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ALKUSANAT

Aloin työstää opinnäytettäni vuoden 2011 
aikana. Aiheeni selkeytyi lopulliseen muotoonsa 
syksyllä 2012. Aluksi ideani liittyivät vahvasti 
muunneltavuuteen ja kalusteen pitkäikäisyy-
teen. Lähtöajatuksenani oli suunnitella tuote, 
joka on samalla ajaton ja ajankohtainen. Ajatto-
muuden teema tutkisi esineen ekologisuutta ja 
keskittyisi tuotteen elinkaareen. Ajankohtaisuus 
keskittyisi tämän hetken trendeihin esine- sekä 
huonekalusuunnittelussa sekä avaisi trendien 
kiertoa. Minulla oli pitkään ideana käyttää 
keramiikkaa huonekalussani. Halusin yhdistää 
herkän posliinin huonekaluun ja tuoda näin 
huonekaluun uutuusarvoa ja kiinnostavuut-
ta. Sinänsä posliinin käyttö ei ole uutta, sillä 
vanhoissa kalusteissa ollaan käytetty posliinisia 
renkaita.

Rengasideasta lähdin kehittelemään kalus-
tetta, jossa olisi muunneltavia osia. Ajatus oli 
suunnitella huonekalu, jossa olisi vaihdettavia 
lisäosia, kuten jalkoja ja vetimiä. Näiden osien 
avulla kalustetta voisi muokata sen elinkaaren 
aikana. Huonekalua voisi päivittää sen hetken 
trendeillä ja vaihtaa osia, jos ne rikkoutuisi-
vat. Lisäosissa keskityin ulkonäköön värien ja 
muodon kautta sekä siihen, miltä esine tun-
tui kädessä. Tarkoitukseni ei ollut tehdä vain 
kaupallista tuotetta, vaan halusin myös herätellä 
katsojaa oudoilla eikä välttämättä niin kauniilla 
asioilla.

Ajatukseen vaikutti vahvasti Ruotsalai-
nen Prettypegs-yritys, joka on suunnitellut ja 
valmistanut erilaisia huonekalujalkoja, joita 
voidaan liittää Ikean huonekaluihin. Liikeidea 
oli mielestäni vahva ja kiinnostava. Mielenkiin-
toisen siitä teki se, miten Ikean huonekalujen 
ilmeen ja arvon saa nostettua vaihtamalla jalat. 

Idea oli tietysti myös nerokas, koska Prettypegs 
sai nimensä yhdistettyä Ikean kaltaiseen kan-
sainväliseen brändiin. Näin he saivat huimasti 
ilmaista julkisuutta omalle liikeidealleen.  
Toisaalta yhdistäminen Ikeaan voi olla myös  
hyvin riskialtista ja jopa moraalitonta, jos kysy-
tään vahvasti muotoiluun keskittyneiltä ihmi-
siltä ja suunnittelijoilta. Ikean kaltaiset suuryri-
tykset ovat vieneet huonekalujen hinnoittelulta 
pohjan, jolloin asiakkaille voi olla vaikeaa 
ymmärtää miksi piensarjana käsin tuotettujen 
huonekalujen hinnat voivat olla moninkertaisia 
verrattuna massatuotettuihin huonekaluihin.

Vaikka pyörittelin ideaani pitkään, tuntui 
etten saanut sitä hallittavaan muotoon. Sain 
kannustusta lisäosaidealle ja sitä pidettiin kiin-
nostavana. Toisaalta se tuntui liian yksinkertai-
selta ja jopa idean kopioimiselta Prettypegsiltä. 
Minulla oli välillä tunne, että haluan tehdä 
vahvasti taideprojektin, jossa olisin voinut  
räiskiä menemään ilman rajoitteita. Lopulta 
ideat tuntuivat loppuunkalutuilta ja päätin siir-
tyä eteenpäin uudella suunnitelmalla. 

Olen ollut mukana &Bros yrityksessä vuo-
desta 2011 ja sain hyvän tilaisuuden suunnitella 
uuden tuotteen kasvavaan tuoteperheeseemme. 
Päätin keskittyä opinnäytteeni suunnittelu-
prosessiin ja kertoa miten omalla kohdallani 
suunnittelutyö eteni sekä millaisia asioita tulee 
ottaa huomioon suunniteltaessa uutta tuotetta. 
Ajattomuus ja ajankohtaisuus sekä yksityis-
kohtien merkitys jäivät elämään alkuperäisestä 
suunnitelmastani. 
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JOHDANTO

Opinnäytteeni on produktiopohjainen tuote-
suunnitteluprojekti. Lähtökohtani ja samalla 
tutkimuskysymykseni on suunnitella &Bros 
tuotemerkin tuotevalikoimaan sopiva uusi 
tuote, ja suunnittelun yhteydessä tutkin tähän 
tehtävään liittyviä tuotannollisia ja markkinoin-
nillisia mahdollisuuksia sekä rajoitteita.

Pienhuonekalulla tarkoitetaan tässä yhtey-
dessä kalustetta, jonka asiakas pystyy ottamaan 
suoraan ostopaikasta mukaansa. Hinnan tulee 
olla vallitsevien markkinoiden mukainen ja 
muotoilun tätä päivää. Tavoitteeni on suunnitel-
la kaupallinen huonekalu, joka on persoonalli-
nen, hauska ja funktionaalinen. Se peilaa histo-
riaan, mutta sen olemus on nykypäivää. Tuote 
lanseerattiin Tukholman huonekalumessuilla 
helmikuussa 2013. Messuilta keräsin palautetta 
huonekalulle ja näin kuinka se otettiin vastaan. 
Messuilta saamani palautteen ansiosta voin 
jatkokehittää tuotettani ja kartoittaa mahdollisia 
jälleenmyyntikanavia.

Tuotetta suunnitellessa minun tulee tutkia 
&Brosin asiakaskuntaa ja jälleenmyyjiä sekä 
ymmärtää brändin olemus. Haastetta suunnit-
teluun tuo, miten saan huonekalun liitettyä 
valmiiseen tuoteperheeseen ja miten teen siitä 
&Bros. arvojen mukaisen. Joudun myös pohti-
maan, miten saan kalusteen tuotantotehokkaak-
si ja käyttäjäystävälliseksi. 
Suunnittelemani tuote hakee vaikuttimia histo-
riasta, joita mukautan nykypäivän muotoiluun, 
unohtamatta olemassa olevaa &Bros.-brändiä ja  
kaupallisuutta. Inspiraatiota tuotteen muo-
toiluun haen skandinaavisesta modernismista. 
Tutkin 1930–1950-luvun huonekaluja Skan-
dinaviassa ja pyrin ymmärtämään minkälaisilla 
elementeillä silloiset huonekalut muotoutuivat. 

Toivon löytäväni 1930–1950-luvun muotoilusta 
klassisia elementtejä, joita voin tuoda kiinnos-
tavalla tavalla nykypäivään omassa tuotteessani. 
Skandinaavisen modernismin erotti muualla 
vallitsevasta modernismista sen ihmisläheisyys, 
joka aiheena kiinnostaa minua erityisesti. 

Vaikka inspiraation lähtökohdat ovat  
menneisyydestä, haluan että tuote on kuitenkin 
nykypäivän muotoilua. Tulen kartoittamaan  
nykyistä muotoilukenttää ja pyrin ymmär-
tämään tämän hetken huonekalutrendejä ja 
vaikuttimia. Hankin tiedon tutkimalla olemassa 
olevia yrityksiä ja heidän tuotantoaan sekä  
tekemällä asiantuntijahaastatteluja. Avaan  
prosessin aikana millaisia asioita tulee ottaa 
huomioon suunniteltaessa tuotettavaa tuotetta, 
miten hinta määräytyy, ja annan esimerkkejä 
asioista, joita itse koin tärkeäksi suunnittelussa.
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1. &BROS. UUTTA LUOMASSA

&Bros. on vuonna 2011 perustettu kodin  
pienesineistöön keskittynyt muotoiluyritys.  
Antti-Jussi Silvennoinen ja Elisa Konttinen  
perustivat yrityksen myydäkseen suunnittele-
miaan Pus Pus -tyynyliinoja sekä Happy Birth-
day to me -kynttilänpidikkeitä. Silvennoinen 
aloitti samoihin aikoihin Taideteollisen muotoi-
lun maisteriohjelman, jossa tapasimme. Samalla 
luokalla oli myös Pekka Kuivamäki. Pian huo-
masimme, että suunnitelmamme tulevaisuudelle 
sekä  kiinnostuksen kohteet olivat yhtenäisiä. 
Olimme kaikki suunnitelleet ja tuottaneet 
tuotteita, joita myimme omilla nimillämme: 
Kuivamäki keraamisia astioita ja minä posliini-
sia koruja. Alkuvuodesta 2012 päätimme, että 
Kuivamäki ja minä siirrymme tekemään omia 
tuotteita Silvennoisen ja Konttisen perustaman 
&Bros. yrityksen nimiin. Yrityksen nimi sekä jo 
tehdyt brändiin liittyvät päätökset kuten logo, 
ilme ja kuvallinen materiaali pidettiin samana. 
Minun ja Kuivamäen tuotteet kuvattiin samalla 
formaatilla ja loimme tuotteille nimet, jotka 
sopivat yhtenäiseen teemaan. Teimme myös 
pieniä muutoksia olemassa olevien tuotteiden 
väritykseen, jotta tuoteperhe olisi mahdollisim-
man yhtenäinen. Yrityksemme slogan ”Little 
something to cheer up your home”, summaa 
kaksi tärkeää &Bros. -elementtiä. Tuotteet 
ovat pieniä ja ne ovat tarkoitettu piristämään 
ihmisten koteja. Tuotteet ovat olleet pääasiassa 
tekstiilejä ja keramiikka (kuva 1). Pikkuhiljaa 
olemme laajentaneet muihinkin materiaalei-
hin. Tyylimme on leikkisää, siinä on mukana 
skandinaavisuutta ja yllätyksellisyyttä, oli se 
sitten materiaalin valinta tai kuvitus. Haluamme 
että tyylimme on tunnistettava ja visuaalinen 
identiteettimme selkeä (kuva 2). 

1.1 Tehtävänanto
Opinnäytetyöni tehtävänanto liittyy vahvasti 
haluun kasvattaa &Bros. tuotemerkkiä huo-
nekalupuolella. Koemme, että laajentamalla 
tuoteperhettä kalusteiden suuntaan saamme 
uusia markkinoita perinteisemmistä huonekalu- 
liikkeistä. Huonekalu on myös hyvä lisä  
nykyiseen tuoteperheeseen miettiessä esil-
lepanoja suuremmat esineet kokoavat koko 
tuoteperheen yhtenäisemmäksi. Tuotteen 
suunnittelussa huomioitavat päälinjat liittyvät 
hintaan, kokoon sekä brändisopivuuteen. Pien-
huonekalun koko määriteltiin tässä tapauk-
seksi sellaiseksi, että asiakas voi ottaa tuotteen 
suoraan mukaan kaupasta. Tuotteen pitää olla 
kannettavissa sekä helppo kuljettaa niin autossa 
kuin julkisessa liikenteessäkin. Tuotteen hinta 
tulee olla tarpeeksi edullinen, jolloin asiakas 
voi tehdä melko spontaaninkin ostopäätöksen. 
Hinta pitää olla myös suhteutettu markkinoilla 
oleviin tuotteisiin. Rajaavia tekijöitä kalusteel-
le on koon lisäksi tuotantotehokkuus: tuote 
pitää olla tuotettavissa oleva järkevään hintaan. 
Väritykseltään ja ilmeeltään tuotteen pitää sopia 
olemassa olevaan tuoteperheeseen, ja muodossa 
pitää olla samaa oivaltavaa teema kuin muissa-
kin tuotteissa. 
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1.2 Brändi ja kilpailijat
&Bros.-brändi käsitellään hyvin tarkasti  
Silvennoisen opinnäytteessä Compleated, Idea 
on vain prosentti kokonaisuudesta (2013). En 
keskity brändiin niin tarkasti omassa työssäni, 
mutta nostan kuitenkin esiin joitakin asioita, 
jotka osaltaan ovat merkittävässä roolissa  
tuotteeni suunnitteluun johtavissa vaiheissa.

Lainaus on Antti-Jussin opinnäytteestä, ja 
siinä kiteytyvät lähtökohtamme uuden brän-
din synnyttämiseen. Löysimme markkinaraon 
keskittymällä pienesineisiin ja tekemällä niistä 
hauskoja sekä oivaltavia. Lisa Sounio kirjoittaa 
Brändikäs-teoksessaan kuinka suomalaisilta 
yrityksiltä puuttuu usein kepeys ja leikkisyys 
tuotteissaan. Suomeen tuodaan valtavasti kodin-
sisustustavaraa ulkomailta, joissa hauskuus  
toteutuu. Siltikään suomalaiset yritykset eivät 
ole lähteneet irrottelemaan, vaan design on 
usein totista. Lukuunottamatta muutamia poik-
keuksia kuten Oiva Toikkaa ja Eero Aarniota 
Suomesta puuttuu brändi, joka leikittelee uska-
liaasti. (Sounio, 2010, 127.) &Bros. haluaa poike-
ta tästä kaavasta. Toimme leikkisyyttä tuottei-
siin ja koko identiteettiin kuvista teksteihin.  
Lähtiessä tutkimaan olemassa olevia kilpailijoita 
katseemme kohdistui muihin pohjoismaihin, 
erityisesti Tanskaan. Maahan on syntynyt viime 
vuosikymmenellä vahva huonekaluihin ja pie-
nesineistöön keskittynyt yrityskulttuuri. Muu-

ton, Hayn ja Norman Copenhagenin kaltaiset 
yritykset ovat mielestäni uudistaneet nykypäi-
vän muotoiluyritys kenttää. Tuotteita suun-
nittelevat usein nuoret eturivin tekijät, jotka 
haluavat luoda uutta ja poikkeavaa. Erityisesti 
keskitytään helpommin myytävään pienesineis-
töön ja sen rinnalla myydään kalliimpia huo-
nekaluja sekä valaisimia. &Bros. pitää kyseisiä 

yrityksiä esimerkkinään ja toivoo voivansa 
luoda Suomeen samankaltaisen uudistavan 
ilmapiirin.  Esittelen tarkemmin kyseisiä 
yrityksiä Mitä markkinoilta löytyy  
-kappaleessa. 

