
 

 

SISUSTUSSUUNNITTELUKOULUTUS               
TURKU SYKSY 2022    
               
Sisustussuunnittelukoulutus SISAK TKU22, 20. syyskuuta 2022 – 22. syyskuuta 2023. Lähiopetus 
ma-to klo 16 -20, la klo 10-16  välillä Turun Ammattikorkeakoulussa, Lemminkäisenkatu 30, Turku.

 
Koulutusvastaava Merita Lintula 
merita.lintula@sisustusakatemia.fi 

 
 
 
 06.06.2022 
 
 

Syyskuu 2022 
 
 
tiistai 20.9.  Koulutuksen  esittely  ja  tavoitteet 
klo 17-20  - opintoihin perehtyminen ja koulutuksen esittely  
Merita Lintula  - koulutuksen vetäjien sekä oppilaiden esittelyt  
Heidi Lindholm   - työkirjat yms. jaetaan 
 
keskiviikko 21.9. Suunnittelun lähtökohdat    
klo 17-20  - sisustussuunnittelun osa-alueet ja lähtökohdat 
Merita Lintula  - projektitöiden kartoitus ja tehtävänanto 

  
 
tiistai 27.9.  Tilasuunnittelu ja piirtäminen 1  
klo 17-20  - piirtämisen työvälineet ja niiden käyttö 
Merita Lintula  - piirustustyypit, piirustusmerkinnät ja rakennusalan standardit 

- tilan mittaaminen 
 

 
 

Lokakuu 2022 
 
 
tiistai 4.10.  Sisustussuunnittelu ammattina  
klo (16)17-20  - uusi yrittäjä, suunnittelun hinnoittelu, tarjous ja  sopimus 
Merita Lintula   - suunnittelutyön vaiheet 
    
 
keskiviikko 12.10.  Tilasuunnittelu ja piirtäminen 2  
klo 17-20  - piirustusten tulkinta 
Merita Lintula   - mittakaavat 

-piirrämme ohjatusti mittakaavassa 

 
 

torstai 13.10.  Tilasuunnittelu ja piirtäminen 3 
klo 17-20  - kodin tilat 
Merita Lintula  - kalusteiden tilantarpeet 

 
 
(syysloma vko 42) 
 
 

torstai 27.10.  Tilasuunnittelu ja piirtäminen 4  
klo 17-20  - projektiot ja detaljikuvat 
Merita Lintula  - piirrämme ohjatusti seinäprojektiota 



 

Marraskuu 2022 
 
 
 
torstai 3.11.  Sisustamisen historia sekä tyylisuuntaukset  
klo 16-20  - sisustamisen historia ja tyylisuuntaukset ennen ja nyt 
Merita Lintula  - opi tunnistamaan sisustustyylit 
 
 
tiistai 22.11.  SketchUp-valmisteluilta  ZOOM 
klo 18-19  - SketchUpin asennus ja ohjelman alkuasetukset 
Lasse Home  - tietoa ohjelmasta ja sen eri versioista 
 
 
 

Joulukuu 2022 
 
 
perjantai 2.12.  SketchUp 1   
klo 15-20 - 2D-piirustusten piirtäminen 
Lasse Home  - värit ja materiaalit 

- ryhmät ja komponentit 
Kurssilla opit tekemään yksinkertaisen huonetilan 2D-piirustuksen ja 3D-mallin kalusteineen. Kurssilla 

opittujen toimintojen pohjalta voit jatkaa harjoittelua, ja mallintaa jatkossa suurempia kohteita. 
Ohjeet tunnilla tarvittavista välineistä annetaan erikseen. 

 
 
lauantai 3.12.   SketchUp 2    
klo 10-16  - omien kalustekomponenttien ja ryhmien luominen 
Lasse Home - 3D-mallien luominen 

 - mallintaminen tarkoilla mitoilla 
 - kuvien tuominen materiaaliksi 
 - kalusteiden hakeminen 3D-mallivarastosta 
 - suunnitelman erilaiset esitystavat  

 
    
keskiviikko 7.12. Tilasuunnittelu ja piirtäminen 5  
klo 17-20  - perspektiivipiirtäminen 
Leena Rekola 
 

 
 
Tammikuu 2023 
 
 

torstai 12.1.  SketchUp-kertaus  ZOOM 
klo 18-19  - SketchUpin kertausta 
Lasse Home 
 
lauantai 14.1.  Valaistuksen perusteet 

klo 10-15(16)  - valaistuksen perusteet, yksiköt ja käsitteet 

Heidi Lindholm  - valo ja näkeminen 
- valonlähteet ja tilan valaistuksen lähtökohdat 
- valaistussuunnittelu 

 
keskiviikko 18.1. Etätyö 1  
klo 17-20  - esittely- sekä palautetilaisuus 
Merita Lintula  
 
 
 



 

torstai 19.1.  Etätyö 1  
klo 17-20  - esittely-  sekä   palautetilaisuus 
Merita Lintula  
 
tiistai 24.1.  Keittiösuunnittelu 
klo 16-20  - keittiösuunnittelun perusteet, mitoitukset 
Merita Lintula   
 

keskiviikko 25.1. Keittiösuunnittelu 
klo 16-18  - keittiösuunnittelun materiaalit ja trendit  
Merita Lintula  - yritysvierailu mahdollisesti klo 18.30-20 
  

 
lauantai 28.1.  Stailaus ammattina 
klo 10-14 (15)  - asunnon myyntistailauksen lähtökohdat 
Niina Ahonen  - myyntistailauksen perusajatus ja työkalut 

- myyntistailauksen ja sisustussuunnittelun erot 
- mikä  on stailaussuunnitelma? 
- stailausprojektin hallinta ja hyvän lopputuloksen saavuttaminen 
- toteutettujen kohteiden kuvia 

 
 

Helmikuu 2023 
 
 

 
keskiviikko 1.2.  Kylpyhuonesuunnittelu      
klo 17-20  - kylpyhuonesuunnittelun perusteet, mitoitukset, materiaalit 
Merita Lintula  
 
torstai 2.2.  Kylpyhuonesuunnittelu yritysvierailu  
klo 17-19   - kylpyhuone- ja saunatilasuunnittelun materiaalit ja trendit  
Merita Lintula   
   
lauantai 4.2.  Värisuunnittelu          
klo 11-15.15  - värioppi ja värien käyttö sisustuksessa 
Krista Launonen  - värien valinnan lähtökohdat   
   - värien vaikutus tilassa 
   - harjoitustehtäviä 
 
(Stockholm Furniture & Light 7-11.2.2023) 

 
 
tiistai 7.2.  Tikkurilan maalaus- ja väri -webinaari ZOOM 
klo 18-20  - tuotteita ja ohjeita sisätilojen maalaukseen 
   - Tunne-väri - tietoa ja vinkkejä sisätilojen värivalintoihin 
 
keskiviikko 8.2.  Suunnitelman kuvatekninen esittäminen/piirtäminen  
klo 17-20  - opastus vapaampaan piirustusilmaisuun sekä sekatekniikkaan 
Leena Rekola 
 
 
tiistai 14.2.  Yritysvierailuja pk-seudulla, jos mahdollista 
klo 9.30-15.30  bussikuljetus  
+matkat    

   
    
 (hiihtoloma vko 8) 
 

Niina Ahosen ”Asumisen trendit” webinaari keväällä 2023 – ajankohta vahvistetaan lähempänä 
 
 
 



 

Maaliskuu 2023 
 
 
lauantai 4.3.  Luovuus sisustussuunnittelussa  
klo 11-15.15  - mitä luovuus on: luovuus arjessa; ideointi, innovointi, ongelman ratkaisu 
Krista Launonen   - luovuuden merkitys 
   - mikä luovuutta estää ja mikä sitä edistää, miten luovuutta voi edistää itse arjessa? 
   - miten estot voitetaan?    
   - lisää rohkeutta, syvempää itsetuntemusta ja jouhevaa yhteistyötä 
   - harjoituksia ja tuoretta tutkimustietoa luovuudesta 

 
keskiviikko 8.3.  Etätyö 2   
klo 17-20(21)  - esittely- sekä   palautetilaisuus 
Merita Lintula  
 
torstai 9.3.  Etätyö 2  
klo 16.30-20  - esittely- sekä   palautetilaisuus 
Merita Lintula  
 
tiistai 21.3.  Sisustuksen pinnat 1  
klo 17-20  - seinäpinnat sisustussuunnittelussa 
Merita Lintula    
 
keskiviikko 22.3. Sisustuksen pinnat 2  
klo 17-20  - lattiamateriaalit sisustussuunnittelussa 
Merita Lintula   
 
torstai 23.3.  Yritysvierailu – sisustuksen pinnat (mahdollisesti) 
klo 14-19   
 
tiistai 28.3.  Sisustuksen viimeistely  
klo 17-20  -kodin kalusteet ja  sisustustekstiilit 
Merita Lintula   
    
keskiviikko 29.3. Sisustuksen viimeistely 
klo 17-19(20) -biofilia   
Merita Lintula  - sommittelu 
   - tehtävänanto/vapaaehtoisia harjoitustehtäviä sisustuksen viimeistelystä 
    
 

 
Huhtikuu 2023 
 
 
(pääsiäinen 7.-10.4.) 
 
 

torstai 20.4.   Sosiaalinen media, viestintä ja markkinointi  
klo 17-20   - johdanto sosiaaliseen mediaan  
Laura Johansson   - lisämyyntiä somestrategian ja -suunnitelman avulla  
   - verkostoituminen somessa  
    
lauantai 22.4.  Sisustuskuvaus  
klo 11-15.15  - sisustusvalokuvauksen perusteita; saat vinkkejä parempaan kuvaan 
Nina Hemming  - järjestelmäkameran ja puhelinkameran eroja; tutustumme järjestelmäkameraan ja käymme läpi 
   muutamia kuvankäsittelyyn tarkoitettuja aplikaatioita  
    
 
keskiviikko 26.4. Akustiikka + yritysvierailu 
klo 16.30 -20.30  -yritysvierailu klo 16.30-18 mahdollisesti, koululla luento klo 18.30-20.30 
Merita Lintula  - tilan ja materiaalien tuomat haasteet  
   - akustoivat tuotteet ja ratkaisut 
 



 

torstai 27.4.   Asiakkaan kohtaaminen 
klo 17-20 
Tomi  Kouvola 
 

 
Toukokuu 2023  
 
 
(vappu 30.4. ja 1.5.) 

 
keskiviikko 3.5.  Etätyö 3  
klo 17-20  - esittely- sekä   palautetilaisuus 
Merita Lintula    
 
torstai 4.5.   Etätyö 3  
klo 16-20  - esittely- sekä   palautetilaisuus  
Merita Lintula   
 
viikko 20-22  Yritysvierailuja 
klo 15-20   
 

keskiviikko 24.5. Etätyö 4  
klo 16-20  - esittely- sekä   palautetilaisuus  
Merita Lintula   

 
torstai 25.5.  Etätyö 4  
klo 17-20(21)  - esittely- sekä   palautetilaisuus  
Merita Lintula   

 
(kesätauko - aika varattu projektityön tekemiseen) 
 
 

 
Elo-syyskuu 2023  
 
 
 

keskiviikko  23.8.  Projektitöiden esittely  
klo 17-20  - projektitöiden    esittely- sekä arviointitilaisuus 
Merita Lintula 
 
torstai 24.8.  Projektitöiden         esittely 
klo 17-20(21)  - projektitöiden    esittely- sekä arviointitilaisuus 
Merita Lintula 
 
lauantai 26.8.  Projektitöiden esittely (tarvittaessa) 
klo 10-14  - projektitöiden    esittely- sekä arviointitilaisuus 
Merita Lintula 
 
perjantai 22.9.  Koulutuksen päätös 
klo 17.30-  Todistuksien jako 
Merita Lintula  
 
Aikatauluun voi tulla muutoksia opiskelun aikana, mutta ilmoitamme niistä aina erikseen. Yritysvierailut ovat vapaaehtoisia ja ne 
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.  
 
Mikä valtakunnallinen tai alueellinen ohjeistus suosittelee hybridi-tai etäopetusta toisen asteen oppilaitoksissa, siirrymme 
pitämään luennot maksuttoman Zoom-ohjelmiston kautta. Tällöin aikataulua päivitetään ja ZOOM-merkinnällä varustetut 
tunnit pidetään annetun ohjeistuksen mukaisesti. Muutoksista informoidaan etukäteen sähköpostitse mahdollisimman nopeasti. 
 
 
 

 


