tyystin verhoilla, eikä näkymä päässyt 
oikeuksiinsa. Kiinnitin huomiota myös huoneen 
järkevään äärimitoitukseen, mikä saa aikaiseksi 
sen että huoneeseen on helppo kokeilla erilaisia 
kalustejärjestyksiä.

Kuvat tekijän. 
Messilän hotelli Huone 21194 95



9.  Suunnitteluprosessi

9.2 LUONNOKSET

Luonnokset syntyivät heti ensimmäisen vierailun 
jälkeen ja hioutuivat siitä eteenpäin. Tutustuin 
Messilän alueen historiaan ja pidin mielessä Helenan 
selostuksen hotellin asiakaskunnasta.  

Tällä sivulla luonnosmaisia ajatuksia 
kokonaissommitelmasta, rytmistä, tyylistä, detaljeista 
ja niiden ilmenemimsestä.

Viereisellä sivulla tarkistusmitat pohjakuvasta ja 
projektio ikkunaseinästä.

Kuvat tekijän. 
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9.  Suunnitteluprosessi
9.2 LUONNOKSET

Tällä sivulla luonnoksia huoneesta. Sommittelussa on 
hyödynnetty ikkunan jakoa. Sängyt on käännetty niin 
että niistä näkee ulos ikkunasta ja myös ovelle.

Viereisellä sivulla luonnoksia kylpyhuoneesta. 
Kylpyhuoneen pieni tila ja alakatto aiheuttivat 
ongelmia, kun päätin että haluan piilottaa 
poistoilmaventtiilin. 

Seuraavalla aukeamalla on hotellinjohtajalle 
esitetty tunnelmakartta halutusta tunnelmasta. 
Tällä varmistettiin että molemmilla oli samanlaisia 
ajatuksia hotellihuoneen tyylistä.

Kuvat tekijän. 
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9.  Suunnitteluprosessi

9.3 Ensimmäinen versio

Detail Diary 15.3:

Kävi taas niin että aloin tekemään 
kokonaissuunnitelmaa ilman detaljeja mielessä 
pitäen. Tunne vei mukanaan ja suunnittelin 
mielestäni hyvän näköisen hotellihuoneen.
Kävin näyttämässä suunnitelmat myös 
hotellin johtajalle Helena Maattolalle, joka piti 
suunnitelmasta. Helena ehdotti vain kahta 
korjausliikettä:

1. Televisio tarvitsee koteloinnin (,enkä ollut edes 
miettinyt mitään johdotuksia).

2. Jääkaappia ei tarvita.

Päätin laittaa suunitelman jäihin, vaikka hirveä 
palo suunnitelman loppuun saattamisesta kyti 
edelleen. Tauon aikana päätin tutustua detaljeihin 
paremmin.  Mitä enemmän detaljeihin uppouduin 
,sitä enemmän huomasin epäkohtia ensimmäisessä 
suunnitelmassani.

Alla muutamia epäkohtia, joita huomasin:

> Kokonaisuuden sommitelma on kadonnut 
jossain matkan varrella. Sen huomaa mm. sängyn 
yläpuolisten lukuvalojen suhteesta ikkunan 
keskiosaan.  Pitää järjestää kaikki uudelleen linjaan.

> Kun verhot poistaa kokonaan, niin mikä akustoi?

> Alakatto on jäänyt jotenkin kokonaan miettimättä. 
Taisin tuskastua, kun tajusin että pesuhuoneessa on 
poistoilmaventtiili alakatossa.

> Se seinä mihin televisio pitäisi kiinnittää, on 
kipsilevyseinä, eikä kestä television painoa. Tähän 
Helenakin ehdotti kotelointia. Pitää tarkistaa onko 
se mahdollista, vai olisiko jokin muu ratkaisu kenties 
parempi.

>Vaatekaapin valaisin ei hyödytä,koska ylin hylly on 
liian syvä. Koko vaatekaapin piirustus on oikeastaan 
vähän kummallinen. Sen voisi piirtää paremin.

> Pitää aina muistaa se palovaroitin.

>En muistanut katsoa missä on poistoilmaventtiili 
muussa huoneessa, vai onko sitä ollenkaan?

> Miten lasinen suihkuseinä saadaa toimimaan? 
Pitäisikö sen olla kääntyvä? 

> Carola Rytsölän haastattelusta sain tärpin wc:n 
peilin valaistukseen eli peili ja valaistus menee 
vaihtoon kylpyhuoneessa.

> Sähkökatkaisijat on unohtunut. Muistin kuitenkin 
vähän miettiä pistorasioita ja sitä miten ne 
piilotetaan. Mutta jos pistorasiat ovat piilossa, niin 
miten asiakkaat löytävät ne?

>Roska-astia on ruma lattialla. Olisiko ehkä kiinni 
kalusteissa? Toisaalta irrallinen roskakori on helppo 
siivoojalle.

Tämän pohjalta voin  todeta, että on pakko tehdä 
järkevät detaljien suunnittelutyökalut, joiden avulla 
suunnittelen ja viilaan suunnitelman loppuun. Kuvat tekijän. 
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9.  Suunnitteluprosessi

9.4 ELÄYTYMINEN TYÖKALUNA

Tämä detaljien tarkastelutapa on suhteellisen 
helppo ja opin sen ”Wayfinding: People, Signs, and 
Architecture”- kirjan alkuosasta, jossa saatiin kirjan 
lukija samaistumaan eksyvään ihmiseen.

Aion tehdä samanlaisen eläytymispolun kaikkia 
detaljikategorioita silmällä pitäen.

TARINA ELÄYTYMISTÄ VARTEN:

1. Etsit hotellihuonetta matkalaukkua mukana vetäen 
ja tunnistat huoneen.
2. Menet hotellihuoneen ovesta sisään matkalaukun 
kanssa.
3. Riisut ulkovaatteet ja ripustat ne.
4. Purat matkalaukun.
5. Oli pitkä matka, joten menet suoraan suihkuun. 
Etsit pyyhkeet ja muut välineet. Suihkun jälkeen 
kuivaat hiukset.
6. Tulet suihkusta hotellihuoneen puolelle ja puet 
päälle.
7. Et muista mitä vastaanotossa sanottiin 
aamupalasta, joten etsit esitettä tai puhelinta, jotta 
voit tarkistaa asian. 
8. Nyt tiedät milloin täytyy herätä aamulla. Kun olet 
laittamassa herätystä kännykkään, niin huomaat että 
akku on lopussa. Laitat puhelimen lataukseen.
9. Päätät tehdä muutaman rästityön pois alta 
kannettavalla tietokoneellasi.
10. Työkaveri saapuu samaan huoneeseen ja etsii 

tavaroilleen paikat eteisestä kun teet töitä.
11. Työkaveri menee suihkuun, ja teet töitä.
12. Työkaveri tulee suihkusta pukeneena ja tulee 
viereen tekemään töitä.
13. Saat työt valmiiksi ja päätät hetken katsoa 
televisiota. Et kuitenkaan halua häiritä työkaveria 
joten haet kuulokkeet vastaanotosta. 
14. Katsot televisiota, kunnes tajuat, ettei sieltä tule 
mitään järkevää ja suljet television. Heität syömäsi 
suklaapatukan paperit roskakoriin.
15. Luet hetken aikaa kirjaa kunnes sinua alkaa 
väsyttämään.
16. Käyt harjaamassa hampaat ja pesemässä kasvot.
17. Laitat korvatulpat ja menet nukkumaan.
18. Työkaveri lopettaa työt ja tulee hampaiden 
harjauksen jälkeen nukkumaan.
19. Heräät yöllä vessahätään ja käyt vessassa. 
20. Palaat nukkumaan.