Suomesta puuttuu lähes kokonaan-
Tanskalaisten yritysten kaltaiset suunnan-

näyttäjät. Suoranaisia kilpailijoita &Bros.:lle 
ei Suomesta löydy. Lähimpänä voisi olla 
keramiikka-astioihin keskittynyt Ton Fisk De-
sign (kuva 3), huopatuotteita valmistava Verso 
Design (kuva 4) sekä tekstiileihin keskittyneet 
Saana ja Olli (kuva 5) sekä Polkka Jam (kuva 6). 
Kaikki  
kyseiset yritykset keskittyvät melko rajatusti  
yhteen materiaalin tai esineistöön. Meille tärke-
ää oli alusta asti lähteä keskittymään useampaan 
kuin yhteen materiaalin. On selvää, että jälleen-
myyntimahdollisuutemme ovat laajemmat jos 
teemme koruja, pienesineitä ja huonekaluja.  

“Koemme, että Suomi on huonekalujen luvattu 
maa, josta puuttuu vielä suuresta massasta poikkea-
va yritys, joka tarjoaisi sisustuksellisia pienesineitä 
piristämään kuluttajien koteja. Haluammekin olla 
suunnannäyttäjiä.”
Antti-Jussi Silvennoinen
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2. MILLAINEN SUUNNITTELIJA OLEN 

Pohtiessani millainen suunnittelija olen ja 
minkälaisen prosessin yleensä käyn läpi, nousee 
ensimmäisenä mieleen intuitio. Kun aloitan  
uuden tuotteen suunnitteluprosessin, en tee 
useita luonnoksia, vaan luon suunnitelman 
päässäni melko valmiiksi. Vanhin veljeni, joka ei 
ole millään tavalla luovalla alalla, joskus totesi 
minulle, ettei hän  pysty hahmottamaan ja 
suunnittelemaan asioita samalla tavalla päässään 
kuin minä. Intuition merkitystä vahvisti luke-
mani artikkeli Fazerin asiakaslehdestä (01/2013), 
Jonka teksti käsitteli elämäntapahallintaa. Artik-
kelin kirjoittaja Anna Kauhala oli haastatellut 
elämäntapavalmentaja Mili Kaikkosta joka mää-
ritteli intuitiota seuraavasti: ”Intuitio on omaa 
sisäistä viisauttamme. Se on se ensimmäinen 
oivallus, joka ei tunnu miltään. Vasta intuition 
jälkeen tulee ajatus ja sen jälkeen tunteet.” 

 Tajusin että minun tulee luottaa siihen  
intuitioon, joka saa minut kiinnostumaan  
tietystä muodosta tai ideasta ja antaa sen raken-
tua pääni sisällä. 

Olen huomannut, että jään helposti kiinni 
ensimmäiseen ideaan, koska koen sen niin 
voimakkaasti ja näen sen niin selkeänä ajatuk-
sissani. Paras tapa minulle onkin tehdä hahmo-
malli tai ainakin jonkinlainen kokeilu tuotteesta 
ennemmin kuin tehdä useita luonnoksia ja 
sitä kautta hakea tuotteen muotoa. Kaikkonen 
myös kiteyttää intuitioon luottamisen näin: 
”Intuitio ohjaa aina oikeaan suuntaan, eikä se 
ole koskaan pelottavaa. Se on vahva tieto siitä, 
mitä pitää seuraavaksi tehdä, askel askeleelta.” 

Viimeistellessäni kandidaatin tutkinnon 
opinnäytettäni juoduin pohtimaan pal-
jon suunnittelijaidentiteettiäni. Tullessani  
Taideteolliseen korkeakouluun vuonna 

2006 olin vakuuttunut siitä, että haluan kasvaa 
taiteilijaksi. Suunnittelijan ammatti tuntui jopa 
vieraalta silloin. Luultavasti siksi, etten tien-
nyt mitä suunnittelija ammattina tarkoitti, ja 
vasta myöhemmin olen tajunnut, kuinka käsi 
kädessä taide ja muotoilu kulkevat. Lähtökoh-
tana kummallakin on halu luoda ja tehdä uusia 
innovatiivisia ratkaisuja. Muotoilussa useammin 
keskitytään funktioon ja asiakkaaseen,  kun 
taide keskittyy useammin taiteilijaan subjek-
tiivisesti. Kandidaatin opinnoissani käsitin 
muotoilijan roolin melko yksitotisena ja aikansa 
eläneenä. Koin tarpeelliseksi kapinoida Alvar 
Aallon ja Tapio Wirkkalan kaltaisia muotoilija-
sankareita vastaan. Halusin suunnitella ja tehdä 
asioita joiden lähtökohtana ei ainakaan ollut 
”muoto seuraa funktiota” -ajatus. Miettiessä-
ni kandidaatin opinnäytettäni koen, että olen 
kehittynyt melkoisesti. Olen kasvattanut mer-
kittävästi tietämystäni muotoilusta ja alkanut 
ymmärtää ja kunnioittaa Aallon ja Wirkkalan 
kaltaisia muotoilunmestareita. Tuntuukin lähes 
kornilta, että olen valinnut maisterin opinnäyt-
teeni suurimmaksi vaikuttimeksi skandinaavisen 
modernismin.

”Omassa työskentelyssäni olen huomannut käyttä-
väni vahvoja värejä, leikkisiä muotoja sekä huumo-
ria. Näillä valinnoilla haluan herättää katsojassa 
naurua, vihaa, hämmennystä ja oivalluksia.”
Look at me -opinnäytetyö 2010

Sana intuitio on muodostettu latinan sanasta
intueor, joka tarkoittaa ”katsoa”, ”nähdä”.
Wikipedia
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3. HUONEKALUN VAIKUTTIMET

Lainaus opinnäytteeni johdannosta on edelleen 
relevantti ja pystyn samaistumaan siihen. Tämä 
lause on osaltaan helpottanut minua ymmärtä-
mään millainen suunnittelija olen. Olen huo-
mannut käyttäväni kyseisiä määritelmiä monissa 
tuotteissani, joita olen suunnitellut lauseen 
kirjoittamisen jälkeenkin. Hyviä esimerkkejä 
ovat Diamonds are forever -korusarja (kuva 7), 
Hattara (kuva 8) ja Tassel -lamput (kuva 9) sekä 
monet muut projektit. Määritelmät väristä, 
muodosta ja huumorista pätevät myös opin-
näytteekseni suunnittelemaani tuotteeseen 
Carry me home -pöytään.  Yllä mainitsemani 
tuotteet linkittyvät myös selkeästi opinnäytteeni 
syntyyn sekä suunnittelijapersoonani kehitty-
miseen.

Suunnittelin Diamonds are forever -koru-
sarjan kurssityönä. Aiheemme oli tehdä tuote, 
jota voisimme myydä ja tuottaa opintojemme 
loputtua. Suunnittelin korusarjan, jota myin 
koulumme ylioppilaskunnan Tokyon joulu-
myyjäisissä vuonna 2008. Korut huomattiin 
heti, ja sain niille jälleenmyyjän. Keväällä 2009 
hain mukaan Sprouts-myyntinäyttelyyn, joka 
pidettiin Helsingin keskustan Stockmann-
tavaratalossa. Pääsin mukaan koruillani, mutta 
ehtona oli että näytteillä olijat ovat yrityksiä. 
Päätin aikailematta perustaa oman toimini-
men,  joka tietysti mahdollisti liittymiseni 
&Bros.-kollektiiviin kolme vuotta myöhem-
min. Kehitin korusarjaani uusia värejä ja löysin 
uusia jälleenmyyjiä. Opin myös hinnoittele-
maan tuotteita sekä alkeellista markkinointia. 
Aloittaessani maisteriopinnot minulla oli jo 
jonkin verran kokemusta itsenäisenä yrittäjä-
nä ja muotoilijana toimimisesta. Pystyin myös 
ymmärtämään millainen prosessi on suunnitella 

kaupallinen tuote.
Hattara ja Tassel -valaisimet liittyvät vahvasti 

yhteistyön merkitykseen. Aloitin keväällä 2010 
työharjoittelun Aalto+Aalto-muotoilustudiolla. 
Olin tutustunut Klaus Aaltoon koulupro-
jektin yhteydessä ja meillä oli ammatillisesti 
samanlaisia intressejä. Olin myös vakuuttunut 
heidän estetiikastaan ja koin, että  Aalto+Aallon 
muotoilussa oli samankaltaisuutta oman muo-
toiluni kanssa. Tein harjoittelun aikana Klausin 
ja hänen vaimonsa Elinan kanssa yhteisenä 
projektina Tassel-valaisimen posliinista. En ollut 
aikaisemmin tehnyt suunnittelutyötä ryhmässä 
ja koin tavan hyvin palkitsevaksi. Harjoittelussa 
tutustuminen ja yhdessä suunnittelun pohjalta 
olin varma, että Klaus Aalto oli hyvä ohjaaja 
opinnäytteeseeni. 

Hattara-valaisimella on osaltaan selkein 
vaikutus Carry me home -pöydän syntyyn. 
Suunnittelin Hattara-valaisimen yhdessä Klaus 
ja Elina Aallon kanssa. Valaisin tehtiin paino-
sorvaamalla alumiinista, joka oli minulle uusi 
tekniikka. Tieto tästä työmenetelmästä johdatti 
minut suunnittelemaan tarjotinosuuden  
pöytään käyttämällä painosorvaamista. Alumii-
nin pintakäsittely pulverimaalaamalla ja Ral-
väreihin tutustuminen ohjasivat minua valitse-
maan värit Carry me home -pöydälle. 

kuva 9
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3.1 Skandinaavinen modernismi 
1930–1950-luvuilla
Lähtiessäni miettimään mistä haen teoreettista 
perustelua suunnittelun tueksi päädyin nope-
asti skandinaaviseen modernismiin. Sinänsä 
aihealue oli melko yllättävä. Kuten aikaisemmin 
mainitsin koin koko kandidaatin opintojeni 
ajan tarvetta erottua skandinaavisesta muotoi-
lusta. Koin sen käsittävän ainoastaan vaaleita 
pintoja, puuta ja varmoja selkeitä muotoja. Sen 
aikainen minäni halusi tehdä räväkkää trendi-
kästä ja paljon pop-taiteesta lainaava muotoilua 
ja taidetta. Ollessani vaihdossa Barcelonassa 
vuonna 2009-2010 aloin ymmärtää skandinaa-
visen muotoilun hienoutta. Ymmärsin miten 
tärkeää laatu sekä materiaalit olivat. Tajusin 
myös, että omana aikanaan muotoilumestarit 
olivat rajojenrikkojia ja uudistajia. Esimerkiksi 
Alvar Aallon Savoy-vaasi oli jotakin mitä  
kukaan ei ollut aiemmin nähnyt.

Sain lisävahvistusta ajan ja muotoilun 
liittämiseen ja vaikutuksesta esineen muo-
toiluun, kun kävin juttelemassa professori 
Susan Vihman kanssa. Keskustelumme liittyi 
1800-luvun kalustepyöriin, jotka olivat alun 
perin suuressa merkityksessä opinnäytteessäni. 
Halusin selvittää syitä miksi useissa sen ajan 
pöydissä oli renkaat. Hän nosti esille uudet 
tuulet,  jotka hallitsivat tuota aikaa. Päästiin irti 
kisälli ja oppipoika -ajattelusta, muotoilu omalla 
tavallaan vapautui säännöistä ja oltiin huomat-
tavasti kokeilunhaluisempia. Aikaan liittyy myös 
vahva koneellistuminen, joka selittää renkaan 
ajankohtaisuutta. Yhtenä selkeänä esimerkkinä 
on junan yleistyminen. Modernisaatio merkitsi 
myös sitä, että pystyttiin tuottamaan helpom-
min erilaisia osia kuten renkaita. Havahduin 

tässä keskustelussa siihen, että usein tutustuessa 
vanhoihin huonekaluihin ja kuviin unohtuu, 
että aikanaan ne ovat olleet juuri se uusin ja 
trendikkäin juttu. Sain kokonaan uuden näkö-
kulman skandinaaviseen modernismiin:  ei ollut 
niin tärkeää mikä renkaan funktio oli vaan se 
mitä se kertoo omasta ajastaan.

Modernismin aikana suunnitellut tarjoilu-
vaunut inspiroivat minua suuresti oman tuot-
teeni muotoilussa. ElizabethWilhide kirjoittaa 
kirjassaan Pohjoismainen koti (2008) kuinka 
1900-luvulla huonekalumuotoilu muuttui 
huomattavasti uuden tyylin modernismin  
myötä. Voidaan sanoa, että modernismi mullisti 
muotoilun ja arkkitehtuurin. Se ilmaisi uutta 
koneellista aikakautta ja sen ihanteita.  Tutkies-
sani renkaiden käyttöä huomasin, että renkaita 
esiintyi ajan tarjoiluvaunuissa esimerkiksi Alvar 
Aallon tarjoiluvaunu 98:ssa on kaksi suurta ren-
gasta tuomassa mielenkiintoa ja lämpöä (kuva 
10). (Wilhide, 2008, 44). 

