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simpään	visuaaliseen	tulkintaan:	yliampuvaan	

merellisyyteen	ankkurinkuvineen,	köysineen	ja	

pelastusrenkaineen.	Tuotesuunnitelmani	yh-

deksi	tavoitteeksi	nousikin	merellisen	estetii-

kan	haastaminen	ja	käsittely	tuoreella	tavalla.

Tutkielmani	teoriaosassa	pohdin	muotoilun	

lähtökohtia	laajemmin	nykypäivän	konteks-

tissa,	jossa	ekologinen	ja	sosiaalinen	kestä-

vyys	ovat	vääjäämättömiä	vaatimuksia	uusille	

suunniteltaville	tuotteille.	Tutkin	kestävyyden	

käsitettä	emotionaalisen	kestävyyden	käsit-

teen	kautta.	Ongelmana	ei	nimittäin	aina	ole	

se,	että	tuotteet	hajoavat	liian	nopeasti,	vaan	

että	heitämme	käyttökelpoisia	tavaroita	pois,	

koska	emme	enää	koe	niitä	omiksemme.	Kaa-

topaikat	ovat	täynnä	katkenneiden	tunnesi-

teiden	synnyttämää	roinaa.	

Opinnäytteeni	tavoitteena	on	tuotesuun-

nitelman	perusteellinen	taustoitus	ja	toteu-

tus.	Myös	oma	näkemykseni	muotoilusta,	sen	

lähtökohdista	ja	tavoitteista	tarkentunee	pro-

sessin	kautta.	Työni	tarkoituksenmukaisuutta	

korostavan	luonteen	vuoksi	käsittelen	lyhyesti	

sen	suhdetta	funktionalismiin,	mutta	muotoi-

luhistoria	muutoin	jää	tutkielman	ulkopuolelle.	

Painopiste	on	teollisessa	tuotesuunnittelussa,	

ei	niinkään	esineiden	valmistuksessa.	Käyttä-

jälähtöistä	tuotesuunnittelua	olen	käsitellyt	

siltä	osin,	kuin	se	on	työni	taustoittamiseksi	

välttämätöntä.	Käyttäjätutkimuksen	aihepiiri	

on	kuitenkin	niin	laaja,	että	sen	perusteelli-

nen	läpikäyminen	vaatisi	oman	tutkielmansa.

Johdanto

Ajatus	opinnäytetyöni	aiheesta	syntyi	kanta-

essani	ämpärillistä	tiskejä	rantaan	ystäväni	

purjeveneeltä,	jonne	olin	saanut	kutsun	tul-

la	mukaan	purjehtimaan	muutamaksi	päiväk-

si.	Olin	pohtinut	työn	aihetta	pitkään.	Tiesin	

haluavani	tehdä	opinnäytteen	teollisen	tuo-

tesuunnittelun	lähtökohdista.	Olin	pyrkinyt	

suuntautumaan	opinnoissani	nimenomaan	

tuotemuotoiluun	ja	pidin	tehtävänannoista,	

joissa	luovuutta	joutui	käyttämään	melko	tiu-

kastikin	määriteltyjen	reunaehtojen	ratkaise-

miseen.	Mielestäni	luovuus	usein	pääsee	oike-

uksiinsa	juuri	rajoitteiden	kautta.	

Minulla	on	satunnaista	kokemusta	veneilys-

tä,	mutta	en	ole	itse	mikään	purjehtija.	Myös	

tämä	oli	kehittelemässäni	tehtävänannossa	

mieluista:	halusin	haastaa	itseäni	suunnitte-

lemalla	kohderyhmälle,	johon	en	itse	kuulu.	

Hypätäkseni	veneilijän	asemaan	ja	saadakse-

ni	riittävät	lähtökohdat	työlleni	haastattelin	

purjehtijoita	astioiden	käyttämisestä	venees-

sä	sekä	siihen	liittyvistä	haasteista.

Veneastiaston	suunnittelussa	esineiden	

funktiota	rajaa	niiden	käyttöympäristö.	Ku-

ten	työtä	varten	tekemäni	haastattelut	vah-

vistavat,	veneissä	käytettävien	astioiden	tulee	

mieluiten	olla	kestäviä,	pieneen	tilaan	mah-

tuvia	ja	helposti	puhdistettavia.	Näidenkin	

ehtojen	sisällä	on	loputtomasti	tilaa	erilaisil-

le	ratkaisuille	astioiden	muodon	ja	erityisesti	

visuaalisen	tyylin	osalta.	

Huomasin,	että	markkinoilla	olevissa	vene-

astioissa	on	kuitenkin	sorruttu	lähinnä	ilmei-
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Muoto	ja	funktio	ovat	käsitepari,	jonka	vä-

lisen	jännitteen	parissa	suuri	osa	muotoilua	

koskevasta	ajattelusta	niin	käytännön	työssä	

kuin	tutkimuksessakin	väistämättä	askarte-

lee.	Sekä	tuotemuotoilun	tutkimus,	että	itse	

muotoiluratkaisut	asettuvat	usein	johonkin	

pisteeseen	näiden	kahden	käsitteen	välisel-

lä	akselilla.	

Välillä	ehkä	tehdään	muotoilua,	jonka	ni-

menomaisena	tavoitteena	on	olla	piittaamatta	

tästä	käsiteparista,	mutta	ironista	kyllä,	se-

kin	tulee	määritellyksi	juuri	tämän	jännitteen	

–	tai	sen	näennäisen	poissaolon	–	kautta.	

Esimerkiksi	esteettisiin	arvoihin,	yllätykselli-

syyteen	tai	leikkisyyteen	keskittyvä	muotoilu	

voi	ottaa	vapauksia	käytännöllisyyden	vaati-

muksista,	mutta	tällaistenkin	töiden	yhtey-

dessä	tulee	usein	mainituksi,	että	tässä	ei	ole	

nyt	keskitytty	tuotteen	toimivuuteen,	vaan	

sen	synnyttämään	elämykseen.	Laajassa	mie-

lessä	myös	esimerkiksi	käyttäjätutkimus,	tai	

vaikkapa	palvelumuotoiluun,	ekologisuuteen	

tai	muotoilun	yhteiskunnallisiin	ulottuvuuk-

siin	liittyvä	tutkimus	ottavat	tavalla	tai	toi-

sella	kantaa	sekä	käytännön	vaatimuksiin	et-

tä	visuaalisuuteen.	

Muodon	ja	funktion	ohella	muotoilua	ja	sen	

arviointia	määritteleväksi,	kenties	vielä	laa-

jemmaksi	kattokäsitteeksi	on	noussut	”kestä-

vyyden”	vaatimus.	Kestävästä	kehityksestä	on	

tullut	paradigma	sen	jälkeen,	kun	YK:n	nimit-

tämä	nk.	Brundtlandin	komissio	lanseerasi	sen	

ympäristöä	ja	kehitystä	käsittelevässä	rapor-

tissaan	1987.	Nykyään	käsite	hallitsee	suurta	

osaa	poliittisesta,	taloudellisesta	ja	tuotan-

nollisesta	retoriikasta.	Perusajatus	on,	että	

talous	voi	kasvaa	ja	uusia	esineitä	voidaan	

suunnitella	ja	tuottaa,	kunhan	se	tapahtuu	

kestävästi.	Kestävyyden	määritelmästä	voi-

daan	sitten	olla	montaa	mieltä:	joillekin	riittää	

toimiminen	ympäristölainsäädännön	mukaan	

(joka	on	monissa	maissa	kehittymätöntä),	toi-

set	taas	vaativat	radikaalia	resurssienjaon	ja	

verotuksen	uudistusta,	jonka	absoluuttisena	

lähtökohtana	on	ympäristön	kantokyky.	(mm.	

Common	&	Stagl,	2005.)

Joka	tapauksessa	tieto	luonnonvarojen	ra-

jallisuudesta	asettaa	suuren	vastuun	muotoi-

lijoille,	jotka	suunnittelevat	maailmaan	uusia	

tuotteita.	Omassa	työssäni	lähtökohtana	on,	

että	kestävän	kehityksen	periaatteita	voi	nou-

dattaa	suunnittelemalla	tarkoituksenmukai-

sia	ja	kauniita	esineitä,	joita	ihmiset	haluavat	

käyttää	mahdollisimman	pitkään.	Luonnolli-

sesti	esineiden	tulee	olla	laadukkaita	ja	käyt-

töä	kestäviä	eikä	niiden	valmistus	saa	uhata	

ympäristön	eikä	valmistajan	turvallisuutta.	

Kestävyyden	vaatimus	yhdistyy	muodon	ja	

funktion	väliseen	jännitteeseen	emotionaali-

sen	kestävyyden	käsitteen	kautta.	Kulutus-

yhteiskunnassa	ongelmana	ei	ole	pelkästään	

tuotteiden	hajoaminen	vaan	se,	että	ihmiset	

kyllästyessään	heittävät	käyttökelpoisia	tava-

roita	pois.	Emotionaalisen	kestävyyden	teo-

riat	pyrkivät	vastaamaan	tähän	haasteeseen	

perehtymällä	esineen	ominaisuuksiin,	joiden	

avulla	käyttäjän	ja	esineen	välille	muodostuu	

pitkäaikainen	tunneside,	jonka	ansiosta	käyt-

täjä	ei	heitä	tuotetta	pois,	vaan	side	kestää	

myös	”uudempien	ja	kiiltävämpien”	kilpaili-

joiden	tulon	markkinoille.	(Chapman,	2005.)	

Nämä	ominaisuudet	kohdistuvat	niin	muo-

toon	kuin	funktioonkin.	Seuraavaksi	taustoi-

tan	muotoiluprosessiani	pohtimalla	sen	läh-

tökohtia	ja	mahdollisuuksia	emotionaalisesti	

kestävän	suunnittelun	kautta.	Emotionaali-

sen	kestävyyden	lähtökohdat	on	mahdollista	

yhdistää	myös	funktionalismiin,	jolla	on	ollut	

ratkaiseva	merkitys	niin	pohjoismaisen	muotoi-

lun	kuin	muotoilukoulutuksenkin	kehityksessä.	
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Esineiden	synnyttämä	tunneside

Jean	Baudrillardin	mukaan	esinehankintam-

me	eivät	pääosin	perustu	tarpeeseen,	vaan	

peilaamme	niiden	kautta	identiteettiämme	ja	

ryhmää,	johon	haluamme	kuulua.	”Hyvä	ma-

ku”	näyttäytyy	tällöin	ennen	muuta	tiettyyn	

luokkaan	pyrkimisen	ja	kuulumisen	välineenä.	

(Baudrillard,	1972).	Kuluttamisen,	tiedonvä-

lityksen	ja	kansainvälisen	politiikan	seman-

tiikkaa	1960-luvulta	asti	tutkineelle,	vasem-

mistopiirien	arvostamalle	klassikkososiologille	

luokan	käsite	on	kenties	konkreettisempi	kuin	

nykyään,	mutta	taloudellisten	luokkarajojen	

hämärtyminen	ei	ole	murentanut	ryhmään	

kuulumisen	ja	sen	ulkoisen	näyttämisen	tar-

vetta	sinänsä.	Nykyään	ostokäyttäytymisem-

me	voi	ilmentää	kiinnittymistämme	vaikkapa	

hipsteri-fiilistelijöihin,	perheellisiin	luomuih-

misiin,	kilpapyöräileviin	tekniikan	arvostajiin	

tai	hetken	hapatusten	yläpuolella	pysyttele-

viin	intellektuelleihin.

Identiteetin	rakentaminen	kuluttamalla	on	

kestävän	kehityksen	näkökulmasta	ongelmal-

lista,	koska	identiteetin	muuttuessa	syntyy	

tarve	vaihtaa	myös	omistamiaan	tavaroita.	

Esimerkiksi	markkinointi	käyttää	taitavas-

ti	hyväkseen	ihmisen	tarvetta	etsiä	parem-

paa	elämää,	parempaa	minää.	Mitä	nopeam-

pi	identiteetin	kehittymisen	ja	muuttumisen	

sykli	on,	sitä	suuremman	jätevuoren	ihminen	

tuottaa	elämänsä	aikana.	Ei	riitä,	että	tuo-

tetaan	kulutusta	kestäviä	tavaroita	eettises-

ti	ja	ympäristön	kannalta	kestävällä	tavalla,	

vaan	tuotteiden	tulisi	olla	myös	emotionaali-

sesti	kestäviä	eli	sellaisia,	joihin	syntyy	pysy-

vä	tunneside.	(Chapman,	2005,	51–52,	65.)	

Kognitiivisen	psykologian	tutkija	Donald	

Norman	on	perehtynyt	esineiden	synnyttä-

miin	reaktioihin	aivoissa	ja	arvioi	sen	kautta	

niiden	muotoilua	ja	kestävyyttä.	Erilainen	toi-

minta	ja	siinä	käytettävät	esineet	vetoavat	ai-

vojen	eri	kerroksiin,	joita	on	yhteensä	kolme:	

intuitiivinen,	behavioraalinen	ja	reflektoiva	

taso.	Karkeasti	ottaen	visuaaliset	elämykset	

ja	ensiviehtymys	tuotteen	ulkonäköön	syn-

tyvät	intuitiivisessa	kerroksessa.		Hyvin	toi-

mivan	esineen	käyttäminen	taas	vetoaa	suo-

riutumista	ja	käyttäytymistä	kontrolloivaan	

kerrokseen.	Nämä	kaksi	kerrosta	aiheuttavat	

hetkellistä	mielihyvää	aivoissa,	joka	hälvenee	

ajan	myötä.	Ajallinen	kestävyys	liittyy	reflek-

tiiviseen	aivokerrokseen,	jossa	syntyvät	myös	

pitkäkestoisemmat	ja	syvällisemmät	kauneu-

den	kokemukset	sekä	esimerkiksi	arvot.	Myös	

identiteetin	rakennus	tapahtuu	tällä	tasol-

la.	Mikäli	esineen	halutaan	pysyvän	käytössä	

pitkään	ja	syrjäyttävän	uusien	esineiden	in-

tuitiivisella	ja	behavioraalisella	tasolla	syn-

nyttämät	impulssit,	esineen	muotoilun	tulisi	

kyetä	vetoamaan	aivojen	reflektiiviseen	ta-

soon.	(Norman,	2004,	17−23.)

Normanin	pääteesi	on,	että	kauniit	esineet	

toimivat	paremmin,	koska	ihmiset	kokevat	nii-

den	käyttämisen	miellyttävämmäksi.	Mielihy-

vän	kokemus	ehkäisee	muun	muassa	käyt-

täjän	hermostumista,	vaikka	esineen	käytössä	

ilmenisi	joitain	pieniä	ongelmia.	Jos	esine	puhut-

telee	käyttäjänsä	arvoja	ja	siihen	liittyy	kaune-

uden	herättämä	tunnekokemus,	esinettä	ei	tule	

niin	helposti	hylänneeksi.	Parhaimmillaan	reflektii-

viseen	tasoon	vetoava	esine	voi	saada	myös	in-

tuitiivisen	ja	behavioraalisen	tason	uusintamaan	

tunnesidettä	itseensä.	Esineen	esiin	ottaminen	

voi	tarjota	joka	kerta	pienimuotoisen	visuaalisen	

elämyksen	ja	sen	käyttäminen	olla	niin	miellyttä-

vää,	että	se	vetoaa	aivojen	suoriutumista	kont-

rolloivaan	kerrokseen	aina	uudelleen.	(ibid.)
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On	helppoa	sanoa,	että	voimme	ratkaista	

ympäristöongelmat	suunnittelemalla	jatkossa	

vain	emotionaalisesti	kestäviä	tuotteita,	jot-

ka	kulkevat	käyttäjän	mukana	läpi	elämän	ja	

siirtyvät	mahdollisesti	jälkipolvillekin.	Vaike-

ampaa	on	sen	sijaan	määritellä,	miten	tämä	

tehdään	käytännössä.	Jälkikäteen	voi	huoma-

ta,	että	esimerkiksi	Alvar	Aallon	jakkara	60	on	

osoittautunut	vuosikymmenien	kuluessa	funk-

tionsa	säilyttäväksi,	monikäyttöiseksi,	kauniik-

si	ja	fyysisesti	ja	emotionaalisesti	kestäväksi	

luottohuonekaluksi.	Mutta	miten	suunnitella	

emotionaalisesti	kestävä	tuote	nyt,	ennakoi-

da	kuinka	sen	tulee	käymään	ajan	saatossa?	

Niin	Norman	kuin	Chapmankin	tarjoavat	lo-

pulta	vain	vähän	konkreettisia	vastauksia	tä-

hän.	Vetoaminen	aivojen	reflektiiviseen	tasoon	

ei	muuta	sitä,	että	pohtiessaan	omaa	aja-

tusmaailmaansa	ja	muuttaessaan	sitä	kaut-

ta	identiteettiään	ihmiselle	muodostuu	tar-

ve	hankkia	uusia	esineitä	kuvastamaan	uutta	

identiteettiä	ja	luopua	vanhoista	vanhan	mi-

nän	mukana.

Chapman	antaa	kuitenkin	onneksi	myös	joi-

takin	vihjeitä	konkreettisista	ominaisuuksista,	

joiden	avulla	tuote	saattaa	synnyttää	käyt-

täjässään	pitkäkestoisen	tunnesiteen.	Tun-

neside	uusiutuu	ensinnäkin,	kun	(1)	tavaraa	

vaalitaan	ja	huolletaan.	Esimerkkinä	vaalimis-

ta	ja	huolellista	käyttöä	vaativasta	tuottees-

ta	mainitaan	LP-levy.	Tuotteeseen	on	hyvä	

myös	sisältyä	useita	(2)	narratiivisia	kerrok-

sia.	Esimerkiksi	LP-levy	sisältää	musiikin	lisäk-

si	levynkansitaidetta	sekä	tietoa	esiintyjistä,	

mikä	vahvistaa	identifioitumista	musiikkiin.	

Tuotteeseen	voi	sisältyä	”kehystarinan”	lisäksi	

yllätyksellisiä	sivutarinoita	ja	yksityiskohtia.	

(Chapman,	2005,	65−67.)	Veneastiaston	ta-

pauksessa	kokonaisuuden	toiminnallinen	so-

pivuus	veneeseen	on	tuotteen	kehystarina	ja	

vasta	jokainen	astiaston	osa	on	sen	varsinai-

nen	tarina.	Astiat	voivat	sisältää	yllätykselli-

siä	yksityiskohtia	ja	tulkintoja	kehystarinasta,	

eli	astiaston	yhteisistä	piirteistä.	Tarinaa	voi	

jatkaa	suunnittelemalla	astiastosta	päivitet-

tävän	ja	muunneltavan	esimerkiksi	eri	kuosi-	

ja	värivaihtoehtojen	avulla,	kuten	suunnitte-

lutyössäni	päädyinkin	tekemään.	Pyrin	myös	

muuntelemaan	tulkintaa	sarjan	yhteisistä	piir-

teistä	sen	eri	osissa	ja	välttämään	liikaa	il-

meisyyttä	sarjallisuuden	rakentamisessa,	jol-

loin	kehystarinan	alaisille	tarinoille	jää	tilaa.

Kun	tavara	on	ollut	käytössä	pitkään,	tun-

nesidettä	vahvistaa	(3)	tuotteen	kaunis	ikään-

tyminen	ja	muuntuminen	ajan	kuluessa.	Tässä	

materiaalivalinnat	ovat	luonnollisesti	ratkaise-

vassa	roolissa.	Esimerkiksi	täyspuinen	lipasto	

tai	nahkalaukku	vain	paranevat	vanhetessaan.	

Tuotteen	ikääntyessä	siihen	liittyvät	muistot	

lisäävät	tunnearvoa	ja	tiettyä	(4)	mystisyyttä	

tuotteen	ympärillä,	mikä	osaltaan	voimistaa	

tunnesidettä.	(ibid.)	Esimerkiksi	merkittävim-

pien	japanilaisten	teekulhojen	yhteydessä	kul-

hon	valmistajan	ja	ulkonäön	ohella	yhtä	tärke-

ää	on	se,	missä	tilanteessa	kulho	valmistettiin,	

kuka	on	vuosisatojen	saatossa	omistanut	kul-

hon	ja	juonut	siitä	sekä	missä	merkittävissä	

teeseremonioissa	se	on	ollut	mukana	(Ra-

ku	Museum,	2013).	Esineen	ympärille	syntyy	

(mahdollisesti	osin	fiktiivinenkin)	tarina,	joka	

liittää	sen	suurempaan	kokonaisuuteen.	Esine	

paljastaa	ominaisuuksiaan	vasta	ajan	kanssa.	

Yllä	mainitut,	tunnesidettä	vahvistavat	

ominaisuudet	liittyvät	luontevasti	esineisiin,	

joihin	jo	käyttökontekstinsa	vuoksi	syntyy	hel-

pommin	aivan	erityinen	tunneside.	Lempimuu-

sikoiden	levyt,	isoisältä	peritty	nahkalaukku	

tai	seremonialliset	esineet	kuten	japanilaiset	

teekulhot	ovat	tyypillisesti	omistajiensa	aar-

teita,	kaikkein	rakkaimpia	esineitä.	Chapma-
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nin	teoria	ontuukin	siinä,	että	on	valitetta-

van	todennäköistä,	etteivät	kaikki	ihmisen	

omistamat	esineet	voi	olla	rakkaita	aarteita.	

Tulemme	hankkineeksi	jokapäiväisen	elämän	

sujumiseksi	myös	paljon	arkista	tavaraa:	si-

litysrautoja,	työvaatteita,	pakasterasioita,	

kokkausvälineitä,	kansioita,	pölynimureita,	

toimistotuoleja.	Toki	jokaisen	näistä	esineis-

tä	voisi	suunnitella	entistä	paremmin	ja	liit-

tää	siihen	persoonallisia,	tunnesiteen	syn-

nyttäviä	ominaisuuksia.	Varmasti	on	sinänsä	

mahdollista	hankkia	kaikki	omistamansa	esi-

neet	vasta	huolellisen	harkinnan	jälkeen.	On	

kuitenkin	epätodennäköistä,	että	kaikki	ih-

miset	pystyisivät	käyttämään	jokaisen	osto-

päätöksen	punnitsemiseen	niin	paljon	aikaa,	

että	hankkisivat	vain	omaan	identiteettiinsä	

täydellisesti	sopivia,	persoonallisia	esineitä.

Olisi	kuitenkin	jo	hyvä	alku	kestävän	kehi-

tyksen	tiellä,	jos	päästäisiin	edes	siihen,	että	

kaikki	tuotteet	valmistettaisiin	laadukkaista,	

kestävistä	materiaaleista.	Tällöin	ne	voisi	kier-

rättää	esimerkiksi	kirpputoreilla,	sillä	laadu-

kas	esine	varmasti	löytäisi	uuden	samaistujan,	

vaikka	se	ei	enää	sopisikaan	omaan	identiteet-

tiin.	Omaa	identiteettiä	voisi	tällöin	edelleen	

rakentaa	esineiden	avulla,	mutta	vähemmäl-

lä	ympäristönkuormituksella.	Toisin	kuin	Jo-

nathan	Chapman	väittää,	nykyään	ei	valitetta-

vasti	todellakaan	ole	ongelmana,	että	tuotteet	

olisivat	liian	kestäviä.	Sen	sijaan	kaatopaikat	

täyttyvät	pari	kertaa	käytetyistä	nukkaisista	

paidoista	ja	viiden	vuoden	välein	hajoavista	

kodinkoneista.	

Kylmä	tosiasia	myös	on,	että	tuotteiden	

hinta	vaikuttaa	ostopäätökseen	käytetyn	har-

kinnan	määrään.	Jos	tuotteiden	materiaaleis-

sa	ja	laatustandardeissa	palattaisiin	muutama	

vuosikymmen	taaksepäin,	niiden	hinta	väistä-

mättä	nousisi	ja	jokaista	ostosta	olisi	pakko	

harkita	huolellisemmin.	Tällöin	omistaisimme	

varmasti	enemmän	omiin	arvoihimme	kestä-

vällä	tavalla	sopivia	esineitä	eri	elämän	osa-

alueilla,	joilla	olisi	potentiaalia	muuttua	ajan	

saatossa	seuraaville	polville	siirtyviksi	aar-

teiksi.	Tavaroista	voisi	taas	tulla	pitkäikäisiä,	

huollettuja	ja	arvostettuja.

Funktionaalisella	astiasuunnittelulla	on	poh-

joismaissa	niin	merkittävät	juuret,	että	ko-

en,	etten	voi	sivuuttaa	niitä	suunnitellessani	

opinnäytetyökseni	astioita	funktiota	korosta-

vista	lähtökohdista.	Suomalainen	astiamuo-

toilu	tuskin	olisi	saavuttanut	maailmanmai-

nettaan	1950-luvulla	ilman	funktionalismin	

esiinmarssia.	

Suomalaisista	tekijöistä	on	syytä	nostaa	

esiin	ainakin	Sinivalkon	suunnittelija	Kurt	Ek-

holm,	joka	oli	yksi	ensimmäisistä	funktiona-

listisista	astiasarjoista	Suomessa.	Ekholm	oli	

vastuussa	myös	Kaj	Franckin	kutsumisesta	

Arabian	tehtaan	taiteelliseksi	johtajaksi.	Kaj	

Franckin	tunnettu	Teema	(ent.	Kilta)	-astias-

to	esimerkiksi	sopisi	lähes	sellaisenaan	käy-

tettäväksi	veneessä.	Pieniä	kerrostaloasuntoja	

silmälläpitäen	suunniteltuna	sarjana	siinä	on	

monia	pieneen	tilaan	soveltuvia	ratkaisuita,	

kuten	kohtalaisen	hyvä	pinoutuminen	*.	(Ara-

bian	museo,	2013.)	Suomalaista	muotoilua	on	

tietenkin	ideologisesti	ohjannut	merkittäväs-

ti	myös	Alvar	Aalto,	jonka	funktionalismi	itse	

asiassa	tuntuu	pehmeämmältä	ja	ihmislähei-

semmältä	kuin	monilla	hänen	töitään	ihan-

noineilla	ja	kenties	imitoineilla	arkkitehdeillä.	

Oman	työni	kannalta	merkittävä	edelläkävijä	

on	myös	käyttäjäseurantaa	astiamuotoiluun	

Funktionalismi	–	humaani	

tarkoituksenmukaisuus	vai	muotoiluhistorian	

besserwisser?
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tuonut	Peter	Winqvist,	johon	palaan	käyttä-

jätutkimuksen	käsittelyn	yhteydessä	(ibid).

Ajaudun	kuitenkin	tavallaan	tahtomattani	

suunnittelemaan	astioita,	jotka	näyttäisivät	

sopivan	pohjoismaiseen	perinteeseen	ehkä	lii-

ankin	erinomaisesti.	Työni	lähtökohdat	mää-

räytyvät	funktionaalisiksi	siksi,	että	venees-

sä	käytettävien	astioiden	on	kerta	kaikkiaan	

toimittava	pienissä,	keikkuvissa	tiloissa.	En	

ole	valinnut	lähtökohtia	siksi,	että	pitäisin	

funktionalistista	otetta	ideologisesti	ainoana	

oikeana	tapana	lähestyä	muotoilua.	Päinvas-

toin,	näen	funktionalismissa	useita	ongelmia.

On	tärkeää	erottaa	funktionaalisuuden	

vaatimus	funktionalismista	historiallisena	

tyylisuuntana.	Tarkoituksenmukaisuus	on	

2010-luvulla	valmistuvalle	muotoilijalle	niin	

ilmeinen	peruslähtökohta	(vaikkakaan	ei	ainoa	

mahdollinen	lähtökohta),	että	välillä	unoh-

tuu,	millaisen	ideologisen	mittelön	ajatuksen	

nostaminen	suunnittelun	keskiöön	on	histo-

riallisesti		vaatinut	muotoilumaailmassa.	Vä-

lillä	tarve	puolustaa	radikaalia,	menneestä	

poikkeavaa	näkemystä	muotoilun	tavoitteis-

ta	ajoi	tekijöitä	ja	ajattelijoita	myös	ideolo-

giseen	nurkkaan,	jossa	funktionalismin	peri-

aatteet	käsitettiin	niin	ehdottomalla	tavalla,	

että	siitä	oli	jo	haittaa	itse	tarkoituksenmu-

kaisuudelle	(Ahola,	1978,	53−71).

Itselleni	funktionalismin	perusongelma	on	

sen	suhtautuminen	ornamenttiin	ja	muotoili-

jan	itsenäiseen,	luovaan	rooliin.	Muotoilu	näh-

tiin	ajoittain	kaavamaisena	tarpeista,	käyttö-

tarkoituksesta	ja	taloudellisesta	analyysista	

seuraavana	välttämättömyytenä,	vaikka	to-

dellisuudessahan	muotoilija	väistämättä	luo	

esineen	ilmeen	antaessaan	sen	yksityiskoh-

dille	muodon:	päättäessään	reunan	kaaren	

tai	kaatonokan	kulman.	Tarkoituksenmukai-

suuden	ehtojenkin	väliin	mahtuu	loputtomas-

ti	tulkintoja	muodosta,	väristä	ja	koristees-

ta.	Rationaalisuuden	ihanteita	symboloivan	

visuaalisen	tyylin	noudattaminen	pääsi	välil-

lä	nousemaan	itse	tarkoituksenmukaisuutta	

tärkeämmäksi	suunnittelussa.	Funktionalismia	

oli	myös	helppo	käyttää	keppihevosena,	kun	oli	

tarpeen	korostaa	tuotannon	taloudellisuutta,	

joka	joskus	saavutettiin	käytettävyyden	kus-

tannuksella.	(Ahola	1978,	53−71;	Pye	1976.)

Varsinkin	käyttäjätutkimukseen	yhdistyes-

sään	funktionalismin	vaarana	on	muotoilun	

vaihtoehtojen	liiallinen	kapeneminen.	Joskus	

revittelevä,	kyseenalaistava	ja	visuaalises-

ti	villi	muotoilu	voi	tuoda	maailmaan	jotain	

uutta,	johon	käyttäjätutkimusten	avulla	ei	

ikinä	päästäisi.	Yhden	ihmisen	hyvä	idea	voi	

nousta	laajojen	massojen	hyväksymäksi	ja	jo-

pa	muuttaa	kehityksen	suuntaa.	Pelkästään	

kvantitatiivista	tutkimusta	tekemällä	tai	tar-

peita	selvittämällä	se	ei	kuitenkaan	nousisi	

massasta	esiin.	

Koska	suhtaudun	varauksellisesti	funktio-

nalismiin	tyylisuuntana,	ilahduin	kohdatessa-

ni	Jussi	Aholan	”Teollinen	muotoilu”-teoksen	

*) Teemasta puhuttaessa pinoutuminen useimmiten mainitaan sen yhtenä määräävis-
tä ominaispiirteistä. Kun sarjaa vertailee muihin astiastoihin, voi kuitenkin huomata, et-
tä on paljon parempiakin tapoja ratkaista pinoutuminen kuin Teeman mukien ja kulhojen 
viistoreunaisuus. Esimerkiksi Jussi Aholan porrastuksen avulla pinoutuvan Forte-sarjan  
( kts. s. 14) osia voi koota paljon korkeampiin pinoihin kuin Teemaa.
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funktionalismia	käsittelevän	luvun.	Ahola	kriti-

soi	siinä	yleistä,	kapeaa,	mekanistista	käsitys-

tä	rationalistisesta	funktionalismista.	Hänen	

mukaansa	jo	tyylisuunnan	sloganiksi	asiayh-

teydestään	irrotettu	Louis	Sullivanin	virke	

kokonaisuudessaan	esitettynä	antaa	aihetta	

laajempaan,	humaaniin	tulkintaan	funktiona-

lismista:	”Kaiken	orgaanisen	ja	epäorgaanisen,	

kaiken	fyysisen	ja	metafyysisen,	kaiken	inhi-

millisen	ja	yli-inhimillisen,	pään,	järjen,	sy-

dämen	ja	sielun	aitojen	ilmausten	sääntönä	

on,	että	elämä	kuvastuu	niiden	ilmenemises-

sä,	että	muoto	seuraa	aina	funktiota.	Se	on	

sääntö.”	(Ahola	1978,	55.)

Aholan	mukaan	funktionalismi	ideologiana	

voidaan	käsittää	myös	ensisijaisesti	käyttä-

jän	tarpeet	huomioivalla,	humaanilla	tavalla	

ja	jättää	sen	innoittamat	–	omaan	aikaansa	

sidotut	−	visuaaliset	ratkaisut	hetkeksi	tarkas-

telun	ulkopuolelle.	Periaatteessa	ei	ole	mää-

ritelty,	mitä	kaikkia	ominaisuuksia	esineen	

funktioon	liitetään.	Esimerkiksi	Alvar	Aalto	

pyrki	rationaalisuuden	ohjaamiin	humaanei-

hin	ratkaisuihin	ja	vaati	yhä	useampien	omi-

naisuuksien	huomioimista:	”--	yksi	tapa	pääs-

tä	entistä	ihmisystävällisemmin	rakennettuun	

miljööseen	on	rationalismi-käsitteen	laajenta-

minen.	Meidän	täytyy	analysoida	tähänastis-

ta	useampia	esineeseen	liittyviä	ominaisuuk-

sia.”	(Ahola,	1978,	61;	Schildt	1972.)	Humaani	

funktionalismi	voisi	siis	sisältää	paitsi	käyt-

tötarkoituksen,	myös	laajempaa	esteettis-

ten	ominaisuuksien,	ympäristöystävällisyy-

den	ja	kestävyyden	analyysiä.	Tällöin	nykyinen	

käyttäjätutkimuksen,	ihmiskeskeisyyden	ja	

tuotteiden	herättämän	emotionaalisen	kiin-

tymyksen	korostus	muotoilun	teoriassa	näyt-

täytyykin	humaanin	funktionalismin	jatkumo-

na.	(Vaikka	moni	taidehistorioitsija	lienee	eri	

mieltä),	tästä	näkökulmasta	jopa	ornament-

ti	voi	olla	osa	esineen	funktiota.
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Käyttäjätieto 
astiasuunnittelussa
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Peter	Winqvist	on	yksi	käyttäjätie-

don	hyödyntämisen	pioneereista	suo-

malaisessa	astiasuunnittelussa:	las-

tenastiastoa	suunnitellessaan	hän	

vietti	aikaa	Arabian	tehtaan	päivä-

kodissa	tarkkailemassa	lapsia	ja	ot-

ti	havaintonsa	huomioon	suunnitte-

luprosessissa	(Arabian	museo,	2013).	

Jussi	Ahola	puolestaan	vei	käyt-

täjätiedon	systemaattisen	keruun	ja	

hyödyntämisen	pidemmälle	suunni-

tellessaan	Arabialle	Forte-suurtalou-

sastiastoa.	Sarjan	mittasuhteet	syn-

tyivät	ergonomisten	mittausten	ja	

käyttäjien	havainnoinnin	tuloksena.		

Astioihin	kehitettiin	kestävyyttä	ja	pi-

noutuvuutta	parantavia	ominaisuuk-

sia,	kuten	kaksinkertainen	jalkaren-

gas	lautasiin.	(Leppänen,	2006,	45.)	

Forten	suunnittelussa	kuitenkin	

hyödynnettiin	käyttäjätietoa	lähin-

nä	teknisestä	näkökulmasta.	Nyky-

näkökulmasta	katsottuna	se	edustaa	

edelleen	kapeahkoa	tulkintaa	funk-

tionalismista	eikä	huomioi	esimer-

kiksi	ruokailun	sosiaalisia	aspekteja.	

Kliinisen	valkoinen,	mittasuhteiltaan	

hygieenistä	tieteellisyyttä	henkivä	

sarja	pahimmillaan	korostaa	laitos-

ten	suhtautumista	ihmisiin	kohteina:	

mitattavina,	holhottavina	ja	kuris-

sa	pidettävinä.	Pyrkiessään	luonnon-

tieteelliseen	objektiivisuuteen	Forten	

muodoissa	ei	juuri	ole	inhimillistä	sa-

maistuttavuutta,	tarttumapintaa,	jo-

ta	esimerkiksi	suunnittelijan	henkilö-

kohtainen,	ei-objektiivinen	visio	voisi	

siihen	tuoda.	On	ironista,	että	usein	

tunnetasolla	juuri	henkilökohtainen	

on	yleistä	ja	synnyttää	samaistumisen	

tunteen.	Forte	on	kuitenkin	luonnol-

lisesti	oman	aikansa	tuote	eikä	laa-

jempi	käyttäjänäkökulma	vielä	ollut	

ajankohtainen	suunnittelussa.

Käyttäjätiedon	hyödyntäminen	täy-

dentyy	monella	tavalla	Helena	Lep-

päsen	 väitöstutkimuksessa,	 jossa	

hän	hyödyntää	käyttäjätutkimusta	

suunnitellessaan	suurtalousastias-

toa	vanhainkoteihin.	Tutkimuksessa	

selvitettiin	myös	ruokailuun	liittyviä	

sosiaalisia	näkökohtia	ja	suunnitel-

massa	huomioitiin	astioiden	synnyt-

tämät	tunnekokemukset.	Leppäsen	

ansioitunut	 suunnittelutyö	 ottaa	

muotokieleensä	mukaan	muun	mu-

assa	vanhusten	esteettisiä	mielty-

myksiä	ja	nostalgian	kaipuuta.	(Lep-

pänen,	2006.)	Toki	Leppäsenkin	työ	on	

aikansa	tuote	–	positiivisessa	mie-

lessä.	Nykyään	muotoilun	kenttä	on	

pohjoismaissakin	moniäänistynyt	ja	

nostalgialle,	tunne-elämykselle	ja	ku-

violle	on	tilaa.	

Jussi Aholan 
suunnitteleman 
Forte-sarjan 
kahvikuppi 
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Peter Winqvistin 
suunnittelema las-
tenastiasto. Kuvattu 
Arabian museossa
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Haastattelut	suunnittelun	tukena

Lähtökohtani	opinnäytteelle	oli	tuotesuunnit-

teluprosessi,	jossa	en	suunnittelisi	itselleni,	

vaan	jollekin	kohderyhmälle.	Tässä	mielessä	

idea	veneastiastosta	toimii	hyvin,	sillä	pur-

jehduskokemukseni	on	hyvin	vähäistä	–	vaik-

kakin	luonnossa	liikkuminen,	retkeily	ja	me-

lonta	ovat	minulle	läheisiä	asioita.	Päätin	siis	

haastatella	muutamia	veneilijöitä	suunnitte-

luprosessin	tueksi.	Tarvitsin	lisätietoa	astioi-

den	käyttämisestä	ja	säilyttämisestä	veneessä	

sekä	tilanteista,	joissa	astioihin	ja	syömiseen	

kohdistuu	erilaisia	haasteita	ja	tarpeita	kuin	

kotikeittiössä.

Tarkoitus	ei	ollut	koota	tieteelliset	arvi-

ointikriteerit	täyttävää	haastatteluaineistoa,	

vaan	tehdä	muutama	etukäteen	suunniteltu-

jen	kysymysten	avulla	strukturoitu	haastatte-

lu	astioiden	käytöstä	ja	ruokailusta	veneessä,	

joka	antaisi	lähtökohtia	suunnittelulle.	Vaikka	

olisinkin	ottanut	laajemman	otoksen	haasta-

teltavia	ja	pyrkinyt	yleistämään	haastattelujen	

tuloksia	kaikkiin	veneilijöihin,	on	myös	selvää,	

ettei	yhdellä	astiastolla	kuitenkaan	pysty	rat-

kaisemaan	jokaisen	veneilijän	jokaista	vene-

keittiössään	kohtaamaa	haastetta,	saati	miel-

lyttämään	visuaalisesti	kaikkia.	Olen	ottanut	

haastattelut	huomioon	suunnittelussa,	mutta	

tehnyt	ratkaisut	itsenäisesti	ja	ajoittain	luot-

tanut	enemmän	omaan	visuaaliseen	näkemyk-

seeni	kuin	haastattelutuloksiin.

Tein	marraskuussa	2012	kolme	haastatte-

lua,	joista	kahdessa	kysymyksiin	vastasi	yksi	

henkilö	ja	yhdessä	mukana	oli	yhdessä	pur-

jehtiva	pariskunta.	Haastateltavat	löytyivät	

ottamalla	yhteyttä	pääkaupunkiseudun	pur-

jehdusseuroihin.	En	tuntenut	etukäteen	yhtä-

kään	haastateltavista	ja	olinkin	todella	ilah-

tunut	siitä,	miten	ystävällisesti	he	suostuivat	

haastatteluun	ja	järjestivät	sille	aikaa.	On	toki	

todennäköistä,	että	veneastiastoa	koskeviin	

haastatteluihin	lähti	mukaan	ihmisiä,	jotka	

ovat	muutenkin	kiinnostuneita	visuaalisista	

asioista.	Monella	tuntui	esimerkiksi	olevan	

selkeä	esteettinen	maku	myös	muilla	elämän	

osa-alueilla	kuin	veneilyssä.

Yhdellä	haastateltavista	oli	moottorivene	

ja	kahdella	purjevene.	Mukana	olleet	purjeh-

tijat	olivat	purjehtineet	jo	useamman	vuosi-

kymmenen.	He	viettivät	pääosan	kesälomas-

taan	vesillä.	Kaikki	haastatellut	purjehtijat	

veneilivät	pääosin	Suomen	saaristossa,	jossa	

lähestulkoon	aina	pääsee	yöksi	kiinnittymään	

rantaan.	Yksi	purjehtijoista	oli	kuitenkin	lisäk-

si	ollut	mukana	pitkillä	purjehduksilla	Atlantin	

yli,	joilla	olosuhteet	ovat	luonnollisesti	huo-

mattavasti	vaativammat	ja	ruokahuolto	täytyy	

suunnitella	huolellisesti.	Haastatellut	purjeh-

tijat	purjehtivat	nykyään	pääosin	puolisonsa	

kanssa,	mutta	olivat	lasten	ollessa	pieniä	pur-

jehtineet	perheensä	kanssa.	Moottoriveneili-

jällä	puolestaan	oli	nyt	kaksi	yläkouluikäistä	

lasta,	joiden	kanssa	hän	ja	hänen	puolisonsa	

veneilivät.	Hän	oli	harrastanut	veneilyä	viiti-

sen	vuotta	ja	teki	perheensä	kanssa	kesäisin	

useita	reissuja,	joista	pisimmät	olivat	yleen-

sä	noin	viikon	mittaisia.

Vaikka	kaikkien	haastateltavien	elämänti-

lanteet	olivat	erilaisia	ja	heidän	veneilyhar-

rastuksillaan	oli	erilaisia	painotuksia,	astioihin	

ja	ruokailuun	kohdistuvat	tarpeet	osoittautui-

vat	yllättävän	samankaltaisiksi.	Tässä	mieles-

sä	näinkin	suppea,	kolmen	haastattelun	aineisto	

tuntui	riittävältä,	sillä	kaikissa	haastatteluissa	

nousi	esiin	samoja,	keskeisiä	tarpeita,	joita	

veneastioita	hankittaessa	oli	kohdattu.	Näihin	

tarpeisiin	ei	juuri	tuntunut	olevan	olemassa	

valmiita	ratkaisuja	markkinoilla.
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Käytin	strukturoitua	haastattelumenetelmää,	

jossa	haastattelu	nojasi	ennalta	laatimiini	ky-

symyksiin	(Liite	1).	En	toimittanut	kysymyksiä	

haastateltaville	etukäteen	eivätkä	he	missään	

vaiheessa	myöskään	nähneet	kysymyslistaa.	

Kysymysjärjestys	vaihtelee	hieman	haastatte-

lujen	välillä,	koska	esitin	kysymyksiä	siinä	jär-

jestyksessä,	jossa	se	tuntui	keskustelun	ete-

nemisen	mukaan	luontevalta.	

Kysymysten	päätavoitteena	oli	selvittää,	

missä	kaikissa	tilanteissa	astioita	veneessä	

käytetään	ja	miten.	Kävin	astioiden	käyttöti-

lanteita	yksityiskohtaisesti	läpi	selvittääkseni,	

käytetäänkö	niitä	tavoilla,	jotka	itselleni	eivät	

tulisi	mieleen.	Astioiden	käyttöä	ja	säilytystä	

koskevien	peruskysymysten	lisäksi	kysyin	esi-

merkiksi,	käytetäänkö	astioita	myös	kannel-

la,	syödäänkö	purjehtimisen	aikana	ja	odotta-

vatko	likaiset	astiat	välillä	tiskausta	jossakin.	

Lisäksi	kysyin,	minkälaista	ruokaa	veneessä	

valmistetaan	ja	millaisissa	tilanteissa.	Pyrin	

pitämään	kysymykset	mahdollisimman	avoi-

mina,	jotta	oma	käsitykseni	astioihin	liittyvis-

tä	tarpeista	ei	ohjailisi	keskustelua.	

Astioiden	käyttötapojen	lisäksi	selvitin	pa-

rilla	kysymyksellä	purjehtijoiden	visuaalisia	

mieltymyksiä	ja	toiveita	veneen	sisustuksen	

ja	tyylin	suhteen.	Olin	kiinnostunut	erityisesti	

siitä,	toivoivatko	veneilijät	veneen	sisustuk-

sen	nimenomaan	henkivän	perinteistä	me-

rellisyyttä	raitoineen	ja	kompassi-,	köysi-	ja	

ankkurikuvioineen.	Itse	koen	tällaisen	meri-

henkisyyden	vähän	tunkkaiseksi	ja	mielikuvi-

tuksettomaksi.	Olinkin	utelias	sen	suhteen,	

pitävätkö	edes	purjehtijat	siitä.	Olin	ottanut	

omaksi	lähtökohdakseni	”merihenkisen”	es-

tetiikan	käsittelyn	uudella	ja	tuoreella	taval-

la	jo	opinnäyteprojektia	hahmotellessani.	Otin	

kuitenkin	huomioon,	että	tätä	lähtökohtaa	

saattaisi	olla	tarpeen	muuttaa,	jos	suunnit-

telun	kohderyhmä	olisi	ehdottomasti	perin-

teisen	meriestetiikan	kannalla.	
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Haastatteluiden 
tulokset
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Esittelen	haastattelujen	tuloksia	kokonaisuu-

tena.	Painotan	käsittelyä	erityisesti	niihin	esiin	

nousseisiin	asioihin,	joilla	on	selkeä	yhteys	

veneessä	käytettävien	astioiden	suunnitte-

luun.	Suunnitteluprosessin	käsittelyn	yhte-

ydessä	tarkennan,	miten	päädyin	ottamaan	

nämä	seikat	huomioon	astioiden	muotoilussa.		

Ensimmäiseksi	käsittelen	haastateltavi-

en	veneitään	varten	tekemiä	astia-	ja	osin	

myös	ruoanlaittovälinevalintoja.	Toiseksi	sel-

vennän	haastateltavien	ruoanvalmistustapoja	

sekä	ruokailua	ja	tiskaamista	veneessä.	Tä-

män	jälkeen	perehdyn	oman	suunnittelutyöni	

kannalta	ehkä	keskeisimpään	asiaan,	veneas-

tioiden	materiaaliin	ja	muotoon	liittyviin	tar-

peisiin	ja	haasteisiin.	Käsittelen	tätä	sekä	sen	

pohjalta,	miten	haastateltavat	kommentoivat	

materiaaleja	ja	muotoja	haastatteluissa,	et-

tä	sen	pohjalta,	mitä	heidän	tekemänsä	as-

tiavalinnat	asiasta	kertovat.	Lopuksi	käsitte-

len	haastateltavien	esiin	nostamia	visuaalisia	

mieltymyksiä	ja	veneastioilta	toivottua	tyyliä.

Astiavalinnat,	ruokailu	ja		

astioiden	säilytys	veneessä

Haastateltavilla	oli	veneessä	mukanaan	ruo-

kailuastiat	4-8	hengelle.	Yhdellä	−	helppoutta	

ja	särkymättömyyttä	arvostavalla	−	haasta-

teltavalla	oli	käytössään	pääosin	kertakäyt-

töastioita	sekä	melamiinista	tai	muovista	val-

mistetut	kahvimukit	sekä	kirkkaat	viini-	ja	

samppanjalasit.	Toinen	pariskunta	oli	myös-

kin	päätynyt	melamiinisiin	astioihin,	mutta	

käytti	pelkästään	kestoastioita.	Kahvimukit	

olivat	kuitenkin	posliinia	ja	lasit	lasia.	Alun	

perin	muoviset	kahvimukit	olivat	vaihtuneet	

posliinisiin,	koska	kahvi	pinttyy	muoviin	hel-

posti.	Myös	lautaset	oli	40	vuoden	purjehdus-

uralla	vaihdettu	kertaalleen	kulumisen	takia.	

Kolmannella	haastateltavalla	puolestaan	oli	

käytössään	Arabian	suurtalousastiasto,	joka	oli	

haastateltavan	käsityksen	mukaan	alun	perin	

suunniteltu	Tanskan	armeijaa	varten	(haasta-

teltava	oli	saanut	astiat	lahjaksi	työskennelty-

ään	astiaston	mainoskuvauksissa).	Astiaston	

kaikkien	osien	reunassa	oli	porrastus,	joiden	

avulla	ne	pinoutuivat	tukevasti.	Laseina	oli	

erinomaisesti	pinoutuvat	Aleksi	Kuokan	(ent.	

Perälä)	Iittalalle	suunnittelemat	Ote-lasit.	

Kaikilla	haastateltavilla	oli	lisäksi	mukanaan	

veneen	kaappeihin,	omalle	liedelle	ja	syöjien	

määrään	sovitettu	valikoima	kattiloita,	pan-

nuja	ja	tarjoiluastioita	(tyypillisesti	1-2	ma-

talaa	vatia	sekä	pari	salaatti-	tai	sekoitus-

kulhoa).	Kaikki	käyttivät	veneessä	tavallisia,	

metallisia	ruokailuvälineitä.

Astioita	säilytettiin	venekeittiöiden	liukuo-

vella	tai	magneettilukolla	varustetulla	ovella	

suljettavissa	kaapeissa.	Tarvittaessa	astioi-

ta	suojattiin	liikkumiselta	ja	kilinältä	vaah-

tomuovilevyn	avulla.	Purjehdittaessahan	ve-

ne	on	suurimman	osan	aikaa	kallellaan	joten	

on	tärkeää	varmistaa,	etteivät	tavarat	pääse	

heittelehtimään	hytissä.	Veneiden	säilytysti-

la	on	lähes	aina	kotikeittiötä	rajallisempi,	ja	

kaikissa	haasteluissa	nousikin	esiin	tavaroi-

den	säilytys	sisäkkäin	sekä	astioiden	pinou-

tuvuuden	merkitys.	Moni	myös	mainitsi,	et-

tä	veneiden	kaappitilat	ovat	usein	kapeita	ja	

syviä	tai	muuten	erikoisen	mallisia.	Venees-

sä	ei	nimittäin	jätetä	yhtään	kuutiosentti-

metriä	käyttämättä,	vaan	säilytystilojen	ul-

koreuna	noudattelee	usein	veneen	pohjan	ja	

laitojen	muotoa.

Veneiden	astiavalikoimasta	puhuttaessa	

kaikki	haastateltavat	huomauttivat,	että	ve-

neet	yleensä	tyhjennetään	syksyisin	ja	tavarat	

taas	viedään	veneeseen	keväisin.	Kaikki	koki-

vat	suuren	tavaramäärän	siirtämisen	työlääksi	
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ja	sanoivat,	että	astioidenkin	suhteen	on	pa-

rempi,	mitä	kevyempiä	ne	ovat.	Kantamisen	

lisäksi	työlästä	on	varmistaa,	että	kaikki	tar-

peellinen	varmasti	tulee	veneeseen	mukaan.	

Tästä	syystä	haastateltavilla	oli	venetavarat	

selkeästi	erikseen	ja	ne	pidettiin	veneessä	ko-

ko	kesän	ajan,	jotta	joka	kerta	vesille	lähties-

sä	ei	tarvinnut	haalia	tavaroita	kotoa	ja	pa-

kata	erikseen.	

Haastateltavat	laittoivat	monipuolisesti	

ruokaa	veneissään.	Yhdelle	helppous	ja	loman	

tuntu	oli	tärkeää,	joten	hän	suosi	ruoanlai-

tossa	mutkattomuutta	ja	simppeleitä	resep-

tejä.	Toisella	puolestaan	oli	veneessään	jopa	

uuni	ja	tarvikkeita	lihamyllystä	lähtien,	joten	

veneessä	valmistettiin	niin	mustikkapiirakkaa	

kuin	kalapulliakin.	Kaikki	haastateltavat	ker-

toivat	syövänsä	veneellä	paljon	kalaa,	jota	saa	

satamien	kalakaupoista	ja	-tiskeiltä.	Kesällä	

nautittiin	myös	uusista	perunoista,	sillistä	ja	

salaateista.	Sinänsä	laitettavan	ruoan	tyypillä	

ei	ole	juuri	vaikutusta	käytettäviin	ruokailuas-

tioihin.	Joka	tapauksessa	astiat	on	suunnitel-

tava	siten,	että	niistä	voi	nauttia	kaikkia	ylei-

simpiä	ruokalajeja	–	kalaa,	pihvejä,	pastaa,	

salaattia,	keittoja,	wokkeja	ja	niin	edelleen.

Ainoastaan	yksi	haastateltava	kertoi	te-

kevänsä	ruokaa	myös	purjehduksen	aikana.	

Usein	ruoka	oli	tällöin	esivalmisteltu	edellise-

nä	iltana.	Kulkiessa	nautittavan	ruoan	tulee	

olla	sellaista,	että	sen	syömiseen	tarvitaan	

korkeintaan	kahta	kättä.	Ruoka	syödään	lu-

sikalla	tai	haarukalla	kulhosta.	Kulhoa	ei	voi	

useimmiten	veneessä	laskea	turvallisesti	mi-

hinkään	ja	se	kädessä	pitää	tarvittaessa	pys-

tyä	liikkumaan.	Tämä	on	syytä	huomioida	as-

tiasarjan	suunnittelussa	sisällyttämällä	siihen	

kulho	tai	lautanen,	joka	soveltuu	mahdollisim-

man	monipuolisesti	erilaisten	ruokien	syömi-

seen	ja	jossa	ruoka	ei	jäähdy	kovin	nopeas-

ti	ulkoilmassa.

Muut	haastateltavat	söivät	liikkeellä	olles-

saan	vain	välipaloja.	Kahvit	ja	teet	keitettiin	

aamulla	valmiiksi	termospulloon	ja	päivän	ai-

kana	syötiin	voileipiä	tai	muita	helposti	nau-

tittavia	välipaloja.	Mukeja	lukuun	ottamatta	

astioita	ei	siis	ollut	tarvetta	ottaa	esiin	veneen	

heittelehtiessä	tai	ollessa	kallellaan,	vaan	nii-

tä	käytettiin	pääasiassa	iltaisin,	kun	oltiin	tu-

kevasti	kiinni	laiturissa.	Tällöin	vaatimukset	

astioiden	kestävyydellekin	ovat	vähäisempiä.	

Tiskaamisessa	haastateltavilla	oli	erilaisia	

käytäntöjä.	Tiskaamaan	päästiin	pääsään-

töisesti	veneen	ollessa	satamassa,	koska	tis-

kausvesiä	ei	voi	heittää	mereen,	vaan	ne	täy-

tyy	voida	kaataa	maihin.	Usein	venesatamissa	

onkin	tiskauspaikkoja,	joihin	tiskit	kuljetetaan	

ämpärissä.	Olin	etukäteen	ajatellut,	että	ve-

neessä	saattaisi	olla	käytössä	eri	mallisia	kui-

vaustelineitä	kuin	kotikeittiössä	ja	astioiden	

välisäilytys	niissä	tai	likaisina	pesua	odotta-

massa	saattaisi	vaatia	joitain	erityisiä	muo-

toilullisia	ratkaisuja.	

Toisella	purjehtivista	pariskunnista	olikin	

tapana	säilöä	tiskit	vatiin	kannen	alle	silloin,	

kun	pysähdyttiin	yöksi	paikkoihin,	joissa	ei	

ollut	tiskausmahdollisuutta.	Tällöin	astioiden	

täytyy	kestää	säilytyksen	aiheuttamat	pienet	

kolhut.	Muutoin	astioiden	kuivaamiseen	tai	säi-

lyttämiseen	ei	kuitenkaan	tuntunut	liittyvän	

mitään	kotikeittiöstä	poikkeavaa:	astiat	joko	

levitettiin	koottavaan	telineeseen	tai	astiapyyh-

keelle	kuivumaan	tai	vaihtoehtoisesti	kuivattiin	

heti	kaappiin,	jos	matkaan	oltiin	lähdössä	pian.
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Yksi haastatel-
tavista antoi 
minun ystäväl-
lisesti kuvata 
veneensä keit-
tiötä. Veneiden 
kaapit ja laa-
tikostot ovat 
useimmiten ka-
peita, mikä on 
hyvä huomioda 
astioiden suun-
nittelussa.
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Vaatimukset	muodon	ja	tyylin	suhteen

Astioiden	muodosta	puhuttaessa	kaikki	haas-

tateltavat	sanoivat	pinoutuvuuden	olevan	eh-

doton	ominaisuus	veneen	astioissa,	sillä	venei-

den	kaappitilat	ovat	rajallisia.	Lisäksi	tiiviisti	

pinoutuvat	astiat	pysyvät	paremmin	yhdes-

sä	eivätkä	liiku	kaapeissa.	Keraamista	suur-

talousastioita	veneessään	käyttävän	haasta-

teltavan	mukaan	reunan	porrastus	on	hyvä	

tapa	toteuttaa	pinoutuminen:	pino	on	riittä-

vän	tiukka,	pysyy	tukevasti	pystyssä	eikä	he-

lise	kaapissa.	Samalla	astiat	eivät	kuitenkaan	

jumiudu	kiinni	toisiinsa,	kuten	käy	joskus	esi-

merkiksi	Kartio-lasin	tyyppisten,	vinoreunais-

ten	astioiden	kanssa.	

Haastatteluissa	kävi	ilmi,	että	veneilijät	

ovat	ilmeisesti	ymmärtäneet	pyöreästä	muo-

dosta	poikkeavan	ruokalautasen	hienouden.	

Työskennellessäni	Iittalan	tehtaanmyymälässä	

ja	yrittäessäni	kannustaa	esimerkiksi	pieneen	

asuntoon	astioita	etsiviä	asiakkaita	kokeile-

maan	soikion	tai	neliön	muotoisia	ruokalauta-

sia	sain	huomata,	että	pyöreän	lautasen	kon-

ventio	on	ihmisten	mielissä	hyvin	vahva.	Moni	

mieltää	pyöreästä	poikkeavan,	laakean	astian	

tarjoiluastiaksi	eikä	mahdolliseksi	ruokalau-

taseksi.	Haastatelluista	veneilijöistä	monilla	

kuitenkin	oli	(tai	oli	ollut)	käytössään	soikeita	

tai	neliön	tai	suorakaiteen	muotoisia	ruoka-	

ja	aamiaislautasia.	Soikea	tai	suorakulmion	

muotoinen	lautanen	mahtuu	veneen	pieniin	

kaappeihin	paremmin.	Lisäksi	se	vie	vähem-

män	tilaa	veneen	usein	kapealta	ruokapöy-

dältä,	jolloin	kaikkien	syöjien	lautaset	ja	tar-

joiluastiat	mahtuvat	sille	paremmin.

Tiiviin	säilytettävyyden	lisäksi	astioilta	toi-

vottiin	monikäyttöisyyttä.	Yksi	haastateltavis-

ta	nosti	esimerkiksi	monikäyttöisestä	astias-

ta	Iittalan	Ego-sarjan	maitokahvimukin,	joka	

kulhomaisen	muotonsa	ja	perinteisestä	mu-

kista	poikkeavan	korvaratkaisunsa	ansiosta	

soveltuu	hyvin	myös	tarjoilukulhoksi	tai	vaik-

kapa	alkukeiton	syömiseen.	Hän	suosi	venees-

sä	myös	isokokoisia	kahvimukeja	–	osin	sik-

si,	että	maitokahvi	tarvitsee	enemmän	tilaa,	

mutta	myös	siksi,	että	mukista	voi	tarjoilla	

muutakin,	kuten	jogurttia	ja	mysliä.	Toisella	

haastateltavalla	puolestaan	oli	ollut	venees-

sä	käytössä	Fiskarsin	melamiininen	astiasar-

ja,	jossa	pikkulautasen	sai	painettua	kulhon	

päälle	tiiviiksi	kanneksi.

Kuten	edellä	totesin,	halusin	selvittää,	pi-

tävätkö	edes	veneilijät	erityisemmin	perin-

teistä	meriestetiikkaa	henkivistä	kuoseista	ja	

esineistä.	Tietenkään	neljän	osallistujan	vasta-

ukset	eivät	ole	yleistettävissä	kaikkiin	veneili-

jöihin,	mutta	omiin	haastatteluihini	valikoitu-

neiden	osalta	asia	oli	selvä:	kukaan	ei	pitänyt	

alleviivaavasta	merihenkisyydestä.	Kenenkään	

mielestä	veneen	ei	myöskään	tarvinnut	olla	

selkeästi	kodista	erottuva	oma	maailmansa,	

vaan	he	sisustivat	sitä	samalla	tavalla	kuin	ko-

tiaankin.	Toki	veneessä	käytännöllisyys	ja	ti-

lan	rajallisuus	sanelivat	ratkaisuja	enemmän.

Useassa	haastattelussa	tuli	esille,	että	as-

tioihin	voisi	mahdollisesti	tuoda	merihenki-

syyttä	viitteenomaisesti:	”Merihenkisyys	voi	

olla	joku	hauska	pieni	detalji	eli	mukin	ei	tar-

vitse	olla	täynnä	ankkurinkuvia	tai	joka	pul-

lonavaajan	solmun	muotoinen,	ei	tarvitse	ol-

la	niin	”in	your	face”.	Eli	(merihenkisyys)	voi	

olla	hienovaraisempaakin	eikä	kliseemäistä.”	

Yliampuvaa	kuviollisuutta	vieroksuttiin	kaikis-

sa	haastatteluissa:	”korkeintaan	joku	hiusvii-

va	voi	olla.”	Kaikki	olivat	päätyneet	valitse-

maan	veneeseensä	valkoisia	astioita.	Joillekin	

se	tuntui	ainoalta	sopivalta	väriltä,	toiset	taas	
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eivät	olisi	sulkeneet	muitakaan	yksivärisiä	as-

tioita	pois,	mutta	niitä	etsittäessä	vain	val-

koisia	oli	ollut	tarjolla.	Pääasia	heille	oli,	että	

ruoka	näytti	hyvältä	valitun	värisessä	astias-

sa.	Veneastioilta	toivottuun	värimaailmaan	ja	

tyyliin	liitettiin	sellaisia	sanoja	kuin	simppeli-

ys,	yksinkertaisuus,	luonnon	värit,	modernius,	

neutraalius,	tyylikkyys	ja	ajattomuus.	Omaan	

makuunsa	haastateltavat	viittasivat	sanoilla	

”esteetikko”,	”puristi”	ja	”minimalisti”.	Es-

teettisesti	epätoivottuja	asioita	olivat	”jyrk-

kä	väri”,	”väkinäiset	puna-siniset	kuviot”	ja	

”kikerrykset”.

Astioiden	kestävyydestä

Veneastioita	valittaessa	ensimmäiseksi	kritee-

riksi	tuntui	nousevan	kestävyys.	Kertakäyt-

töisiä	ja	muovisia	lautasia	veneeseen	hankki-

neet	perustelivat	valinnan	juuri	sillä,	etteivät	

lautaset	voisi	särkyä.	Toisella	näistä	haasta-

teltavista	oli	kuitenkin	veneessä	käytössään	

posliiniset	mukit	ja	lasiset	lasit,	toisella	puo-

lestaan	lasinen	(tosin	muovisuojuksella	va-

rustettu)	espressopannu.	

Toisaalta	haastateltavalla,	jolla	oli	ollut	

käytössään	posliininen	suurtalousastiasto	jo	

30	vuotta,	ei	ollut	tänä	aikana	mennyt	muu-

tamaa	katkennutta	kahvikupin	korvaa	lukuun	

ottamatta	mitään	rikki.	Niilläkin,	joilla	oli	pos-

liiniset	mukit	ja	lasista	valmistetut	juomalasit,	

oli	kuulemma	yli	40	vuoden	purjehdusuralla	

särkynyt	”hyvin	vähän	mitään”.	Purjehtivilla	

pariskunnilla	oli	mukanaan	lasista	valmiste-

tut	samppanja-	tai	viinilasit,	vaikka	viinilasi-

en	ohut	materiaali	on	nimenomaisen	helpos-

ti	särkyvää	(toisella	lasit	olikin	tästä	syystä	

hankittu	kirpputorilta).

Posliinin	ja	lasin	maine	helposti	särkyvinä	

materiaaleina	on	vahva,	mutta	kuten	venei-

lijöiden	käytännön	kokemukset	osoittavat,	

eivät	lasiset	ja	posliiniset	esineetkään	aivan	

pienestä	mene	rikki.	Muoviakaan	ei	pidetty	

käytännön	kannalta	täysin	ongelmattomana,	

koska	erityisesti	kahvi,	tee	ja	rasvaiset	ruo-

at	pinttyvät	siihen.	Keraamisen	astian	kes-

tävyys	puolestaan	riippuu	materiaalin	ohella	

suuresti	myös	astian	muodosta,	rakenteesta	

ja	paksuudesta.	Suljetut	muodot	ja	rakennet-

ta	vahvistavat	muotoratkaisut,	kuten	astian	

reunan	porrastus	sekä	esimerkiksi	kaksinker-

taiset	jalkarenkaat	lisäävät	astian	kestävyyttä.	

Esimerkiksi	suurtalousastiat	saattavat	kestää	

jopa	putoamisen	lattialle.	

Haastateltavien	kommentit	veneastioil-

ta	vaaditusta	kestävyydestä	tuntuivat	ole-

van	hieman	ristiriidassa	heidän	tekemiensä	

käytännön	valintojen	kanssa.	Ne	saattoivat	

myös	perustua	enemmän	mielikuvaan,	kuin	

todelliseen	kestävyyden	arviointiin.	Särky-

mättömyyttä	arvostavat,	muovisiin	lautasiin	

päätyneet	veneilijät	olivat	kuitenkin	valin-

neet	veneeseen	myös	lasisia	juoma-	ja	viini-

laseja.	Pohdin,	miksi	juuri	lautasissa	oli	pää-

dytty	muovisiin	särkymisvaaran	takia,	mutta	

juoma-astioilta	tätä	riskiä	sallittiin	parem-

min.	Ihmiset	kuitenkin	yleisesti	ottaen	juovat	

nesteitä	enemmän	ja	useammin	kuin	syövät	

lämpimiä	aterioita,	joten	mukit	ja	lasit	ovat	

itse	asiassa	paljossa	käytössä	alttiimpia	pu-

toamisille	kuin	lautaset.

Selvästi	astioihin	liittyykin	muita	merki-

tyksiä	ja	arvoja,	jotka	menevät	kestävyyden	

edelle.	Moni	sanoi,	ettei	esimerkiksi	viini	mais-

tu	samalta	muovisesta,	kuin	lasisesta	lasista.	

Pelkän	maun	lisäksi	kyse	on	varmasti	myös	pe-

rinteistä,	tottumuksista	ja	eri	materiaaleihin	

liittyvistä	mielikuvista.	Särkymisen	uhallakin	

kahvi	halutaan	juoda	kodikkaasti	keraamisesta	

mukista.	Ulkona	vietetyn	päivän	jälkeen	ruo-

kailu	on	illan	kohokohta	ja	moni	haastatelta-
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va	panostikin	ruoanlaittoon	myös		veneessä.	

Veneellä	ollaan	kuitenkin	lomalla	rentoutu-

massa,	joten	harva	haluaa	silloin	syödä	pel-

kästään	pussimuonaa	peltilautaselta.	Mukana	

kulkevat	viinilasit	ja	espressopannut	tarjoa-

vat	luksusta	ja	nautintoa	myös	vene-elämään.

Sinänsä	ei	ole	syytä	olettaa,	että	venees-

sä	olevat	astiat	olisivat	oleellisesti	alttiimpia	

putoamisille	kuin	kotikeittiön	astiat.	Venees-

sä	astioita	on	rajallinen	määrä	ja	niitä	käyte-

tään	huolellisemmin	yksi	kerrallaan	kuin	koto-

na,	jolloin	astioita	ei	tule	pinottua	esimerkiksi	

huteriin	kasoihin	tiskialtaaseen	odottamaan	

pesua	tai	unohdettua	lasia	pöydänkulmalle,	

josta	varomaton	käsi	saattaa	huitaista	sen	

alas.	Useimmiten	syödään	silloin,	kun	vene	on	

kiinni	maissa	ja	liikkeellä	ollessakin	siten,	et-

tä	astia	on	koko	syömisen	ajan	kädessä.	Keik-

kumisvaaran	takia	veneastiat	usein	myös	tis-

kataan	ja	kuivataan	heti	kaappiin	tai	kootaan	

turvalliseen	paikkaan	odottamaan	tiskausta.	

Toisaalta	veneen	astioiden	täytyy	kyllä	kes-

tää	jonkin	verran	kolhuja,	eli	aivan	ohuita	ne	

eivät	voi	olla.	Huolellisesta	pinoamisesta	huo-

limatta	ne	saattavat	liikahdella	kaapin	seiniä	

tai	muita	tavaroita	vasten	veneen	kallistuessa	

äkillisesti	esimerkiksi	luovittaessa.	On	myös	

huomioitava,	että	vaikka	haastateltavien	ma-

teriaalivalinnat	saattoivatkin	perustua	enem-

män	mielikuviin	kuin	todellisen	kestävyyden	ja	

käyttötilanteiden	arviointiin,	useimmilla	muil-

lakin	veneeseen	astioita	hankkivilla	on	luul-

tavasti	samoja	mielikuvia,	jotka	vaikuttavat	

heidän	ostopäätöksiinsä.	Tässä	mielessä	koh-

deryhmän	käsityksiä	ei	voi	sivuuttaa.

Haastattelujen	vaikutus	suunnitteluun

Sain	haastatteluista	taustatietoa,	jonka	on	

aivan	oleellisessa	roolissa	onnistuneen	ve-

neastiaston	suunnittelussa.	Haastattelujen	

ansiosta	ymmärsin	esimerkiksi,	että	vaikka	

veneastioiden	tulee	kestää	kolhuja	ja	suun-

nittelussa	tulee	välttää	helposti	särkyviä	yksi-

tyiskohtia,	kuten	kupin	korvia,	astioiden	fyy-

sinen	kestävyys	ei	olekaan	aivan	niin	suuressa	

roolissa	kuin	olin	etukäteen	kuvitellut.	Haas-

tatteluista	kun	ilmeni,	että	useimmiten	ve-

neessä	syödään	sen	ollessa	paikoillaan.	Riit-

tää,	että	astiat	kestävät	säilytyksen	ajoittain	

heittelehtivissä	oloissa	veneen	kaapeissa.	Sen	

sijaan	niiden	ei	tarvitse	kestää	jatkuvaa	lente-

lyä	lattialle.	Sain	haastatteluista	vahvistusta	

myös	useimmille	etukäteisoletuksilleni	vene-

astioiden	käytöstä.	Suunnittelun	tärkeimpänä	

tavoitteena	on,	että	veneilijät	kokisivat	asti-

aston	omakseen	niin	visuaalisesti	kuin	käy-

tännön	kannalta.	

Haastatteluiden	tekeminen	ei	kuitenkaan	

poista	suunnittelijan	itsenäisen	roolin	mer-

kitystä.	En	usko,	että	onnistunein	lopputulos	

syntyy	haastattelutulosten	sanelemana,	vaan	

pyrin	suunnittelijana	käymään	vuoropuhe-

lua	haastatteluissa	esiin	nousseiden	asioiden	

kanssa.	Ajoittain	on	tarpeen	käsitellä	tulok-

sia	myös	kriittisesti.	Kuten	kaikissa	kulutta-

ja-	ja	käyttäjätutkimuksissa,	näitäkin	haas-

tatteluja	tulkittaessa	on	muistettava,	että	

haastateltavien	on	vaikeaa	esittää	toiveita	

sellaisista	ratkaisuista,	joita	markkinoilla	ei	

yleisesti	ole.		Erilaisia	haasteita	on	mahdol-

lista	ratkaista	myös	useilla	eri	tavoilla	ja	jos-

kus	on	mahdollista	löytää	myös	täysin	uusia	

tapoja	sovittaa	eri	tarpeet	yhteen.	
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Haastattelujen	perusteella	keskeisimmät	tar-

peet,	jotka	veneastioiden	suunnittelussa	täy-

tyy	ratkaista,	ovat	pieneen	tilaan	mahtuminen	

ja	kestävyys.	Tarpeesta	sovittaa	astiat	rajalli-

siin	tiloihin	seuraa,	että	niiden	kannattaa	ol-

la	hyvin	pinoutuvia	ja	muotoiltu	siten,	ettei	

muoto	vie	turhaa	tilaa.	Pinoutuvuus	edesaut-

taa	myös	astioiden	pysymistä	ehjänä,	koska	

astiat	suojaavat	toisiaan	pinossa	ja	pysyvät	

yhdessä	nipussa	paremmin	paikallaan,	vaik-

ka	vene	heilahtelisi.	Astioiden	tulee	myös	olla	

monikäyttöisiä	toisaalta	siksi,	että	niitä	tar-

vitsee	vähemmän,	kun	samaa	astiaa	voi	käyt-

tää	moneen,	toisaalta	siksi,	että	tällöin	jokai-

nen	veneeseen	valittu	esine	on	tehokkaassa	

käytössä	ja	rajattua	astiamäärää	on	helpom-

pi	käsitellä	pienessä	tilassa.

Mielestäni	käytännön	haasteet	hyvin	huo-

mioivien	astiastojen	–	esimerkiksi	suurtalou-

sastiastojen	–	ulkonäköä	vaivaa	usein	turha	

teknisyys.	Myös	Helena	Leppänen	huomauttaa	

vanhainkodin	astiaston	suunnittelua	taustoit-

tavassa	väitöskirjassaan,	että	suomalaisissa	

suurtalousastioissa	on	jämähdetty	kliinisen	

valkoisiin,	persoonattomiin,	ja	ulkonäöltään	

hieman	kömpelöihin	ratkaisuihin,	jotka	kyllä	

pinoutuvat	hyvin	ja	kestävät	käytössä,	mut-

ta	jättävät	käyttäjänsä	vaille	tunnekokemusta	

(2006,	45–48).	Tällaisena	voi	pitää	esimer-

kiksi	käyttäjätutkimuksen	yhteydessä	käsitel-

tyä	Fortea.	Otinkin	oman	suunnitteluni	tavoit-

teeksi	paitsi	käytännöllisyyden,	myös	astioiden	

sympaattisuuden.	Päätin,	että	esimerkiksi	vä-

rityksen	ja	kuvioinnin	osalta	astiaston	tulee	

selkeästi	”mennä	johonkin	suuntaan”.	Asti-

aston	ei	tarvitse	miellyttää	kaikkia.	Pääasia	

on,	että	se	miellyttää	joitakin	käyttäjiä	niin	

paljon,	että	astiat	hankittuaan	he	käyttävät	

niitä	pitkään.

Päätin	jo	varhaisessa	vaiheessa,	että	asti-

astoni	koostuu	ruokalautasesta,	kulhosta	ja	

mukista.	Minimissään	näistä	osista	koostuva	

astiasto	riittää	kaikentyyppisten	ruokien,	niin	

keiton	kuin	pihvinkin	nauttimiseen.	Toki	tässä	

tapauksessa	suunnittelutyön	laajuutta	rajoit-

taa	myös	opinnäytteen	laajuus.	

Suunnitteluprosessin	ensimmäisenä	vaihee-

na	oli	astioiden	materiaalin	valinta,	sillä	ma-

teriaali	vaikuttaa	oleellisesti	esineiden	muo-

toon	ja	määrittelee	valmistustekniikan.	Kuten	

haastatteluja	käsittelevässä	kappaleessa	to-

tesin,	useampi	haastattelemistani	veneilijöis-

tä	oli	valinnut	ainakin	lautasten	materiaaliksi	

muovin,	koska	se	on	kestävää.	Juuri	muovias-

tioita	tuntuukin	olevan	retkeilyastioiksi	tar-

jolla.	Tämän	vuoksi	hylkäsin	omassa	suunni-

telmassani	muovin	jo	varhaisessa	vaiheessa,	

sillä	halusin	tuoda	suunnitelmallani	jonkin	uu-

den	vaihtoehdon	veneilijöille.	

Keramiikka-	ja	lasitaiteen	opiskelijana	ke-

ramiikka	tuntui	luontevalta	materiaalivaihto-

ehdolta.	Ajatusta	tukivat	yhden	haastatelta-

van	erinomaiset	kokemukset	siitä	valmistetun	

suurtalousastiaston	käytöstä	veneessä.	To-

tesin,	että	mikäli	päätyisin	valitsemaan	ma-

teriaaliksi	keramiikan,	astioiden	muodon	ja	

rakenteen	kestävyyteen	tulisi	kiinnittää	eri-

tyistä	huomiota.	Keramiikan	huonona	puole-

na	on	paino.	Erityisesti	paksut,	kestävät	ke-

raamiset	astiat	painavat	väistämättä	muista	

materiaaleista	valmistettuja	enemmän.	Hyvä-

nä	puolena	taas	on	hygieenisyys,	helppo	puh-

distettavuus	ja	lämmönsäilytyskyky.

Metallit	tuntuivat	myös	varteenotettaval-

ta	materiaalivaihtoehdolta.	Astiat	olisi	voinut	

valmistaa	esimerkiksi	emaloidusta	metallista	

tai	alumiinista.	Metallien	etuna	on	keveys	ja	

kestävyys.	Niiden	puhdistaminen	on	myöskin	
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helpompaa	kuin	muovin	ja	tuntu	on	”astia-

maisempi”,	hieman	arvokkaampi	kuin	muovi-

astioissa.	Huonona	puolena	taas	on	metallien	

hyvä	lämmönjohtokyky:	astia	kuumenee	sa-

lamannopeasti	sormia	polttavaksi	ja	toisaal-

ta	metalliastiassa	ruoka	jäähtyy	ulkoilmassa	

erittäin	nopeasti.	Tällöin	metalli	sopii	huonosti	

materiaaliksi	esimerkiksi	keittokulhoon,	josta	

ruokaa	nautittaisiin	myös	purjehduksen	aika-

na.	Mikäli	laajentaisin	astiastosuunnitelmaa-

ni	esimerkiksi	tarjoiluosiin,	emaloitu	metalli	

tai	mattaharjattu	alumiini	olisivat	keveytensä	

ja	helpon	säilytettävyytensä	vuoksi	kuitenkin	

hyviä	materiaalivaihtoehtoja	niihin.	Tarjoilu-

astioitahan	ei	yleensä	ole	tarpeen	ottaa	esiin	

muutoin	kuin	pääruokailun	yhteydessä	illalla	

veneen	ollessa	paikoillaan.	

Päädyin	lopulta	suunnittelemaan	astiat	ke-

ramiikasta	ennen	kaikkea	materiaaliin	liit-

tyvien	mielikuvien	vuoksi.	Veneessä	ruokailu	

on	usein	päivän	kohokohta,	kuten	yleensä-

kin	ulkoilmassa	vietetyn	päivän	jälkeen.	Toi-

saalta	ruoanlaitto	veneessä	vaatii	enemmän	

vaivannäköä	kuin	kotona.	Halusin	suunnitella	

kauniita	astioita	korostamaan	ruokailuhetken	

erityisyyttä	ja	rentoutumista	purjehduspäi-

vän	jälkeen.	Keramiikka	tuntui	sopivan	tähän	

parhaiten,	sillä	se	on	materiaalina	juhlavam-

pi	kuin	muovi	tai	metalli.	Se	on	myös	perin-

teisin	materiaali	ruokailuastioille	samoin	kuin	

lasi	on	perinteisin	materiaali	kylmän	juoman	

juoma-astioille.	

Myös	kotona	astiat	ovat	useimmiten	ke-

ramiikkaa,	joten	ajattelin	siitä	valmistettu-

jen	astioiden	korostavan	veneen	kodikkuutta.	

Ajatuksena	on,	että	veneruokailun	ei	tarvit-

se	olla	väliaikainen,	huonompi	korvike	koto-

na	ruokailulle,	vaan	siitä	voi	nauttia	samalla	

tavalla.	Muoviastiat	ja	varsinkin	kertakäyttö-

astiat	tuntuisivat	turhaan	korostavan	järjes-

telyn	väliaikaisuutta.	Posliinin	käytölle	löytyy	

perusteita	myös	alan	kirjallisuudesta.	Norma-

nin	mukaan	esineiden	materiaali,	tässä	tapa-

uksessa	keramiikka,	edustaa	ruokailun	tradi-

tioita	ja	sosiaalista	merkitystä.	Ennen	kaikkea	

kauniista,	huolellisesti	valmistetuista	esineis-

tä	tulee	hyvä	mieli,	joka	edesauttaa	sitä,	että	

astioita	tulee	käsiteltyä	huolellisesti	ja	arvos-

tavasti.	(Norman,	2004,	s.17-20).

Sarjallisuus	–	ei	orjallisuutta

Koska	kyseessä	on	astiasto,	on	tyypillistä,	et-

tä	sen	osilla	on	yhteisiä	piirteitä.	Piirsin	aluksi	

hyvinkin	orjallisesti	samaan	sarjaan	kuuluvia	

astioita.	Kehittelin	esimerkiksi	mielestäni	ihan	

lystikkään	ajatuksen	hivenen	purjeen	muotoa	

muistuttavasta,	vinosta	reunasta,	joka	tekisi	

astiapinosta	elävänäköisen.	Vaikka	rationaa-

lisesti	ajateltuna	sarjalliset	kyhäelmäni	olivat	

melko	kekseliäitä	ja	noudattivat	astiasarjan	

yhtenäisyyden	periaatteita,	jokin	niissä	tun-

tui	väkinäiseltä.	Tunnetta	vahvisti	ohjaajani	

Nathalie	Lahdenmäen	neuvo,	että	kannattaa	

suunnitella	itselleen	rehellisesti.	Tämän	roh-

kaisemana	päätin,	etten	ala	valmistaa	proto-

tyyppejä	astioista,	joita	en	itse	valitsisi	omaan	

kaappiin.	Joidenkin	ideoideni	kohdalla	en	pys-

tynyt	järjellä	perustelemaan,	miksi	astia	ei	

näyttänyt	houkuttelevalta,	mutta	päätin	jo-

ka	tapauksessa	luottaa	tähän	rehelliseen	in-

tuitioon.	Vaikka	astiasarja	ei	olekaan	minua	

itseäni	varten	suunniteltu,	täytyy	minun	voi-

da	seistä	sen	takana.

Suunnittelun	edetessä	mielessäni	voimis-

tui	ajatus,	että	astiat	saisivat	olla	keskenään	

mieluummin	visuaalisia	sukulaisia	kuin	ident-

tisiä	sisaruksia.	Pidän	yleisesti	ottaen	aasia-

laisvaikutteisesta	kattaustyylistä,	jossa	eri-

laisia	astioita	yhdistellään	surutta	keskenään.	

Omista	kaapeistani	löytyy	niin	japanilaisia	as-
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Luonnoksia mu-
kia varten. Va-
semmassa ylä-
kulmassa oleva 
versio oli jonkin 
aikaa harkin-
nassa toteutet-
tavaksi mukiksi, 
koska pidin sen 
muotoa kaunii-
na. Porrastetulla 
reunalla varus-
tettu muki pi-
noutuu kuitenkin 
paremmin.
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tioita,	Iittalaa	kuin	kirpputorilöytöjä.	Yhdiste-

levä	kattaustapa	joustaa	mielestäni	paremmin	

eri	tilanteissa,	tyyliä	on	helpompi	päivittää	ja	

se	on	vähemmän	altis	kyllästymisille.	Ennen	

kaikkea	lopputulos	on	usein	kutsuvampi	kuin	

sotilaallisesti	yhdestä	sarjasta	koottu	katta-

us.	Yhdisteltävyys	ja	päivitettävyys	ovat	myös	

astioiden	emotionaalisen	kestävyyden	kannal-

ta	toivottavia	ominaisuuksia:	esineet	mukau-

tuvat	uudelleen	yhdistelemällä	muuttuvaan	

makuun	ja	identiteettiin.	Lisäksi	niiden	vä-

lille	muodostuu	tarinallisia	kerroksia	ja	yllä-

tyksellisyyttä,	joka	on	omiaan	vahvistamaan	

esineisiin	liittyvää	tunnesidettä	(Chapman,	

2005,	65–67).	

Sarjan	astioista	tulikin	ilmeisimmiltä	piir-

teiltään	aika	eri	näköisiä	–	yksi	on	pyöreä,	

yksi	neliskanttinen	ja	yhdessä	on	pinoutumista	

helpottava	porrastus.	Suunnittelin	astioiden	

mittasuhteet	kuitenkin	toisiinsa	sopiviksi	ja	

pyrin	mahdollisuuksien	mukaan	käyttämään	

muun	muassa	samanlaista	kaarta	eri	osien	

reunoissa.	Mukit	ja	kulhot	mahtuu	esimer-

kiksi	halutessaan	pinoamaan	juuri	sopivasti	

lautaspinon	päälle.	

Korvaton	muki

Haastattelujen	perusteella	päätin,	että	mukin	

tulisi	olla	korvaton,	sillä	lähestulkoon	ainoita	

asioita,	joita	haastateltavilla	oli	veneissään	

hajonnut,	olivat	keraamisten	kahvimukien	kor-

vat.	Yhdellä	haastateltavista	oli	ollut	myös	

vaikeuksia	löytää	kunnolla	pinoutuvia	posliini-

sia	mukeja,	sillä	usein	korvan	sijoittelu	tekee	

tiiviistä	pinoamisesta	mahdotonta.	Korvatto-

muudesta	kuitenkin	aiheutuu,	että	mukista	

täytyy	pitää	kiinni	jostain	muusta	kohdasta	

kuin	korvasta.	Keraamisen	mukin	runko	puo-

lestaan	kuumenee,	kun	siihen	kaataa	nestettä.	

Ryhdyin	pohtimaan,	voisiko	rungosta	erottaa	

jonkin	kohdan	siten,	ettei	se	kuumenisi.	Kun	

samalla	luonnostelin	pinoutuvien	muotojen	

eri	vaihtoehtoja	keksin,	että	jos	pinoutumi-

sen	toteuttaisi	porrastuksen	avulla,	portaan	

alareunasta	voisi	tehdä	onton.	Tällöin	kohta,	

josta	mukista	ottaisi	luontevimmin	kiinni	ei	

olisi	suorassa	kontaktissa	kuumaa	nestettä	si-

sältävään	mukiin	eikä	välttämättä	kuumenisi.	

Porrastettu	tapa	toteuttaa	mukin	pinou-

tuminen	on	melko	perinteinen	ja	vastaavan	

muotoisia	esineitä	on	runsaasti	markkinoil-

la.	Muista	materiaaleista	valmistettuja	esi-

merkkejä	ovat	vaikkapa	monille	lapsuudesta	

tuttu	Fiskarsin	muovinen	Sarvis-muki,	Saa-

ra	Hopean	pinoutuvat	lasit	tai	Aleksi	Kuokan	

Ote-lasit.	Porrasmainen	pinoutuminen	näyt-

tää	omasta	mielestäni	usein	hieman	teknisel-

tä.	Suunnittelutyöni	tavoitteena	oli	kuitenkin	

esineiden	sympaattisuus.	Yritin	löytää	mukiin	

jotain	uutta	mittasuhteiden	kautta.	Huomasin,	

että	liioitellun	leveä	muki	itse	asiassa	näyt-

tää	sympaattiselta	ja	yllättävän	uudenlaisel-

ta.	Kehittelemäni	ontto	ratkaisu	reunassa	en-

tisestään	korostaa	mittasuhteita	ja	ratkaisun	

erilaisuutta	olemassa	oleviin	vaihtoehtoihin	

nähden.	Reunan	kuumenemattomuus	tuo	mu-

kiin	myös	erilaisen	toiminnallisen	ominaisuu-

den	markkinoilla	oleviin	ratkaisuihin	nähden.		

Parissa	haastattelussa	toivottiin	mukilta	

reilua	kokoa,	jotta	siihen	mahtuu	riittävästi	

teetä	tai	maitokahvia.	Yksi	haastateltava	myös	

ehdotti,	että	mukin	muodon	olisi	hyvä	hou-

kutella	tarjoamaan	siitä	muutakin	kuin	juo-

mia,	esimerkiksi	jugurttia	ja	mysliä.	Mielestäni	

mukin	leveä	muoto	sopiikin	juuri	monipuoli-

seen	käyttöön.	Mukin	ensimmäisestä	proto-

tyypistä	tuli	tilavuudeltaan	hieman	liian	pie-

ni,	mutta	tulevaisuudessa	aion	kehittää	siitä	

hieman	suuremman,	reilun	3	desilitraa	vetä-

vän	version.	Mukin	reilusta	koosta	ei	ainakaan	
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liene	haittaa,	sillä	tilavuus	ehkäisee	nesteen	

läikkymistä,	jos	sitä	on	mukissa	vähemmän.	

Astiasuunnittelun	trendi	on	joka	tapaukses-

sa	menossa	kahvi-	ja	teekuppien	yhdistämistä	

kohti.	Perinteisten,	tassillisten	kahvikuppien	

pikkuruinen	koko	on	perintöä	ajoilta,	jolloin	

kahvi	oli	kallista	ja	harvemmin	saatavissa.	Nyt	

trendi	on	menossa	tästä	poispäin,	mutta	toki	

pieneen,	siroon	ja	hienostuneelta	tuntuvaan	

kokoon	saatetaan	joskus	myöhemmin	palata.	

Veneympäristöön	tassit	tai	kovin	pieni	koko	

kuitenkin	sopivat	huonosti.

Syvä	kulho

Astiastossani	kulho	toimii	myös	keittolau-

tasena.	Ylipäätään	laakea	keittolautanen	on	

mielestäni	turha	ja	epäkäytännöllinen:	neste	

loiskuu	siitä	lautasta	kannettaessa	helpos-

ti	kotioloissakin,	saati	sitten	veneessä.	Kulho	

sopii	myös	pastan,	wokin	ja	salaattien	tar-

joamiseen.	

Haastattelutulosten	pohjalta	veneeseen	

suunniteltavassa	kulhossa	huomioitavaa	on,	

että	ruoka	ei	saisi	jäähtyä	siinä	kovin	nope-

asti.	Jos	liikkeellä	oltaessa	ruokaillaan,	ruo-

ka	syödään	tällöin	aina	kulhosta,	koska	kulho	

pysyy	yhdessä	kädessä	ja	toisella	voi	hätä-

tapauksessa	vaikka	sitten	ohjata.	Päätinkin	

muotoilla	kulhosta	syvän	ja	pyöreäpohjaisen,	

jolloin	sitä	on	helppo	pidellä	yhdessä	kädessä.	

Syvässä	kulhossa	ruoka	ei	myöskään	jäähdy	

niin	nopeasti	ulkoilmassa.	Jäähtymisen	kan-

nalta	tärkeää	on	myös	riittävän	paksu	reuna.	

Yhdellä	haastateltavalla	oli	tapana	kylmällä	

säällä	esilämmittää	posliiniset	keittokulhot	

kuumassa	vedessä,	mikä	lieneekin	kaikkein	

paras	tapa	varmistaa	ruoan	pysyminen	läm-

pimänä	koko	ruokailun	ajan.	

Halusin	kulhosta	syvän	ja	suuaukoltaan	ka-

peahkon	jäähtymisen	ehkäisemiseksi.	Samal-

la	kuitenkin	siihen	piti	jäädä	riittävän	suuri	

pohja,	jotta	kulhopino	pysyy	tukevasti	pys-

tyssä	veneen	kaapissa.	Tämä	yhdistelmä	tar-

koitti,	että	kulhon	reunoista	tulisi	väkisinkin	

melko	jyrkät.	Kulhon	suunnittelussa	haasta-

vinta	olikin	hioa	reunan	kaari	sellaiseksi,	että	

nämä	ominaisuudet	täyttyvät,	mutta	kulhot	

pinoutuvat	silti	hyvin.	Onnistuin	muodon	vii-

laamisessa	mielestäni	hyvin	ja	kulhot	pinou-

tuvat	syvemmälle	sisäkkäin,	kuin	muodon	pe-

rusteella	voisi	ehkä	olettaa.	

Kapea	lautanen

Kuten	haastattelutulosten	yhteydessä	mai-

nitsin,	veneilijät	tuntuvat	hyväksyneen,	että	

lautanen	voi	olla	myös	muuta	kuin	pyöreä.	

Aloin	pian	luonnostella	myös	pyöreästä	poik-

keavia	lautasia,	sillä	ne	mahtuvat	paremmin	

niin	kapeaan	kaappiin	kuin	pöydällekin.	Kri-

teerinä	matalalle	lautaselle	kuitenkin	oli,	et-

tä	siitä	pitää	pystyä	syömään	haarukalla	ja	

veitsellä	mukavasti	myös	enemmän	lautas-

pinta-alaa	vieviä	kesäisiä	ruokia,	kuten	kalaa	

ja	pihvejä.	Siikafileen	mitoitus	toimikin	leik-

kisänä	mittatikkuna	lautaselle.	

Erimallisia	pitkuloita	luonnosteltuani	pää-

dyin	suorakaiteen	muotoon.	Se	yksinkertai-

sesti	näytti	mielestäni	kauneimmalta.	Suo-

rakaide	myös	minimoi	hukkatilan	kaapissa,	

kun	sen	ympärille	ei	jää	tyhjää	tilaa	hyllyn-

kulmiin.		Huomasin,	että	suorakaide	toimii	

hauskasti	myös	aamiaislautasena	tai	minitar-

jottimena,	jonka	päälle	voi	kattaa	esimerkik-

si	voileivän	ja	kahvikupin	tai	jogurttikulhon.	

Näin	veneeseen	ei	ehkä	olisi	edes	välttämä-

töntä	hankkia	erillisiä	leipälautasia.	Pääruo-

an	yhteydessä	esimerkiksi	lisäkesalaatin	voi	

tarjoilla	myös	kulhosta.	
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140 x 272 x 35 mm
paksuus 3-5mm



36

Mielestäni	suunnittelemistani	astioista	muo-

dostuu	yksinkertainen,	kaunis	ja	ennen	kaik-

kea	rehellinen	kokonaisuus.	Jätin	väkinäisen	

sarjallisuuden	rakentamisen	pois.	Jokainen	osa	

on	Chapmanin	hengessä	vähän	kuin	oma	tari-

nansa	kehystarinan,	eli	veneeseen	soveltuvien	

astioiden	sisällä.	Kuviosuunnittelulla	astias-

toon	voi	tuoda	lisää	yhtenäisyyttä	tai	toisaal-

ta	muokkausmahdollisuuksia.	Tulevaisuudessa	

sarjaa	voisi	täydentää	esimerkiksi	tarjoiluosil-

la.	Tarjoiluastiat	ovat	suurikokoisempia,	joten	

niiden	materiaali	voisi	olla	jokin	muu	kuin	ke-

ramiikka,	jotta	astiastosta	ei	tule	liian	paina-

vaa.	Sarjaan	sopisi	hyvin	esimerkiksi	matala,	

lautasen	muotoa	noudatteleva,	mattaharja-

tusta	alumiinista	valmistettu	tarjoiluastia	ka-

lalle.	Lisäksi	veneastiaston	salaattikulho	voisi	

kenties	olla	pyöreän	sijaan	soikea,	jolloin	se	

myöskin	mahtuisi	kaappiin	helpommin.	Ruoan	

säilöminen	nousi	esiin	useassa	haastattelus-

sa,	joten	olisi	pohtimisen	arvoista,	pystyisi-

kö	kulholle	kehittelemään	myöhemmin	tiiviin	

kansiratkaisun.
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Kuosit &  
pakkaukset
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Kaikki	haastateltavat	käyttivät	veneessään	

valkoisia	astioita.	Osalle	se	oli	tietoinen	va-

linta,	osa	olisi	mielellään	käyttänyt	muunkin	

värisiä,	mutta	vain	valkoisia	oli	ollut	tarjol-

la.	Kaikki	toivoivat	astioilta	kuitenkin	yksin-

kertaisuutta.	

Kuvioiden	suhteen	turvauduin	kenties	eni-

ten	itsenäiseen	näkemykseeni	muotoilijana	ja	

päätin	toimia	jossain	määrin	haastattelutulos-

ten	ja	teorioiden	ohitse.	Käyttäjätutkimusten	

yhteydessä	on	hyvä	muistaa,	että	ne	keskit-

tyvät	yleensä	menneisiin	käyttökokemuksiin.	

Käyttäjät	harvoin	voivat	ehdottaa	tai	suositella	

sellaisia	ratkaisuita,	joita	ei	vielä	ole	olemassa.	

Mielestäni	veneily-	ja	retkeilyastioiden	mark-

kinoilta	ei	löytynyt	tyylikkäitä,	kuviollisia	vaih-

toehtoja.	Ne	astiat,	joissa	kuvioita	oli,	olivat	

poikkeuksetta	räikeitä	ja	jopa	taitamattomas-

ti	toteutettuja.	Lautasten	reunat	oli	täytetty	

ankkurinkuvilla	ja	köysillä,	enkä	hämmäste-

le,	jos	sellaisia	nähdessään	tekee	mieli	valita	

mieluummin	valkoisia	astioita.

Suunnittelemieni	kuosien	tavoitteena	oli	

haastaa	perinteinen	merihenkisyys	ja	toteut-

taa	se	raikkaalla	ja	tuoreella	tavalla.	Olin	

määritellyt	merihenkisyyden	uudistamisen	

yhdeksi	tavoitteeksi	jo	opinnäytettä	aloittaes-

sani.	Ilahduinkin,	kun	haastatteluissa	ilmeni,	

että	kaikki	haastateltavat	pitivät	perinteistä	

puna-sini-valkoista	merihenkisyyttä	tunkkai-

sena	ja	aikansa	eläneenä.	Kokosin	suunnitte-

lun	aluksi	itselleni	”ei	ainakaan	tällaista”	–	

inspiraatiotaulun	kamalimmista	meriaiheisista	

virityksistä,	joiden	kuvia	pystyin	löytämään.	

Halusin	suunnitella	veneastiaston	osista	

valkoisten	lisäksi	kuviollisia	ja	yksivärisiä	ver-

sioita.	Näin	käyttäjä	voi	valita	astioihinsa	ma-

kunsa	mukaan	värikkyyttä	tai	pitäytyä	val-

koisessa,	jos	se	tuntuu	itselle	läheisimmältä.	

Saatuani	muutaman	onnistuneen	kuviosuun-

nitelman	aikaiseksi	huomasin,	että	ne	toivat	

varsin	pelkistettyyn		astiastooni	huomatta-

vasti	lisää	luonnetta	ja	leikkisyyttä.

Kuten	aiemmin	mainitsin,	pidän	itse	yhdis-

televästä	kattaustavasta,	joka	on	peräisin	aa-

sialaisista	kulttuureista.	Nykyään	toki	monen	

länsimaisenkin	astiamerkin	sarjat,	kuten	Iitta-

lan,	Muuton	tai	Rörstrandin	uudemmat	sarjat	

on	rakennettu	yhdisteltävyyttä	silmälläpitäen.	

Yhdisteltävyys	palvelee	myös	päivitettävyyt-

tä,	jolloin	koko	astiastoa	ei	tule	vaihtaneeksi	

niin	helposti,	jos	maku	muuttuu,	kyllästyy,	tai	

muuttuva	identiteetti	tuntuu	vaativan	muu-

toksia	esineympäristöön.	

Suunnittelijana	kuosien	toteutus	oli	minul-

le	selvästi	haastavin	tehtävä	muotoiluproses-

sissa.	Minulla	on	hyvä	muodontaju,	mutta	en	

ole	koskaan	pitänyt	itseäni	kuvin	kummoise-

na	kuvittajana.	Sitkeän	luonnostelun	tulokse-

na	kuosivaihtoehdot	alkoivat	kuitenkin	hah-

mottua.	Kuoseilleni	oli	yhteistä	abstraktius	ja	

vahvat	värit.		Mielestäni	vahvat		ja	kirkkaat	

sävyt	sopivat	hyvin	väriläikäksi	karun	kaunii-

seen,	sinisen,	valkoisen	ja	harmaan	hallitse-

maan	suomalaiseen	saaristomaisemaan.

Miellyin	lopulta	itse	eniten	kahteen	viit-

teellisesti	meriaiheiseen	kuosiin,	joista	toinen	

koostuu	pelkistä	puoliympyröistä	ja	kolmiois-

ta,	jotka	muodostavat	aallokkoja	tai	veneen	

purjeita	muistuttavan	raidan.	Toisen	kuosin	

taas	kehitin	vanhoissa	kartoissa	esiintyvän	

kompassiruusun	pohjalta.	Tähän	herkempään	

kuosiin	sopi	mielestäni	murretumpi	värimaa-

ilma	ja	mahdollisesti	myös	mattapintaisen	

mustan	lasitteen	tai	värjätyn	valumassan	yh-

distäminen.

Kuosit	ja	niihin	sovittamani	värimaailmat	

olivat	keskenään	hyvin	erilaisia,	mutta	niis-

sä	oli	molemmissa	tavoittelemaani	vahvuut-

ta.	Minun	olikin	vaikea	valita	niiden	väliltä.	
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Suomalainen 
saaristomai-
sema on karun 
kaunis ja niuk-
kavärinen. Kirk-
kaat, heleät sä-
vyt sopivat sitä 
täydentämään, 
samaan tapaan  
kuin keltaiset 
lossit, joita nä-
kee silloin täl-
löin sinises-
sä maisemassa 
tai  värikkäät 
uimapuvut ja 
pyyhkeet kuivu-
massa ranta-
kalliolla.
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Lopulta	päädyin	kuitenkin	aaltokuosiin,	koska	se	

oli	kenties	rohkeampi	ja	riskejä	ottavampi	kuin	

minulle	tyypillinen	kädenjälki,	ja	halusin	haastaa	

myös	itseäni	suunnittelijana.	Lisäksi	aaltokuo-

si	on	kokonaan	teollisesti	toteutettavissa,	mikä	

oli	työni	lähtökohta.	Kompassikuosilliset	astiat	

puolestaan	olisivat	vaatineet	useamman	mas-

san	tai	lasitteen	yhdistämistä	samassa	astias-

sa,	mikä	olisi	ongelmallista	teollisen	tuotanto-

prosessin	kannalta.

Suunnittelemani	kuosit	sopivat	hieman	eri	

kohderyhmille.	Aaltokuosissa	on	”perhe	retkellä”	

-tunnelmaa,	kun	taas	kompassikuosin	ja	materi-

aalivaihtelun	avulla	astiastossa	olisi	ollut	enem-

män	käsityön	henkeä	ja	ylellisyyttä.	Kompassi-

kuosi	sopisi	ehkä	paremmin	hillityille	aikuisille	

purjehtijoille	tai	vaikkapa	puuveneharrastajille,	

joiden	veneissä	kaikkien	yksityiskohtien	tulee	olla	

tip	top.	Aaltokuosiinkin	saa	kuitenkin	lisää	vah-

vuutta,	maskuliinisuutta	ja	tyylikkyyttä	yhdis-

telemällä	joukkoon	värillisiä,	valkoisia	ja	mustia	

astioita.	Parasta	kuosissa	on	kenties	se,	että	se	

on	tyyliltään	jotain	aivan	muuta	kuin	perintei-

nen	merihenkisyys.
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Kuviosuunnitelma.
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Pakkausten	suunnittelu

Kaikki	haastateltavat	mainitsivat,	että	kaikki-

en	tavaroiden	kuljettaminen	veneeseen	ja	siel-

tä	pois	syksyisin	ja	keväisin	on	työlästä.	Tava-

roita	ei	kuitenkaan	voi	jättää	ainakaan	ulkona	

pressun	alla	säilytettävään	veneeseen	talveksi	

homehtumisvaaran	vuoksi.	Astioilta	toivottiin	

siksi	keveyttä.	Keksin,	että	asiaa	auttaisi,	jos	

suunnittelisin	astioille	kassin	ja	pakkaukset,	

joissa	ne	olisi	helppo	kuljettaa	veneelle	ja	pois.	

Riittäisi,	että	muistaa	napata	yhden	kassin	

olalle	ja	kaikki	ruokailuastiat	tulisivat	samalla	

otetuksi	mukaan.	Veneellä	ollessa	kassi	voisi	

sitten	toimia	esimerkiksi	kauppakassina.	As-

tioiden	pakkaukset	myös	auttaisivat	astioita	

pysymään	tiiviissä	pinossa	kaapissa	ja	ehkäi-

sisivät	niitä	kilisemästä	toisiaan	vasten.	Näin	

veneilijöiden	tähän	asti	käyttämiä	superlonin	

palasia	ja	muita	pehmusteita	astiakaapissa	ei	

enää	tarvittaisi.

Mikäli	veneellä	lähdetään	liikkeelle	pian	

ruokailun	jälkeen,	astiat	kuivataan	heti	tis-

kaamisen	jälkeen	kaappiin.	Astiat	saattavat	

jäädä	nopean	kuivaamisen	jäljiltä	hieman	kos-

teiksi,	joten	pakkausten	on	syytä	olla	jossain	

määrin	hengittäviä.	Retkeillessä	ja	vaeltaes-

sa	olen	huomannut,	että	paras	tapa	säilyt-

tää	astioita	on	laittaa	ne	puuvillapussiin,	jos-

sa	ne	kuivuvat	itsekseen,	vaikka	niihin	olisikin	

jäänyt	kosteutta.	Keinukuitupussit	sen	sijaan	

muuttuvat	nopeasti	limaisiksi	ja	epähygieeni-

siksi.	Totesinkin,	että	puuvilla	tai	pellava	olisi	

astioiden	säilytyspusseille	paras	vaihtoehto.	

Pusseja	suunnitellessa	huomasin,	että	on	

vaikea	määritellä	veneilijöillä	mukana	olevaa	

astioiden	lukumäärää	tarkasti.	Pakkaus	pitäisi	

kuitenkin	pystyä	kiristämään	jollakin	tavalla,	

jotta	se	ehkäisee	astioiden	kilinää	kaapissa.	

Sain	inspiraationi	vaihtelevalle	astiamäärälle	

sopivaan	suojapussiin	espressokahvipaketista.	

Kahvipaketin	suuaukkoon	oli	kiinnitetty	me-

talliset	siivekkeet,	joiden	avulla	pussin	pystyi	

rullaamaan	tiiviisti	kahvi	ympärille	ja	kiinnit-

tämään	riippumatta	siitä,	paljonko	kahvia	on	

paketissa	jäljellä.	Hoksasin,	että	samaa	aja-

tusta	voisi	käyttää	astiapusseissa.	Pussi	sul-

jettaisiin	rullaamalla	sen	suuaukko	astioiden	

yläreunaan	saakka	ja	kiristämällä	suuauk-

koon	kiinnitetty	kuminauha	astioiden	ympä-

rille.	Kuminauhassa	voisi	olla	pituuden	säätö	

neppareilla,	jolloin	sama	pussi	sopisi	esimer-

kiksi	2-6	mukille	tai	kulholle.
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Prototyyppien	valmistus

Opinnäytetyöni	keskittyy	kestävän	tuotesuun-

nittelun	lähtökohtiin,	käyttäjätiedon	hyödyn-

tämiseen	ja	veneastiaston	sunnitteluproses-

siin.	Tavoitteena	on	teollisesti	valmistettava	

tuote.	Astioiden	prototyypit	konkretisoivat	

suunnitelmaa	ja	tekevät	siitä	elävän,	mut-

ta	eivät	olisi	itse	suunnitelman	kannalta	si-

nänsä	välttämättömiä,	vaan	esimerkiksi	3D-

mallit	voisivat	ajaa	lähes	saman	asian.	Työni	

painotuksen	vuoksi	en	sisällytä	prototyyppi-

en	valmistuksen	seikkaperäistä	kuvausta	työ-

hön,	vaan	käyn	sen	vain	pääpiirteissään	läpi.	

Prototyyppien	materiaalina	on	Arabian	teh-

taan	aiemmin	käyttämä	valusavi	(nk.	”vitro-

posliini”),	joka	on	eräänlainen	kivitavaramas-

san	ja	posliinin	risteytys.	Materiaali	vastaa	

hyvin	teollisuudessa	käytössä	olevia	keraa-

misia	astiamateriaaleja.	Kulho	kannattaisi	to-

sin	teollisessa	prosessissa	valmistaa	formaa-

malla,	jolloin	se	säilyttäisi	poltossa	muotonsa	

paremmin	vääntymättä,	eikä	jalkarengas	hei-

jastuisi	kulhon	sisäpuolelle.	Nyt	mukin	ja	kul-

hon	prototyypit	valmistettiin	avovaluna.	Tein	

esineistä	ensin	umpinaiset,	todellista	kokoa	

14%	suuremmat	mallineet	kipsidreijalla	esi-

neen	profiililevyn	avulla.	Mallineista	valmis-

tin	muotit	valurenkaineen.	Testattuani	usei-

ta	eri	valuaikoja	totesin,	että	n.	12	minuutin	

valulla	saavutettiin	esineille	sopivin	paksuus.	

Esineet	raakapoltettiin,	lasitettiin	ja	lasitus-

poltettiin	1250	celciusasteessa.

Lautasta	varten	valmistin	umpivalumuotin.	

Prosessi	oli	lautasen	suorakulmaisen	muodon	

vuoksi	pidempi	ja	enemmän	käsityötä	vaativa	

kuin	astiaston	kahden	muun	osan	valmistus,	

johon	voitiin	käyttää	kipsidreijaa.	Valmistin	

ensin	lautasen	sisämuodon	muotolevyn	ja	sitä	

ohjaavan,	laserilla	oikean	malliseksi	leikatun	

suorakulmaisen	levyn	avulla.	Tämän	jälkeen	

sisämuodon	päälle	valettiin	uusi	kipsikerros,	

joka	muotoiltiin	ulkomuodon	profiililevyn	avul-

la	summittaisesti	oikean	muotoiseksi.	Pyöreät	

kulmat	ja	jalkarengas	täytyi	kuitenkin	työs-

tää	lautaseen	käsin.	Lautasen	keskelle	teh-

tiin	kapea	lisäjalka,	jotta	sen	pohja	ei	pääsisi	

notkahtamaan	poltossa.	

Valkoiset	ja	kuviolliset	esineet	lasitettiin	

keramiikka-	ja	lasitaiteen	osaston	kirkkaal-

la	lasitteella.	Siirtokuvat	tilattiin	Englannista	

Digital	Ceramics	–yritykseltä,	joka	valmistaa	

vektori-	ja	pikselitiedostoista	digitaaliteknii-

kalla	keramiikan	siirtokuvia.	Lisäksi	värjäsin	

erän	kirkasta	lasitetta	mustalla	keramiikka-

pigmentillä	ja	lasitin	sarjan	mustat	osat	sillä.	

Tulevaisuudessa	voisi	olla	tarpeellista	testaa-

malla	selvittää	sopiva	resepti	oranssin	ja	tur-

koosin	kulhon	värisävyjä	varten,	jotta	myös	

niistä	voitaisiin	valmistaa	koekappaleet.

Mielestäni	esineiden	prototyypit	onnistuivat	

kohtuullisesti,	mutta	jos	tarkoituksena	olisi	

valmistaa	niitä	itse	piensarjana,	mukia	var-

ten	kannattaisi	valmistaa	umpivalumuotti	ja	

kulhoa	varten	muovausmuotti.	Valitettavasti	

mukin	prototyypissä	mukin	kuumenemisen	es-

tävä	ura	jäi	liian	matalaksi.	Porrastuksen	ala-

reuna	kuumeni	kyllä	hitaammin	kuin	muu	mu-

ki,	mutta	lämpeni	kuitenkin	liikaa,	jotta	siitä	

olisi	voinut	pitää	kiinni.	Mukista	olisikin	hyvä	

valmistaa	paranneltu	prototyyppi	syvemmällä	

uralla,	jotta	idean	toteutumista	voisi	testata	

lopullisesti	käytännössä.	Samalla	mukin	ko-

koa	voisi	hieman	kasvattaa.	Mukien	väliin	jää	

pinossa	myös	hieman	liikaa	tilaa	ja	ne	saatta-

vat	helistä	toisiaan	vasten.	Kiristettävä	pak-
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kaus	kuitenkin	todennäköisesti	ehkäisee	on-

gelmaa	ainakin	osittain.	Ratkaisuna	voisi	olla	

mukin	muodon	muuttaminen	siten,	että	por-

rastuksen	uraa	syvennettäisiin	reilusti,	jolloin	

kapea	alaosa	ulottuisi	ylemmäs	mukin	sisällä	

ja	pitäisi	seuraavan	mukin	pinossa	paikoillaan.

Kulhon	ja	lautasen	prototyypit	onnistuivat	

hyvin.	Erityisen	ilahduttavaa	oli,	että	pinoutu-

minen	toimi	suunnitellusti.	Jyrkkäreunaisuu-

destaan	huolimatta	kulhot	pinoutuvat	hyvin	

pitkälle	sisäkkäin.	Lautaset	pinoutuvat	myös	

tukevasti,	eikä	ylemmän	lautasen	jalkarengas	

silti	osu	alemman	lautasen	pintaan,	mikä	en-

naltaehkäisee	lautasten	naarmuuntumista.	

Kaiken	kaikkiaan	oppimisen	kannalta	tärkeä	

anti	prototyyppien	valmistamisessa	oli	suunni-

telman	testaaminen	käytännössä.	Esimerkiksi	

mittasuhteiden	sopivuudesta	olisi	ollut	vaikea	

saada	täyttä	varmuutta	ilman	prototyyppejä.
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Lopuksi

Tavoitteenani	oli	suunnitella	veneilijän	tar-

peet	hyvin	huomioiva,	käytännöllinen,	kaunis	

ja	sympaattinen	astiasto,	jossa	meriestetiikka	

ratkaistaan	uudella	tavalla.	Tavoitteenani	ei	

ollut	miellyttää	kaikkia	veneilijöitä,	vaan	an-

taa	astiastolle	selkeä	visuaalinen	tyyli,	johon	

osa	veneilijöistä	toivottavasti	tykästyisi	niin	

paljon,	että	he	hankkisivat	astiaston	ja	pitäi-

sivät	sen	käytössää	pitkään.	Halusin	suunni-

tella	mieluummin	jotain	erityistä	kuin	täysin	

yleisluontoista.	

Taustoitin	suunnittelutyötäni	haastatte-

luiden	avulla.	Pääosin	haastattelut	vahvisti-

vat	oletuksiani	veneastiastoon	kohdistuvista	

tarpeista,	mutta	uusia	oivalluksiakin	syntyi.	

Ennen	kaikkea	kuva	astioiden	funktiosta	tar-

kentui	ja	haastattelut	antoivat	ajatuksia	ja	hy-

viä	lähtökohtia	suunnitteluun.	Tavoitteenani	

oli	veneilijöiden	tarpeet	hyvin	huomioon	ot-

tava	astiasto,	jossa	kuitenkin	näkyy	selkeästi	

oma	kädenjälkeni	ja	näkemykseni.	Tarkoitus	

ei	ollut	nojautua	pelkästään	käyttäjätietoon	ja	

käyttäjien	mielipiteisiin,	joten	en	automaat-

tisesti	muuttaisi	astioita,	vaikka	joku	haasta-

teltavistani	ei	esimerkiksi	niiden	visuaalisesta	

kielestä	erityisemmin	innostuisikaan.	

Olisi	kuitenkin	mielenkiintoista	antaa	asti-

asto	joillekin	veneilijöille	koekäyttöön	kesäksi	

ja	kysyä	kokemuksia	siitä	syksyllä.	Haluaisin	

toki	tietää,	miten	tekemäni	ratkaisut	toimi-

vat	käytännössä	ja	ilmenikö	joitain	haasteita,	

joiden	perusteella	astiastoa	olisi	välttämätön-

tä	vielä	muokata.	Vaikka	olenkin	käynyt	muo-

toiluprosessini	aikana	myös	kriittistä	dialogia	

tekemieni	haastatteluiden	tulosten	kanssa,	

tarkoituksenani	ei	missään	tapauksessa	ole	

asettua	käyttäjän	yläpuolelle.	Ennen	kaikkea	

halusin	haastaa	nykyistä	veneisiin	tarjottua	

astiavalikoimaan	ja	ehdottaa	jotain	uutta,	jo-

ta	ei	vielä	ole	markkinoilla.

Vaikka	veneilijöiden	tarpeet	olivat	suun-

nittelutyöni	lähtökohta,	astiasto	voisi	sopia	

myös	muille	kohderyhmille.	Yhtälailla	kuin	ve-

neeseen,	se	on	helppo	napata	kassissa	mu-

kaan	myös	piknikille,	kesämökille	tai	asunto-

vaunuun.	Jos	astiasto	menisi	tuotantoon,	sen	

ensisijainen	myyntipaikka	eivät	välttämättä	

olisikaan	venetarvikeliikkeet,	vaan	myös	de-

signputiikit,	konseptimyymälät	tai	muut	laa-

dukkaat	sisustukseen	ja	elämäntyyliin	erikois-

tuneet	liikkeet.	Tämä	johtuu	pääosin	siitä,	

että	veneilyliikket	ovat	yleensä	erikoistuneet	

veneiden	teknisiin	tarvikkeisiin,	eivät	niinkään	

sisustustuotteisiin.	Yksi	mahdollinen	valmis-

taja,	jolle	sarjaa	voisi	tarjota,	saattaisi	olla	

esimerkiksi	raikkaalla	otteella	skandinaavisia	

sisustuskonsepteja	myyvä	tanskalainen	Hay.

Mielestäni	astiasto	onnistui	kokonaisuutena	

hyvin.	Erityisen	tyytyväinen	olen	kuviorat-

kaisuun,	joka	tuulettaa	sopivasti	perinteis-

tä	meriestetiikkaa.	Myös	pakkaukset	tuovat	

astiastoon	jotain	uutta	ja	tekevät	toivotta-

vasti	astioiden	kuljetuksesta	ja	säilytyksestä	

veneessä	helppoa.	Mielestäni	prosessin	lop-

putuloksessa	yhdistyy	sopivassa	suhteessa	

haastatteluista	saatua	käytännön	tietoa	se-

kä	omaa	visuaalista	näkemystäni.

Suunnittelemieni	astioiden	valkoiset	ver-

siot	ovat	periaatteessa	klassisen	ajattomia.	

Kuvio	puolestaan	on	voimakas,	joten	saattaa	

käydä	niin,	että	siihen	viiden	vuoden	päästä	

kyllästyy,	mutta	toivottavasti	siitä	taas	viiden	

vuoden	päästä	sama	kuvio	miellyttää	silmää.	

Voi	myös	olla,	että	äiti	kyllästyy	voimakasku-

vioiseen	astiastoon,	mutta	se	kelpaa	tyttärel-
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le.	Toisaalta	vene,	vähän	kuten	kesämökkikin,	

on	tavallaan	oma	maailmansa,	jonka	esineet	

ovat	käytössä	vain	siellä	oleskellessa.	Lomal-

la	esineympäristöltään	sallii	ehkä	enemmän	

hulluttelua,	värejä	ja	yllättäviä	yhdistelmiä	

kuin	arkiesineiltä.	Joka	tapauksessa	astias-

to	ja	siihen	liittyvät	pakkaukset	ja	kantokassi	

tulee	toteuttaa	niin	laadukkaasti,	että	ne	voi	

kierrättää	esimerkiksi	kirpputorilla	myymäl-

lä.	Tärkeää	on	myös,	että	astiastoon	sisältyy	

niin	valkoisia,	mustia,	värillisiä	kuin	kuvioitu-

jakin	osia,	jolloin	sitä	voi	muokata	ja	päivit-

tää	maun	vaihdellessa.

Kuosien	suunnittelussa	minulle	oli	kyse	jon-

kinlaisesta	itseni	ylittämisestä.	Olen	opiskellut	

graafista	suunnittelua	ja	aion	jatkaa	opintoja-

ni	alan	maisteriohjelmaan,	mutta	myös	graa-

fisessa	suunnittelussa	vahvuuteni	ovat	muo-

doissa	ja	konsepteissa:	typografiassa,	taitossa	

ja	visuaalisten	ilmeiden	suunnittelussa.	Kuosi-

suunnittelu	kuitenkin	yhdisti	mukavalla	taval-

la	kahta	osaamisaluettani,	graafista	suunnit-

telua	ja	keramiikkaa.	Ehkäpä	tämän	haasteen	

selätettyäni	uskaltaudun	kokeilemaan	jotain	

vastaavaa	myös	tulevaisuudessa.

Kuten	varmaankin	useimmilla	nykymuotoi-

lijoilla,	hienoin	onnistuminen	suunnittelussa	

olisi,	jos	astiasto	onnistuisi	herättämään	niin	

vahvan	tunnesiteen,	että	se	siirtyisi	yhdeltä	

veneilijäsukupolvelta	toiselle.	Kukaan	ei	kui-

tenkaan	tarkasti	tiedä,	miten	emotionaalisesti	

niin	kestävä	tuote	suunnitellaan.	Tämänkään	

astiaston	kohdalla	ei	auta	kuin	odottaa	ajan	

testiä.	On	tärkeää	tarkastella	työn	tuloksia	

paitsi	nyt,	myös	viiden	ja	kymmenen	vuoden	

päästä.	Siten	voi	ymmärtää,	mikä	toimii	ajan	

saatossa	ja	ottaa	siitä	oppia	muotoilijan	työ-

uran	varrella.	

Ekologisuus	on	nykysuunnittelijalle	väis-

tämätön	haaste.	Mielestäni	siihen	kannattaa	

kuitenkin	suhtautua	juuri	sellaisena:	haastee-

na,	ei	ylitsepääsemättömänä	esteenä.	Maa-

ilman	tavaravyöryä	ihmetellessä	kieltämättä	

tulee	joskus	mieleen,	ettei	tänne	pitäisi	suun-

nitella	enää	yhtäkään	esinettä;	ekologisin	teko	

saattaisi	olla	vaihtaa	alaa.	Asian	toinen	puoli	

on,	että	ekologisesti	ja	sosiaalisesti	kestäviä,	

pitkäaikaisen	tunnesiteen	synnyttäviä	esineitä	

ei	voi	oppia	suunnittelemaan	kuin	harjoittele-

malla.	On	yhtälailla	kestämätön	ajatus,	että	

lakkaisimme	kehittämästä	entistä	parempaa	

muotoilua,	joka	vastaa	tarpeisiimme	entis-

täkin	paremmin	aikaa	kestävällä	tavalla.	Jos	

ei	muotoilijalla,	niin	kenellä	sitten	on	näke-

mystä,	millaisten	tuotteiden	valmistukseen	

meidän	tulisi	jatkossa	keskittyä	ja	mitä	puo-

lestaan	jättää	valmistamatta?	Ainoa	tapa	vai-

kuttaa	tulevaisuuteen	on	ottaa	siihen	kantaa.	
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