Funktionaaliset detaljit tarinan pohjalta:

1. -
2. Kynnyksen on oltava matala, jotta matkalaukun 
kanssa pääsee helposti sen yli. Oven tulee olla helposti 
avattavissa.
3. Vaatekaapin ovet tulee olla helposti avattavissa. 
Henkareiden on oltava tukevat. Myös matkalaukun on 
mahduttava kaappiin.
4. Matkalaukusta  voidaan purkaa tavarat sängyn päällä, 
joten sängyn päädyssä on oltava kestävä päätypeitto 
suojana. 
5. Asiakkaan pitää saada henkilökohtaiset asiat 
sijoitettua kylpyhuoneen puolelle. Suihkussa tulee 
toimia kynnykset, kaadot ja roiskeen suojaukset. 
6. Kun pukeminen tapahtuu huoneen puolella, tulee 
huoneessa olla ikkunan edessä rullaverho näkösuojana.
7. -
8. Kännykälle on olemassa taso sängyn vierellä, kun 
kännykkää ladataan.
9. Työpöytä ja tuoli ovat oikeissa mittasuhteissa. 
10.  Molempien tavarat mahtuvat vaatekaappiin.
11.  Myös työkaverin tavaroiden tulee mahtua suihkuun. 
Molemmat pyyhkeet tulee mahtua kuivumaan johonkin.
12.  Kylpyhuoneessa tulee myös pystyä pukemaan. 
Vaatteiden pitää siis mahtua johonkin.  Yöpöytää voi 
käyttää myös jakkarana  kahden ihmisen työntekoa 
ajatellen.
13. Bluetooth kuulokkeet olisi hyvä olla.
14.  Televisiota katsotaan sängyltä, joten sijoitus 
seinällä tulee olla sen mukainen. Roska-astia tulee olla 
helppokäyttöinen niin siivoojalle kuin asiakkaalle.
15. Lukuvalo oltava sängyn lähettyvillä.
16. Hyvät juomalasit ja niiden alustat.
17. Valaistuksen voi säätä niin, että vain työvalo on 
päällä.
18.   Lasit on oltava molemmille. 
19.   Wc-paperirullatelineellä on oltava hyvä sijoittelu, 
samoin käsipyyhkeellä. 
20.  -
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Rakenteelliset detaljit tarinan pohjalta:

1. -
2. Kynnys liittyy siististi lattiamateriaaliin. Listat 
suojaavat seiniä kolhiintuiselta.
3. Liukuovien kiskoratkaisut siististi. Hyllyt liittyvät 
seinään siististi. Kaapilla ei ole runkoa.
4. Jos matkalaukun purkaminen tapahtuu liukuovien 
takana hyllyllä, niin hyllyn tulee kestää painoa. 
5. Lattia muuttuu siististi kynnyksellä.
6. -
7. -
8. Jos kännykkä ladataan ikkunan edessä olevalla 
tasolla, tulee sen rakenteessa ottaa huomioon myös 
se, että joku siinä saattaa myös istua. Myös johdoille 
pitää miettiä läpiviennit.
9. Työpöydässä on otettava huomioon johtojen 
läpivienti.
10.  Liukuovikaapiston hyllyjen tulee kestää 
molempien tavaroiden paino.
11.  -
12.  Työpöydän tulee kestää kahden ihmisen 
nojaaminen. 
13. -
14. -
15. -
16. Allaskalusteen tulee kestää hammastahna ja 
pesuaine roiskeita. Kalusteen liitosten tulee olla 
sellaiset, että ne eivät ime kosteutta.
17. -
18. -
19. -
20.  -

Tekniset detaljit tarinan pohjalta:

1. -
2. Valokatkaisijan on oltava heti sisääntulossa. 
Yleensä tässä on myös lämpömittari.
3. Jos kaapissa on valo, pitää miettiä valo pääsee 
valaisemaan kunnolla lasisia liukuovia ja vaatteita. 
Pitää myös miettiä miten valo on kytketty ja onko 
valolla oma kytkin.
4. Valaistuksen tulee olla riittävä, jotta tavarat näkee 
purkaa.
5. Lattiakaivo liitetään symmetrisesti laatan kanssa. 
Ilmanvaihtoventtiili piilotetaan siististi alakattoon, 
jossa on myös upotetut spotit. Suihku on toimiva ja 
minimalistinen. Sähkökatkaisijassa on kaksi kytkintä: 
toinen peilille ja toinen katon valoille.
6. 
7. Puhelin kytketään puhelinverkkoon.
8. Kännykän lataamiselle tulee olla riittävästi paikkoja 
huoneessa. Jos tasossa on pistorasia, se on piilotettu 
siistillä johtoluukulla.
9. Työpöydässä on johtoluukku. Epäsuoralle 
valaistuksellekin on olemassa oma kytkin.
10.  -
11.  -
12.  Pistorasioita on oltava riittävästi.
13. Television upotuksessa on otettava huomioon 
television johdotukset ja se, että niitä pääsee 
tarvittaessa huoltamaan.
14. -
15. Valaisimet pystytään säätämään 
tunnelmavalaisimiksi ja kohdevalaisimiksi lukemista 
varten. 
16. Valaistus tulee peiliin molemmille sivuille 
tehokkaan ehostusvalon aikaansaamiseksi.
17. -
18. -
19. Sängyn vieressä  on oltava master kytkin ja kytkin 
pelkästään yövalolle. Yövalot voivat olla erillään 
muista valoista päällä.
20.  -
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Opastavat detaljit tarinan pohjalta:

1. Hotellihuoneen numero näkyy selkeästi.
2. Katkaisijat löytyvät helposti. Kytkimissä on 
opasteet siitä, mikä kytkin on millekin valaisimelle.
3. Vaatekaapista löytyvät oven kahvaan ripustettavat 
laput, joilla pyydetään siivousta.
4. -
5. Kylpyhuoneen katkaisijassa on opasteet kahdelle 
eri valaistusvaihtoehdolle. Lisäksi on opastus siitä 
mistä pistoke löytyy.
6. -
7. Puhelin ja esite ovat selkeästi esillä.
8. Muut kuin kylpyhuoneen pistorasiat ovat loogisissa 
paikoissa, joten ne eivät tarvitse opastusta.
9. -
10.  -
11.  -
12.  -
13. Kaukosäätimen tulee löytyä helposti.
14. -
15. -
16. Kylpyhuoneessa on opastus pistorasialle.
17. -
18. -
19. Sängyn viereisissä katkasijoissa on oltava 
masterkytkin ja yövalo opasteet.
20.  -
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Dekoratiiviset detaljit tarinan pohjalta:

1. -
2. Ensivaikutelman on oltava kodikas. Lämpimiä 
materiaaleja tulee olla esillä.  Matto näkyy heti 
ovelle. ja sen kanttaukset voisivat kiinnittää vähän 
huomiota. Myös katossa voisi olla musta lista niin 
kuin lattiassa kehystämässä tilaa. Sama ikkunasta 
lähtenyt kehystys ajatus voisi jatkua koko tilassa.
3. -
4. Matkalaukku puretaan luultavasti sängyn 
päädyssä. Sängyn päätypeitteissä voisi olla 
koristeelliset tikkaukset huoneen lähestyttävyyden 
lisäämiseksi ja kartanoalueella aikoinaan toimineen 
nahkakäsityöläisyyden muistoksi. 
5. Hotellilla voisi olla omat shamppoopullot, joissa on 
koristeita. Katossa on puurimoitus lämpimän tunteen 
lisäämiseksi. Muita koristuksia kylpyhuoneessa ei 
tarvitse olla. 
6. -
7. -
8. -
9. -
10.  -
11.  -
12. -
13. -
14. -
15. Lukuvalon epäsuora valaistus heijastaa seinää, 
jossa on rosoinen struktuuri. Struktuuri elävöittää 
ja tekee tilasta lähestyttävämmän. Struktuuri vie 
ajatukset lähialueella sijaitsevaan Pirunpesän 
kalliopintoihin.
16. -
17. -
18. -
19. -
20.  -
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Näkymättömät detaljit tarinan pohjalta:

1. Käytävällä ei saa kaikua, vetää eikä haista.
2. Lattia pitää tuntua kestävältä, ettei sen kolhimista 
tarvitse pelätä. Huoneessa tuoksuu miellyttävältä. 
Huoneessa on hiljaista, eikä siellä ole kaikua.
3. Henkarit voivat olla puisia, jolloin niissä on 
lämmön tunne. Myös ripustustanko on puuta, ettei 
metallitangon ja henkarin metallikoukun yhteen 
hankaaminen aiheuta epämiellyttävää ääntä.
4. Jos matkalaukun purkamisen yhteydessä koskettaa 
nahkaista sängyn päätypeitettä, niin huomaa että se 
on pehmeää aitoa nahkaa. Matto jalan alla tuntuu 
miellyttävän pehmeältä.
5. Laatassa oleva struktuuri ja lattialämmitys 
tuntuvat miellyttävältä jalan alla. Kylpyhuoneessa 
ei vedä. Pyyhkeet saattavat odottaa lämpimänä 
pyyhekuivaimen päällä. Tilassa on myös mieto 
huonetuoksu.
6. Hotellihuoneen puoleinen lattiamateriaali tuntuu 
puhtaalta ja lämpimältä jalan alla.
7. Nahkainen esitekansio tuntuu lämpöiseltä käsissä.
8. Taso ja yöpöytä ovat puisia ja niissä on lämmin 
materiaalin tuntu.
9. Työtuolin istuin on puuta ja työtaso massiivipuuta. 
Molemmat viestittävät lämmöstä.
10.  -
11.  On hyvä jos kylpyhuoneesta ei kuuluisi kaikki 
selkeästi läpi.
12.  -
13.  Onko hotellissa tohvelit, joilla voi 
käydä vastaanotossa? Tohvelit tekisivät 
vastaanottokäynnistä mukavamman.
14. - 
15. -
16. Juomalasin pitää olla ergonominen.
17.  Sängyn, tyynyjen, peittojen ja petivaatteiden 
tulee olla laadukkaita ja miellyttäviä ihoa vasten.
18.  -
19.  Kun nousee sängystä, ensimmäinen tunne on 
pehmeä matto jalan alla.
20.  -
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9.5 DETALJIN RAJAT TYÖKALUNA

Kun olin löytänyt tarvittavat detaljit samaistumisen 
kautta, laitoin suunnitelmani linjaan 
tarkastelemalla samanaikaisesti pohjapiirustusta, 
kalustepohjapiirustusta, projektioita ja alakattokuvia.

Lisäksi otin huomioon alussa löytämieni detaljien 
rajat. Loin näiden avulla raamiin, joiden sisäpuolella 
detaljit voivat ilmetä.

SOMMITTELU:
Siistin suunnitelmaa tarkastelemalla kaikkia 
piirustuksia ja tasasin tämän pohjalta huoneessa 
käytettävät elementit linjaan toistensa kanssa.

RYTMI:
Hotellihuoneessa on perusteltua rauhallinen rytmi, 
joka saa ihmisen tuntemaan itsensä levolliseksi. Siksi 
suosin hyvin vähän toistuvia elementtejä. Melkein 
kaikki suunnittelun kappaleet ovat horisontaaleja 
katselusuuntaan nähden, mikä lisää levollisuutta.  
Hieman eloa suunnitelmaan saatiin aikaiseksi 
toistamalla hotellin alkuperäisessä arkitehtuurissa 
esiintyvää mustaa sävyä vaaleampien sävyjen rinnalla 
kehystäen.
TYYLI: 

9.6 TARKISTUSLISTA TYÖKALUNA

Eläytymisen ja detaljien rajoittajien tarkastelun 
jälkeen tarkistin vielä haastattelujen pohjalta 
syntyneestä detaljilistauksesta onko jotain detaljeja 
jäänyt pois suunnitelmasta. Seuraavat olivat 
unohtuneet: saumausalaastin sävyn määrittely, 
silikonisaumauksen sävy, laminaattin liittymiskohdat 
kynnyksiin, nojaamiseen tarkoitetut tyynyt 
sänkyihin, ilmansuunnan merkintä, viistemerkinnät 
ja pintakäsittelyn määrittely tarkemmin 
kiintokalustepiirustuksiin.

Tyyli määrittyi pitkälti alkuperäisen hotellin 
arkkitehtuurin ehdoilla. Pelkistetty nykyaikainen 
hotellihuone oli tavoitteena ja tämä tarkoitti tyylin 
puolesta yksinkertaistamista, turhan karsimista, 
lähes musta-valkoista sävymaailmaa. Lähestyttävyys 
hotellihuoneessa saadaan aikaiseksi erilaisten 
kosketeltavien pintojen avulla.

MATERIAALI:
Tarkistin materiaalien soveltuvuuden 
hotellihuonekäyttöön ja tein aikaisempiin valittuihin 
lattiamateriaaleihin muutoksia. Valintoihin vaikutti 
myös keskustelu hotellinjohtajan Helenan kanssa. 
Helena kertoi, että tulevaisuudessa myös ehkä 
lasketteluasiakkaat haluavat majoittua hotellin 
huoneisiin. Tästä syystä on otettava huomioon, että 
hotellin vierailijat saattavat tulla lumiset monot 
jalassa naarmuttamaan huoneen lattiaa. Hoidon 
kannalta aikaisempi sisääntulon materiaali parketti 
olisi ollut liian vaativa hoidon kannalta. Puisessa 
parketissa näkyisi ensimmäisen ison naarmun 
jälkeen puun oma sävy, mutta jos valitsee lattiaksi 
umpivärjätyn kestävän laminaatin ei ongelmaa 
ole vaikka naarmuja ilmenee. Valitettavasti puun 

tunne ei ole sama jalan alla, vaikkakin valitussa 
lattialaminaatissa on kohokuvioitu puun syyt ja 
viisteet palojen välillä. Vaihdoin myös kylpyhuoneen 
mosaiikkilattian samaa sarjaa olevaksi seinälaattojen 
kanssa varmistaakseni sen, että saumat varmasti 
kohtaavat. Toinen syy oli  se, että luonnonkivilattia 
vaatii enemmän huoltamista. Materiaalien 
muuttaminen antoi myös lisäbudjettia huoneen 
muihin ratkaisuihin, kuten kiintokalusteisiin 
panostamiseen, joissa pystyi muutosten jälkeen 
käyttämään massiivipuuta.

AMMATTITAITO:
Suunnitelman toteuttava taho on tällä hetkellä 
tuntematon. Tästä syystä pyrin tekemään kaikki 
asennuskuvat mahdollisimman informatiivisiksi, jotta 
rakentajat ja tekijät ymmärtävät ne. Tällä varmistan 
myös sen, ettei mahdollisia rakentajien tekemiä 
virheitä laiteta epäselvien piirustusten syyksi.

9.  Suunnitteluprosessi
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9.7 SUUNNITELMA DETALJEINEEN

SOMMITTELU JA RYTMI

Muotojen ja hahmojen sommittelua ilman 
värien ja materiaalien tarkempaa ajattelua. Pinkit 
viivat ovat tarkistuslinjoja. Kappaleet poikkeavat 
linjoista joissakin tapauksissa ergonomisten 
asennuskorkeuksien vuoksi.

Horisontaalit linjat tekevät sommitelmasta 
rauhoittavan ja ohjaavat silmää tilassa. Tästä syystä 
suosin niitä.
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9.7 SUUNNITELMA DETALJEINEEN

MATERIAALIT JA SOMMITTELU: lattiakaavio, alakattokaavio ja 
kalustepohjapiirustus.

Lattiakaavio: Lattiaan valittu 
miellyttävän tuntuisia, 
tyylinmukaisia ja kestäviä 
materiaaleja. (RD + ND + DD)

Alakattokaavio: Alakatossa tapahtuu hyvin vähän. Huoneen 
korkeus oli niin matala, ettei huoneeseen haluttu lisätä 
mitään uutta alakattojärjestelmää. Kylpyhuoneen puolella 
alakatto lisättiin häivyttämään ilmastointiventtiili ja lisäämään 
kodikkuutta lämpimän puun avulla. (TD +DD)

Kalustepohjapiirustus (vier. sivu): Kalusteet ja varusteet on 
valittu olemassa olevan huoneen toimintoja tarkkailen.  Tilan 
kalusteiden järjestelyssä otettu huomioon myös siivous.

L2= 
Pukkila Arkitekt Color, 
mosaiikki, musta himmeä, 
25x25 mm. Saumauslaasti 
lattialaatan sävyyn.

L1= 
Vanha laminaatti poistetaan ja 
tilalle tulee: Erikoisparketti,
PARADOR Trendtime 6 
Tammi hopea-harmaa lankku 
mattapinta, koko: 243x2200x9 
mm.

AK2= 
Koolaus, jonka päällä 
kipsilevy 13 mm. Kipsilevyn 
päälle rimoitus 12x42 mm, 
rimojen välitys 10 mm tai 
enemmän. Molempien sävy: 
Tikkurila musta G489

Kynnykset:
Kynnykset irroitetaan 
ja maalataan mustiksi. 
Laminaatti asennetaan 
kynnysten reunaan. 
Tarvittaessa väliin jäävä 
aukko suljetaan mustalla 
silikonisaumalla. (RD)

AK1= 
Kattomaali, valkoinen.
Tikkurila Symphony  
värikartta: G497

HUONE 211
17 m ² 

Ikkuna avautuu länteen

L2

L1

L2

L1

Materiaalin suunta johdattelee 
peremmälle huoneeseen. (OD)
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V1

V1
V5

V5

AK2

AK1

HUONE 211
17 m ² 

HUONE 211
17 m ² 

Ikkuna avautuu länteen

116 117

Kuvat tekijän. 



SEINÄPROJEKTIOT MATERIAALEINEEN:

Seinissä on tällä hetkellä lasikuitutapetti, joka 
tasoitetaan tasaisen maalipinnan aikaansaamiseksi. 

Seinässä sänkyjen päätyseinässä oli syvennys 
(n. 50 mm) Syvennys rakennetaan umpeen ja 
hyödynnetään sähköjen asennuksia varten.

Musta sävy valittiin hotellin olemuksen vuoksi. 
Musta korostaa vaatekaapin  valaistun oven.  
Pirstaleisuuden välttämiseksi musta sävy jatkuu 
ikkunalle, oviin ja pattereille asti.

Lämmin harmaa valittiin mustan rinnalle, sillä 
valkoinen olisi tuottanut liikaa kontrastia ja 
levottomuutta.
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A-A B-B C-C D-D

S3S1 S2S2 S1S2S2 S2

S2

Television korkeus on riittävä, kun 
katselu tapahtuu sängyltä. (FD)

S1= 
Puolihimmeä seinämaali, 
Tikkurila  symphony 
sävykartta:  J487 
Dolomiitti

S2= 
Puolihimmeä seinämaali, 
Tikkurila  symphony 
sävykartta: Y489, musta.

S3= 
Struktuuriseinä, Tikkurila 
Tunto, Sävy 487 Dolomiitti 
(DD)

Listat= 
Jalkalistoina, ovissa ja katossa listan koko:  12x42x3200 
mm, Petsattu musta. Kaikki listat asennetaan 
jiiriin kulmissa ja nurkissa. Listat estävät seiniä 
kolhiintumasta. Esimerkiksi imuroinnin yhteydessä 
ei tarvitse varoa niin paljon seiniä.  Kehystävät lisat 
tukevat arkkitehtuurin tyyliä. (RD+DD)

Listan jatkokohta. Jatketaan 
jiiriliitoksella. Muualla käytetään 
yhtenäistä listaa. (RD+DD)

Listan jatkokohta. Jatketaan 
jiiriliitoksella. Muualla käytetään 
yhtenäistä listaa. (RD +DD)

Televisiota katsotaan nojaten seinää 
vasten isompiin tyynyihin.  Tyynyjä 
siis 2 eri kokoa per vuode. (FD)

Pöytä ja tuoli mitoitettu toisiinsa 
nähden niin että jalat voi  vielä ristiä 
kannen alla.  (FD)

Katkoviiva merkitsee syvennyksen 
aluetta, joka levytetään umpeen. (RD)

S2  myös patteri

S2 kaapin sisäpuolella. Kaapilla 
ei ole runkoa, joten seinät ovat 
alttiit kolhimiselle. Toisaalta seinät 
on helpompi maalata ja tasoittaa 
uudelleen kuin kiintokalusteiden 
naarmujen korjaaminen. (RD)

Televisioseinä vahvistetaan 
kipsilevyseinän sisäpuolelta 
esim. vanerilevyllä, johon 
televisioteline asennetaan. 
(RD)
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HUONEEN KIINTOKALUSTE:
Liukuovet Kattoon kiinnitetty kisko 

helpottaa ja keventää liukuoven 
avaamista. (FD+RD)

Ovien kehysten ja listojen 
materiaali:
Tammea, joka on petsattu 
mustaksi ja vahattu.  Tammi 
tuntuu mukavalta ja on kestävä 
materiaali. (RD+ND)

Huurreakryyli kehyksen sisällä 
keventää oven rakennetta ja 
hajottaa vaatekaapin sisäisen 
valon tasaisesti huoneeseen 
miellyttäväksi tunnelmavaloksi.  
(RD+DD)

Kaapissa mustat puiset henkarit.
Henkareita on mukava kosketella 
kun materiaalina on lämmin puu. 
(FD +ND) 

Ledvalonauha valaisee 
kaapin sisäpuolelta.

Liukuoveen upotetut pyörät 
helpottavat myös liukuoven 
avaamista. (FD+RD)

Kiskot liukuovikaapeissa on piilotettu  
molemmin puolin siististi listoilla. 
(RD+DD)
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HUONEEN KIINTOKALUSTE:
Liukuoven takana olevat säilytyskalusteet.

VAATETANKO ALAHYLLY HATTUHYLLY

Matkalaukun mahtuu 
avaamaan kaapin sisäpuolella 
ja purkamaan. Varatun alueen 
korkeus: 500 mm, leveys: 1020 
mm ja tason syvyys 425 mm.  
(FD)

Jos myös laskettelijat alkavat 
yöpymään hotellin huoneissa, 
on mitoituksessa otettu 
huomioon suksien mahtuminen. 
Maksimipituus on:  2060 mm.

Myös vaatetanko on tammea. 
Tällä vältytään metalliputken 
ja metallisen henkarin koukun 
yhteen hankaamisen kitisevältä 
ääneltä.   (RD + ND)

Säilytyskalusteiden materiaali:
Tammea, joka on petsattu 
mustaksi ja vahattu.  Tammi 
tuntuu mukavalta ja on kestävä 
materiaali. (RD+ND)

Hyllyt liittyvät seinään 
huomaamattomasti. Näkyviä 
kiinnityksiä on mahdollisimman vähän 
näkyvillä paikoilla. (RD+DD)

Seinäkiinitysten tulee kestää painoa 
ainakin kahden ihmisen istumisen 
verran. (RD)
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Pienet viisteet tehdään kiintokalusteen 
reunaan, ettei mahdolliset lommot näy 
selvästi. Ei jiirejä etuosaan vain pusku.
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HUONEEN KIINTOKALUSTE:  ikkunapenkki HUONEEN KIINTOKALUSTE:  peili HUONEEN KIINTOKALUSTE:  työtaso

Ikkunapenkki tuo lisää lasku- ja 
istumatilaa huoneeseen.  Penkillä 
on puhelin, kaukosäädin ja huoneen 
esitteet. Ikkunapenkki piilottaa samalla 
myös patterin alleen. (FD + TD)

Ledvalonauha peilin takana (FD+DD+TD)

Ledvalonauha peilin takana (FD+DD+TD)

Ledvalonauhan 
muuntaja mahtuu 
kehyksen sisään. (TD)

Penkissä on ilmarako.

Sekä ikkunapenkin, että työtason 
seinäkiinitysten tulee kestää painoa 
ainakin kolmen ihmisen istumisen 
verran. (RD)

Kanteen Götessons Tabletop (musta) 2 pistoketta. (TD)

 8
0 

 8
2 

 191 
 184 

 9
2 

 211 

 72 
 59 

Table cut out 192x73mm Material

Skala

Art.nr.

Sign.

Datum

Blad

Benämning Rev

A4

1:2 13-05-13
Christian.G

691029

Tabel Top 2 Power

1/1
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Pienet viisteet tehdään kiintokalusteen 
reunaan, ettei mahdolliset lommot 
erotu niin selvästi. Ei jiirejä etuosaan 
,vain pusku.
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HUONEEN VALAISTUS JA SÄHKÖT
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Lukuvalo on helppokäyttöinen, tehokas ja 
sängyn lähettyvillä. Valaisinta on helppoa 
säätää kääntämällä valaisimen kuvusta. 
Lukuvalot pystytään säätämään tunnelma- ja 
lukuvaloasentoon.
Kupu ei lämpene liikaa led-valonlähteen 
ansiosta. Valonlähteen tehon riittävyys on 
testattu pahviprotolla. Oikea materiaali musta 
teräs tai alumiini ja puu. (FD +TD + DD)Ikkunan yläpuolelle asennetaan koko ikkunan 

levyinen pimentävä rullaverho. Rullaverho toimii 
varjostimena ja näkösuojana. (FD)

K1

V1

V2

V2

V2

V2V1

V4V4

V1V1 V1

V3 V3

V1

P1

P3

T+ P1

A + P2

K2 K2

K1= 
ABB impressivo antrasiitti
3 painiketta: vaatekaappi, 
peili ja katto. (TD)

K2= 
ABB impressivo antrasiitti
2 painiketta: lukuvalo ja masterkytkin, 
jolla pystyy sammuttamaan kaikki 
muut valot paitsi yövalon. Tämä 
tekee mukavammaksi oleilun 
huoneessa, kun ei tarvitse juosta 
illalla sammuttamaan kaikkia valoja 
erikseen. (TD)

P1= 
ABB impressivo antrasiitti
2 osainen pistorasia. Siivooja voi käyttää lattianrajassa 
olevaa pistorasia myös imuroimiseen. (TD+FD)

V2=LED EXPERTS 
nauha 5050LED 14,4W 
IP20 lämmin valkoinen 
3000K + alumiinprofiili. 
Vaatekaapin sisällä ja peilin 
takana. Valon tehot riittävät 
työvalaistukseksi.  (TD )

V1= 3104    600x600 LED 
paneelivalon liitäntälaite, ei 
himmennettävä. 48W 4000lm, 
4000K (siivous/yleisvalo)
 2 kpl alakatossa.

V3= Teetätettävä lukuvalo, 
jossa valonlähteenä:  5005    
LED EXPERTS nauha.

V4=  New York Orno, 
Pöytävalaisin. Akryyli, opal/
kirkas Ø 29. E27 10-15W

P2= 
ABB impressivo antrasiitti
1 pistoke (TD)

P3= 
Götessons TableTop musta
Kanteen upotettava 
2-osainen pistorasia. (TD)

T= puhelin

A= antenni

Televsio asennetaan seinälle ja sen taakse myös 
pistorasia ja antenni. Näin pistorasiat eivät ole 
näkyvillä, eikä roikkuvia johtoja synny. (TD)
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211

Älä häiritse, kiitos.

Please do not disturb.

Älä häiritse, kiitos.

Please do not disturb.

Siivousta tarvitaan, kiitos.

Cleaning please.

Z Hys..Z
Z

Z

HUONEEN OPASTUS
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Hotellihuoneen numero näkyy 
selkeästi,koska se on helppo löytää 
riittävän valaistuksen ja kontrastin 
ansiosta. (OD)

Saman tyyliset sivous - ja ”ei 
saa häiritä” -ovilaput voi löytää 
liukuovikaapin sisältä tai 
roikkumasta wc:n koukusta.

Kattovalo,  kaappi ja peili

Master ja lukuvalo.

Katkaisijat löytyvät helposti heti huoneeseen 
tultaessa. Katkaisijan opastavista kuvista voi 
päätellä mikä valo on kyseessä. Jos kuviot 
osoittautuvat sekaviksi vierailijoille, opasteet 
voidaan korvata myös valkoisilla teksteillä. 
(OD)

Pistorasiat ovat loogisissa 
paikoissa, eivätkä tarvitse 
opastusta. Sijoitukset yöpöydän 
alla, näkvyvillä heti pöytäpinnassa 
ja sisustusvalaisimen alapuolella 
penkin alla. (OD)
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Roska-astia on valittu ajatellen sekä vierailijaa, että 
siivousta. Kansi peittää roskat pois silmistä ja säiliö ei 
vuoda ja siitä on helppo vaihtaa roskapussi nopeasti.  
Roska-astia: Casa Stockmann. (FD)

Tuoli on siro ja musta, joka  sopii hyvin hotellihuoneen 
tyyliin. Istuimessa ja selkänojassa tuntuu puun lämpö.
Tuoli: Studio HH.

Esitelehtiö on nahkaa, jota on lämmin käsitellä. 
Esitelehtiö: Honko.fi. (OD+ND)

Puulonin yöpöytää pystyy käyttämään myös jakkarana. 
(FD)

HUONEEN kalusteet ja varusteet

Hotellihuoneessa on suositeltavaa olla 
lämpömittari. Mittari on työpöydän 
vieressä seinässä. (FD)
Lämpömittari: vanno.fi

Jo-el invisible palohälytin.  
Palohälytin on piilotettu 
kahden kattovalaisimen väliin 
alakattoon.
(TD)
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HUONEEN TUNNELMA1.

Kuvalähde 1

Kuvalähde 2

Kuvalähde 3 Kuvalähde 4 Kuvalähde 5

Kuvalähde 6

Kuvalähde 10

Kuvalähde 12 Kuvalähde 13

Kuvalähde 7

Kuvalähde 11

Kuvalähde  8

Kuvalähde  9

1. 1. 3.

3.

4.

4.

2.

2.
4.

3. 4. 1.

1. NAHKA: 

Nahan tuoksu huonetuoksussa yhdessä 
nahkaisten esitekansioiden ja heittopeitteiden 
kanssa kertoo suojasta ja alueella toimineesta 
nahkakäsityöläisyydestä. Nahkaan liittyvää 
käsityöläisyyttä korostetaan valkoisin tikkauksin. 
Nahka on kestävää ja tuntuu myös siltä kun sitä 
koskettaa. Tästä syystä vierailija voi heittää hyvillä 
mielin matkalaukun sängyllä olevan heittopeitteen 
päälle, sillä hän luottaa alitajuisesti tutun materiaalin 
kestävyyteen.  Tekonahkaisella gripilla käsitellyt 
ovenkahvat huoneessa tekevät huoneen kahvoista 
lämpimät käsitellä. Huone on tällöin myös 
lähestyttävämpi. (ND + DD + RD)

3. PUU  ja METSÄ: 

Huonetuoksussa tuoksuu  myös mäntymetsä, joka 
yhdistää mielen ulkona näkyviin maisemiin.  Puun 
lämpö välittyy myös koskettaessa kiintokalusteita.  
Laminaattilattia ei ole niin lämmin materiaali kuin 
alunperin oli toivottu, mutta ei ole jalan alla kuitenkaan 
epämiellyttävä. Laminaatin pinnassa on puusyy 
struktuuri, joka tuntuu mielenkiintoisemmalta jalan 
alla kuin sileä pinta. Puukuvio laminaattipinnassa 
viestittää puun lämmöstä, vaikka materiaali itsessään 
ei ole puuta.  

2. KALLIO: 
Epäsuora valaistus heijastaa valoa sänkyjen 
päädyssä rosoiseen seinäpintaan. Seinäpinta 
saa ajatukset maanläheisksi. Tunne seinässä 
on kuin kallion karhea seinämä.

4. HILJAISUUS JA PEHMEYS: 
Huoneessa on hiljaista. Iso matto ja  
äänieristys huoneessa saa tämän aikaiseksi.  
Matto jalan alla on miellyttävän pehmeä 
ja on ensimmäinen asia, jonka tuntee kun 
nousee sängystä ylös. Maton reuna kantataan 
sopimaan muuhun huoneeseen paremmin. 

132 133



413

1526

1340

1400
613 613

413

1526

2060

1800

1340

661

1400

661

700
1670

2817

1483

2500

2090

2060

650

650

90

4280

1540

E-E

L2= 
Pukkila Arkitekt Color, 
mosaiikki, musta himmeä, 
25x25 mm. Saumauslaasti 
laatan sävyyn. 

AK2= 
Koolaus, jonka päällä kipsilevy 
13 mm. Kipsilevyn päälle 
rimoitus 12x42 mm, rimojen 
välitys 10 mm. Molempien 
sävy: Tikkurila musta G489

SL1=
Pukkila Arkitekt Color 
valkoinen  kiiltävä
100x300 mm. Saumauslaasti 
laatan sävyyn.

SL2=
Pukkila Arkitekt Color 
musta  kiiltävä
100x300 mm. Saumauslaasti 
laatan sävyyn.

F-F G-G H-H

SL1
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EE

F

F

G

H

G

H

L2

AK2

SL1 SL2 SL1

KYLPYHUONE

Kylpyhuoneessa jatkuu sama mustavalkoinen 
pelkistetty tunnelma kuin hotellihuoneessakin. 
Kylpyhuoneen lattiaan on tehtävä uusi valu ja kaadot, 
jotka tehostavat veden valumista lattiakaivolle. Näin 
päästään eroon usein hotellihuoneissa nähtävistä 
lattiakaapimista. (FD + DD)

Lattiakaivo liitetään symmetrisesti  tasaten lattialaatan 
kanssa.  Seinälaatta tasataan lattialaatan mukaan niin, 
että saumat kohtaavat. (TD+DD)

Vaatteita ja pyyhkeitä pystyy ripustamaan useaan eri 
paikkaan huoneessa.  (FD)
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Roska-astia on valittu ajatellen sekä vierailijaa, 
että siivousta. Kansi peittää roskat pois silmistä 
ja säiliö ei vuoda ja siitä on helppo vaihtaa 
roskapussi nopeasti. Casa Stockmann.

