
Näin suunnittelet 
unelmiesi 
kylpyhuoneen
10 VINKKIÄ JA IDEAA
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2.

Suunnittele

Mittaa ja ideoi

•  Kartoita budjetti ja kuinka paljon olet valmis siitä 

 joustamaan

•  Erilaisilla materiaalivalinnoilla ja tarkalla 

    suunnittelulla säästää helposti jopa tuhansia 

    euroja

•  Kuinka monta henkilöä taloudessa asuu, 

 tarvitaanko esimerkiksi kaksi suihkua, vai   

 riittääkö yksi. 

•  Onko haaveissa myös kylpyamme? Ammeelle  

    kannattaa jättää optio, vaikka sitä ei olisikaan 

    heti hankkimassa.

•  Onko kyseessä kokonaan uusi tila vai vanhan   

 remontti?

•  Hae ideoita kirjoista, lehdistä, myymälöistä ja 

 Internetistä.  Nykypäivänä tarjolla on niin paljon 

 ideoita, kuin vain jaksaa katsella.

•  Muista kuitenkin toiminnallisuus ja viihtyisyys. 

Persoonallisuutta 
kylpyhuoneeseen 
saa pienelläkin 
panostuksella.

Onnistuneen ja laadukkaan kylpyhuoneremontin 
avaimena on hyvä suunnittelu, ammattimainen 
toteutus ja kokeneet tekijät. Onneksi voit tehdä 
suunnittelun itse omalta kotisohvalta käsin 
esimerkiksi Teetto-moduulisuunnittelusovellusta 
käyttäen.

Hyvä kylpyhuone on samaan aikaan toimiva, 
viihtyisä, valoisa ja helppohoitoinen.

Ohessa 10 kohdan lista, joka kannattaa käydä 
ennen kylpyhuoneen suunnittelun aloittamista ja 

pitää mielessä pitkin projektia. 



Säilytysratkaisut

Kylpyhuoneessa tavaroiden säilytykseen 

kannattaa hyödyntää seinien ja ovien vapaata 

tilaa. Kulmat, sekä WC-pöntön yläpuolelle jäävät 

hukkatilat saa helposti tehokäyttöön asentamalla 

niihin hyllyjä.  

Pyykinpesukone pitäisi mahdollisuuksien mukaan 

sijoittaa pois kosteasta tilasta. Näin ei kuitenkaan 

suurimmassa osassa suomalaista kodeista onnistu. 

Pyykinpesukoneen pystyy sijoittamaan helposti 

esimerkiksi tason alle melko huomaamattomaksi 

tason jatkumoksi. 

Avohyllyt ovat kauniita, mutta 
eivät sovi laiskalle siivoojalle 
pölyn kerääntymisen vuoksi.3.

Kuinka paljon tarvitsette säilytystilaa?



Tilatarpeet

 •  Pesualtaan sopiva korkeus on 85-90 cm. 

 •  Allastason korkeuden sopiva korkeus on 

          80 – 90 cm. Altaan ja allastason eteen olisi  

    syytä jättää vapaata tilaa vähintään noin 

     70-80 cm.

 •  WC istuimelle on tilaa varattava   

     leveyssuunnassa tilaa vähintään 70-80 cm 

     ja pituussuunnassa 120 cm.

 •  Suihkutilan tulisi olla vähintään 

     90×90 cm. Tässä tilassa normaali kokoisen  

     henkilön peseytyminen onnistuu hyvin.  

     Pieniin tiloihin on saatavilla standardimitoilla 

     suihkuseiniä ja -kaappeja aina 70 cm lähtien. 

 •  Suihkusekoittajan asennuskorkeus on 

     n. 110 cm ja suihkupään 210-220 cm.

 •  Kylpyammeen koko on normaalisti 

     70 (80) x140 – 180 cm. Ammeen eteen 

     on syytä jättää tilaa kuivaamista ja 

     pukemista varten 80×100 cm. Ammetta 

     varten kannattaa suunnitteluvaiheessa 

     tehdä tilavaraus silloinkin, kun sitä ei heti 

     hankittaisikaan. 

4.

Suihkuseinä tai 
-kaappi rajaa kätevästi 

suihkutilan ja estää 
vettä roiskumasta.

Maalaisromanttista tunnelmaa 
kylpyhuoneeseen saa luotua 
vanhanajan suihkusekoittajilla.

Eri komponenteille on annettu 
suosituksia niiden vaatimista tiloista. 
Ohessa pieni muistilista näistä:



Valaistus
Tunnelmaa ja käytännöllisyyttä pystyy 

kylpyhuoneeseen luomaan erilaisilla 

valaistusratkaisuilla. Sisustuksellinen hämyinen 

tunnelma pitäisi olla säädettävissä niin, että tilaan 

saadaan tarvittaessa tehokkaampaa valoa. Etenkin 

tummat pinnat imevät valoa, jolloin valaistuksen 

suunnittelu korostuu.

Isoon kylpyhuoneeseen tarvitaan erilliset 

yleisvalaisimet ja peilivalaisin. Liian kova ja kylmä 

valo ei imartele meikkaajaa. Myös värilämpötilalla 

on merkitystä: mitä korkeampi värilämpötila on, 

sitä kylmemmältä ja sinisemmältä valo näyttää. 

Kylpyhuoneeseen sopiikin hyvin neutraali 

valkoinen valo (4 000 K).

5.

Pienillä sisustusnikseillä 
saat luotua tunnelmaa.



Pintamateriaalit
Kylpyhuoneen pintamateriaaleiksi kelpaavat 

lähes kaikki kosteutta kestävät ja helppohoitoiset 

materiaalit: laatat, puupaneelit, lasitiilet, kivi-, 

lasi-, muovi-, tai mikrosementtipinnat.  Kalusteiden 

materiaalina parhaiten toimii massiivipuu sekä 

korkeapainelaminoidut materiaalit.

Tarjolla on parin senttimetrin kokoisista 

mosaiikkilaatoista aina metrin pituisiin 

”lankkujäljitelmiin”. Mitä isompaa laattaa aikoo 

käyttää, sitä tarkempi pitää olla pintojen 

suoruudesta. Pieni laattaa pehmentää yleisilmettä, 

mutta suurilla aloilla käytettynä saattaa sekoittaa 

yleisilmettä. 

Niin sanotuista peruslaatoistakin saa aikaan 

mitä erilaisempia pintoja jo pelkästään 

ladontatekniikkaa vaihtamalla. Myös saumoilla 

voi halutessa tehdä tehosteen vaihtamalla 

saumalaastin värin laattaa vaaleammaksi tai 

tummemmaksi. 

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.

6.

Vaikuttavaa ja 
erilaista pintaa 
saa aikaiseksi 
myös esimerkiksi 
mikrosementillä.



LVI ja ilmanvaihto

Aikatauluta remontti

Haluatko vaihtaa remontin yhteydessä 

vesikalusteiden paikkaa? Vaatiiko se muutoksia 

rakenteisiin? Esimerkiksi WC-pytylle vaadittavan 

viemäröinnin siirtäminen ei välttämättä käy kovin 

helposti ilman kokonaan uuden viemärilinjan 

vetämistä.

Vesiputkien ja viemäröinnin kannalta kätevää 

on, jos vesipisteet ovat esimerkiksi keittiön tai 

kodinhoitohuoneen kanssa lähellä toisiaan seinän 

molemmin puolin. Suihkun lattiaviemärin voi 

asettaa myös seinän viereen, jolloin kaadot voi 

koko huoneen osalta tehdä yhtä seinää kohden, 

eikä viemäri ole suihkussa seisottaessa jalkojen 

alla. 

Kovinkaan monet remontit eivät aina mene 

ihan “niin kuin Strömssössä”, joten aikataulujen 

muutoksiin on syytä varautua aina. Etenkin vanhaa 

remontoidessa vastaan saattaa tulla ikäviäkin 

yllätyksiä, sillä esimerkiksi ennen vuotta 1999 

rakennetuissa kylppäreissä ei ole nykymääräysten 

mukaisia vesieristeitä. 

7.

8.

Etenkin vanhoissa taloissa 
kannattaa parhaansa mukaan 
suosia suihkukaappeja 
minimoidakseen rakenteille 
koituvat kosteusvauriot.

Ilmanvaihto on yksi tärkein asia kylpyhuoneen pitkän, 
terveellisen käyttöiän takaamiseksi. Ilmanvaihdon 
tärkeys korostuu myös siinä vaiheessa, kun samassa 
tilassa kuivatetaan pyykkejä. 



Rakennusluvista ja 
määräyksistä

Suunnittelun 
helppous

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.

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. 

9.

10.

•  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:


