
Näin suunnittelet 
unelmiesi 
kodinhoitohuoneen
10 VINKKIÄ JA IDEAA
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Kartoita tarpeet

Mittaa suunnittele ja 
vertaile

•  Ihan ensimmäiseksi tee suurpiirteinen   

 linjaus, jolla kartoitat “must-have” tarpeet,   

 eli mitä ehdottomasti koet itsellesi tärkeiksi   

 kodinhoitohuoneen elementeiksi.

•  Listaa seuraavaksi asiat, jotka olisivat kiva lisä,       

    mutta budjetin tai suunnitelmien muuttuessa  

 niistä voidaan karsia tai tarvittaessa jättää   

 kokonaan pois.

•  Tarpeiden kartoituksessa on syytä pitää 

 muutama seikka mielessä, sillä esimerkiksi  

 yksin elävän sinkun tarpeet eroavat melkoisesti 

 5 henkisestä, pieniä lapsia ja lemmikkejä 

 sisältävässä taloudesta. 

 

•  Onko kodinhoitohuoneeseen käyntiä ulkoa,      

    jolloin tila toimii myös sivueteisenä? Tai 

    käytetäänkö tilaa myös pukuhuoneena saunaan 

    mentäessä?

•  Onko taloudessa lemmikkejä, kuten koiraa, tai   

 harrastuksia, joiden mukana kulkevia tarvikkeita  

  käsitellään lähes päivittäin?

•  Kuinka usein pyykkejä pestään ja kuinka paljon 

    tilaa niiden esilajittelu ja jälkikäsittely vaatii? 

•  Varsinkin täysin uutta tilaa suunnitellessa  

 valinnan varaa ja mahdollisuuksia on yleensä   

  enemmän, kuin vanhaa remontoidessa.  Jotta tila  

 olisi mahdollisimman toimiva, ehjää seinätilaa   

  olisi hyvä löytyä mahdollisimman paljon. Näin   

  saadaan tarvittavaa yhtenäistä laskutilaa sekä  

  ehjiä kaappirivistöjä.

•  Vesipisteiden ja viemäröinnin kannalta   

 kätevää on, jos ne voidaan sijoittaa esimerkiksi   

    keittiön tai kylpyhuoneen kanssa lähekkäin 

    seinän molemmin puolin.

•  Suunnitelman jälkeen kannatta vertailla 

 ja pyytää tarjouksia eri valmistajilta sekä 

 urakoitsijoilta. Hinnoissa ja aikatauluissa saattaa 

 olla suuriakin eroja.

Kodinhoitohuone on yksi kodin tärkeimmistä, 
joten suunniteltaessa omat toiveet ja tarpeet on 
syytä kartoittaa huolellisesti. Onneksi voit tehdä 
suunnittelun itse omalta kotisohvalta käsin 
esimerkiksi Teetto-moduulisuunnittelusovellusta 
käyttäen. 

Mitä enemmän taloudessa asuu henkilöitä 
ja lemmikkejä, sitä tärkeämmäksi nousee 
kodinhoitohuoneen käytännöllisyys. 
Kodinhoitohuoneessa ei vietetä aikaa paljon 
muutoin, kuin työskennellessä, joten suunnittelu 
kannattaa tehdä käytännöllisyys edellä. 

Ohessa 10 vinkkiä ja ideaa, joita 
kodinhoitohuoneen suunnittelussa 

kannattaa ottaa huomioon



Käyttötarkoitus

Sivueteisenä tai pukuhuoneena toimiessa tilassa 

on hyvä olla istumapaikkamahdollisuus.

Kodinhoitohuoneen toimiessa myös sivueteisenä 

ulko-oven läheisyyteen on etenkin lapsi ja 

koiratalouksissa hyvä sijoittaa kurasyöppö, suihku 

sekä paljon naulakkotilaa kuraisille vaatteille ja 

kengille.

Sivueteisenä tai pukuhuoneena 
toimiessa tilassa on hyvä olla 

istumapaikkamahdollisuus. 
Istumapaikkojen alle voi 

sijoittaa kätevästi säilytystilaa.

3.

Toimiiko kodinhoitohuone samalla 
pukuhuoneena tai taukotilana saunaan 
mentäessä tai onko tilaan käyntiä 
ulkoa? 



Säilytysratkaisut

Kodinhoitohuoneessa ei ole 
koskaan liian vähän kaappitilaa. 
Etenkin jos tila toimii koko perheen 
harrastusvälineiden päivittäisenä 
huolto- ja säilytyspaikkana, ompelu-, 
pyykinhuolto-, ja silitystilana, tarvitaan 
eri tarkoituksiin paljon säilytystilaa.

Pesukoneen tai -tornin päälle jäävät 
tyhjät tilat saadaan hyötykäyttöön 
asentamalla niiden päälle hyllyjä tai 
yläkaappeja. 