Ne [huonekalut] ilmentävät usein täydellistä arvi-
oitua tasapainoa ihmisen pelkistämiskyvyn ja luon-
non elinvoimaisuuden välillä. Ne ovat hiljaisella 
tavalla funktionaalisia ja samalla mieleenpainuvan 
kauniita. (Wilhide, 2008, 7.)
 

3.2 Ihmisläheisyys
Halusin käyttää omassa muotoiluprosessissani 
skandinaavisen modernismin lähestyttävyyttä 
ja muotoilun pehmeyttä niin muodoissa kuin 
materiaaleissakin. Koin tärkeäksi että muotoil-
tutuote herättää ihmisissä tunteita ja niitä on 
helppo lähestyä. Kirjassaan Wilhide katsoo  
modernismin olevan Skandinaviassa erilais-
ta kuin muualla Euroopassa ja Amerikassa. 
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Modernismin perusajatus oli kaiken turhan 
karsiminen muotoilusta,

taan pyytää istumaan (kuva 11). Skandinaaviset 
modernismin huonekalut on muotoiltu siten, 
että ne kutsuvat vuorovaikutukseen ja vetävät 
ihmisiä puoleensa. (Wilhide 2008, 7.) Ymmärsin 
että skandinaavisen modernismin ajatukset ovat 
hyvin relevantteja ja jokaiselle muotoilijalle 
hyviä ohjenuoria. Vaikka lähtökohtana on ih-
minen ja funktionaalisuus pitää tuotteiden olla 
kauniita ja huomiotaherättäviä.

Skandinaavista modernismia leimaavat 
usein sanat ajaton, klassinen ja kestävä. Halusin 
omassa tuotteessani pohtia kyseisiä arvoja ja 
pyrkiä löytämään ratkaisuja, jotka kunnioitta-
vat näitä adjektiiveja.  Toisaalta kalusteen tulee 
olla ajankohtainen ja kiinnostava tässä hetkes-
sä. Seuraavissa kappaleissa avaan hieman niitä 
mielikuvia ja ajatuksia, joita minulle syntyy 
ajattomuudesta ja ajassa olemisesta. Oman poh-
dinnan lisäksi käytän muotoilija Klaus Aallon 
kanssa käymäämme nauhoitettua keskustelua ja 
sisustuslehtien trendiennustuksia sekä trendejä 
avaavaa kirjallisuutta.

”Koristeellisuus oli rikos. Materiaalit olivat kovia ja 
teollisia, muodot mekanistisia, jopa hieman brutaaleja.” 
(Wilhide, 2008, 7.)

Skandinaviassa modernismin henkeen 
yhdistyi ihmisen synnynnäinen läheisyys luon-
toon. Seurauksena syntyi jotakin omaleimaista, 
joka voidaan katsoa olevan pohjana koko skan-
dinaaviselle muotoilulle. Modernistiset materi-
aalit ja menetelmät yhdistyivät luonnonmateri-
aaleihin ja kädentaitajien osaamiseen (Wilhide, 
2008, 11.) Kirjailijat Magnus Englund ja Crysti-
na Schmidt kertovat teoksessaan Pohjoismainen 
modernismi (2003) kuinka Alvar Aalto kehitti 
uuden tavan käsitellä puuta. Sitä työstettiin 
käyttämällä höyryä ja lämpöä. Uusi tekniikka 
mahdollisti puun taivutuksen ja tämä mahdol-
listi uusien muotojen luomisen huonekaluille. 
Tämä on hyvä esimerkki kuinka innovaatiot 
vaikuttavat uusien tuotteiden muotoon.

Wilhide tiivistää ajan muotoilua näin:  
puhtaat linjat yhdistyivät saumattomasti orgaanisiin 
kaareviin muotoihin. Esineet olivat funktionaali-
sia mutta inhimillisiä ja käsin kosketeltavia. Tätä 
erityistä piirrettä hän käsittelee tekstissään 
lähestyttävyytenä. Lähestyttävyys huonekaluissa 
oli minulle erityisen kiinnostavaa. Se edusti 
minulle samaa aikaisemmin käsittelemääni 
tunteiden herättelemistä. Wilhide kuvailee 
skandinaavista muotokieltä seuraavasti: Use-
at modernistiset huonekalut ovat veistoksellisia ja 
hyvin näyttäviä. Esimerkiksi Arne Jacobsenin 
Muna-tuoli on veistoksellinen, mutta ihmisten 
on vaikea vastustaa istumasta siihen, se suoras-

kuvat 10–11
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4. KESKUSTELUA MUOTOILUSTA

Tein haastattelun muotoilija Klaus Aallon 
kanssa, koska halusin saada hänen mielipi-
teensä tämän hetken trendeistä sekä ajatuksia 
ajattomuudesta muotoilussa. Lähtökohtana oli 
kysymys: minkälainen tuotteen tulisi olla, jotta 
se olisi samalla ajaton ja ajankohtainen? Tein 
haastattelun äänittämällä vapaamuotoisen  
keskustelumme hänen työhuoneellaan. Sain 
mielenkiintoisia mielipiteitä ja ajatuksia tämän 
hetken trendeistä. Lisäksi keskustelimme suun-
nittelijatyön tärkeydestä ja dilemmoista unohta-
matta hänen omaa työtään muotoilijana.

Klaus Aalto (s.1975) on helsinkiläinen  
muotoilija, joka työskentelee vaimonsa Elina 
Aallon kanssa AALTO+AALTO tuotemerkin 
parissa. Klaus Aalto on valmistunut Taiteen 
Maisteriksi 2007 Taideteollisesta korkeakou-
lusta Tila-kalustesuunnittelulta. Hän keskittyy 
työssään esinemuotoiluun sekä tilasuunnitte-
luun. Valitsin Klausin haastateltavaksi, koska 
koin että hänen työssään on yhtymäkohtia ja 
teemoja, joita löydän myös omissa tuotteissani 
ja erityisesti lopputyöni aiheessa. Hän myös 
toimii opinnäytteeni ohjaajana, joten tuntui 
luontevalta keskustella tarkemmin hänen mieli-
piteistään. Tuotesuunnittelussa Klaus määrittelee 
omaa tyyliään leikitteleväksi mutta ei kuiten-
kaan tarkoituksella hauskaksi. Leikkisyys syntyy 
paremminkin luonnollisesti siitä, ettei hän luo 
itselleen raameja, jotka rajoittaisivat tuotteen 
syntyä. Hän kuvailee itseään joustavaksi estetii-
kassa, mutta painottaa että tuotteen pitää aina 
olla toimiva. 

Oma lähtökohtani haastattelulle oli löytää 
toisen suunnittelijan mielipide aiheesta ajatto-
muus/ajankohtaisuus. Koen haastavaksi suun-
nittelijan vastuun tehdä ekologisia tuotteita, 

jotka ovat kuitenkin kiinnostavia ja ajankohtai-
sia. Ekologisuutta voi tietysti lähestyä monelta 
kannalta, mutta minulle mielenkiintoisin lähes-
tymistapa on suunnitella tuotteita, jotka kestävät 
kulutusta ja aikaa. Vastakohtana ajattomuudelle 
haluan ymmärtää tämän hetken trendejä sekä 
käyttää myös niitä tuotteessani. 

Klaus nosti tämän hetken trendeistä esille 
lähiruokabuumin, joka näkyy myös muotoi-
lussa: halutaan käyttää ekologisia läheltä tulevia 
aineksia. Hän myös nosti esille nostalgian, men-
neisyydestä ammennetaan asioita jotka eivät 
suoraan näy ulospäin. Tuotteisiin ei lainata suo-
raan esimerkiksi 50–luvun tyylistä. Hän mää-
ritteli tämän hetken trendejä hyvin sanomalla; 
“Ajan henki noudattelee vanhemman ajan ihanteita; 
arvostetaan hyviä kankaita, kuoseja tai värejä, jotka 
ovat ajallisesti kestäviä.” Pinnalla on myös hänen 
mielestään tietynlainen arkisuus.

Ajattomuuden ja ajankohtaisuuden dilem-
man suunnittelussa Aalto koki myös mielen-
kiintoiseksi. Vaikka hänelle lähtökohtaisesti 
tuotteen tulee olla ajaton, on myös erittäin 
tärkeää että on tuotteita, jotka voidaan sanoa 
olevan trendikkäitä. Hän toi esille lyhyen ja 
pidemmän aikavälin tuotteita. Esimerkkinä hän 
mainitsi, jos kaikki tekisivät Artekin kaltaisia 
klassikkotuotteita, ei ala uudistuisi ollenkaan. 

4.1 Designin arvo
Keskusteltaessa designesineistä pohdimme, 
ovatko sekä designobjektit että käyttöesineet 
tärkeitä. Kuten Aalto jo aikaisemmin painotti, 
hän haluaa omassa työssään keskittyä funktio-
naalisiin esineisiin. Tosin hän myös myöntää, 
että välillä on kiva ostaa jotain vain koska se on 
kaunis. Lähtökohtaisesti kumminkin olisi  
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tärkeää, että ostetaan tavaroita tarpeeseen. Kalliit 
designobjektit myös lähentelevät enemmän 
taidemaailmaa, mm. uniikkihuonekalut voidaan 
mieltää enemmän taiteeksi kuin designiksi.  
Designobjekti voikin Aallon mukaan olla 
enemmän joku henkilökohtainen 
asia kuten koru, jolla ei varsinaisesti 
ole mitään muuta funktiota kuin olla 
kaunis esine.  Tulimme siihen tulok-
seen, että myös esineitä, jotka voidaan 
määritellä enemmän kauniiksi design-
objekteiksi tarvitaan, vaikka niillä ei 
olisikaan käyttöarvoa. 

Tämänkaltaisia esineitä voi löyhästi 
verrata muodissa olevaan haute cou-
tureen, jotka ovat kokonaan käsin ommeltuja 
vaatteita ja joiden hinta on kymmenkertainen  
normaaleihin vaatteisiin. Haute couture on 
Ranskassa 1700–luvulla alkunsa saanut muo-
titaide, jolla nykyisin viitataan kalliisiin ja kor-
keatasoisiin, mittatilaustyönä ja pääosin käsin-
tehtyihin muotiluomuksiin, joita voidaan pitää 
taideteoksina. (Wikipedia). Muodin alalla nämä 
vaatteet usein määrittelevät muodin suuntaa ja 
tuovat vaatemerkeille lisäarvoa. Kuluttajat halu-
avat palan tästä eksklusiivisesta vaatteesta ja pää-
tyvät ostamaan jotain huomattavasti halvempaa 
samalta merkiltä, jotta voivat kokea olevansa osa 
brändiä. Suuret muotiyritykset tekevätkin suu-
rimmat voittonsa halvemmilla tuotteilla kuten 
aurinkolaseilla ja hajuvesillä.

Keskustelu Klaus Aallon kanssa sai minut 
ajattelemaan omaa opinnäyteaihettani moni-
puolisemmin. Kiinnostavaksi aiheeksi nousi 
suunnittelijan ja kuluttajan suhde. Sain vahvis-
tusta siitä, että luomalla yksinkertaisen huo-
nekalun, jota voin muutella pienillä yksityis-

kohdilla voin luoda tuotteen, joka kestää aikaa 
mutta voi olla samalla trendikäs. 

4.2 Asiakkaan huomioiminen  
suunnittelussa

Tärkeä teema opinnäytteessäni on muun-
neltavuus. Linkkinä ajassa olemiseen koen että 
ihmisillä on tarve saada vaikuttaa henkilökoh-
taisesti omiin esineisiin ja tilaan. Tuunaus ja 
DIY (Do It Yourself), ovat kiinnostavia ilmiöitä 
jotka voidaan ottaa myös huomioon tuotet-
ta suunniteltaessa.  Muunneltavuus ja trendit 
vaikuttavat myös toinen toisiinsa. Tuotteita 
halutaan päivittää nykyaikaisiksi ja toisaalta 
muunneltavuus voidaan nähdä myös tuunauk-
sen kaltaisena personalisointitrendinä. Hyviä 
esimerkkejä löytyy muodin ja puhelinelektro-
niikan maailmasta. Nokia oli ensimmäisiä, jotka 
loivat mahdollisuuden personalisoida matkapu-
helinmallin. Muistan hyvin kuinka tärkeää oli  
löytää omaan 3110-malliin hienot kuoret. Mo-
net myös maalasivat itse kuvia kuoriin.  
Kännykkäbisnekseen on myös syntynyt 
lisätuotteina kännykkäkorut, applikaatiot ja 
suojakuoret (kuva 12). Kuluttaja voi päivittää 
tuotetta koko sen eliniän aikana. Vaikka nykyi-
sissä älypuhelimissa ei olekaan aikaisempien 

Tuunaus, valmiiden esineiden ja tekstiilien muok-
kaaminen itse siten, että vanhasta tai tavallisesta 
saadaan uutta ja yksilöllistä. Tuunaus on sitä, että 
turhille asioille keksitään käyttötarkoitus, vanhaa 
uudistetaan tai valmistetaan vanhoja tuotteita 
hyväksikäyttäen ja yhdistellen kokonaan uusi tuote. 
Kierrätys on tuunauksessa tärkeä lähtökohta.
Wikipedia
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Nokioiden kaltaista kuorien vaihtomahdol-
lisuutta on uutena tullut suojakuoret, joiden 
avulla voidaan muokata tuotteen ulkonäköä ja 
personalisoida tuote.

Muodin puolella personalisoinnista löytyy 
esimerkkinä jalkinevalmistaja Nike, jhoka on  
lanseerannut NikeID-nettiohjelman, jossa asi-
akas voi personalisoida jalkineet haluamikseen 
(1).Asiakas valitsee haluamansa mallin, johon 
saa valita värit, materiaalit ja yksityiskohdat. 
Ohjelma toimii hyvin yksinkertaisesti ja valitta-
via värejä on rajoitetusti, mutta kuitenkin niin 
monta että  asiakkaalle tulee olo vaikuttamises-
ta. Valinnoilla voi myös vaikuttaa kaikkiin yksi-
tyiskohtiin aina logon väristä kengännauhoihin 
ja pohjamateriaaliin (kuva 13). Palvelu keskittyy 
myös vahvasti erilaisiin urheilukenkiin kuten 
juoksulenkkareihin. Palvelussa ei siis keskitytä 
pelkästään ulkoisiin seikkoihin vaan se tarjoaa 
myös erilaisia funktioita kengälle.

Muunneltavissa tuotteissa on kiinnostavaa 
pohtia muotoilijan ja kuluttajan roolia. Muun-
neltavuus on usein paperilla hyvä idea, mutta 
käytännössä tuotetta ei välttämättä käytetä kuin 
yhdellä tavalla. Tuotteen pitäisi olla todella 
oivaltava ja helppo, jotta muunneltavuus ja 
monikäyttöisyys toimisi.

Pohdin onko muunneltavuus riski suunnit-
telijalle. Jos suunnitteleekin esineen, jota asiakas 
voi muuttaa mielensä mukaan? Antaako suun-
nittelija liikaa vapautta ostajalle muuttaa omaa 
suunnitelmaansa? Kuka lopullisen tuotteen on 

silloin suunnitellut –muotoilija vai kuluttaja? 
Jos tuotteen voidaan katsoa olevan kuluttajan 
suunnittelema, väheneekö tällöin esineen  
designarvo? Suunnittelijana on kiinnostava 
pohtia, kokeeko suunnittelija mustasukkaisuutta 
suunnitellessaan muunneltavia tuotteita. Tuot-
teen suunnittelu on useimmiten prosessi, joka 
lähtee hyvin pitkälti suunnittelijan näkemyk-
sestä ja kokemuksesta. Voi olla haastavaa antaa 
toisen päättää, minkälaiseksi tuotteen lopullinen 
muoto tulee. Aalto painotti keskusteluissam-
me, että suunnittelijan tulee luottaa asiak-
kaan makuun ja päästää tuotteestaan irti. On 
myös tärkeää ettei tuotteelle anna liian paljon 
muuntelunvaraa. Muunneltavuus kannattaa olla 
melko kontrolloitua. Tämä on myös tärke-
ää tuotteen valmistuksen kannalta. Ei voida 
tuottaa loputtomia vaihtoehtoja, jolloin osa 
jäisi helposti varastoon käyttämättä. Rajaamalla 
vaihtoehtoja suunnittelija voi myös vaikuttaa 

enemmän tuotteen  
lopulliseen muotoon. Toisaalta vaihtoehtoja 
ei myöskään voi olla liian vähän, sillä muu-
ten muunneltavuus jää hyvin pintapuoli-
seksi ja näennäiseksi. Koko tuotteen idea 

voi silloin kuolla. Hyvänä esimerkkinä muun-
neltavuudesta ovat huonekaluyritykset, jotka 
osaavat kunnioittaa vanhaa, mutta tekevät myös 
rohkeasti uusia kokeiluja. Esimerkkinä Artek, 
joka tekee päivityksiä vanhoihin huonekalui-
hin tuomalla niihin uusia värejä ja materiaaleja 
(kuva 14). Näin saadaan vuoropuhelua ajatto-
mien tuotteiden ja nykyajan välille.

”Suunnittelija tekee puolet työstä,  
käyttäjä täydellistää tuotteen.”
(Alvar Aalto Sounion teoksessa Brändikäs 2008.)

1. http://www.nike.com/us/en_us/c/nikeid,  
haettu 10.03.2013
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5. MITÄ TRENDIT OVAT?
 
Keskustelun lisäksi kaipasin selkeitä esimerkkejä 
siitä mitä tällä hetkellä voidaan nostaa trendik-
kääksi huonekalusuunnittelussa ja sisustuksessa 
sekä miten trendit syntyvät ja kehittyvät. Valitsin 
suomalaisen Deko-lehden laatimat trendi-
ennustukset vertailukohteeksi sekä tutustuin 
aiheesta kertovaan kirjallisuuteen. 

Raymond käsittelee teoksessaan The Trend 
Forecaster’s Handbook hyvin laajasti kuinka 
trendejä ennustetaan ja miten trendit syntyvät. 
Omassa tekstissäni halusin pitää trendit hyvin 
konkreettisella tasolla. Kirjasta kuitenkin opin 
ymmärtämään trendien vaikutuksen yhteiskun-
taan ja se avasi minulle niiden syntyyn vaikut-
tavia tekijöitä. Raymond painottaa kirjassaan 
että trendit eivät ole vain yhden aihealueen 
kuten muodin määritteleviä määreitä. Trendeillä 
tarkoitetaan kaikkea mikä muuttaa käsitystäm-
me ja toimintaa jokapäiväisessä elämässämme. 
Trendit voivat olla lyhyellä, keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä tapahtuvia muutoksia niin 
tieteessä, taiteessa kuin kulttuurissa. Trendejä 
voi tästä syystä olla myös vaikea tunnistaa, koska 
ne ovat niin suuria yhteiskunnassa tapahtuvia 
muutoksia. Hän nostaa trendeiksi mm. sosiaa-
lisen median, miten sitä kautta ihmiset hakevat 
enemmän tietoa kuin lehdistä sekä miten me 
kuuntelemme musiikkia sähköisesti emmekä 

CD-levyiltä. (Raymond, 2010, 14.) 
Perusidea trendien syntyyn on, että ne 

lähtevät ihmisistä. Teoksessaan Anantomy of 
trend, Henrik Vejlgaard esittelee teorian kuinka 
trendit syntyvät ja kehittyvät. Hän on luonut 
timantin mallisen ennustemallin. Mallista käy 
ilmi,  minkälaisen reitin trendit käyvät läpi. 

Trendit syntyvät pienen edelläkävijä-
ihmisryhmän toimesta. Seuraavaksi nämä 
synnytetyt trendit poimii suunnan-
näyttäjäryhmä, kuten muotisuunnitte-
lijat. Trendit kehittyvät niiden siirtyessä 
suunnannäyttäjiltä, seuraajiin, valtavirtaan, 
konservatiivisiin ryhmiin ja lopulta ei-
innovatiivisiin piireihin. (Vejlgaard, 2008, 
63–65.) Kiinnostavaa on miten kauan 

trendeillä menee aikaa käydä läpi kyseinen  
polku; kosmetiikka 1–2 vuotta, vaatteet ja 
asusteet 2–3 vuotta ja koteihin liittyvä muotoilu 
5–7 vuotta. (Raymond, 2010, 25).
Vejlgaardin teoria sai minut pohtimaan eri-
mittaisia trendejä sekä käsittämään kuinka 
laajana trendit esiintyvät ja syntyvät. Voidaanko 
käytännössä kaikkien uusien innovaatioiden 
katsoa olevan alun perin trendejä? Esimerkkinä 
1800-luvun huonekaluissa olleet renkaat. Oliko 
kyseessä trendi, jota kaikki alkoivat kopioida? 
Synnyttikö esimerkiksi sen ajan suunnan-
näyttäjät, kuten hovit, tämän idean? Vai tuliko 
kalustepyörä suosituksi sen käytännöllisyyden ja 
liikuteltavuuden takia? 

Ajan ja trendien käsitteleminen pitkän, 
keskipitkän ja lyhyen aikajanan tuotteina on 
kiinnostavaa. Otetaan esimerkiksi Aallon kolmi-
jalkainen Jakkara 60, joka on ollut 1930–luvulla 
uusi innovaatio taivutusmenetelmänsä ansiosta. 
Jakkara on ollut tuotannossa 80 vuotta ja sitä on 

A trend can be emotional, intellectual and even 
spiritual. At it most basic, a trend can be defined as 
the direction in which something (and that something 
can be anything) tends to move and which has 
a consequential impact on the culture, society or 
business sector through which it moves.
-Martin Raymond, (2010, 14.)
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myyty miljoonia kappaleita. Kalusteen voidaan 
sanoa olevan klassikko. Suomalaisille jakkarasta 
on tullut jonkinlainen normi, jopa itsestäänsel-
vyys. Viimevuosina tuote on kuitenkin alkanut 
saada uutta nostetta ja yhtäkkiä sen voidaan 
katsoa olevan trendikäs haluttava esine.  Mieles-
täni tässä päivitetään hienosti pitkän  
aikavälin tuotetta tuomalla siihen mukaan lyhy-
en aikavälin trendiajattelua esimerkiksi vaihta-
malla sen värejä. 

Selkeänä lyhyen aikavälin tuotteena voidaan 
pitää tietokonepöytää. Esine on ollut tarpeelli-
nen, koska on keksitty uusi innovaatio, kotitie-
tokone. Pöytä on ollut tarpeellinen vain siihen 
asti kunnes tietokoneet ovat pienentyneet sekä 
ihmisten työtavat ovat muuttuneet. Kannettavat 
tietokoneet ovat tehneet työnteosta liikku-
vampaa eikä kotiin tarvita välttämättä erillistä 
pöytää tietokoneelle. Pöytä ei ole pystynyt 
muuntumaan samassa tahdissa kuin tietokone 
ja sen tarpeellisuus on kuollut lähes kokonaan. 
Tietokone itsessään taas on ollut  
vasta melko lyhyen ajan tuote, varsinkin ihmis-
ten kodeissa. Uskaltaisin kuitenkin ennustaa 
että tietokoneesta on tulossa pitkänajan tuote, 
joka on tullut jäädäkseen ja vaikuttaa osaltaan 
paljon meidän käsitykseemme trendeistä.

5.1 Tämän hetken trendejä
Trendien ennustaminen ja niiden syntyyn 
vaikuttavat tekijät olivat kiinnostavia, mutta 
omaan työhöni kaipasin selkeitä esimerkkejä 
tämän hetken trendeistä. On kuitenkin tärkeää, 
että suunniteltaessa tuotetta, joka hyödyntää sen 
hetken trendejä on huomioitava niiden kulke-
ma polku. Pitää muistaa, että trendit syntyvät 
pidemmällä aikavälillä, jolloin suunnittelijan 

tulisi olla jo havainnoimassa tulevia trendejä. 
Muuten voi käydä niin, että tuotteen ollessa 
valmis se ei ole enää ajankohtainen. Halusin 
kuitenkin ymmärtää, mitä tällä hetkellä noste-
taan trendikkääksi ja voisiko sieltä löytää ideoita 
joita voisin hyödyntää omassa työssäni. 

Lähdin tutkimaan, mitä sisustuslehdet nos-
tavat esiin tämän hetken muotoilusta kiinnos-
tavana. Valitsin Deko-lehden, koska pidän sitä 
laadukkaana ja ajassa olevana julkaisuna. Tutkin 
kahta heidän luomaansa trendiennustetta. 
Vuoden 2012 trendeistä Dekon toimittaja Su-
sanna Vento on nostanut muun muassa uuden 
romantiikan ja aitojen materiaalien tulemisen. 
Menneestä ammennetaan ja pinnalla on käsitte-
lemättömiä materiaaleja. Printeissä näkyi paljon 
pientä kukkakuviota. Värimaailma muodustui 
melko hillityistä murretuista sävyistä (kuva 15). 
Yleinen vaikutelma on arkista, lempeää ja laa-
tuun panostavaa. Huonekalujen puolella nou-
sevat esille lämpimät puumateriaalit ja nahka. 
(Deko 12/11, 40–45.) Vuoden 2013 trendi en-
nustuksen oli laatinut toimittaja Jenni Juurinen. 
Suurta eroa edellisen vuoden kartoitukseen ei 
löytynyt. Materiaaleista nahkaa ja luonnollisia 
ruskean ja beigen värejä käsiteltiin vieläkin 
enemmän. Luonnosta haettiin inspiraatiota niin 
väreihin kuin sisältöönkin. Erilaiset viherseinät 
ja viljely nousivat selkeänä esille. Erityisesti 
luonnon värejä vihreää ja sinistä painotettiin 
(Deko 1/13, 60–67.)(kuva 16). Itseäni näissä 
ennusteissa inspiroi käsittelemätön parkkinahka 
ja sen mahdollisuudet huonekalumuotoilussa 
sekä vihreän sävyt. Kiinnostaviksi teemoiksi 
nousi ihmisläheisyys ja arkisuus. Nämä teemat 
tulivat esille myös Klaus Aallon kanssa käydyissä 
keskusteluissa. 
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kuvat 15–16
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Aloin pohtia tarkemmin mitä arkisuus ja ih-
misläheisyys voivat tarkoittaa omassa tuotteessa-
ni. Arkisuus yhdistyi minulle käytettävyyteen ja 
tuotteen luonteeseen. Materiaalipuolella tämä 
voisi tarkoittaa helposti hoidettavia kestäviä 
materiaaleja. Tuotteen tulee olla sellainen, että 
se sopii ihmisten kotiin ja arkeen. Muodon-
annossa ihmisläheisyys tuo mieleeni pehmeät 
lämpimät muodot ja materiaalit. Ajatus että 
ihminen näkyy tuotteessa tekijänä tai kokijana 
on mielestäni oleellista. 

5.2 Markkinoilla olevia tuotteita  
Olin päässyt hyvään vauhtiin suunnittelutyös-
säni, koska tehtävänanto rajasi tuotteen melko 
tarkasti koon ja hinnan puolesta. Käyttämällä 
pienhuonekalun määrittelyä pystyin rajaamaan 
olemassa olevia tuotteita hyvin ja hakemaan 
inspiraatiota niistä. Lähdin tarkastelemaan 
skandinaavisia design- yrityksiä, jotka toimivat 
myös &Bros.-brändin rakentamisen innoittaji-
na. Esille nousivat tanskalaiset Muuto,  
Norman Copenhagen ja Hay. Lisäksi nostin 
esille muutaman tuotteen Ruotsalaiselta Design 
House Stockholmilta. Kyseiset brändit ovat 
profiililtaan ja hinnoittelultaan melko saman-
kaltaisia ja yrityksinä sellaisia joita &Bros. voi 
pitää esimerkkinään. 