Kääntyvä suihkuseinä säästää tilaa 
pienessä kylpyhuoneessa ja estää roiskeita. 
Tammiholman Suihkuseinä TAD. (FD)

Kaikki irralliset varusteet ovat tilassa mustia.  Wc-harja: 
Casa Stockmann.

Smedbon wc-paperiteline on  tyylin 
mukainen ja toimiva. Netrauta.fi (FD)

Kaikki kylpyhuoneen kiinteät varusteet 
ovat kromia. Smedbon nuppiripustimia on 
kylpyhuoneessa 4 kpl. Netrauta.fi (FD)

Tohvelit voisi olla ostettavissa hotellin 
aulasta mukavuuden, lämmön ja 
pehmeyden lisäämiseksi.
Kuvassa vohvelikangastohvelit ”Happy 
feet”
guestcomfort.cm/fi

Iittalan Kartio juomalasi on hyväksi 
todettu klassikko. Siitä on mukava 

juoda ja se kestää käyttöä. Lasien alla  
on kertakäyttöaluset. (FD)

Kasvopyyhelaatikon paikka 
on allaskalusteen sisäpuolella. 

guestcomfort.cm/fi (FD)

Hotellin palasaippualle on oma alusta.
Casa Stockmann. (FD)

KYLPYHUONEEN kalusteet ja varusteet
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KYLPYHUONEEN  VALAISTUS JA SÄHKÖT

AK2=  Koolaus, jonka päällä kipsilevy 
13 mm. Kipsilevyn päälle rimoitus 12x42 mm, 
rimojen välitys 10 mm tai suurempi. Molempien 
sävy: Tikkurila musta G489

Ilmanvaihtoventtiili piilotetaan alakattoon 
samalla kun alakatto uusitaan. Puurimat 
häivyttävät ilmastointiventtiilin paremmin, ja 
vierailijat eivät pysty säätämään venttiiliä.
(TD+RD)

V6= Alakattoon upotettu mustat led- 
spottivalaisimet. 

Puuritilän osuus ilma-aukon edestä voidaan 
työntää alakaton koolauksen sisäpuolelle, kun 
huoltotoimenpiteitä halutaan suorittaa.

V6

V6Pyyhekuivain lämmittää pyyhkeet, 
ja suihkun jälkeen odottaa lämmin 
syleily. Sähkö kuivaimelle otetaan 
suoraan seinästä. Teline on varustettu 
katkaisijalla.
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V7= Valopeili, Otsoson iSOL, 120x70cm, 
pistorasia peilin alla. Edessä kaksi valonlähdettä, 
jotka toimivat tehokkaana valaistuksena ehostus 
tarkoituksiin.  Valaisee myös sivuilta epäsuorana 
valona.

K2+ TERM

K2= 
ABB impressivo antrasiitti
2 painiketta: peilin valo ja katon 
spotit.

TERM= 
ABB impressivo antrasiitti
termostaatti lattialämmitykselle.

V7
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820

200 160

820

400

200

400

Toalettilaukku ja juomalasit 
mahtuvat allaskalusteen lokeroon. 
(FD)

Suihku on minimalistinen ja asennettu tilaan niin ettei 
se roiski liikaa. Vesi sataa hennosti alas jäljitellen oikeaa 
sadetta.  Suihkusetti Croma 160 ylä- ja käsisuihkulla 
sekä termostaattihanalla . (ND+TD)

Allaskalusteen pintakäsittely kestää hammastahnaa ja 
pesuaineroiskeita. Liitokset eivät ime kosteutta.  Ei jiiriliitoksia, vaan 
puskuliitoksia.  Pienet viisteet  tehdään allaskalusteen reunaan 
etteivät mahdolliset  lommot näy niin selvästi. (RD)

Pesuallas asennetaan allaskalusteen sivuun reunaan. Aukotuksia ei 
ole piirretty sillä altaasta ei ole olemassa selkeitä piirustuksia, joiden 
pohjalta aukotukset voisi piirtää. Bathco Pesuallas Turin.

Pesualtaaseen asennetaan  Talis S2 Pesuallashana. Bidetta 
asennetaan allaskalusteen kylkeen tai wc-istuimen viereen seinälle. 
Määritetään asennuksen yhteydessä.

Allaskalusteen materiaali:
Tammea, joka on petsattu 
mustaksi ja lakattu.  Tammi 
tuntuu mukavalta ja on kestävä 
materiaali. (RD+ND)

KYLPYHUONEEN  VESIKALUSTEET JA 
VIEMÄRÖINTI
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WC-istuin Nordic GBG 390, S-lukko, 6l 
huuhtelu, valkoinen.

Lattiakaivonkansi: krominen Smedbo 
Outline. Koko:  200x200 mm. 
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Älä häiritse, kiitos.

Please do not disturb.

Älä häiritse, kiitos.

Please do not disturb.

Siivousta tarvitaan, kiitos.

Cleaning please.

Z Hys..Z
Z

Z KAAPPI PEILI KATTO MASTER LUKU

F-F G-G
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Kylpyhuoneessa on piilossa pistorasia 
peilin alla. Pistorasian paikan paljastaa 
pieni nuoli seinässä. Vierailija löytää 
pistokkeen vihjailevan nuolen avulla.

KYLPYHUONEEN OPASTUS

Katkaisijat löytyvät helposti heti 
huoneeseen tultaessa. Katkaisijan 
opastavista kuvista voi päätellä 
mikä valo on kyseessä. Jos kuviot 
osoittautuvat sekaviksi vierailijoille, 
opasteet voidaan korvata myös 
valkoisilla teksteillä. (OD)
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1. NAHKA: 

Nahan tuoksu huonetuoksussa yhdistää kylpyhuoneen 
muuhun hotellihuoneeseen. Tekonahkaisella gripilla 
käsitellyt oven kahvat huoneessa tekevät huoneen 
kahvoista lämpimät käsitellä. Huone on tätä kautta 
myös lähestyttävämpi. (ND)

2. PUU  ja METSÄ: 

Huonetuoksussa ja pesuaineissa tuoksuu myös 
mäntymetsä, joka yhdistää mielen ulkona näkyviin 
maisemiin. Shamppoopulloja koristaa metsäaiheiset 
kuviot, jotka kuljettavat ajatukset myös ympäröivään 
luontoon.  Puun lämpö välittyy koskettaessa 
allaskalustetta ja näköaistin kautta myös katon 
puuritiliköstä.  (DD+ND)

3. HILJAISUUS, PEHMEYS ja LÄMPÖ: 

Huoneessa on hiljaista. Pyyhekuivain 
ja lattialämmitys huoneessa tekevät 
suihkukokemuksesta lämpimän. Sadesuihkun 
vesi tuntuu hellältä ihoa vasten. Lämpimät 
pyyhkeet suojaavat ja syleilevät kun suihkusta 
astuu ulos.  (ND)

4.HIERONTA

Kylpyhuoneessa mosaiikkilaatan 
struktuurin tuntu jalan alla yhdistettynä 
lattialämmitykseen saavat aikaiseksi 
miellyttävän hierovan kokemuksen 
jalanpohjalle. (ND)

1.

2.

3.

KYLPYHUONEEN TUNNELMA

1.
4.

3. 3.

3.
4.

2.

Kuvalähde 1

Kuvalähde 3 Kuvalähde 14 Kuvalähde 5

Kuvalähde 4

Kuvalähde 15

Kuvalähde 16

Kuvalähde 17

Kuvalähde 18

Huonetuoksu: www.dongoffo.fi
Shamppoo ja saippua: www.guestcomfort.com/fi

Kuva tekijän 
Kuvalähde 18
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9.3  3d-visualisoinnit

IllallaPäivällä
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9.3  3d-visualisoinnit

IllallaPäivällä
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9.3  3d-visualisoinnit

Kylpyhuone
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10.  Arviointi
10.1 SUUNNITTELUTYÖ JA PALAUTE

Sain todella hyvää palautetta opinnäytetyöni 
aiheesta tehdessäni tutkimustyötä ja haastatellessani 
tilasuunnittelun ammattilaisia.  Jo alkuvaiheessa annettu 
positiivinen palaute auttoi suorittamaan tutkimus- ja 
suunnittelutyöni intensiivisesti.

En kokenut mitään suurempia haasteita suunnittelutyön 
2d- ja 3d-dokumenttien ja tuottamisessa. Hankaluus liittyi 
enemmänkin tarvittavien detaljien huomaamiseen ja 
niiden selkeään esittämiseen. Pääsin detaljeista nopeasti 
perille tutkimusvaiheessa luoduilla työkaluilla ja lopulta 
olin tyytyväinen myös  suunnittelutyön lopputulokseen. 
Esittelin valmiin suunnitelman Messilän hotellinjohtajalle 
Helena Maattolalle. Helena piti suunnitelmaani 
erinomaisena, rakennuksen tyylin mukaisena ja 
toteutuskelpoisena hotellia ajatellen.

Hotellihuoneen suunnittelun kautta avautui myös uusia 
suunnitteluprojekteja liittyen hotellin muihin tiloihin 
tulevaisuudessa. 

10.2 YHTEENVETO PROSESSISTA

Tilasuunnittelun detaljit veivät mukanaan, ja aika tuntui 
loppuvan kesken loppua kohden. Ongelmaksi koin 
opinnäytetyöni kannalta sen, että tein kokopäiväisesti töitä 
prosessin aikana. Toisaalta työelämä mahdollisti monissa 
tiloissa vierailemisen ja ammensin töistä ideoita myös 
opinnäytetyöhöni.  

Detaljinsuunnittelutyökalut kategorisoimisesta 
eläytymiseen auttoivat ymmärtämään detaljeja 
tilasuunnittelussa paremmin. Tuntui, että osasin muuttaa 
alkuperäistä työskentelytapaani yksityiskohtaisemmaksi. 
Osasin ottaa monia asioita huomioon, joita aikaisemmin 
en osannut huomioida. Prosessi kesti kuitenkin kauemmin 
kuin luulin käydessäni kaikki mahdolliset detaljit läpi. 
Jäinkin pohtimaan pystynkö työelämässä sisältämään 
detaljit  mukaan suunnitelmiini? Toisaalta seuraavalla 
kerralla detaljien sisällyttäminen suunnitteluun ei 
varmastikaan ole yhtä työlästä kuin ensimmäisellä 
kerralla työkalujen ansiosta. Tuntuu kuin ajatuksistani olisi 
tullut laajempia ja pystyn katsomaan yksittäisiä asioita 
linkitettynä kokonaisuuksiin paremmin kuin aikaisemmin.

Yleisesti detaljeista tilasuunnittelussa voin todeta 
ammattilaishaastattelujen ja muiden lähteiden  
pohjalta, että detaljit painottuvat vielä tänäkin päivänä 
rakenteellisuuteen, funktioon, niiden piilottamiseen 

ja tilojen pelkistämiseen. Osasyynä pelkistämiseen 
voi olla taloudellisuus ja toistettavat tuotteet, jolloin 
valitettavasti ornamentiikan lisäksi on kadonnut monien 
detaljien laadukkuus. Alkuperäinen funktionaalisuuden 
päämäärä on unohdettu ja tilalle tullut paljon karsittuja, 
huonosti toimivia, epäammatillisen kolkkoja ja 
viimeistelemättömiä tiloja. Epäammatillisuudella viittaan  
kaikkiin ammattiryhmiin, joihin rakentaminen liittyy. Oli 
sitten kyseessä arkkitehti, sisustusarkkitehti, rakentaja, 
lvi-suunnittelija, rakennusinsinööri tai kodin rakentaja, 
olemme kaikki osasyypäitä detaljien laiminlyöntiin.

Haastattelujen yhteenvetona totesin jo aikaisemmin että 
huono detalji on pahimmillaan vaarallinen ihmiselle, kun 
taas hyvä detalji viestittää suunnitelman laadukkaasta 
kokonaisuudesta, joka on eheä ja toimiva. Muutama 
haastateltavista viittasikin sanontaan ”Jumala on 
yksityiskohdissa” , kertoessaan detaljien tärkeydestä.

Sanonta ”Jumala on yksityiskohdissa” viittaa Marco Fascarin 
mukaan siihen, että kaikki detaljit peilaavat välittämisen 
prosessia, joka saa aikaiseksi merkityksiä kaikissa tehdyissä 
esineissä (1).  Kannattaa siis olla valppaana silloin, kun 
törmää vähäpätöiseltä tuntuvaan asiaan suunnitelmassa, 
sillä silloin se mitä luultavimmin ei sitä ole. 

Vähäpätöisimpien asioiden huomioon ottaminen peilautuu 
valmiissa tilassa siten, että tilan käyttäjä kokee tilan 
alitajuisesti tai tietoisesti miellyttäväksi. Kun kaikki toimii, 
ja tilat ovat viihtyisät, ihmiselle tulee yksinkertaisesti hyvä 
mieli. Tila välittää ihmisestä ja ihminen tilasta. Syntyy 
vuorovaikutus ja ihminen kokee tilan omakseen.  

Joten olisiko aika jo panostaa detaljeihin?

1. Carlo Ratti & Matthew Claudel AD July/Aug 2014, Profile no. 230, 
s.87-88
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”God is in the detail”
- Ludwig Mies van der Rohe
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