Mielessä kannattaa pitää muutama käytännöllinen 

ohjenuora säilytystilan suhteen:
 

 •  Vähintään 1 kpl korkea siivouskaappi   

           mopeille ja imurille riittää melko hyvin      

           viikoittaisiin siivoustarpeisiin.  

           Siivouskaappeihin on nykyisin tarjolla 

           mitä erilaisempia ja käytännöllisempiä 

           sisustusratkaisuja, joilla jo yhden kaapin 

           säilytyskapasiteetti saadaan 

           moninkertaistettua.

 •  Silityslaudalle tilaa: Integroitava, kaapista  

           ulos vedettävä silityslauta on helposti 

           saatavissa käyttöön ilman erillistä 

           ”asentamista”. Lisäksi se saadaan käytön 

           jälkeen pois silmistä ja viemästä tilaa.   

           Kaapista ulosvedettävän silityslaudan        

           eteen on muistettava jättää työskentelytilaa 

           sekä kaapin viereen mielellään tasotilaa 

           silitettävien vaatteiden käsittelyä varten.

 •  Pesukoneen vieressä on hyvä olla laskutilaa  
      pyykkien käsittelyä varten. 

 •  Ompelutöille tarkoitettu taso on hyvä   

           sijoittaa ikkunan eteen. Tason pitää olla 

           normaalia työpöytäkorkeutta matalampi.  

           Sopiva korkeus on yleensä 65-70 cm.

 •  Vaatehuoneen sijoitus lähelle 

           kodinhoitohuonetta helpottaa pyykkihuoltoa.
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Integroitava silityslauta 
säästää tilaa ja on nopea 

ottaa käyttöön.



Pintamateriaalit

Ovet, kaapit ja tasot

Kodinhoitohuoneen pintamateriaaleiksi kelpaavat 

lähes kaikki kosteutta kestävät ja helppohoitoiset 

materiaalit: laatat, puupaneelit, lasitiilet, sekä 

muovi-, kivi-, lasi-, tai mikrosementtipinnat.  

Kalusteiden materiaalina parhaiten toimii 

massiivipuu sekä korkeapainelaminoidut 

materiaalit.

Niin sanotuista peruslaatoistakin saa aikaan 

mitä erilaisempia pintoja jo pelkästään 

ladontatekniikkaa vaihtamalla. 

Tarjolla on parin cm kokoisista mosaiikkilaatoista 

aina metrin pituisiin “lankkujäljitelmiin”. Mitä 

isompaa laattaa aikoo käyttää, sitä tarkempi pitää 

olla pintojen suoruudesta. 

Seinäpintoihin tarjontaa laajentaa myös se, että 

lähes kaikkia lattialaattoja voi käyttää seinässä, 

mutta ei toisin päin. Lattialaatat ovat kestävämpiä 

ja liukkauden minimoimiseksi karheapintaisempia, 

kuin seinälaatat.  Seinälaattojen rakenteen 

ja pinnan kestävyys ei vastaavasti riitä 

lattiamateriaaliksi.

Etenkin pystykaapeissa tilan käyttö pystytään 

maksimoimaan liukuovilla, sillä ne eivät vie 

auetessaan turhaa tilaa.  Kaappien ja lokeroiden 

ovet voi korvata myös verhoilla.

Kodinhoitohuoneessa ei kaapistoihin ei kannata 

asentaa umpisokkelia, jotta mahdollinen kosteus ei 

päädy materiaaleihin.

5.

6.



Pyykkihuolto

Valaistus

Pyykinpesukone kannattaa mahdollisuuksien 

mukaan sijoittaa hieman lattiaa korkeammalle 

ergonomisemman työskentelyn 

mahdollistamiseksi. Pesukoneen alle voidaan 

sijoittaa laatikko tai erillinen pesukoneille 

tarkoitettu korotusalusta tai -sokkeli. 

Kuivausrummun voi nostaa pyykinpesukoneen 

päälle asennuslevyn avulla. Kuivausrummusta 

pitää kuitenkin ulottua tyhjentämään nukkasihti ja 

tarvittaessa vedenkeruukotelo.

Päältä täytettävän pesukoneen yläpuolella 

tulee olla vapaata tilaa 50 cm. Kondensoiva 

kuivausrumpu puolestaan tuottaa lämpöä ja 

tarvitsee siksi korvausilmaa eli tilaa ympärilleen.

Eri käyttötarkoituksien mukaan 

kodinkonehuoneeseen voidaan valita erilaisia 

valaistuksia. Työskentelyyn tarvitaan tehokas 

pehmeä yleisvalaistus. Jos kodinhoitohuone 

toimii myös kulkureittinä tai pukuhuoneena, 

kannattaa tilaan sijoittaa myös hämärämpää 

tunnelmavalaistusta.  Valoja voi sijoittaa 

yläkaappien alle työtason lisävalaistukseksi. 