Muuton nettisivuilta kävi ilmi, että heidän 
ideansa on ollut pyytää lahjakkaita skandinaa-
visia suunnittelijoita luomaan heille uusia tuot-
teita. Tehtäväksi heille on annettu suunnitella 
persoonallisia tuotteita, jotka kuitenkin kun-
nioittavat perinteitä. (2) Tuoteperhe koostuu 
kodin pienesineistöstä ja huonekaluista. Heidän 
valikoimansa on melko rajattu, joka helpottaa 
pitämään ilmeen hyvin selkeänä. Muuton tuot-

teista nousi kiinnostavaksi  Thomas Benzenin 
kahvipöytä, (kuva 17),  Jens Fagerin sivupöytä 
(kuva 18) ja JDS arkkitehtitoimiston Stacked-
hyllyjärjestelmä (kuva 19). Tuotteissa kaikista 
löytyy jokin uusi idea. Benzenin kahvipöytä on 
muodoltaan hyvin yksinkertainen, mutta kiin-
nostavan siitä tekevät yksityiskohdat. Fagerin 
sivupöydän työstömenetelmä veistäminen antaa 
huonekalulle täysin erilaisen ilmeen kuin muil-
la markkinoilla olevilla tuotteilla on. Stacked 
hyllysysteemi taas on innovatiivinen ja hyvin 
muunneltavissa oleva. 

Hayn nettisivuilta selvisi, että yritys on 
perustettu vuonna 2002 ja heidän missionsa on 
tehdä tanskalaisesta huonekalukentästä inno-
vatiivinen ja uudistaa sitä. He myös nostavat 
perinteet 1950– ja 60–luvulta esille omassa toi-
minnassaan. Omaleimaisuus ja edullinen hinta 
ovat tärkeitä elementtejä heille. (3) Verrattuna 
Muutoon heidän tuoteperheensä on huomat-
tavasti laajempi, ja se päivittyy hyvin nopealla 
tahdilla. Heidän tuotteistaan minua kiinnosti 
erityisesti yrityksen omaa suunnittelua oleva 
Tray- pöytä (kuva 20). Metallinen pöytä on hy-
vin yksinkertainen ja siksi niin puoleensavetävä. 
Thomas Bentzen on myös suunnitellut Haylle 
pienen sivupöydän joka kulkee nimell DLM 
eli Dont leave me (kuva 21). Pöydän idea on 
kahva, jonka avulla pöytää voi siirrellä helposti. 
Pöytää saa myös useissa väreissä joka osaltaan 
tekee siitä vetovoimaisen ja kiinnostavan. 

Norman Copenhagen perustettiin vuonna 
1999 Jan Andersenin ja Poul Madsenin toimes-
ta. Aluksi yritys keskittyi pienesineistöön, kuten 
keramiikkaan ja keittiövälineisiin, mutta vuonna 
2009 he lanseerasivat ensimmäisen huonekalu-
mallistonsa. He päivittävät tuotteitaan vuosittain 
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ja käyttävät hyväkseen trendejä varsinkin värien 
valinnassa (4). Minulle tuotteista kiinnosta-
vaksi nousi Nicholai Wiig Hansenin Tablo-
kahvipöytä (kuva 22). Muodoltaan pöytä on 
hyvin pyöristetty, joka tekee siitä sympaattisen 
ja lähestyttävän. Simon Lagaldin suunnittele-
mat Block-tarjoiluvaunu (kuva 23) ja Sumo-
rahi (kuva 24) ovat kiinnostavia. Molemmissa 
tuotteissa on persoonallisuutta tuotu väreillä ja 
muodolla. Block-pöydästä tekee kiinnostavan 
renkaat ja väri. Sumo-rahin muoto tuo vahvan 
mielleyhtymän sympaattiseen lihavaan eläi-
meen.  Lisäksi minua kiinnosti Design House 
Stockholmin Magnus Löfgrenin Tablo-tarjo-
tinpöytä sekä Karl Malmvallin suunnittelemat 
Step-tikkaat (kuvat 25-26).
Kartoitus olemassa olevista tuotteista antoi 
hyvän pohjan lähteä miettimään millaisen tuot-
teen &Bros. kaipaa. Selkeästi pienille pöydille 
löytyi markkinat ja kysyntää.

2. http://www.muuto.com/about.aspx, haettu 10.03.2013
3. http://hay.dk/#/site/about/profile, haettu 10.03.2013
4. http://www.normann-copenhagen.com/About/Our-Story, haettu 10.03.2013
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6. SUUNNITTELU

Tein suunnittelutyötä konkreettisesti testaile-
malla erilaisia menetelmiä ja tekemällä hahmo-
malleja tuotteesta. Suunnitelma muuttui melko 
radikaalisti työn edetessä. Tehtävänantoni rajasi 
tuotteen pienhuonekaluksi, joten minulle oli 
melko selvää, että tulisin tekemään pöytämäi-
sen tuotteen. Pöytä sopisi luonteensa puolesta 
olemassa oleviin pienesineisiin. Seuraavissa  
kappaleissa käyn läpi kuinka suunnittelutyö 
eteni  materiaalin valinnasta hahmomalleihin, 
vastaan tuleviin haasteisiin sekä lopullisen tuot-
teen tärkeisiin osiin.
 
6.1 Materiaalit
Minulle on melko ominaista, että suunnitte-
lussani lähden liikkeelle materiaalista. Osittain 
tämä johtunee keramiikka- ja lasitaustastani, 
jossa materiaali vaikuttaa muotoon ja työstämi-
seen vahvasti.  Olen huomannut, että suun-
nittelen usein tuotteita materiaalin ympärille. 
Saatan löytää jonkun kiinnostavan materiaalin 
ja lähden rakentamaan ideaa sen ympärille. 
Opinnäytteeni oli erilainen prosessi materiaalin 
valinnan suhteen. Jouduin miettimään tarkasti 
kuinka materiaalista tuotetaan esine järkevään 
hintaan. 

Mietin pitkään, mitä materiaalia halusin 
työssäni käyttää. Ensimmäisenä mielessäni oli 
puu. Puuta tuntui helpolta lähteä työstämään, 

koska olin tehnyt siitä aikaisemmin tuotteita. 
Puun työstössä voisi myös käyttää koneellista 
jyrsintää sekä laseria, mikä helpottaisi tuotan-
toa. Löysin värikkäällä muovilla pinnoitettua 
koivuvaneria, jota ajattelin voivani hyödyntää. 
Vanerista voisi leikata laserilla tai CNC-laitteel-
la tarvittavaa profiilia. Keskusteltaessa &Bros-
yrityksen Antti-Jussi Silvennoisen ja Pekka  
Kuivamäen kanssa tulimme siihen lopputulok-
seen, ettei vanerilevyn käyttöä koettu kiinnos-
tavaksi. Vaneri materiaalina on hyvin käytetty 
niin kaluste- kuin sisutuspuolellakin, joten 
minua kannustettiin miettimään muita vaihto-
ehtoja.

Suunniteltaessa &Brossille kalustetta rajau-
tuivat materiaalivalinnat melko lailla puuhun ja 
metalliin. Mietin pitkään käytänkö tuotteessani 
puuta vai metallia vai molempia. Metalli mate-
riaalina on luonnostaan hieman kylmä ja kolk-
ko, joten tarvitsin sen seuraksi lämpimämmän 
materiaalin. Puu olisi ollut materiaalina hyvä 
tuomaan haluamaani lämpöä ja mietinkin me-
tallin ja puun yhdistämistä. Yhdistämällä kahta 
materiaalia olisin saanut luonnetta ja kiinnos-
tavuutta kalusteeseen. Tämä olisi tosin vaatinut 
paljon puulta sillä puun luonnollinen eläminen 

olisi tuonut haasteita kahden materiaalin 
yhdistämisessä. Metallin ja puun erilaisuus 
olisi voinut olla liian erottava tekijä. Mo-
lemmilla materiaaleilla oli puolensa, puu 
olisi lämmin ja sopisi skandinaavisen mo-
dernismin periaatteisiin. Puu materiaalina 
antaa mielestäni arvokkaamman vaikutel-
man kuin metalli. Metallin hyviä puolia on 

sen työstämisen helppous ja kestävyys. Metallis-
sa on myös paljon pintakäsittelymahdollisuuksia 
kuten pulverimaalaus, elaksointi tai harjaus. 

(Alvar) Aallolle puu edusti inhimillistä ja miellyt-
tävää materiaalia entistä paremman ja demokraat-
tisemman maailman käyttöön – tämä lämmin, 
mutta käytännöllinen materiaali sopi hyvin sairaa-
loihin, kouluihin ja lastentarhoihin. 
(Englund, Schmidt, 2003,  18.)
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6.2 Tuotantotehokkuus
Alusta asti jouduin miettimään, miten saan 
suunnittelemani tuotteen tuotettua ja myytyä. 
Yrityksemme &Bros myy tuotteitaan tällä 
hetkellä jälleenmyyjien kautta, joten tuotteen 
lopulliseen hintaan vaikuttaa monet tekijät. 
Tuotteen toteutuskustannusten pitää olla 
mahdollisimman alhainen ja samalla suunnitel-
man sellainen, että tuotetta voitaisiin monistaa 
helposti. Metalli on materiaalina melko helppo 
käsitellä ja monistaa. Käyttämällä esimerkiksi 
painosorvaamista voidaan samaa muotoa tuottaa 
useita samanlaisia kappaleita. Metalli on myös 
tasalaatuista verrattuna esimerkiksi puuhun, 
jossa on enemmän sattumia ja vaihtelevuutta.  
Pintakäsittelyssä metallia on helppo työstää 
ja varioida. Esimerkiksi pulverimaalauksella 
saadaan metalille tasalaatuista ja kestävää pintaa. 
Tuotantotehokkuuteen ja hintaan vaikuttaa 
suuresti millaisia määriä osia tuotetaan. Mitä 
enemmän osia teet sitä halvempi kappalehinta 
niille yleensä tulee.  Tähän aiheeseen palaan 
tarkemmin hinnoittelukappaleessa. 

Kulujen ja tuottamisen lisäksi minun tuli 
miettiä logistiikkaa ja kokoa. Määrittelin 
tuotteen pienhuonekaluksi, joka kokonsa ja 
painonsa puolesta on sellainen, että asiakas voi 
ostaa sen kaupasta ja ottaa suoraan mukaansa. 
Kokoon vaikutti myös tuotteen flatpack-omi-
naisuus eli että sen saa litteään pieneen tilaan. 
Flatpack-ominaisuus on edullisempaa lähettä-
essä tuotetta jälleenmyyjille sekä helpottaa va-
rastoinnissa. Suunnittelinkin alusta asti tuotetta 
siten, että sen saa helposti kasaan. Mielestäni 
tämä ominaisuus on tärkeää logistiikan lisäksi 
nykyasumisen muodossa. &Brosin asiakaskunta 
on kaupungissa asuvat nuoret aikuiset, jotka 

ovat kiinnostuneita kodista ja sisustamisesta. 
Tuote tulee olla helppo siirrellä ja tarvittaessa 
pakata. Kaupunkiasumisen pienet tilat sekä 
erityisesti nuorien tiuha asunnon vaihtaminen 
oli suunnittelun lähtökohtia.  
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7. TUOTTEEN MUOTO ALKAA  
HAHMOTTUA

Suuri inspiraationlähde tähän suunnittelu- 
työhön oli ruotsalaisen huonekaluyrityksen  
JH Fabrikernan suunnittelema tarjoilupöytä 
(kuva 27).  Tuote on suunniteltu 1950–luvulla 
ja se on tyylipuhdasta skandinaavista modernis-
mia.  
Minua kiinnosti pöydän irrotettava tarjotin 
ja sen mahdollisuudet. Tarjotin tuo tuotteelle 
muunneltavuutta ja uusia funktioita. Ajatukse-
na on että tarjotin toimii itsenäisenä esineenä 
pöydällä ja sen avulla voi tuoda esimerkiksi 
tarjottavat ruuat keittiöstä vieraille. Toisaalta 
tarjoiluvaunua voidaan myös käyttää pysyvänä 
kalusteena kuten yöpöytänä. 

7.1 Suunnitelma vol.1 
Lähdin piirtämään ensimmäisiä ideoita omasta 
tuotesuunnitelmastani. Aluksi hahmottelin ide-
oita, joissa kalusteella oli neljä pyörää alla ja sen 
rungossa olisi samankaltainen kokoon taittuva 
mekanismi kuin JB Fabrikenin tarjoilupöydässä 
(kuva 28). Materiaaliksi mietin aluksi vaneria. 
Olisin voinut leikata rungon profiilia levystä 
laserilla tai Cnc-jyrsimellä. Renkaiden mate-
riaaliksi pohdin keramiikkaa ja tarjottimissa 
sorvattua puuta tai muotopuristettua vaneria. 
Tein tästä versiosta hahmomallin, jossa huoma-
sin ongelman neljän renkaan käytössä. Renkaat 
tarvitsisivat akselit, joiden avulla ne pystyisivät 
kääntymään. Suunnitelmassani renkaat osoitti-
vat vain yhteen suuntaan, jolloin kärry liikkui 
vain edestakaisin.  Rungon muotokieli miel-
lytti minua, pyöristettyjen kulmien ja tasaisen 
levymateriaalin yhdistäminen tuntui samalla 
nykyaikaiselta sekä sopivalta lainaukselta skan-
dinaavisesta modernismista (kuva 29).
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7.2 Suunnitelma vol.2
Seuraavassa suunnitelmassa korostin pyörien 
merkitystä. Jätin pyörät vain kärryn etuosaan ja 
tein niistä hieman leveämmät (kuva 30). Jättä-
mällä pois takana olevat renkaat sain ratkaistua 
liikuteltavuuden ongelman. Kärryä liikuteltiin 
kottikärryjen tapaan nostamalla edessä olevasta 
kahvasta ja työntämällä. Pidin suunnitelmaani 
kiinnostavana. Erityisesti pidin takajalan pyöris-
tyksestä ja siitä että, jalat eivät olleet enää sym-
metriset, mikä toi suunnitelmaan mielenkiintoa. 
Pohdin tarkemmin myös materiaaleja. Vanerin 
käyttö alkoi tuntua hieman tavanomaiselta eikä 
niin kiinnostavalta. Vanerin ongelma on, että 
osa pinnoista jää aina raidalliseksi johtuen sen 
kerroksellisesta rakenteesta. Raidat materiaalissa 
jäisivät hyvin näkyväksi osaksi kalustetta, joka 
veisi suuren huomion muotoilusta. 

Selvitin muita mahdollisia puuntyöstöta-
poja, joilla saisin rungolle pyöristetyt muodot. 
Päädyin puun muotopuristamiseen. Ohuita 
viiluja liimaamalla saadaan puuta pakotettua 
haluttuun muotoon. Puu prässätään muotoon 
ja kuumennetaan. Tällä tekniikalla voisin tehdä 
haluamaani profiilia ja leikata rungon palat, 
jotka voidaan liittää kehiksi. Laminoimalla 
runko olisi näyttänyt yhtenäiseltä ilman näkyviä 
raitoja. 

7.3 Haasteet
Kaksipyöräisessä mallissa nousi haasteeksi kuin-
ka saada tarjotin pysymään paikoillaan silloin 
kun pöytää siirretään ja sitä kallistetaan. Tarjotin 
lepäsi rungon päällä eikä mikään estänyt sitä 
tippumasta. Kallistaessa vaunua tarjotin joutui 
asentoon, josta se pääsisi tippumaan. Aloin poh-
tia mahdollisia kiinnitysmekanismeja. Yksi idea 

oli kiinnittää tarjottimen pohjaan tapit, jotka 
loksahtaisivat runkoon kiinni. Pohdin myös 
magneetin mahdollisuuksia kiinnityksessä.  
Molemmissa ideoissa oli ongelmia. Tapit toimi-
sivat sinällään kiinnittiminä mutta halusin myös 
että tarjotinta voitaisiin käyttää ilman kärryä 
esimerkiksi pöydällä. Tällöin tapit vaikuttaisivat 
siihen miten tarjotin asettuu pöydälle. Mag-
neettien teho ei ole ikuista, joten suunnitelma 
ei olisi kovin pitkäkestoinen. Mietin myös 
miten magneetin saisi piilotettua tyylikkäästi ja 
tuleeko magneeteista halpa vaikutelma. 

Kärrypöytä-suunnitelmassa oli kiinnostavia 
elementtejä mutta myös paljon asioita, joita 
en ollut ratkaissut. Mietin oliko kärryn idea 
liian lainattu ruotsalaisesta designklassikosta ja 
olisiko se millään tavalla nykypäivän muotoi-
lua. Minua myös huolestutti aikataulu. Elettiin 
loka-marraskuuta ja Tukholman messut, joilla 
tuote olisi tarkoitus esitellä, olivat helmikuun 
alussa. Toinen merkittävä asia oli, kuinka paljon 
kärrypöytä tulisi maksamaan. Joutuisin teke-
mään tai teettämään osia useilla tuottajilla eri 
materiaaleista mikä nostaisi tuotteen hintaa.  
Jätin kärryidean hautumaan ja päätin keskittyä 
näihin ongelmiin.
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8. SUUNNITELMA MUUTTUU 

Marraskuun puolivälissä käyty tapaaminen 
ohjaajani Klaus Aallon kanssa muutti työni 
suuntaa melko voimakkaasti. Esittelin hänelle 
hahmomallia kaksipyöräisestä kärrysuunnitel-
mastani. Pohdimme pitkään rungon merkitystä 
ja erityisesti sen tuottamista. Keskustelussa 
pohdimme kuinka yhdistää monta erilaista 
elementtiä tuotantotehokkaasti. Hän kehotti 
minua miettimään tarkasti tuotteen uutuusar-
voa, tuotantoa ja miettiä, mikä osa tuotteesta 
on kiinnostavin, runko, pyörä vai tarjotin. Olin 
tässä vaiheessa päättänyt tehdä tarjotinosuuden 
metallista ja siitä minulla oli piirustukset ja 
tuottaja valmiina. Nostin sen tuotteeni tärkeim-
mäksi osaksi. Aalto kehotti minua keskittymään 
tarjottimen yksityiskohtiin ja miettimään kuin-
ka kehitän siitä kiinnostavan tuotteen. Sinällään 
pyöreä metallitarjotin ei ollut kiinnostava eikä 
sillä ollut uutuusarvoa. Minun oli löydettävä 
näkökulma, jolla tuon omaa suunnitteluper-
soonaani mukaan. Keskustelussa nousi esille 
kahvojen mahdollinen käyttö. Tämä tuntui heti 
kiinnostavalta ja päädyinkin nopeasti tekemään 
alustavia luonnoksia ideasta. Kahva voisi olla 
joko metallista tai jostakin uudesta materiaalista. 
Tapaaminen helpotti oloani, sillä päätin keskit-
tyä tarjotinosuuteen ja kehittää sen ympärille 
kalustetta. En koettanut enää yhdistää puu-
runkoa ja keraamista pyörää suunnitelmaani. 
Aikataulullisesti tämä oli myös järkevä ja ehkä 
ainoa vaihtoehto. 
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Kuva 31: hahmotelmia kolmijalkaisesta pöydästä.
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8.1 Tarjotin
Tarjotinosuutta mietin pitkään valmistettavaksi 
puusta mutta tulin siihen tulokseen että metalli 
olisi parempi vaihtoehto sen helpomman työs-
tön ja laadun takia. Tarjottimen työstäminen 
puusta olisi ollut hyvin vaikeaa ja työstömene-
telmät olisivat vaikuttaneet esineen muotoon 
merkittävästi. Tein kartoitusta olemassa olevista 
puutarjottimista ja suurin osa niistä oli tehty 
muotopuristamalla. Esimerkiksi Marimekon 
pyöreät tarjottimet on tehty tällä tekniikalla. 
Muotopuristamalla tehdyissä tarjottimissa oli 
kaikissa sama muoto: loiva seinämä, joka lop-
puu ulkonevaan tasaiseen pintaan (kuva 32). En 
kokenut kyseitä muotoa kiinnostavana vaikka 
ulkoneva osa olikin tärkeä tarjottimen nostetta-
vuuden kannalta. Halusin omassa tarjotinmal-
lissani olevan mahdollisimman yksinkertainen 
muotokieli, joten päätin suunnitella tarjottimen 
mallin itse enkä käyttää olemassa olevia malleja. 
Tarjottimen kooksi määrittelin 450mm ja 
korkeudeksi 20mm. Päädyin kyseisiin mittoihin 
tutkimalla olemassa olevista tarjottimia sekä 
miettimällä minkä  
kokoinen tarjotin olisi monikäyttöinen niin 
pöytänä kuin tarjottimenakin (kuva 33). 
Päädyin toteuttamaan tarjottimen metallista 
painosorvaamalla. Tekniikka oli minulle tuttu 
aiemmin suunnitellusta valaisimesta, Hattara-
lampusta. Metalliksi valikoitui alumiini, joka 
pehmeytensä puolesta on helppo sorvata.
 
8.2 Yksinkertaistaminen
Fokuksen siirryttyä tarjottimeen tarkastelin sen 
tuottamista ja yksityiskohtia tarkemmin. Pian 
selvisi että tarjottimen tuotantokustannukset 
olisivat melko korkeat. Pohdin olisiko asiakas 

valmis maksamaan metallisesta tarjottimes-
ta korkean hinnan. Miten voisin perustella 
hinnan korkeammaksi kuin markkinoilla olevat 
vastaavat tuotteet? Tulin siihen lopputulokseen, 
että pelkkänä tarjottimena tuote ei olisi järkevä 
toteuttaa. Aloin suunnitella pikkupöytää jossa 
olisi irrotettava tarjotinosa sekä kokoontaitetta-
va jalkaosuus.

Jalkamalliksi valikoitui kolmijalka sen hyvän 
tasapaino-ominaisuuden takia. Tein erilaisia 
suunnitelmia jalkamallista. Mietin kahdesta 
kehästä tehtyä versiota (kuva 31) sekä puule-
vystä leikattuja profiileja, joita voisin yhdistää 
kolmijalaksi (kuva 31). Jalan suunnittelussa oli 
koko ajan mukana taitto-ominaisuus, jolloin 
jalan saa tarvittaessa pieneen tilaan. Päädyin 
suunnitelmassani melko perinteiseen taitetta-
vaan kolmijalkaan, tripodiin. Inspiraatiota hain 
retkijakkarasta. Jalka koostuu kolmesta putkesta, 
jotka ovat liitettynä keskikohdalta mekanis-
milla joka mahdollistaa putkien liikkumisen ja 
kokoon taittumisen.  

Lähdin tekemään kokeiluja tarjottimen ja 
jalan kanssa. Oli tärkeää löytää oikeat suhteet 
putken vahvuudelle ja pöydän korkeudelle. Oli 
myös ratkaistava jalan mekanismi ja tarjotti-
men liittäminen pöytään. Keskityin aluksi jalan 
taittomekanismiin. Aloin etsiä erilaisia valmiita 
akseleita, joita voisin käyttää. Valitettavasti kaikki 
olivat joko muovisia tai liian suuria ja köm-
pelöitä. Pöytä kaipasi hyvin huomaamatonta 
mekanismia. Olin kiinnostunut parkkinahasta 
materiaalina, joten aloin tehdä kokeiluja nahan 
käytöstä akselissa. Tein kokeilun nahka-akselilla 
jossa putket lävistivät nahkapalan ja kiinnittyivät 
näin toisiinsa. Pala itsessään näytti mielenkiin-
toiselta mutta minua huoletti sen venyminen 
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Kuva 34: Keskimmäisessä putkessa on kaksi reikää 35 ja 36 cm kohdalla ja sivu-
putkilla reikiä on vain yhdet. Toisessa 35 cm ja toisessa 36 cm kohdalla. Putket 
liittyivät toisiinsa metallitappien ansiosta porrasmaiseen malliin eri korkeuksille. 
Taivuttaessa putket osuvat tasapainoisesti maahan.
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käytössä. Se ei myöskään asettunut haluamallani 
tavalla. Huomasin tätä tehdessäni, että nahka-
osuus tarvitsee myös kiinnittää jotenkin put-
keen. Muuten akselin kohta pääsi muuttumaan 
mikä taas vaikutti pöydän korkeuteen. Toinen 
havainto oli, että putket tuli liittää toisiinsa. Pel-
källä nahalla liittäminen aiheutti sen että jalka 
ei tuntunut tasapainoiselta joten suunnittelin 
pöydän akseliin siten että siihen tuli metalliosia. 

8.3 Akseli 
Pitkän suunnittelun ja testailemisen ansiosta 
aloin hahmottamaan millainen akselin tulisi 
olla. Testailuosio oli hyvin tärkeä tässä työn 
vaiheessa. Ilman sitä en olisi keksinyt kuinka 
mekanismi toimii. Huomasin, että jalka tulee 
kiinnittää kahdella tapilla toisiinsa (kuva 34).
Jalan suunnittelun lähtökohtana oli tehdä siitä 
mahdollisimman yksinkertainen ja samalla 
edullinen osa. En halunnut käyttää mitään 
työvaiheita  
joita en itse osaisi tehdä, tämä siitä syystä että, 
jos joudun tuottamaan osia itse en ole toisten 
avun varassa. Päätin etten halua käyttää hitsausta 
jalan mekanismissa. Leikkasin metallitangosta 
oikean kokoiset tapit, jotka sijoitin porattuihin 
reikiin. Tapit mahdollistivat jalan taittumisen 
oikeaan asentoon. Koska tappeja ei oltu hitsattu 
eivät ne myöskään pysyneet paketissa. Päätin 
käyttää hyväkseni parkkinahkaa. Muutama 
kokeilu todisti, että saan nahan avulla sidottua 
jalat kasaan. Nahkalenkki kiersi akselin ympäri 
ja kiinnitin sen popniitillä, jolloin sain pysyvän 
kiinnityksen ja toimivan akselin. 

8.4 Kuinka tarjotin ja jalka liitetään?
Seuraava ongelma oli jalan liittäminen tarjot-
timeen. Minulla oli kaksi tärkeää toimintoa 
ratkaisematta. Huomionkohteena oli raken-
taa jalkarakenne sellaiseksi, että siihen syntyy 
tasomainen pinta, jolla tarjotin lepää sekä 
rakenne, joka pitää jalan kasassa.  Akselime-
kanismi ei estänyt jalkojen äärilevitystä. Jalat 
pääsivät siis levittäytymään niin pitkälle että 
koko jalkaosuus pääsi romahtamaan. Mietin 
saisinko yhdistettyä tarjottimeen pysäyttimet, 
joiden avulla saan sekä tarjottimen että jalan 
mekanismin toimivaksi. Yksi ajatus oli tehdä 
tarjottimeen kohoumat, joihin putkenpäät saisi 
asetettua. Huomasin nopeasti suunnitelman 
ongelmat tuotannossa sekä esteettisyydessä. 
Painosorvaamalla saa vain tasaista pintaa ja 
kohoumat olisivat olleet hyvin näkyvät. Mietin 
myös osien yhdistämistä magneetilla mutta tu-
lin siihen tulokseen että kokoamisen pitää olla 
vaivatonta, jolloin kaikki ylimääräinen piti kar-
sia pois. Minulle oli myös tärkeää, että tarjotinta 
voi käyttää itsenäisenä esineenä ilman jalkaosaa. 
Jalka ja tarjotin eivät voi olla suunniteltu siten 
että ottamalla tarjottimen pois jalkaosuus ei 
pysyisi kasassa.

Päädyin käyttämään retkijakkaraideaa, jossa 
putkien päät on sidottu toisiinsa. Päädyin käyt-
tämään sidoksessa nahkanarua. Tein muutaman 
varioinnin siitä miten sidos kiertää. Alun ideani 
oli että naru kulkee keskustan kautta mutta 
huomasin loogisemmaksi kolmion mallisen 
sidoksen putkesta putkeen. 
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8.5 Yksityiskohdat ja niiden merkitys
Ensimmäisissä suunnitelmissani opinnäytteeni 
yksityiskohdat ja niin sanotut huonekalujen 
lisäosat olivat suuressa merkityksessä. Minua 
kiinnosti erityisesti miten yksityiskohtia muut-
tamalla saa koko huonekalun ilmettä muutettua. 
Yksityiskohdat olivat myös merkittävässä osassa 
niiden tuoman korumaisuuden vuoksi. Koru-
maisuus minulle tarkoittaa yksityiskohtaa joka 
voi vaikuttaa koko tuotteen ulkomuotoon. 

Miettiessäni opinnäytteeni kehityskaarta 
ovat suunnitelmani muuttuneet melkoisesti alun 
ideoista lopulliseen tuotteeseen. Kuitenkin huo-
masin samojen elementtien pysyneen mukana. 
Esimerkiksi yksityiskohdat kuten renkaat, kah-
vat ja vetimet ovat olleet suunnitelmissa koko 
ajan. Näitä yksityiskohtia voisi nimittää englan-
niksi sanalla accessories. Vapaasti suomennettu-
na tämä tarkoittaa lisäosia, mutta yleisesti sen 
katsotaan tarkoittavan asusteita pukeutumisessa. 
Minua kiinnostavat nämä huonekalun asusteet 
erityisesti siksi että voin niiden avulla muuttaa 
koko tuotteen ilmettä ja ideaa. Esimerkiksi 
renkaan avulla halusin tuoda tuotteeseen leikki-
syyttä ja hauskuutta. Vaikka huonekalu olisikin 
hyvin yksinkertainen ja tyylipuhdas  
voisin yksityiskohdilla tuoda siihen lisämerki-
tyksiä ja tunnetta. Kuten aikaisemmin mainitsin 
omassa suunnittelutyössäni haluan usein herätel-
lä katsojaa jollakin tavalla ja käyttämällä yllättä-
viä yksityiskohtia saan kaipaamaani reaktiota.
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9. TOTEUTUS
Lopullinen tuotteeni alkoi hahmottua: huo-
nekaluni oli pikkupöytä, jossa yhdistyi funk-
tionaalisuus ja esteettisyys. Kaluste toimii 
sivupöytänä ja siinä oli irrotettava tarjotinosuus, 
joka toimi myös itsenäisenä esineenä. Pöytä 
on mahdollista laittaa pienen tilaan ja sitä on 
helppo siirrellä. Värityksessä huomioitiin &Bros 
brändi ja trendit. Materiaaleissa päädyin lopulta 
käyttämään vain metallia ja nahkaa. Metallia oli 
helppo työstää ja se on tasalaatuista sekä kes-
tävää. Nahka taas tuo tuotteeseen kaipaamaani 
lämpöä ja ihmisläheisyyttä sekä trendikkyyttä ja 
esteettisyyttä.

Minulle oli alusta asti selvää, että suunnit-
telemani tuote tullaan ainakin osaltaan tuotta-
maan alihankintana. Päätös oli sekä tuotantote-
hokkaista syistä että oman ajanhallinnan takia. 
Jouduin kuitenkin miettimään tarkasti, mitä 
asioita olen valmis tekemään itse ja mitä asioita 
pystyn teettämään järkevään hintaan muualla. 
Selvää oli, että joutuessani käyttämään ulko-
puolista apua se tulee maksamaan myös enem-
män kuin itse tekemällä. On kuitenkin tärkeä 
pitää mielessä, että oma työpanoskaan ei saa 
olla ilmaista.  Alihankita on myös vähennettävää 
kulua verotuksessa ja on tärkeää miettiä saisiko 
itse tehtyä yhtä hyvää jälkeä tarpeeksi nopeasti. 

Tarjotinosuuden tekoon jouduin hankki-
maan alihankkijan. Koululla ei ollut painosor-
vaamismahdollisuutta ja oli selvää, että joutuisin 
tulevaisuudessa käyttämään alihankintaa tarjot-
timen tuottamiseen. Painosorvaamisessa metalli 
pakotetaan haluttuun muotoon käyttämällä 
puu- tai metallimuottia. Olin aikaisemmin teh-
nyt yhteistyötä helsinkiläisen Valosteel-yrityksen 
kanssa ja otin yhteyttä heihin. Sattumalta heiltä 
löytyi oikean kokoinen muotti, jota hieman 

muokkaamalla saatiin sopivaksi tarjottimen 
sorvaamiseen. Valmiina oleva muotti säästi 
kustannuksia melko paljon. Päädyin teettämään  
tarjotinosat Valosteel-yrityksellä. Yritys oli 
lähellä koulua, joten pystyin sopimaan nopealla 
aikataululla protokappaleiden valmistuksesta. 
Elettiin joulukuun alkua, joten minulla alkoi 
olla kiire saada prototyyppiversiot valmiiksi 
ennen joululomia. Kappalemääriltä tarjottimet 
olivat huomattavasti kalliimmat kuin kahdella 
muulta metalliyrityksellä, joilta pyysin tarjouk-
set. Kaksi muuta yritystä sijaitsivat Mäntsälässä 
ja heidän kauttaan tilattaessa olisin joutunut 
kustantamaan muottikulut. Mahdolliset lähetys-
kulut olisivat myös nostaneet hintaa. 

Jalkaosuuden prototyyppiversion sain tehtyä 
itse. Koska olin suunnitellut jalan yksinkertai-
seksi eikä siihen tarvinnut hitsausta sain tehtyä 
sen koulun pajoilla. Tuotantotehokkuuden  
kannalta ei olisi kuitenkaan järkevää tulevaisuu-
dessa tehdä jalkaosuutta itse. Selvitin alihank-
kijan ja löysin suomalaisen putkilaseryrityksen, 
jolta saisin alihankittua jalkaosat valmiina.  
Minulle jäisi tehtäväksi maalauttaa osat ja liittää 
ne yhteen.

9.2 Värien valinta
Värien tuli olla sellaiset, että ne sopivat &Bros-
brändiin. Brändimme värit ovat hyvin pastellisia 
ja raikkaita. Siksi esimerkiksi kirkkaat päävä-
rit karsiutuivat pois. Mietin pitkään mustan 
pöydän tekemistä. Musta kuitenkin tuntui liian 
raskaalta vaihtoehdolta muuhun tuoteperhee-
seen nähden.
Lopulta päätin pöytien väriksi valkoisen ja sen 
rinnalle tehosteeksi mintunvihreän. Valkoinen 
on helppo ajaton väri ja se sopii moneen kotiin, 
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kun taas mintun vihreä on enemmän trendiväri,  
joka herättää huomiota. 

Alun perin ajattelin tehdä kolme eriväristä 
pöytää, joita voisi värien puolesta sekoitella 
toistensa kanssa (kuva 35). Lopulta värit jäivät 
kahteen johtuen maalauskustannuksista. Tulin 
myös siihen tulokseen, että on helpompi tarjota 
vain muutamaa värivaihtoehtoa asiakkaille. 
Usein liika vaihtoehtojen määrä hankaloit-
taa kaupantekoa sekä erityisesti se kuormit-
taa varastointia ja tuotantoa. Jos värejä olisi 
enemmän, joutuisin myös pitämään varastossa 
kaikkia värejä. On myös markkinoinnin kan-
nalta tärkeää, etten laita kaikkia vaihtoehtoja 
myyntiin samaan aikaan. On tehokkaampaa että 
voin seuraavalla sesongilla tuoda uusia värejä 
tuotteeseen. Sounio käsittelee kirjassaan värien 
ja sesonkien merkitystä. Vaatetusala on saanut 
myös sisustajat ymmärtämään sesonkiajatte-
lun. Keväisin värit ovat vaaleampia ja syksyisin 
tummia. Hän myös nostaa esille messut, joissa 
vain neljäsosa tuotteista on uutuuksia. ”Loput 
olivat vanhaa uudelleen puettuna.” (Sounio, 
2010, 138.) Totesin myös, että erivärisen jalan 
ja tarjotinosuuden yhdistäminen ei toiminut 
hyvin. Tuote oli harkitumman ja kokonaisem-
man näköinen kun jalka ja tarjotin olivat saman 
värisiä.  



Kuva 35: värikokeiluja
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9.3 Tarjottimen kahvat 
Yksityiskohtien merkitys korostui kun suunni-
telmani alkoi hahmottua. Mietin miten saisin 
tarjotinosuuteen kiinnostavuutta. Oli selvää, 
etten voisi tehdä pelkkää pyöreää metallista 
tarjotinta, joka ei olisi tarjonnut mitään uutta 
suunnittelussa. Ohjaajani muotoilija Klaus 
Aallon kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta 
aloin hahmottelemaan kahvaideaa. Kahva oli 
merkittävä osa suunnittelua funktionaalisuu-
dessaan sekä toi tuotteeseen mielenkiintoa. 
Tarjottimenreunat olivat pystysuorat, joten sen 
nostaminen pöytäpinnalta olisi haastavaa ilman 
kahvoja.

Suunnitellessani kahvaa oli tärkeää, että sen 
materiaali oli lämmintä, kuten, puuta, nahkaa, 
tai huopaa. Päädyin melko pian nahkaan sen 
kauniin patinoinnin, kestävyyden ja helpon 
työstön takia. Nahkaa saa myös eri väreissä, 
mikä oli minulle tärkeää. Nahan käyttö huo-
nekaluissa edusti mielestäni myös kiinnostavalla 
tavalla skandinaavista modernismia, josta hain 
inspiraatiota työlleni. Muistin myös Fiskarsis-
sa kesällä 2012 näkemäni 5X3 Design Visions 
-näyttelysarjan. Siellä oli esillä tanskalaisen 
muotoilijan Cecilie Manzin huonekalukokei-
luita, joissa hän käytti parkkinahkaa. Hän oli 
käyttänyt nahkaa hyvin innovatiivisesti liittämi-
sessä, joka oli mielestäni kiinnostavaa. Parkki-
nahka myös toistui Dekon tekemissä trendien-
nustuksissa, ja se miellytti minua sen lämmöllä 
ja arkisuudella. Parkkinahka kuluu kauniisti ja 
se toimi erityisen hyvin kiiltävän metallipinnan 
kanssa. 

Kahva oli pöytäni kannalta hyvin tärkeä ja 
halusin keskittyä erityisesti sen yksityiskohtiin. 
Suunnittelin kahvasta kaksivärisen. Kahden 

nahan liittäminen tuli miettiä tarkasti ja tehdä 
viimeistellysti. Aluksi suunnittelin nahkojen 
liimaamista yhteen mutta totesin että pelkkä 
liimaus ei riittäisi pitämään nahkaosia yhdessä. 
Päätin ommella palat yhteen. Ompelimoksi 
löysin helsinkiläisen suutarinliikkeen Rebel 
Leatherin. Ompelemalla sain kauniin tikkaus-
yksityiskohdan ja kahvasta hyvin kestävän. 
 
9.4 Tulpat 
Yllättävän haastavaksi nousi, miten viimeistelen 
jalkaosuuden putkienpäät. Tutkin erilaisia tulp-
pamahdollisuuksia ja löysin Accurat-yrityksen, 
joka tuottaa ja myy putkitulppia. Tilasin heiltä 
useita näytteitä erilaisista versioista. Muovitulp-
pien väreinä oli valkoista, mustaa ja harmaata. 
Lopulta päädyin käyttämään vain valkoista 
koska koin sen vähiten huomiota herättäväksi. 
Tulpat toimivat hyvin putkien alapäässä koska 
lattiaa vasten niitä ei erottanut kovin selkeästi. 
Ongelmaksi tuli putkien yläpää, joka oli hyvin 
näkyvällä paikalla pöydässä. Kaikki joiden kans-
sa keskustelin tulpan käyttämisestä putkenpäässä 
kokivat sen häiritseväksi. Muovinen tulppa ei 
antanut klassista harkittua vaikutelmaa vaan 
vaikutti hätäratkaisulta. Jouduin pohtimaan 
vaihtoehtoja. Jossain vaiheessa mietin jopa 
putkenpään jättämistä avonaiseksi, jolloin sen 
sisällä kulkeva nahkanaru näkyisi. Sinänsä tämä 
vaihtoehto ei ollut mahdoton, mutta se tuntui 
hieman keskeneräiseltä. Lopulta keksin käyttää 
parkkinahkaa tulppana. Liimasin nahkaa 5 mm 
korkkimattoon ja leikkasin sopivan kokoisia 
tulppia, jotka sain liimattua putken sisään. Tul-
pasta tuli hyvin hienostunut (kuva 36). Se jatkoi 
samaa linjaa muiden materiaalivalintojen sekä 
estetiikan kanssa. 

Kuva 36: yksityiskohta.
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10. CARRY ME HOME SYNTYY 

Sain huonekalun prototyyppiversiot valmiik-
si tammikuun puolivälissä. Tarkkaan tehdyt 
suunnitelmat ja kaikki muutokset, joita olin 
tehnyt matkan varrella kannattivat, koska olin 
lopulliseen tuotteeseen hyvin tyytyväinen. 
Nahka ja metalli toimivat hienosti raikkaan 
valkoisen ja kirkkaan mintun vihreän kanssa. 
Vaikka tuote itsessään oli valmis, oli monta asiaa 
jotka tuli vielä tehdä. Kaupalliseen tuotteeseen 
liittyy vahvasti sen markkinointi, hinnoittelu ja 
brändäys. Saimme tuttavamme Paavo Lehtosen 
kuvaamaan pöydän samalla kun teimme muita-
kin kuvia &Brosille. Kuvat toteutettiin samalla 
tavalla kuin kaikki merkin muutkin kuvat. 
Studiokuvina värjäämällä tausta digitaalisesti 
jälkikäteen pastellin sävyillä. Lisäksi teimme 
ulkokuvaukset valokuvaaja Maija  
Astikaisen kanssa. Olin hyvin tyytyväinen ku-
vauksiin ja siihen miten pöytäkuvat sopivat ole-
massa olevaan tuoteperheeseen (Kuva 37–38). 
&Bros-brändi näkyy tuotteessa polttoleimana 
pöydän nahkaisessa kahvassa (kuva 36).

Seuraava suuri kysymys oli, minkä antaa 
pöydän nimeksi. Tuotteiden nimeäminen on 
osa &Bros-brändiä. Tuotteiden nimissä suo-
sitaan huumoria ja usein ne ovat englanniksi. 
”Happy birthday for me” on kakunmuotoinen 
kynttilänpidike, johon mahtuu yksi tuikku kun 
taas ”Diamonds are forever” lainaa nimensä 
Bond-klassikosta. Pohdimme yhdessä Silven-
noisen ja Kuivamäen kanssa mikä nimi pöydälle 
sopisi.  Ajatukset poukkoilivat kahvan, kolmija-
lan ja liikuteltavuuden ympärillä.  Halusimme, 
että nimi on sympaattinen ja että se kertoo 
jotakin pöydän funktiosta. Lopulta Kuivamäki 
keksi, ”Carry me home”, (Kanna minut kotiin). 
Nimi kuvaa täydellisesti helppoa liikutelta-

vuutta sekä sitä, että tuote on tarkoitettu kotiin. 
Nimi viittaa myös pöytään persoonana mikä 
tekee siitä sympaattisen. Tämä tekee pöydästä 
helposti lähestyttävän ja herättää huomiota 
pöytää kohtaan. Tekemällä pöydästä persoonan 
saadaan sille myös haluamaani ihmisläheisyyttä. 
Suurimmat kysymykset liittyivät tuotteen 
mahdollisiin värivariaatioihin sekä tuotteen 
tuottamiseen. Tarjotinosuuden tuottamiseen 
minulla oli muutama vaihtoehto. Lopul-
ta päädyin teettämään tarjotinosuuden eri 
paikassa kuin missä teetin prototyyppiversiot. 
Vaikka uudessa paikassa jouduin maksamaan 
painosorvausmuotit oli heidän kappalehintansa 
tarjottimelle edullisempi. Lopulta minulle jäi 
pöydän valmistuksessa tehtäväksi pöydän kasaus, 
pakkaus, nahkaosien leikkaus ja liimaus. Kaiken 
muun sain ulkoistettua. 

10.1 Hinta
Tuotteen hinta määräytyy tuotannosta, suunnit-
telutyöstä ja myyjän osuudesta. Jouduin alusta 
asti miettimään tarkasti kuinka paljon mikäkin 
työvaihe ja osa tuotteessani saa maksaa. Tämä 
olikin ehkä koko työni haastavin osuus. Jotta 
sain tuotteesta myytävän, ei sen tuotantokus-
tannukset saaneet olla liian korkeat. Käytän-
nössä tuotteen tekeminen sai maksaa yhden 
neljäsosan tai alle lopullisen tuotteen hinnasta. 
En lähde erittelemään paljonko mikäkin osa 
maksaa tuotteessa, koska haluan pitää nämä 
tiedot yrityksemme sisällä. Kuitenkin erittelen 
asioita, joita tulee huomioida silloin kun tuottaa 
uutta tuotetta ja kerron mitä itse opin prosessin 
aikana. 

Mieti alusta asti paljonko haluat tuotteen 
maksavan kaupassa. Mieti myös myykö tuotetta jäl-
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kuvat 37–38
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leenmyyjän vai sinä itse.  Yleinen sääntö on, että 
jälleenmyyjä kertoo tuotteen hinnan 2,5:n ker-
toimella eli jos tuote myydään jälleenmyyjälle 
20 eurolla maksaa tuote kaupassa 50 euroa. Jos 
tuote myydään itse jää rahaa enemmän käteen, 
mutta täytyy myös tehdä enemmän myyntityö-
tä. Omalla kohdallani tiesin että tuotetta tullaan 
myymään pääasiassa jälleenmyyjien kautta. 
Tein itselleni hintavertailua olemassa olevista 
tuotteista. Hintavertailua tekemällä pystyin hah-
mottamaan mihin kategoriaan oma tuotteeni 
sijoittuu (kuva 39). 

Uskalla hylätä kiinnostavakin idea, jos sen tuot-
taminen tulee kalliiksi. Omassa suunnitelmassani 
oli pitkään idea posliinisesta renkaasta. Koin 
sen erityisen kiinnostavaksi ja se oli koko työni 
kantavaelementti. Tiesin alusta asti että renkaan 
tuottaminen olisi kallista ja vaikeaa, en kuiten-
kaan suostunut luopumaan siitä. Posliinirengas 
hidasti koko työtäni ja määräsi hyvin paljon 
tuotteen ulkomuotoa. Vasta kun päätin luopua 
renkaasta ja keskittyä tarjottimeen alkoi tuote 
hahmottua järkevään muotoon. Samalla keksin 
tehdä tuotteelle kahvat, jotka osaltaan ajoivat 
samaa asiaa kuin renkaat, mutta huomattavasti 
edullisemmin.

Tee aina hintavertailua. Suositeltavaa on ky-
syä ainakin kolmelta eri yritykseltä tarjous. Itse 
huomasin että tarjotinosan sorvaamisessa oli 
merkittävä ero riippuen siitä missä sen teetin. 
Helsinkiläinen yritys oli hyvä vaihtoehto, koska 
se oli lähellä ja heidän kauttaan ei tarvinnut 
maksaa muottikustannuksia. Heidän kappa-
lehintansa olivat kuitenkin puolet kalliimmat 
kuin Mäntsälässä sijaitsevilla yrityksillä. Päädyin 
teetättämään prototyyppi version helsinkiläisellä 
yrityksellä koska sain sen nopeasti mutta tuotta-

essa tarjotinta päädyin mäntsäläläiseen yrityk-
seen. Muotin hintakustannuksen maksoivat 
itsensä takaisin nopeasti, koska kappalehinnat 
olivat niin paljon edullisemmat.

Mieti millaisia määriä tuotetta aiot tehdä. 
Yleisesti voidaan todeta, että mitä useampia 
kappaleita sitä valmistetaan sitä edullisemmak-
si yhden kappaleen hinta muodostuu. Pyydä 
tarjoukset eri määristä näin sinulle selviää, 
onko kappalehinnoissa merkittäviä eroja. Itse 
pyysin tarjouksen tarjottimesta aina 20, 50 ja 
100 kappaleen sarjoista. Minulle selvisi että 20 
ja 100 kappaleen sarjoissa 100 tarjottimen kap-
palehinta tuli noin puolet halvemmaksi kuin 20 
tarjottimen hinta.

Tunne tuottajasi. Kun lähdet selvittämään, 
missä tuote kannatta tuottaa kysy neuvoa kol-
legoilta ja yritä saada suosituksia. Joskus halpa 
hinta tarkoittaa myös huonoa laatua. Pyydä aina 
mallikappaleet ennen kuin teetät suuremman 
määrän. Itse pyysin paikasta, joka sorvaa tarjot-
timeni, myös maalauksen, koska se oli huo-
mattavasti halvempaa, kuin paikassa jota olin 
käyttänyt. Saadessani mallikappaleet huomasin 
maalausjäljen kuitenkin huonoksi. Jos jälki 
on huonoa ei halpa hintakaan tee tuotteesta 
myytävää. 

10.2 Messut ja palaute
Carry me home -pöytä valmistui tammikuussa 
2013. Pöytä julkaistiin yrityksemme nettisivuil-
la ja laitettiin mukaan &Brosin tiedotteeseen. 
Virallinen tuotejulkaisu tapahtui Tukholman 
huonekalumessuilla helmikuussa 2013. Tuote 
esiteltiin &Bros-ständillä sekä Carlton-hotellin 
näyttelyssä Tukholman keskustassa. Näyttelyn 
organisoi Beacon Helsinki ja se oli nimeltään 
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Kuva 39: graafi hintavertailusta. 

”Beacon exhibition”. Messuilla pöytä esiteltiin 
tuoteperheen uutuutena. Pöytää myös myy-
tiin jälleenmyyjille. Carry me home -pöytä sai 
paljon positiivista palautetta. Heti ensimmäisenä 
päivänä suomalainen sisustuslehti halusi pöydän 
kuvauksiin. Onneksi olin ottanut kolme pöytää 
messuille mukaan, jolloin kuvauslaina onnistui. 
Pöytää kehuttiin kekseliääksi ja sen väreistä  
pidettiin. Pöytä herätti myös jälleenmyyjien 
kiinnostusta ja pöydän hinnoittelu tuntui olevan 
kohdallaan. Eräs pariskunta ihastui tuotteeseen 
niin paljon, että halusivat ostaa jääneet kaksi 
pöytää itselleen. Pöydät vaihtoivat omistajaa heti 
messujen sulkeuduttua. Erään rouvan mie-
lestä tarjotinosasta tuli mieleen mäenlaskuun 
tarkoitettu liukuri. Väreistä oltiin kiinnostuneita, 
ainakin punaista ja harmaata ehdotettiin. 

Sain myös rakentavaa palautetta kollegal-
tani Kasper Nymanilta, joka on valmistumassa 
huonekalumuotoilijaksi Aalto yliopistosta. Hän 

huomautti pöydän jalkojen tulevan melko 
paljon ulos tarjotinosuuteen nähden. Tämä 
hankaloittaa pöydän käyttöä varsinkin julkisis-
sa tiloissa, jos pöytiä on useampia pienehköllä 
alueella. Pöydän jalkaan kompastuu helposti 
jos se tulee ulommas kuin pöytäpinta. Silmä ei 
keskity katsomaan jalkaa vaan rekisteröi vain 
huonekalun yläosan. Hän antoi esimerkiksi  
Taiteiden ja sunnittelun korkeakoulun vii-
dennen kerroksen kahvilan, jonka tuoleissa 
on tämä ongelma. En kokenut tarvetta lähteä 
muuttamaan suunnitelmaani. Minulle jalan 
muoto oli mietitty ratkaisu. Tein jalasta tarkoi-
tuksella hieman ulkonevan, jotta sain pöydästä 
tasapainoisemman. Laajentamalla painopiste-
kenttää varmistin että pöytä ei rupea keikku-
maan. Kritiikki on kuitenkin hyvä huomioida, 
ja jos tarvitsee tehdä pöytiä julkiseen tilaan, 
voisin hyvinkin tehdä muutokset. Siirtämällä 
jalka-akselia saisin tämän asian muutettua.
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PÄÄTELMÄT JA LOPPUTULOKSET

Lopullinen tuote, Carry me home -pöytä 
vastasi tavoitteitani, jotka itselleni alkujaan 
laadin. Sain suunniteltua tuotteen niin, että se 
on mahdollista valmistaa Suomessa. Pöydän 
tuotantokulut jakautuivat niin, että se sopii hin-
takategoriaan, johon sitä kaavailin. Suunnittelu-
prosessin läpikäynti nopealla tempolla oli hyvin 
opettavaa. Jouduin tekemään kompromisseja ja 
ymmärsin sen, että välillä joutuu luopumaan 
ideoista, vaikka ne olisivatkin kiinnostavia. 
Tuotteen lopullinen muoto miellytti minua. 
Sain siihen yhdistettyä skandinaavisen moder-
nismin ajatuksia ihmisläheisyydestä ja funktiosta 
sekä keksin uusia ratkaisuja. Erityisesti minua 
miellyttää jalkarakenteen taittumismekanismi, 
jonka kehitin, sekä kahvoilla luotu persoonalli-
suus. Myös muodoltaan ja olemukseltaan Carry 
me home sopii olemassa olevaan &Bros.-
tuoteperheeseen. Se tuo omalla olemuksellaan 
lisäarvoa brändille ja antaa hyvän pohjan lähteä 
kehittämään huonekaluja tulevaisuudessa. 
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LOPUKSI

Omaan intuitioon luottaminen ja avoin  
keskustelu muiden kanssa nousi työskentelys-
säni hyvin keskeiseksi. Haluan erityisesti kiittää 
ohjaajiani muotoilija Klaus Aaltoa ja Lehtori 
Iiro Ahokasta sekä &Bros-kollegoitani  
Antti-Jussi Silvennoista ja Pekka Kuivamäkeä. 
Heidän kannustuksestaan ja hyvistä käymistäm-
me keskusteluista. Haluan myös kiittää lop-
putyöni ulkoasusta graafikko Sanna Turusta ja 
valokuvaaja Maija Astikaista. 
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