Pesualtaaksi kannattaa valita mahdollisimman 

suuri malli, sillä esimerkiksi veden laskeminen 

ämpäriin tai erilaisten suurempien esineiden pesu 

helpottuu. 

Pyykkien säilytykseen ja lajitteluun on tarjolla 

erilaisia ratkaisuja aina irrallisista koreista kaappiin 

integroitaviin ulosvedettäviin korihyllyihin. 

Pyykkien lajittelu ennen pyykkäystä helpottaa 

arkea huomattavasti. 

Pyykin kuivausta varten tarvitaan aina 

sisäkuivausteline, vaikka pyykkiä pääsääntöisesti 

onkin tarkoitus kuivattaa koneellisesti.

Muistisääntönä 3-4 kilon pyykkimäärälle narua olisi 

hyvä löytyä yhteensä noin 8 metriä. Ulosvedettävä 

kuivausteline on kätevä päivittäisten pienpyykkien 

kuivattamiseen.

Nykyisellä kulutustottumuksella ilmanvaihtoa 

pitää tehostaa koneellisesti, jotta pystytään 

takaamaan pyykkien nopea kuivuminen ja 

minimoimaan tilan liiallinen kosteus. Etenkin 

pesutilan yhteydessä oleva kodinhoitohuone ei 

ilman koneellista ilmanvaihtoa pysy tarvittavan 

kuivana, eikä kuivata pyykkejä.
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Suunnittelun 
helppous
Käytä rohkeasti erilaisia helppokäyttöisiä 

suunnittelusovelluksia ja kun olet selvillä 

omista mieltymyksistä, ota myyjään yhteyttä. 

Esimerkiksi Teeton avulla voit tehdä itsenäisesti 

kotisovalta käsin suunnitelman, tallentaa ja 

lähettää sen sähköpostiisi ja sitä kautta edelleen 

tavarantoimittajille tarjouspyyntöjä varten. Näin 

säästät aikaa ja vaivaa itse kivijalkaliikkeissä. 

Jokaiselle myyjälle ei tarvitse selittää samaa 

asiaa aina alusta alkaen uudestaan. Mikä parasta, 

moduulisuunnitteluohjelmalla toteutettu 

suunnitelma on aina saatavillasi ja muokattavissa 

muuttuvia ideoita ja tarpeita ajatellen. 

Unelmiesi kodinhoitohuone on 
nyt valmis!
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Rakennusluvista ja 
määräyksistä

Ennen remonttia on syytä tarkistaa, että 

tarvittavat luvat ovat kunnossa ja onko jotain 

muuta huomioitavaa, josta voi myöhemmin 

esimerkiksi asuntoa myydessä tulla ongelmia. 

Etenkin vanhempaa, ennen vuotta 1994 

valmistunutta remontoidessa on ennen 

purkutöiden aloittamista tehtävä lain vaatima 

asbestikartoitus. Jos asbestia löytyy, on se 

poistettava asianmukaisesti.

Muista myös noudattaa rakennusmääräyksiä 

ja hankkia tarvittavat luvat. Vaikka 

suurimman osan remonteista saa tehdä 

ilman rakennusvalvontaviraston myöntämää 

rakennuslupaa tai toimenpidelupaa, on lupa joskus 

haettava. Tämän voi selvittää oman kunnan 

rakennusviranomaiselta.

Normaaleihin pintarakenteiden korjauksiin sekä 

uusimisiin ei erillistä lupaa yleensä tarvita.

Taloyhtiöissä ennen remonttia pitää isännöitsijälle 

tehdä ilmoitus. Myös taloyhtiön vastuunjakoon 

on syytä tutustua, eli mikä osa remontista kuuluu 

taloyhtiön vastuulle ja mikä osakkaalle, etenkin jos 

kyseessä on huonokuntoisen rakenteen korjaus.

Remonteissa on syytä tehdä aina kirjallinen 

sopimus urakoitsijan kanssa. Vältä “tein itse 

ja säästin” -ratkaisuja ja käytä työhön sopivia 

ammattilaisia.

Muista myös, että lopulliset pintamateriaalit ja 

mitat riippuvat valitusta toimittajasta. Esimerkiksi 

Teetto-moduulisuunnittelusovelluksella 

itsenäisesti tehty suunnitelma ei vastaa täysin 

lopullista ratkaisua.
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•  Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitusta muutetaan olennaisesti.

•  Kantava rakenne puretaan tai rakennetaan.

•  Kylpyhuoneen laajennus tai uusien kylpyhuone/saunatilojen rakentaminen.

Rakennuslupa tarvitaan silloin, kun tehdään oleellisia muutoksia ja korjauksia:


