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Tiivistelmä 
 
Merkittävimmät esineen hajoamiseen tai ennenaikaiseen hylkäämiseen vaikuttavista valinnoista tehdään jo suunnitteluvai-
heessa. Tarkastelen opinnäytteessäni kuinka suunnittelija voi esineen suunnitteluprosessissa tekemillään valinnoilla piden-
tää esineen pitkäikäisyyttä. Produktiona suunnittelin esinesarjan, joka toteuttaa mahdollisimman kattavasti rajaamani pit-
käikäisyyden vaatimusta, käyttöelinikää. 

 
Aloitin pitkäikäisyyteen vaikuttavien tekijöiden tutkimisen haastattelemalla neljää suomalaista suunnittelijaa ja selvittämällä 
heidän suunnitteluprosessinsa vaiheita, suunnitteluperiaatteita sekä arvoja. Haastateltavat nostivat esiin esineen toimivuu-
den ja fyysisten ominaisuuksien, erityisesti materiaalivalintojen, tärkeyden esineen kestävyyden ja pitkäikäisyyden kannalta. 
Toisaalta, pelkkä toimiva esine ei riitä synnyttämään esinekiintymystä esineen ja käyttäjän välille. Siksi suunnittelijan toimin-
ta-aluetta ovat myös esineen tarjoamat elämykset ja mielihyvä. Myös ajaton estetiikka on tärkeä pitkäikäisen esineen edelly-
tys: aikaan sitoutumaton esine miellyttää käyttäjää oletettavasti pitempään kuin tiettyyn aikakauteen sidottu muotoilu. 

 
Kirjallisuuskatsaus tukee haastatteluiden tuloksia. Suunnittelijan mahdollisuudet vaikuttaa esineen käyttöelinikään ovat esi-
neen aineellisen käyttökestävyyden sekä aineettomien esinekiintymyksen ja estetiikan suunnittelussa. Esineen aineelliseen 
käyttökestävyyteen vaikuttavat muun muassa materiaalit, rakenne, osat ja pintakäsittely sekä toiminta ja käytettävyys. Esi-
nekiintymystä vahvistaakseen suunnittelija voi suunnitella esineeseen viitteitä sen käytöstä ja tuoteympäristöstä, osallistaa 
ihminen esineen suunnitteluun kustomoinnilla ja kohdentaa esineen tietylle käyttäjäryhmälle. Esineen esteettinen kestävyys 
perustuu ajattomuuden käsitteeseen. Kauniin kulumisen periaatteella valittu aineellinen olemus pitää esineen uuden oloise-
na kauemmin. 

 
Kokosin tutkimusosuuden tulokset kuudeksi suunnittelun teesiksi, joiden tarkoituksena on toimia suuntaa-antavana sään-
nöstönä esineen pitkäikäisyyden saavuttamisessa. Teesit ovat seuraavat: 

 
1. Suunnittelijan on tiedostettava esineen alkuperäinen tarve. 
2. Esineen fyysinen olemus valitaan tarkoituksenmukaisesti ja pitkäikäisyyttä ajatellen. 
3. Esineet tulee testata niiden lopullisissa käyttöolosuhteissa. 
4. Esine tarjoaa elämyksiä ja mielihyvää. 
5. Suunnittelija on käyttäjän edusmies. 
6. Esineen käyttö ei saa vahingoittaa ihmis- tai eläinkuntaa ja esine on toteutettava ympäristön kantokyvyn rajoissa. 
 

Konkretisoin teesien sisältöä käytäntöön produktio-osuudessa, jonka tavoitteena oli suunnitella mahdollisimman pitkäikäinen 
käyttöesine. Toteutin viiden esineen kannellisen Kirnu-kulhokonseptin, jossa viiden eri materiaalin käyttö esineissä luo usei-
ta materiaalipareja kulhojen ja kansien välille. Kulhosarja on sisäkkäin pinoutuva ja sarjan jokaisella osalla on oma toimin-
tonsa. Kulhojen ja kansien toiminnot on suunniteltu keittiön toimintaympäristöön kattaen toimintaketjun osia ruoan valmis-
tuksesta, tarjoiluun, ruokailuun ja säilytykseen. Materiaalivalinnat antavat viitteitä esineen toiminnasta ja käyttötarkoituksesta 
sekä toteuttavat kauniin kulumisen periaatteita. Kulhojen minimalistisella ja eleettömällä muotoilulla on tavoiteltu esteettistä 
kestävyyttä ja ajattomuutta. 
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Abstract 
 
The most significant decisions that result in product´s degradation or premature discard are made in a de-
sign process. Therefore, the theme of my thesis is to study how a designer can influence to household 
item´s longevity in a positive way. The production phase of the thesis consists of designing and prototyping 
a set of items that meets the demands of longevity in the best possible way. 
 
Firstly, I approached the theme of object longevity by interviewing four Finnish designers. The purpose of 
the interviews was to find out about designers’ design process, design principles and values. The interview-
ees emphasized the importance of product´s function and physical features, especially material choices, on 
the durability and longevity of a product. However, merely a functional object is not enough to provide an 
object attachment for a user. Therefore, designers should pay attention to that a product also evokes imma-
terial experiences and pleasure. The interviewees also mentioned the importance of product`s timeless aes-
thetics, which makes them to withstand changing trends. 
 
Literature review supports the results of the interviews. Designer´s chances to influence on product´s life 
expectancy in use lies on designing durable physical features, pleasurable objects and timeless aesthetics. 
Object´s physical features consist, for example, of material, construction, components, finish, function and 
usability. Designer can increase the level of object attachment by adding references of the object´s use and 
product environment into the item itself, involving the user to the design process by customization and tar-
geting the object to needs of a specific group. The aesthetic durability of the object is based on the concept 
of timelessness which can be achieved, for instance, by following the principles of graceful aging. 
 
From the basis of the research results I compiled six design principles that provide a guideline for designers 
on how to extend the object longevity. The principles are listed below. 
 
1. Be aware of the original need of the object. 
2. Select physical appearance appropriately and with longevity in mind. 
3. Test products in their end-use conditions. 
4. Product must provide experiences and pleasure. 
5. Be a representative of a user. 
6. Note the carrying capacity of the environment. 
 
In the production phase my goal was to design an everyday item, aiming towards longevity by concretizing 
the principles above. The outcome is Kirnu, a set of five containers with lids that covers several basic func-
tions in kitchen: cooking, serving, eating and storing. Five different materials form material pairs in the bowls 
and the lids of the containers and each part has also its own function. Material choices indicate the use and 
purpose of each item. Visually minimalistic containers are made of natural materials, are combinable and 
can be stored within each other. 
 
Keywords  longevity, utility object,  product design, household item, concept, design principle 
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1 JOHDANTO
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Kun esine hajoaa, se jää hyödyttömäksi ja oletettavasti hylätään. Uusia esineitä hanki-
taan, vaikka vanha toimii edelleen. Pitkäikäiset esineet hillitsevät esineiden enneaikaista 
hajoamista ja hylkäämistä. Opinnäytteeni käsittelee suunnittelijan mahdollisuuksia vai-
kuttaa esineen pitkäikäisyyteen suunnitteluprosessissa ja edistää vähemmän, mutta kes-
tävämmän ja laadukkaamman esinemäärän omistamista. Työn tavoitteena on löytää 
konkreettisia toimia, joilla suunnittelija voi pidentää esineen käyttöelinikää.

Aloitin pitkäikäisen esineen tarkastelun haastattelemalla neljää suomalaista suunnitteli-
jaa, joilla on pitkäikäistä esinetuotantoa. Suunnittelijat ovat Arni Aromaa, Simo Heikkilä, 
Harri Koskinen sekä Katriina Nuutinen. Haastattelujen tavoitteena oli selvittää suunnitteli-
joiden suunnitteluprosessin vaiheita ja sisältöä, suunnitteluperiaatteita ja -arvoja sekä hei-
dän käsityksiään esineen pitkäikäisyydestä.

Haastattelutulosten pohjalta kokosin suuntaa-antavan suunnittelun säännöstön avuksi 
pitkäikäisten esineiden suunnitteluun. Säännöstön kuuden teesin tarkoituksena on toimia 
teoriapohjana konseptin suunnittelulle. Perustelen ja täydennän teesien sisältöä kirjalli-
suuslähteillä. Tässä työssä en käsitellyt esinettä ekologisessa mielessä koko sen elinkaa-
ren kautta, vaan tarkastelin teeseissä esineen pitkäikäisyyttä käyttöeliniän näkökulmasta, 
joka on työni keskeisin rajaus. Tarkasteltavana esinealueena on kodin käyttöesineistö ja 
näkökulma on suunnittelijalähtöinen. Produktio-osuuden tavoitteena oli toteuttaa kon-
septissa pitkäikäisyyttä mahdollisimman monipuolisesti eikä niinkään keskittyä esineiden 
teollistamiseen ja valmistettavuuteen. Lisäksi huomioin kuinka ideaali pitkäikäisen esineen 
käyttäjä asennoituu kulutuskulttuuriin.

Produktio-osuuden ideoinnin lähtökohtana oli säilyttäminen, joka kehittyi konseptiksi ko-
din käyttöesinesarjasta, jonka toiminnot on kohdistettu keittiöön. Viisi kannellista kulhoa 
on valmistettu viidestä eri materiaalista, jotka korvaavat useita keittiön käyttöesineitä ruo-
an valmistuksessa, tarjoilussa, ruokailussa sekä säilytyksessä. Kaikilla sarjan osilla on omat 
käyttötarkoituksensa, ne pinoutuvat sisäkkäin ja lisäksi niitä voi käyttää ristiin, mikä tuo 
toiminnallisuudella lisäarvoa kokonaisuuteen. Käytän kulhoissa ja kansissa luonnonmate-
riaaleja, jotka valitsen niiden käyttösoveltuvuuden mukaan.

Kuvailen Kirnu-kulhokonseptin prosessia ideasta konseptiksi sekä jokaisen sarjan osan 
suunnittelun ja valmistus- tai valmistuttamisprosessin etenemistä konkreettiseksi prototyy-
piksi. Käsittelen myös kulhokonseptin sivuamia teemoja monikäyttöisyydestä, tuoteper-
heestä, materiaaliyhdistelmistä sekä sisäkkäisyydestä visuaalisen kartoituksen avulla. Lo-
puksi arvioin suunnittelutyön onnistumista suunnitteluteesien kautta.
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Aloitin esineiden pitkäikäisyyden tarkastelun kysymällä arvostetuilta 
suomalaisilta tuotesuunnittelijoilta heidän menettelytavoistaan suun-
nitteluprosessissa sekä heidän määritelmäänsä pitkäikäiselle esineel-
le. Haastattelujen tarkoituksena oli kerätä ajankohtaista ja havain-
nollistavaa tietoa suunnittelijan säännöstöä varten, sekä selvittää 
mikä suunnittelijan näkökulmasta tekee esineestä pitkäikäisen.

2 SUUNNITTELIJAHAASTATTELUT
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2.1 HAASTATELTAVAT

Haastattelin neljää suomalaista tuotesuunnittelijaa, Arni Aromaata, Simo Heikkilää, Harri 
Koskista ja Katriina Nuutista. Näkökulmat teolliselta muotoilijalta, piensarjatuotannon teki-
jältä, kokeneelta suunnittelijalta, uraansa aloittavalta suunnittelijalta sekä eri sukupuolilta 
tarjosivat tarvittavan monipuolisen otoksen esinesuunnittelijoiden mielipiteitä. Haastatel-
tavien tuotanto on mielestäni pitkäikäisyyteen tähtäävää sekä itseäni suunnittelijana ja 
käyttäjänä viehättävää. Seuraavaksi esittelen jokaisen haastateltavan lyhyesti ja perus-
telen tarkemmin hänen valintaansa haastateltavakseni.

Arni Aromaa (s. 1971) on teollinen muotoilija (TaM/IDBM) ja vuonna 1996 yhdessä Sauli 
Suomelan kanssa perustetun Pentagon Designin toimitusjohtaja. Pentagon Design tarjo-
aa	teollista	muotoilua,	tuotesuunnittelua,	graafista	suunnittelua,	tilasuunnittelua,	palvelu-
muotoilua ja brändäystä. Aromaalla on lisäksi omaa taiteellista tuotantoa. (”Pentagon 
Design sai muotoilun valtionpalkinnon” 2012 ; Pentagon Design 2014)

Arni Aromaan pyysin haastateltavakseni hänen monipuolisen ja laadukkaan tuotanton-
sa vuoksi. Arni Aromaa edustaa haastateltavista teollista muotoilua. Pentagon Designin 
asiakaslistassa on useita tunnettuja suomalaisia yrityksiä ja tuotteet ovat oivaltavia. Pen-
tagon Designin slogan ”Reinventing the everyday” viittaa mielestäni kestävään ja toimi-
vaan arkeen.

1) Flirt-aterimet, Pentagon Design, Hackman
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Harri Koskinen (s. 1970) valmistui muotoilijaksi Taideteollisesta korkeakoulusta (nyk. Taitei-
den ja suunnittelun korkeakoulu) ja on tehnyt merkittävää uraa suunnittelijana kotimaas-
sa ja ulkomailla. Hänen Block-valaisimensa on valittu New Yorkin Museum of Modern Artin 
(MoMA) kokoelmiin. Harri Koskinen on voittanut useita kansallisia ja kansainvälisiä palkin-
toja sekä tunnustuksia. Hänelle myönnettiin esimerkiksi maailman suurin Torsten ja Wanda 
Söderbergin design-palkinto vuonna 2011. Koskinen perusti suunnittelutoimiston Friends of 
Industry vuonna 2000 ja Harri Koskinen Works –nimeä kantavan tuotemerkin vuonna 2009. 
Iittalan taiteellisena johtajana hän on toiminut vuodesta 2012. (Friends of Industry 2014)

Ihailen Harri Koskisen töissä yksinkertaistettua muotokieltä ja rehtiyttä. Esineet on riisuttu 
turhasta ja silti niissä on aina jotain oivallettavaa. Halusin kuulla miten Harri Koskinen tekee 
työtään ja millaisia arvoja hänellä on suunnittelijana.

2) Oma-astiasarja, Harri Koskinen,Arabia
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Simo Heikkilä (s. 1943) on tehnyt pitkän uran suunnittelijana. Hän on valmistunut sisustus-
arkkitehdiksi Taideteollisesta korkeakoulusta, voittanut lukuisia palkintoja ja tullut tunne-
tuksi muun muassa huonekalu- ja näyttelysuunnittelusta. Heikkilä on tehnyt myös useita 
vuosikymmeniä opetustyötä eri oppilaitoksissa. Heikkilä perusti oman studion, Periferia 
Designin, vuonna 1971.

Simo Heikkilän ajatukset suunnittelijan roolista ja tuotteiden kestävyydestä ovat hyvin 
opinnäytteeni teemaan sopivia. Hänen tuotannossaan on nähtävissä viimeistä yksityis-
kohtaa myöten viilattu kestävä ja ekologinen suunnittelu. Simo Heikkilän tuoteportfoliosta 
ei	löydy	niin	sanottua	turhaa	tuotetta,	ja	materiaalivalinnat	tukevat	hänen	filosofiaansa.	
Heikkilä todella toimii kuten opettaa. (Periferia Design 2014; Kaj Franck – julkaisu 2011, 3.)

3) May-tuoli, Simo Heikkilä, Nikari
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Katriina Nuutinen (s. 1983) valmistui Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 2011 taidete-
ollisen muotoilun laitokselta. Nuutinen kuuluu suomalaiseen muotoilukollektiivi Kaamosg-
roupiin, joka on perustettu 2008. Katriina Nuutinen työskentelee pääasiassa yksin, mutta 
kollektiivin tuki on silti aina ympärillä, sillä kollektiivi esiintyy yhdessä messuilla ja näyttelyis-
sä. Nuutinen työskentelee paljon käsityöläisten ja pienyrittäjien kanssa, mikä on ominaista 
taideteolliselle muotoilulle. Nuutisen rakkain materiaali on lasi ja hänen erityisosaamisen-
sa ovat valaisimet.

Katriina Nuutisen työt ovat herkkiä, naisellisia ja puhtaita. Hän rikkoo totuttuja rajoja ma-
teriaalivalinnoillaan ja tarjoaa uudenlaisen näkökulman esineen rooliin. Nuutisen suunnit-
telufilosofia	”käsityöhön	perustuvaa	suomalaista	muotoilua”	vetosi	minuun	ja	antoi	hyvän	
vastapainon haastatteluotoksen teollisen muotoilun näkökulmiin.

4) Tatti, Katriina Nuutinen
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5) Kuva osoittaa suuntaa-antavasti kuinka haastateltavat sijoittuvat eri osa-alueille suunnittelukentällä

Käsityöpohjainen suunnitteluTeollinen muotoilu

Arni Aromaa Harri Koskinen Katriina Nuutinen Simo Heikkilä
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2.2 HAASTATTELUKYSYMYKSET

Valitsin puolistrukturoidun haastattelun, sillä halusin jättää mahdollisuuden avoimelle 
keskustelulle. Haastattelujen tavoitteena oli saada asiantuntijatietoa suunnittelijan arvo-
maailmasta.

Haastattelurungossa oli aluksi kahdeksan kysymystä. Tein kaksi testihaastattelua opiske-
lukollegoilleni kokeillakseni tuottavatko kysymykset hyödyllisiä vastauksia ja tarvitseeko 
kysymysten muotoilua ja järjestystä muokata. Testihaastattelujen jälkeen muutoksia ei 
tarvittu. Kuitenkin ensimmäisen suunnittelijahaastattelun aikana, Arni Aromaan kanssa, 
aihe eteni mielenkiintoisiin suuntiin ja päätin esittää lisäkysymyksiä. Siksi lisäsin runkoon 
kysymyksen klassikkotuotteista.

Testihaastatteluista kirjoitin muistiinpanoja, mutta se häiritsi keskittymistä ja jatkokysymys-
ten esittäminen oli hankalaa. Äänitin varsinaiset haastattelut, jolloin haastattelutilanne 
muuttui selkeästi keskustelunomaisemmaksi. Haastattelupaikat olivat suunnittelijoiden 
työhuoneet, kahvila ja ulkotila.

Suunnittelijan arvomaailmasta kysyminen, eli hyvin henkilökohtainen ja abstrakti aihe, ei 
välttämättä tuota yksiselitteistä vastausta. Siksi ajattelin kysymyksiä tehdessäni, että haas-
tateltavan arvoja saisi parhaiten selville, jos hän saisi puhua omasta tuotannostaan. En 
tuntenut haastateltaviani etukäteen, joten valitsin alkuun muutaman helpon ja aihee-
seen johdattelevan kysymyksen, joiden jälkeen keskustelu jatkui luontevana. Jokaisessa 
haastattelussa varsinaisen haastatteluosuuden jälkeen haastateltavalla oli vielä sanotta-
vaa aiheeseen liittyen. Haastatteluiden kestot olivat puolesta tunnista tuntiin.
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1. Miten sinusta tuli muotoilija, millaisen polun kautta?

2. Kuinka aloitat suunnittelun saadessasi toimeksiannon?  
 TAI Kuvaile sinulle tyypillinen muotoiluprosessi.

3. Huomioitko käyttäjän suunnittelussasi?
 Jos, niin miten? Ellet, niin miksi et? 

4. Mikä on mielestäsi onnistunein tuotteesi? Miksi?

5. Mistä periaatteista et tingi suunnittelutyössäsi?

6.	 Kiteytä	suunnittelufilosofiasi.

7. Mikä tekee mielestäsi tuotteesta pitkäikäisen? 

8. Mitä ajattelet klassikkotuotteista?

9. Millaisen ohjeen antaisit aloittelevalle suunnittelijalle?
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2.3 HAASTATTELUVASTAUSTEN  PURKU

Haastattelurunko oli onnistunut ja puhetta pitkäikäisyydestä suunnittelussa riitti runsaasti. 
Seuraavassa käsittelen oleellisimmat haastattelujen tulokset.

2.3.1 Suunnitteluprosessin eteneminen

Aromaan suunnitteluprosessi on selkeästi strukturoitu nelivaiheiseksi: taustatutkimus 
ja perehtyminen, konseptin suunnittelu ja testaaminen, lopullinen muodonanto sekä 
tuotteen saattaminen valmistukseen. Taustatutkimukseen liittyy usein markkinakartoi-
tusta jo olemassa olevista tuotteista sekä toimintaympäristöön tutustumista. Heikkilän 
suunnitteluprosessi on suunnittelijalähtöisempi. Hän kertoi luonnostelevansa vähän 
paperille ja työstävänsä lähes kaiken valmiiksi päässään. Heikkilä työskentelee mieluiten 
konkreettisesti materiaalien kanssa ja luottaakin eniten materiaalin tuntumaan. Hän 
työstää yksityiskohdat tehdessä ja perustelee valinnat konkretialla. Sen sijaan Koskiselle 
on tärkeää asiakkaan tekemä taustatyö, mutta hän lisää siihen oman suuntauksensa ja 
tekee mahdollisia lisätutkimuksia. Asiakkaan kanssa käyty vuorovaikutus on myös suures-
sa roolissa Koskiselle prosessin aikana.

Nuutisen tapa suunnitella on osittain samankaltainen Heikkilän kanssa. Ideat esineisiinsä 
Nuutinen saa usein omista tai ystäviensä tarpeista tai muotoilukollektiivin yhteisestä tee-
masta. Suunnittelu voi lähteä myös materiaalista tai yhteistyöstä käsityöläisen kanssa. 
Nuutinen kertoo esimerkin Oma-valaisimestaan, jonka inspiraationa oli paikallinen lasi-
studio. Heikkilän tavoin hän tekee tiivistä yhteistyötä valmistajan kanssa. Käsityömene-
telmät ohjaavat paljon Nuutisen prosessia ja vievät sitä myös kannattavaan suuntaan. 
Läheinen yhteistyö käsityöläisten kanssa tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää materiaalin 
ominaisuuksia ja tehdä kokeiluja suunnitteluprosessin eri vaiheissa. Hän testaa mittakaa-
vat mielellään konkreettisena mallina mieluummin kuin vain mallinnusohjelmilla ruudulta 
arvioiden. Samaa menetelmää käyttävät kaikki muutkin haastateltavat. Koskisen ja 
Aromaan asiakaslähtöisyys kertoo teollisesta suuntautumisesta, kun taas Heikkilän ja 
Nuutisen suunnittelutyö on suunnittelijalähtöisempää.
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”Esineen täytyy olla viehättävä, jotta 
ihminen voi kiintyä ja vaalia sitä.” 
–Katriina Nuutinen

2.3.2 Käyttäjän huomioiminen suunnittelussa

Pohdin opinnäytteen alussa paljon käyttäjän huomioimista suunnittelutyössä. Käyttäjän 
huomioiminen voi tarkoittaa sekä käyttäjäryhmän määrittelyä että käytettävyyden suun-
nittelua. Kysyin haastateltavilta heidän käyttäjäkeskeisyydestään löytääkseni ajatuksia 
omaa työtäni varten. 

Aromaan ja Koskisen vastauksista erottuu teollisen muotoilun näkökulma, sillä he saa-
vat useimmiten toimeksiannot valmiiksi asiakkaalta ja niihin on usein sisällytetty valmiit 
käyttäjätutkimukset. Koskinen mainitsi lisäksi pioneerikäyttäjät, joilla hän viittasi käyttä-
järyhmään, joka hakee esineistä uusia elämyksiä ja kokemuksia. Tämä käyttäjäryhmä 
omaksuu ensimmäisenä innovaatiot sekä muut valtavirrasta poikkeavat uutuudet. Koski-
sella onkin usein mielessään tällainen pioneerikäyttäjä suunnitteluprosessissaan. Pionee-
rikäyttäjä kohteenaan suunnittelijan on antoisaa kehittää esinettä täysin uudenlaiseen 
ja ennennäkemättömään suuntaan, ja myös yritykset saavat positiivista näkyvyyttä uu-
denlaisilla tuotelanseerauksilla. Aromaa ja Nuutinen kommentoivat käyttäjän huomioi-
misen olevan välillä myös omiin käyttökokemuksiin pohjautuvaa havainnointia. Nuutinen 
kertoo testaavansa itse prototyyppejään ja testauttaa niitä myös muilla. Nuutinen lisää, 
että käyttäjää on kunnioitettava ja esineet on suunniteltava ajatuksella, ettei käyttöoh-
jeita tarvittaisi. Esineen muotokielen tai rakenteen pitäisi kertoa kuinka esinettä käyte-
tään. Esineiden on oltava myös turvallisia ja helppokäyttöisiä. Heikkilä sanoo huomioi-
vansa käyttäjän alitajuisesti. Pitkän uran tehneenä suunnittelijana on varmasti jo käsitys 
siitä minkälaiselle käyttäjälle hän esineitä suunnittelee. Heikkilä tiivisti mielestäni osuvasti 
suunnittelijan ja käyttäjän suhteen: ”Suunnittelija on käyttäjän edusmies.”

6) Oma-valaisin,

Katriina Nuutinen
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2.3.3 Onnistunut tuote

”Mikä on mielestäsi onnistunein tuotteesi?” kysymyksen oli tarkoitus selvittää miten haas-
tateltavani määrittävät onnistunutta esinettä. Aromaa mainitsi Pentagon Designin Hack-
manille suunnittelemat Rotisser-pannut (kuva 8) ja perusteli, että hän on henkilökohtaises-
ti tyytyväinen lopputulokseen: ne ovat myyneet hyvin ja voittaneet palkinnon. Aromaa 
lisää vielä, että heidän yrityksensä tavoitteena on tehdä jokaisesta tuotteesta onnistunut.

Onnistuneimman esineen valinta oli kaikille haastateltaville hiukan vaikeaa. Koskinen lis-
tasi lopulta kolme esinettä: Iittalan Oma-astiasarja (kuva 2), Woodnotesin K-tuoli (kuva10) 
ja Genelecin kaiutin (kuva 5). Valinnan perusteina olivat funktionaalisuus, yhdisteltävyys, 
suunnittelijalähtöisyys (Oma-astiasarja), kaupallisuus, tuotelähtöinen onnistuminen, tuo-
tekehittely ja uudet versiot (K-tuoli), kilpailijoista erottuminen, jatkokehittely ja samojen 
lainalaisuuksien toistaminen (Genelec-kaiutin). Koskinen mainitsi Oma-astiasarjan yhdek-
si onnistuneimmista töistään, vaikka totesi myöhemmin haastattelussa, että se ei ollut 
myynnillisesti menestys.

Heikkilällä on omanlaisensa arviointikriteerit. Hän oli kaikista esinelähtöisin. Heikkilä valitsi 
onnistuneimmaksi tuotteekseen 27 vuotta sitten suunnittelemansa markiisituolin (kuva 9). 
Perusteluiksi hän esitti esineen ominaisuuksia: toimiva rakenne, kestävä muotokieli sekä 
toteutuva funktio. Heikkilän vastauksista kävi ilmi, että esineen estetiikka muotoutuu käyt-
töominaisuuksista. Lisäksi tuolin muuntautumiskyky eri tiloihin, niin yksityisiin kuin julkisiin, 
on Heikkilän mielestä tämän onnistuneen esineen peruste. Mielestäni tärkein asia, jonka 
Heikkilä tuolistaan mainitsi, on tuolin henkilökohtaisuus ja esine-käyttäjä –suhteen raken-
tava ominaisuus. Tuolin markiisikangas mukautuu käytössä istujansa muotoihin ja se ikään 
kuin sinetöi sen käyttäjän omaksi. Mielestäni Heikkilän tuolin ominaisuus on pitkäikäiseen 
käyttäjäsuhteeseen tähtäävä ja siksi tavoiteltava.

Nuutisen valinta onnistuneimmaksi esineeksi on Hely-valaisin (kuva 7), jonka hän suunnit-
teli vuonna 2008. Valaisimessa yhdistyvät onnistuneesti eri elementit ja materiaalit. Hely 
on Nuutisen mielestä muotokieleltään ennennäkemätön ja siinä on viitteitä eri esinekate-
gorioihin, kuten koruihin, sekä menneeseen aikakauteen. Nämä ovat Nuutisen tietoisesti 
suunnittelemia ominaisuuksia. Hely-valaisin sai osakseen huomiota jo luonnosvaiheessa 
sekä myöhemmin messuilla, koska se on hyvin poikkeava muista valaisimista. Nuutinen 
sanoo, että intohimoinen suhtautuminen esineen suunnitteluun näkyy lopullisessa esi-
neessä.
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7) Hely, Katriina Nuutinen 8) Rotisser, Pentagon Design, Hackman

9) Markiisituoli, Simo Heikkilä 10) K-tuoli, Harri Koskinen, Woodnotes
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2.3.4	 Suunnittelun	periaatteet	ja	suunnittelufilosofiat

Aromaa listasi yllättävän vaivattomasti hänelle tärkeimmät asiat suunnittelutyössä. Aro-
maan mielestä suunniteltavan esineen on oltava parempi kuin edelliset tuoteratkaisut, 
ympäristöarvot on huomioitava, suunnittelun on synnytettävä jollekin liiketoimintaa ja 
käyttäjäryhmän on oltava mahdollisimman laaja, viitaten niin sanottuun design for all –
suunnittelumalliin. Lisäksi esineessä on oltava jokin henkisesti palkitseva ominaisuus. Kitey-
tettynä,	Pentagon	Designin	käyttämä	”Arjen	uudelleenkeksiminen”	on	Aromaan	filosofia	
esinesuunnittelussa. Ympäristöarvot ovat tärkeitä myös muiden haastateltavien työssä.
Koskinen ja Aromaa mainitsivat molemmat kokevansa tärkeäksi, että heidän työllään 
voi työllistää myös muita. Nuutinen ja Heikkilä tekevät tiivistä yhteistyötä käsityöläisten 
kanssa. Työllistävyys on tärkeä suunnittelijan työn tavoite. Yritysten ja käsityöläisten työllis-
täminen vahvistaa sekä tuottajien että suunnittelijoiden ammattikuntia.

Heikkilä	mainitsee	 filosofiasta	 puhuttaessa,	 että	 pitkäikäisen	 esineen	 tulisi	 olla	 jokaisen	
suunnittelijan pyrkimys. Vaikka yrityksen antama toimeksianto ei tarjoaisi joustovaraa, on 
suunnittelijan tehtävä parhaansa edistääkseen kestävää kuluttamista pitkäikäisillä esi-
neillä tai ekologisella lyhytikäisyydellä. Pitkäikäisyyden vastakohta on lyhytikäisyys, joka 
sekin voi olla suunnittelun lähtökohta. Lyhytikäisyydessä korostuu enemmän esineen eko-
loginen elinkaari ideasta jätteeksi sekä tapahtumat hylkäämisen jälkeen. Nuutisen suun-
nittelufilosofia	”Käsityöhön	perustuvaa	suomalaista	muotoilua”	kertoo	olennaisen	hänen	
arvoistaan ja myös hänen suuntautumisestaan muotoilukentällä.

Kaikki haastateltavat nostivat esiin jo edellä mainittujen lisäksi vielä yhden, mielestäni hy-
vin tärkeän periaatteen. Suunnittelua ei tehdä pelkästään rahan takia, vaan siinä täytyy 
tuntea tekemisen iloa.

”Yksinkertainen on helposti ymmärrettä-
vää ja kaunista.”

– Simo Heikkilä
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”Suuntaus yleisemmin on siihen, että olisi 
vähemmän tavaroita, mutta parempia.”

–Arni Aromaa

2.3.5 Pitkäikäisyys

Haastateltavat määrittelivät pitkäikäisyyttä monesta näkökulmasta jo edellisissä vasta-
uksissaan. Aromaa ja Heikkilä mainitsivat lisäksi kestävän estetiikan osana esineen pit-
käikäisyyttä. Aromaan mielestä vähäeleisellä yksinkertaisuudella voi peittää esineen van-
henemista, tai vaihtoehtoisesti suunnittelija voi tehdä esineestä ilmaisuvoimaltaan niin 
voimakkaan, että esinettä ei voi kiinnittää mihinkään tyyliin. Heikkilän ja Nuutisen mielestä 
pitkäikäinen esine on aikansa esine, ja Heikkilän mielestä pitkäikäisyyttä säätelee kirjoitta-
maton laki. Koskinen rinnastaa pitkäikäisyyden esimerkiksi markkinaelinikään. Hän antaa 
esimerkin yksityisyrittäjästä, joka voi tehdä esineestä markkinaeliniältään pitkäikäisen, pi-
tämällä sitä markkinoilla niin kauan kuin haluaa, myynnillisestä menestyksestä riippumat-
ta.

Nuutisen mielestä suunnittelijan on tiedostettava koko prosessi materiaalin haasteista esi-
neen järkevyyteen, muodonantoon ja hukkaan, jotta suunniteltavalla esineellä on mah-
dollisuus saavuttaa pitkäikäisyys. Nuutinen mainitsee myös esineen arvolatauksen, joka 
on vahva käsityöpainotteisissa esineissä. Hän nostaa esimerkiksi IKEA-tuotteet, joita kuka 
tahansa voi hankkia. Käsin valmistettuja esineitä on usein rajallinen määrä. Nuutisen mie-
lestä arvolataus on esineessä, sen taustoissa ja arvoissa, joita se edustaa.



24

”Klassikon olemassaolo vaatii tiettyjä toi-
menpiteitä. Sen pitää olla jotenkin esillä.”

– Harri Koskinen

2.3.6 Klassikkoesineet

Lisäsin haastattelun loppupuolelle avoimen kysymyksen klassikoista. Kaikki haastatelta-
vani olivat sitä mieltä, että suunnittelijan on mahdotonta vaikuttaa klassikoiden syntyyn. 
Aromaan mielestään klassikkouteen liitetään laatu, arvot, tarinat, kestävyys ja ajatto-
muus. Heikkilä nosti esiin klassikoiden uusiotuotannon ja kyseenalaisti aitouden, kun mo-
nien suomalaisten klassikkoesineiden valmistus on siirretty Aasiaan. Nuutinen pitää klas-
sikkoesineiden syntyä monen asian summana ja jopa onnenpotkuna sekä riippuvaisena 
ajan kauneuskäsityksistä.

11) Alvar Aallon suunnittelema Aalto-maljakko on yksi 

suomalaisen muotoilun klassikkoesineistä. Iittala
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 2.4 HAASTATTELUVASTAUSTEN  YHTEENVETO

Pitkäikäisyys oli aiheena haastateltavia kiinnostava, ja vastauksista kävi ilmi kuinka esineen 
pitkäikäisyys on heille kaikille tärkeä suunnittelun periaate. Suunnittelijoiden suunnittelu-
prosessit ovat henkilökohtaisia perustuen suunnittelijan omiin tottumuksiin ja hyväksi to-
dettuihin menetelmiin. Siksi esineen pitkäikäisyyden kannalta suunnitteluprosessin eteen-
päin vievää menetelmää tärkeämpää on se, millaisten arvojen ohjaamana suunnittelija 
valintoja tekee. Kaikkien haastateltavien suunnitteluprosesseja yhdistää se, että ne täh-
täävät täyttämään jonkin ihmisen tarpeen. Teollisessa muotoilussa tarve on keskeisessä 
asemassa, mutta usein se on toimeksiantajan määriteltävissä. Tarpeita kartoittava taus-
tatutkimus sekä asiakkaan toiveet ovat keskeisessä asemassa suunnitteluprosessin alussa. 
Suunnittelijalähtöisempi muotoilu, jossa prosessia ohjaa enemmän suunnittelijan  löytämä 
tai luoma tarve, on mielestäni aivan yhtä pätevä lähtökohta suunnittelulle. Suunnittelija-
lähtöisyys tarjoaa enemmän liikkumavaraa viedä prosessia haluttuun suuntaan.

Perusteellinen suunnittelutyö takaa esineelle mahdollisuuden pitkäikäisyyteen. Siihen si-
sältyy haastateltavien mukaan yhtenä osa-alueena käyttäjän huomioiminen ja esineen 
käytettävyys. Haastateltavat testaavat esineiden käytettävyyttä usein itse tai perustele-
vat valintojaan omilla käyttökokemuksillaan. Esineisiin on suunniteltava myös jotain, josta 
käyttäjä tuntee saavansa lisäarvoa. Haastatteluvastaukset tarjosivat oman suunnittelu-
työni käyttäjänäkökulmaan kaivattua perustelua. Pitkäikäisyyteen tähtäävien esineiden 
suunnitteluprosessi ei välttämättä tarvitse käyttäjiä jaottelevaa tutkimusta tuekseen, 
vaan panostamalla esineen toimivuuteen ja helppokäyttöisyyteen, tavoitellaan mah-
dollisimman laajaa käyttäjäkuntaa. Mielestäni potentiaalisia käyttäjiä ei kannata rajata 
pois jo suunnitteluprosessissa. Kuitenkin, riippumatta suunnittelijan valinnoista ja käyttä-
jätutkimuksien tarkkuudesta, täytyy muistaa Nuutisen lausahdus, ettei kaikkia ihmisiä voi 
miellyttää.

Haastateltavat listasivat ja perustelivat valintojaan omista onnistuneista esineistään. Muun 
muassa käyttäjien hyväksyntä, kaupallisuus, voitetut palkinnot, kilpailijoista erottuminen 
sekä esineen funktionaalisuus ja muunneltavuus mainittiin onnistuneen esineen peruste-
luina. Vastausten kirjo vaihtelee suunnittelijan itsensä määrittelemistä esineen aineellisis-
ta piirteistä aina suunnittelijan tavoittamattomissa olevien tekijöiden, kuten ulkopuolisten 
arvioiden, välillä. Mitään yksiselitteistä mittaria onnistuneelle esineelle ei siis ole olemassa. 
Vastauksista päätellen suunnittelijan vaikutusmahdollisuus esineen pitkäikäisyyteen on 
laaja. Vaikka esine on suunnittelijan mielestä esinelähtökohdista onnistunut, se ei yksis-
tään takaa esineelle pitkäikäisyyttä. Esimerkiksi Koskisen suunnittelema Oma-astiasarja, 
jonka hän listasi yhdeksi onnistuneimmaksi tuotteekseen, ei savuttanut kuluttajia oikealla 
tavalla ja sen markkinaelinikä jäi lyhyeksi. Toisin sanoen suunnittelija voi tavoitella jokaisen 
esineen suunnittelussa henkilökohtaista onnistumista ja toivoa parasta. 
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Henkilökohtaista onnistumistaan suunnittelijat arvioivat sen kautta, miten hyvin esineet 
täyttävät heidän suunnitteluperiaatteitaan ja arvojaan. Suunnitteluarvojen merkitys ko-
rostuukin	siinä,	miten	suunnittelija	haluaa	profiloitua	suunnittelukentällä.	Pitkäikäisyyden	
suunnitteluarvoja toteuttamalla suunnittelija vahvistaa yleistä suuntausta kohti laaduk-
kaampaa, mutta vähempää tavaramäärää, niin kuin Aromaa totesi perustellessaan mik-
si esineiden pitkäikäisyyttä kannattaa tavoitella.

Pitkäikäisen esineen ja klassikon onnistumista määrittää aika, sillä vasta suunnittelijan kä-
sistä edetessään esinettä voidaan arvottaa. Lisäsin haastatteluun kysymyksen klassikois-
ta, koska se on esimerkki eräänlaisesta pitkäikäisyydestä, mutta klassikkoa määrittävät 
erilaiset perustelut kuin pitkäikäisyyttä. Olen samaa mieltä haastateltavien kanssa siitä, 
että klassikon arvostuksen synty ei ole suunnittelijan päätettävissä, vaan asema on seu-
rausta monien onnistumisen samanaikaisesta kohtaamisesta. Pitkäikäisen esineen ajat-
tomuuteen suunnittelija voi vaikuttaa, esimerkiksi Aromaan mielestä vähäeleisellä yksin-
kertaisuudella. Klassikko ei välttämättä ole pitkäikäinen esineominaisuuksiltaan, ja vain 
harva pitkäikäinen esine saavuttaa klassikon aseman.

Haastatteluvastauksista voidaan päätellä, että esineiden pitkäikäisyyttä suunniteltaessa 
ei ole väliä miten on suuntautunut alalla, sillä suunnittelija vaikuttaa esineen pitkäikäisyy-
teen suunnitteluperiaatteillaan ja -arvoillaan. Arvoja toteutetaan suunnitteluprosessissa, 
joka on merkittävin vaihe tavoiteltaessa esineelle pitkää ikää. Haastateltavat suunnitteli-
jat ovat voittaneet palkintoja sekä saavuttaneet käyttäjien luottamuksen ja arvostuksen 
esineillään. Heidän tuotantoaan seurataan ja hankitaan koteihin. Tiivistäen, esineiden 
pitkäikäisyys on merkittävä tekijä haastattelemieni suunnittelijoiden menestyksessä.
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12) Jars, Pentagon Design, Iittala
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3 PITKÄIKÄISEN  ESINEEN  SUUNNITTELUN  
 SÄÄNNÖSTÖ

Olen käsitellyt pitkäikäisyyttä tähän saakka yleisellä tasolla. Seuraavaksi määrittelen ja 
rajaan tarkastelemani pitkäikäisyyden osa-alueen. Syvennyn osa-alueeseen suunnit-
telun säännöstön kuudella teesillä, jotka kokosin suunnittelijahaastattelujen pohjalta. 
Lisäksi tuen ja perustelen teesien sisältöä kirjallisuuslähteillä. Hyödynnän teesejä opin-
näytteeni produktio-osuudessa sekä tulevissa suunnittelutöissäni.
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3.1 PITKÄIKÄISYYS

Pitkäikäisyys esineessä on merkitykseltään moniulotteinen. Yksinkertaisesti sanottuna esi-
neen elinkaarella tai sen osalla on pitkä ikä, joten aika on pitkäikäisyyttä mittaava määre. 
Kuten suunnittelijahaastattelujen vastauksista kävi ilmi, esineen ikää voidaan mitata eri 
osa-alueilla. Esine voi olla fyysisesti pitkäikäinen säilyttäen hyvin olemuksensa tai maatuen 
hitaasti. Esine voi saavuttaa suuren käyttäjäkunnan tietoisuuden olemalla kauan markki-
noilla tai esineellä voi olla omistajalleen aineetonta, emotionaalista arvoa. Esineelle voi 
kehittyä myös sosiaalinen arvostus, mikä mahdollisesti pidentää sen käyttö- ja omistusai-
kaa, sillä sen uskotaan edustavan yhteisössä tiettyä asemaa. Klassikot ovat yksi esimerk-
ki sosiaalisen arvostuksen saavuttaneista esineistä. Miles Parkin mukaan tuotteen elinikä 
(product life-span) termiä käytetään esineen ensimmäisestä hankintakerrasta lopulliseen 
hävittämiseen kuluvaan aikaan eli kun viitataan tuotteen koko elinkaareen. Tuotteen 
eliniällä tarkoitetaan koko käyttöaikaa huolimatta siitä kuinka usein esine vaihtaa omista-
jaa tai käyttäjää, kuinka sitä käytetään, missä sitä käytetään ja mihin tarkoitukseen. (Park 
2010, 78.) Kun poimitaan Parkin elinikämääritelmästä ajanjakso esineen hankkimisesta 
hylkäykseen, puhutaan käyttöeliniästä. Käyttöelinikä kertoo kuinka kauan käyttäjä(t) pi-
tävät esinettä hallussaan. Käyttöelinikä voi sisältää useita esineen hylkäämisiä ja uudel-
leen käyttöönottoa jollakin toisella käyttäjällä. Tässä opinnäytteessä en huomioi esineen 
uudelleen käyttöönottoa, vaan keskityn tarkastelemaan käyttöelinikää yhden käyttäjän 
näkökulmasta. Käyttöelinikä on tarkastelemani kokonaisuuden yläkäsite.

Park jatkaa määrittelemällä toisen hyvin laajasti käytetyn termin, kestävyyden (durab-
le). Kestävyys sisältää käsitteet pysyvyydestä ja pitkäikäisyydestä. Kestävä tuote mielle-
tään luotettavaksi ja käyttöä kestäväksi. Käyttökestävyys (consumer durable) taas viittaa 
suhteellisen pitkäaikaiseen tuotteeseen, joka ei hajoa ennenaikaisesti, tai jos niin käy, se 
voidaan huoltaa tai korjata (Park 2010, 78). Käyttökestävyys sisältää esineen fyysisen kes-
tävyyden, mutta käsittää lisäksi käytettävyyden osa-alueita. Esimerkiksi huonekaluilla on 
usein hyvä käyttökestävyys. Käyttökestävyys on keskeisessä roolissa opinnäytteessäni.
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TOIMINTO

ESTETIIKKA

ESINEKIINTYMYS

Materiaali
Rakenne
Pintakäsittely
Ulkonäkö

Käytettävyys

Kaunis kuluminen

Elämykset
Mielihyvä

PITKÄIKÄISYYS

KÄYTTÖELINIKÄ

KÄYTTÖKESTÄVYYS

FYYSISET OMINAISUUDET

Kuvio 1. Viitekehys.

Rajaan tarkasteltavan pitkäikäisyyden alueen käyttöelinikään. Tarkastelen opinnäytteessäni esineen käyttöelinikään vaikutta-

via esineen aineellisia ominaisuuksia, käyttökestävyyttä sekä aineettomia, esinekiintymystä, käyttäjän asennoitumista kulutus-

kulttuuriin sekä estetiikkaa.
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Kuten työn viitekehyksestä (kuvio 1) käy ilmi, esineen käyttöelinikää voi pidentää esineen 
eri vaikutusalueilla. Park esittää suuntaa-antavan kategorisoinnin kerrostuvista tasoista, 
jotka on huomioitava esineen pitkäikäisyyttä suunniteltaessa (kuvio 2). Mikrotasolta mak-
rotasolle etenevä tarkastelu kerrostuu kolmeen alueeseen: tuotteen fyysiset ominaisuu-
det, yksilön vaikutukset ja yhteiskunnallinen taso. (Park 2010, 82.)
 

Mikrotaso tarkastelee esineen käyttökestävyyden aluetta, fyysisiä ominaisuuksia, joita 
ovat materiaalit, rakenne, viimeistys, pintakäsittely, osat, kokoonpano sekä esineen muo-
to. Keskitaso edustaa yksilön vaikutusta esineen elinikään esimerkiksi yksilön suhtautumi-
sella esineiden omistamiseen ja käyttöön. Makrotaso kuvaa laajempaa yhteiskunnallista 
tasoa, muun muassa taloudellisia, kulttuurisia ja sosiaalisia toimia, jotka vaikuttavat esi-
neen elinikään. (Park 2010, 82.) Tarkastelen opinnäytteessäni erityisesti esineen fyysisiä 
ominaisuuksia, mutta kuten mainitsin, mitään tasoista ei voi jättää täysin käsittelemättä, 
kun tarkastellaan esineen pitkäikäisyyttä. Esineen, yksilön ja yhteiskunnan vuoropuhelu 
vaikuttavat siihen miten esinettä arvostetaan.

Kuvio 2. Park 2010, 82 Defying obsolescence: category groupings, from micro to macro
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3.2 SUUNNITTELUN  KUUSI  TEESIÄ

Ajatus suunnitteluteeseistä syntyi syksyllä 2012 opintokurssilla Remembering the Future, 
jossa tehtävänä oli suunnitella suomalaisen kansanperinteen innoittamana jotain uutta. 
Tutustuimme eri aikakausien elämään Suomessa, asumisen, esineiden ja pukeutumisen 
kautta. Hain historiasta perusteluja esineiden suunnitteluun ja päädyin kolmeen perustee-
siin. Kurssin aikana syntyneet teesit ovat opinnäytteeni kolme ensimmäistä säännöstön 
teesiä. Jatkoin säännöstön kokoamista suunnittelijahaastattelujen vastausten pohjalta.

Sain tukea teesistön kokoamiseen saksalaisen muotoilijan, Dieter Ramsin (s.1932), varsin 
kattavasta Hyvän suunnittelun säännöstöstä 1980-luvulta (Vitsoe 2014). Rams on teollinen 
muotoilija, joka tunnetaan erityisesti Braunille suunnittelemistaan minimalistisista elektro-
niikkatuotteista. Ramsin kymmenen kohdan säännöstö on yhä sovellettavissa ja ajankoh-
tainen.

Omien teesieni tarkoitus on olla suuntaa-antavia ohjeita, joissa listataan muun muassa ta-
voiteltavia suunnittelijan arvoja, vastuuta ja suunnittelun lähtökohtia pitkäikäisen esineen 
suunnitteluprosessissa. Seuraavaksi käsittelen teesit yksitellen.



33

1)   Suunnittelijan on tiedostettava esineen alkuperäinen tarve.

2)   Esineen fyysinen olemus valitaan tarkoituksenmukaisesti ja
 pitkäikäisyyttä ajatellen.

3)   Esineet tulee testata niiden lopullisissa käyttöolosuhteissa.

4)   Esine tarjoaa elämyksiä ja mielihyvää.

5)   Suunnittelija on käyttäjän edusmies.

6)   Esine ei saa vahingoittaa ihmis- tai eläinkuntaa ja
 esine on toteutettava ympäristön kantokyvyn rajoissa.
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”Ei suunnittelua suunnittelun ilosta.”

–Simo Heikkilä

3.2.1 1) Suunnittelijan on tiedostettava esineen alkuperäinen tarve.

Teesi viittaa tarkoituksenmukaiseen suunnitteluun sekä esineen olemassa olon syihin. 
Suunnittelijan tehtävä on suunnitella esineitä tarpeeseen, olemassa olevaan tai täysin 
uuteen. Kaikkien esineiden ei tarvitse kattaa ihmisen perustarpeita, mutta suunnittelijan 
on ymmärrettävä konteksti, johon hän esinettä suunnittelee. Tekemisen syyt on perus-
teltava ensisijaisesti itselleen. Tärkeää on myös ymmärtää esineen historiaa, kehityskaari 
elinehdosta elintavaksi. Esineen käyttötapojen muutokset ajan kuluessa vaikuttavat suun-
nitteluprosessiin.

Patrik W. Jordan (2000, 6) esittää taulukon kuluttajan tarvehierarkiasta (kuvio 3). Se pe-
rustuu samaan ajatukseen kuin Maslow´n tarvehierarkia, molemmissa noustaan tasolta 
seuraavalle. Kuluttajan tarvehierarkian alimmalla tasolla on toimivuus. Esineen on oltava 
toimiva ja sen on ohjattava käyttäjää oikeaan käyttötarkoitukseen. Suunnittelijalla on 
oltava käsitys siitä, missä kontekstissa ja miten kyseistä esinettä käytetään, jotta sen toi-
minto saadaan maksimoitua käyttäjälle. Kun esineellä on toimiva funktio, vaatii käyttäjä 
esineeltä käytettävyyttä. Toiminnallisuus on käytettävyyden edellytys, mutta se ei silti ta-
kaa hyvää käytettävyyttä. Kolmas ja korkein askelma Jordanin hierarkiassa on mielihyvä. 
Käyttäjän tottuessa helppokäyttöisyyteen, vaatii hän esineeltään jotain lisäarvoa. Esinei-
den täytyy tarjota emotionaalista etua ja esineisiin täytyy pystyä samaistumaan. (Jordan, 
P. 2000. 5-7)

Kuvio 3. Kuluttajan tarveportaikko.

Mukaillen Jordan 2000, 6. A hierarchy of consumer needs.

MIELIHYVÄ 
 

KÄYTETTÄVYYS 
 

TOIMIVUUS
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14) Tapio Anttilan Päre-valaisin on esimerkki valonlähteen juurille menneestä suun-

nitteluprosessista.

Kun määritellään esineen tarvetta, täytyy esineen merkitystä tarkastella sen ympäröiväs-
sä kokonaisuudessa. Esineen tarve ei synny itse fyysisestä esineestä, vaan sen hyödystä 
yksilölle ja merkityksestä yhteiskunnallisesti. Esineen tarve viitoittaa pitkälle sen toimintaa 
ja käytettävyyttä. Toiminta taas määrittää esineen fyysistä olemusta.
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3.2.2 2) Esineen fyysinen olemus valitaan tarkoituksenmukaisesti ja
     pitkäikäisyyttä ajatellen.

Entisaikaan aseita ja työkaluja tehtäessä käytettiin saatavilla olevia materiaaleja, jotka 
usein löytyivät luonnosta. Materiaalit valittiin niiden käyttötarkoituksen ja kestävyyden pe-
rusteella, sillä työkalut olivat päivittäisessä käytössä ja niihin kohdistui paljon käyttö- ja kes-
tävyysvaatimuksia. Edellisessä teesissä viittasin siihen, että esineen fyysinen olemus syntyy 
esineen toiminnasta ja käytettävyydestä. Seuraavaksi tarkastelen pitkäikäisen esineen 
käyttökestävyyttä ja erityisesti materiaalivalintoja.

Esineen käyttökestävyys tarkoittaa esineen potentiaalia säilyttää toimintakykynsä sekä 
fyysisen olemuksensa. Käyttökestävyyttä voidaan osittain mitata esineen käyttökertojen 
ja –iän mukaan. Esineen fyysinen olemus perustuu valittuihin materiaaleihin, rakentee-
seen, viimeistykseen, pintakäsittelyyn, osiin, kokoonpanoihin sekä esineen muotoihin. 
(Park, 2010, 82-83) Suunnittelija voi edistää esineen käyttökestävyyttä monella eri tavalla, 
sillä fyysinen kestävyys perustuu aineellisiin osiin ja teknisiin rakenteisiin. Yksi konkreettinen 
tapa on materiaalivalinnat.

”Puu puuna, metalli metallina”, julistaa sisustusarkkitehti ja professori Simo Heikkilä (Kaj 
Franck – julkaisu 2011, 3). Luonnonmateriaalien käyttäminen on turvallista, sillä niiden omi-
naisuuksista ja käyttäytymisestä eri olosuhteissa on vuosituhansien kokemustietoa. Keino-
tekoisista materiaaleista esimerkiksi muovi, joka yleistyi 1960-luvun muovivallankumouk-
sen jälkeen, on vakiinnuttanut asemansa monipuolisena käyttömateriaalina. Park  (2010, 
83) toteaa, että vaikka muovia on nykyään montaa eri laatua, on se silti aina korvike 
muille laadukkaammille materiaaleille (ks. Lefteri 2008). Muovien ongelmana on niiden 
toiminnallinen ja esteettinen heikkeneminen ajan kuluessa.

Materiaalivalinta on kannanotto kestävään kuluttamiseen. Suunnittelijan tehtävä on jo 
suunnitteluprosessissa huomioida materiaalin kiertokulku, kierrätettävyys ja hävittäminen. 
Luonnonmateriaalien uusiutuminen ja kierrätettävyyden tunteminen on niiden etu. Uudet 
komposiittimateriaalit eli kahden tai useamman materiaalin yhdistelmät ovat kestäviä ja 
käyttöominaisuuksiltaan jopa parempia kuin jotkut luonnonmateriaalit. Komposiitit voivat 
olla täysin kierrätettävissä, mutta kierrätyssysteemit eivät ole vakiintuneet tai niihin tarvit-
tavat laitteet ovat kalliita. Komposiittien uudelleenkäyttövaiheessa materiaalien erottelu 
toisistaan voi olla monimutkaista, energiaa kuluttavaa tai vaarallisia kemikaaleja vaati-
vaa. Myöskään materiaalien turvallisuutta käytössä ei välttämättä tunneta. Uskon silti, 
että tulevaisuuden materiaalit tulevat tutkimustiedon karttuessa ratkaisemaan monia 
materiaalihaasteita. Suunnittelijan on perehdyttävä uusien materiaalien ominaisuuksiin 
ennen käyttöä.
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Hyvä lähtökohta materiaalivalintoja tehdessä on ottaa selvää mistä materiaalista en-
simmäiset saman tuotealan esineet on tehty. Esimerkiksi saviruukkuja on käytetty ruuan 
valmistamiseen, koska savi kestää korkeita lämpötiloja. Edelleenkin valmistamme ruokaa 
keraamisilla padoilla ja syömme keraamisilta lautasilta. Materiaalivalinnalla on vaikutusta 
myös esineen tuottamiin aistihavaintoihin, tuntuun, ulkonäköön, tuoksuun sekä huolletta-
vuuteen ja siihen, kuinka käyttäjä kokee esineen käytössä, toisin sanoen käytettävyyteen.

Parkin mukaan erityisesti materiaaleilla, pintarakenteella, viimeistyksillä ja tuotteen muo-
dolla suunnittelija päättää esineen fyysisten ominaisuuksien lisäksi myös estetiikkakysy-
myksistä (Park 2010, 83-84). Käsittelen esineen estetiikkaa tässä yhteydessä, vaikka se ei 
liitykään suoranaisesti esineen käyttökestävyyteen. Estetiikka on erään määritelmän mu-
kaan kauneuden luonteen ja arvostuksen periaatteita (Aesthetics. Oxford University Press 
2014). Paul Guyer muistuttaa vuoden 1735 estetiikan määritelmästä, joka on tiedettä sii-
tä, kuinka asiat tunnetaan aistien kautta (Guyer 2009, 15). Edellisen pohjalta estetiikan 
määritelmäksi kehittyi sensitiivinen kognitio, joka tarkoittaa, että esteettistä tietoa maa-
ilmasta ei voi saada kuin omien aistien avulla (Guyer 2009, 15; Naukkarinen 2011, 54). 
Oman tulkintani mukaan esineen estetiikassa on kyse muun muassa aistein havaittavasta 
kauneudesta. Dieter Ramsin ja Heikkilän mielestä esteettisyys esineessä on yhtä kuin esi-
neen käytettävyys (Viitattu Vitsoe 2014; Heikkilä 2013, suullinen tiedonanto).

Kuvio 4. Tyylien leviämisnopeus ja -kesto. Nuutinen 2004, 66 sovellus Sproles&Burns 1994, 96

Esteettisessä kestävyydessä esineen visuaalinen arvostus ei muutu ajan kuluessa tai muo-
din muuttuessa (Timeless. Oxford University Press 2014). Tästä käytetään myös nimitystä 
ajattomuus. Jos jokin esine alkaa näyttää vanhahtavalta käyttäjän silmissä, liittyy se yh-
teisön käsitykseen siitä, mikä on ajanmukaista. Esineen esteettisen kestävyyden saavutta-
minen on siis mahdollista, mutta se on myös hyvin epävakaata sekä yksilö- että yhteisöta-
solla, sillä makukäsitykset ovat muuttuvia. Oheinen kuvio (4) tyylien leviämisnopeudesta 
ja -kestosta esittää mitä ajattomuus merkitsee suhteessa muuttuviin makukäsityksiin. Pit-
käikäisyys on tasaisena jatkuva ”Ford”. (Nuutinen 2004, 66.)
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”Ei ole muotia, on vain aika.” 

-Vuokko Nurmesniemi

15) Æ+Y, Yves Béhar, Æsir Copenhagen

Tanskalainen Æsir Copenhagen-yritys toi markkinoille Yves Béharin suunnitteleman eliniän 
kestävän matkapuhelimen (kuva 15). Æ+Y-niminen puhelimen suunnittelussa on kiinni-
tetty erityishuomiota fyysiseen pitkäikäisyyteen ja se on valmistettu käsityönä. Puhelin on 
koottu irrotettavista osista, jolloin se on helposti huollettavissa ja korjattavissa. Puhelimen 
yksityiskohdat on tarkkaan mietittyjä ja pitkäikäisyyden periaatteista ei ole tingitty. (Aesir 
Copenhagen) Elektroniikka on usein lyhytikäistä, koska tuotteet vanhentuvat nopeasti 
tekniikan kehittyessä. Siksi Béharin suunnittelema puhelin on enemmänkin kannanotto 
pitkäikäisyyteen kuin taloudellista menestystä tavoitteleva. Puhelimen hinta on nimittäin 
kultaisena huimaavat 42 000€.
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3.2.3 3) Esineet tulee testata niiden lopullisissa käyttöolosuhteissa.

Alaskan eskimoiden vaatteet on tehty nahasta ja saumat ovat vedenpitäviä. Eskimoiden 
elinkeino on kalastus ja he viettävät paljon aikaa veneessä, mikä asettaa vaatimuksia 
vaatetukselle. Vaatteiden yksityiskohdat on kehitetty olosuhteiden vaatimuksiin sopiviksi. 
Yhtälailla mielestäni nykypäivänäkin tuotteet pitäisi testauttaa käyttäjällä arjessa ennen 
niiden viemistä markkinoille, sillä vasta käytössä esineiden todelliset ongelmakohdat tu-
levat esille.

Esineiden käyttö paljastaa muun muassa kuinka esineet muuttuvat kuluessaan, miltä ne 
tuntuvat käytössä, onko niiden huollettavuus vaivatonta ja mikä kohta on heikoin tai kes-
tävin. Käytettävyys on tarkkuutta, tehokkuutta ja tyytyväisyyttä, jolla määritellyt käyttäjät 
saavuttavat määritellyt tavoitteet tietyssä ympäristössä (ISO-9241-11. 1998. Viitattu VTT 
2014). Esineessä on oltava käytön kannalta oikeat ominaisuudet, sen käyttäminen tulee 
olla tehokasta ja sen tulee miellyttää käyttäjää (VTT 2014). Pitkäikäinen esine säilyttää 
arvonsa käytössä.

Suunnittelijalla on mahdollisuus vaikuttaa esineen estetiikan säilymiseen käytössä. Esineen 
esteettistä vanhenemista, joka esiintyy esimerkiksi naarmuina, kolhuina tai muina käytön 
jälkinä, voi hidastaa pienillä valinnoilla. Helposti lohkeavien terävien reunojen pyöristyk-
sillä, läpivärjätyllä materiaalilla pintavärin sijaan sekä tekstuuria käyttämällä suunnittelija 
saa esineen näyttämään uudelta kauemmin (Park 2010, 84). Päivittäinen käyttö rasittaa 
esineen fyysistä olemusta, jolloin esine luultavasti kuluu ja kenties hajoaa nopeammin 
kuin harvemmin käytettävä esine. Esineen pinnan naarmuuntuminen ei vaikuta esineen 
toimintaan tai käytettävyyteen, mutta se muuttaa käyttäjän asennoitumista esineeseen.
Park puhuu myös termistä ”kaunis kuluminen”, joka tarkoittaa, että esineeseen käytössä 
syntyvistä esteettisistä muutoksista huolimatta esine säilyttää arvonsa tai jopa kasvattaa 
sitä käyttäjän silmissä (Park 2010, 83). Käyttäjä kokee esineen jäljet muistona, mikä auttaa 
lujittamaan käyttäjän kiintymystä esineeseen. Suunnittelijan mahdollisuus vaikuttaa kau-
niiseen kulumiseen on valita esineeseen materiaali, joka paranee vanhetessaan tai jota 
käytön jäljet kaunistavat. Materiaaleista esimerkiksi nahka ja puu ovat kiitollisia, sillä ne 
patinoituvat arvokkaasti. Käsiporakone on Parkin mainitsema esimerkki esineestä, johon 
naarmut tuovat sosiaalista lisäarvoa ja uskottavuutta (Park 2010, 85). Helsingin keskustas-
sa sijaitsevassa Boulevard Social ravintolassa on kauniin kulumisen periaatetta toteutta-
vat pöydät (kuva 16). Teppo Lakaniemen suunnittelemien pöytien pintaan on upotettu 
kuparilevy, joka toistaa esimerkiksi juomalasien pohjasta jääneitä renkaita. Jäljet muo-
dostavat pintaan persoonallisen kuvioinnin.
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”Yksinkertainen on helposti ymmärrettävää 
ja kaunista.”

– Simo Heikkilä

16) Pöydät Boulevard Social -ravintolassa Helsingissä, Teppo Lakaniemi
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3.2.4 4) Esine tarjoaa elämyksiä ja mielihyvää.

Jordan (2000, 5-7) esitti kuluttajan tarvehierarkian, jonka ensimmäisiä askelmia, toimivuut-
ta ja käytettävyyttä käsittelin ensimmäisen teesin yhteydessä. Vaikka esine toimii, se on 
helppokäyttöinen ja esteettinen, ihminen saattaa silti hylätä sen. Esineen täytyy herättää 
tunteita ja tarjota elämyksiä sekä mielihyvää, jotta käyttäjä kiintyisi esineeseen. Ilman 
esinekiintymystä käyttäjä luultavammin hylkää esineen uuden, mielihyvää tarjoavan esi-
neen tieltä.

Suunnittelijalla on vastuunsa esinekiintymyksen synnyssä. Dieter Ramsin toisessa säännös-
sä mainitaan psykologiset ja esteettiset kriteerit tärkeinä hyvän suunnittelun ominaisuuksi-
na (Vitsoe 2014). Suunnittelija voi rakentaa hienovaraisesti ”esteettisen illuusion” esineen 
ympärille, joka tarkoittaa, että tuotteen ulkonäkö antaa olettaa jotain sen ominaisuuk-
sista (Julier 2000, 55, 58). Esteettinen illuusio pureutuukin käyttäjän odotuksiin. Julier käyt-
tää esimerkkinä autoa. Auton on näytettävä nopealta, jotta käyttäjä tietää jo ennen 
ajamista, että se on nopea. (Julier 2000, 58.) Koskinen selventää Julierin esteettistä illuu-
siota viittaamalla esineen tuoteympäristöön. Koskinen korostaa, että esineen ympärille 
rakennettu konsepti perustelee esineen olemassa oloa. Tuskin on yhtä yksittäistä tuotetta, 
jonka ympärille ei olisi rakennettu tuoteympäristöä. (Koskinen 2013, suullinen tiedonanto) 
Tulkitsen Koskisen tuoteympäristöajatusta niin, että liittämällä esineen jo suunnitteluvai-
heessa tiettyyn käyttöyhteyteen, esine saa sisältöä ja herättää mielikuvia esineen omi-
naisuuksista.

Toinen Julierin ehdottama keino saada käyttäjä kiintymään tuotteeseen on sisällyttää 
itse esineeseen jokin koukku. Hän viittaa valokopiokoneiden kuvakkeisiin, joiden visuaa-
lisiin merkityksiin käyttäjän on syvennyttävä ennen käyttöä. (Julier 2000, 55.) Sari Kujala 
viittaa samantapaiseen keinoon kuin Julier. Kujala ehdottaa, että osallistamalla käyttäjä 
esineen suunnitteluun tai mahdollistamalla esineen muokkaus kohti käyttäjän persoonaa 
tai tarpeita vastaavaksi, saadaan käyttäjä tuntemaan, että esine on suunnattu juuri hä-
nelle eikä esimerkiksi yleistetylle ryhmälle. (esimerkiksi Kujala 2013) Heikkilä antaa konk-
reettisen esimerkin yksilölle kohdennetusta suunnittelusta. Heikkilä on suunnitellun markii-
situolin, jonka markiisikangas muotoutuu ajan kuluessa istujan muotojen mukaan tehden 
tuolista yksilöllisen (Heikkilä 2013, suullinen tiedonanto). Kujalan toinen ehdotus vahvistaa 
käyttäjän ja esineen tunnesidettä, on esineen personointi ja kustomointi. Kujala lisää, että 
huolellisella käyttäjätutkimuksella, piilotarpeiden ja arvojen tunnistamisella suunnittelija 
voi suunnitella käyttäjille kohdennetumpia ja pidetympiä tuotteita. (esimerkiksi Kujala 
2013) Julier ehdottaa, että vaihtoehtoisesti suunnittelija voi tarjota esineen käyttäjälle 
sellaisenaan, jolloin käyttäjä itse muodostaa suhteen esineeseen tai on muodostamat-
ta (Julier 2000, 55). Tuotteilla on myös ominaisuuksia, joita suunnittelija ei voi suunnitella 
tuotteeseen. Niitä ovat esimerkiksi tarinat, tunnesiteet ja muistot. (Paavilainen 2013, 60.)
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Harri Koskisen Design House Stockholmille suunnittelema Block-valaisin tarjoaa käyttäjälle 
mielikuvia, mikä erottaa sen kilpailijoiden pöytävalaisimista. Block on kuin hohtava jää-
kuutio. Se jää käyttäjälle helposti mieleen. Block on oivaltava, mutta muotoilultaan pel-
kistetty. Valaisin koostuu kahdesta irrallisesta lasiosasta, mikä mahdollistaa helpon huol-
lettavuuden ja korjattavuuden.

”In the end, we conserve only 
what we love” 

–Baba Dioum

17) Block, Harri Koskinen
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3.2.5 5) Suunnittelija on käyttäjän edusmies.

Suunnittelijan tehtävä on suunnitella esine ihmiselle käytettäväksi. Sitä varten suunnitte-
lijan tulee tietää ihmisen tarpeista, aivan kuin säännöstön ensimmäinen teesi kehottaa. 
Suunnittelijan on myös mietittävä millaisen esineen ihminen haluaa ostaa ja omistaa. Sitä 
varten täytyy tietää ihmisen kulutuskäyttäytymisestä.

Koska tarkoituksenani on suunnitella käyttöeliniältään mahdollisimman pitkäikäinen esi-
ne, tavoittelen muotoilussa geneerisyyttä ja mahdollisimman laajaa käyttäjäkuntaa. Tä-
män vuoksi määrittelen ennemmin käyttäjän asennoitumista kulutuskulttuuriin kuin itse 
käyttäjää. Keskityn kodin esineisiin liittyviin kulutusasenteisiin. Esittelen ideaalin kulutuskult-
tuuriin kestävästi asennoituvan kuluttajatyypin, joka hankkii kotiinsa eliniän kestäviä esi-
neitä ja elämyksiä.

Kuluttaminen merkitsee jonkin käyttämistä. Esineen hankkimiseen voi sisältyä miellyttäviä 
tai epämiellyttäviä tunteita tai sitä voi koskea omistamisen toimintaa edeltävä tuotetie-
don kerääminen, selailu, ostosten tekeminen ja hankinta. Aisteihin pohjautuvat toimin-
not, katsominen, koskeminen, haistaminen ja kuunteleminen ovat myös kuluttamisen toi-
mintoja. Esimerkkinä abstraktista kuluttamisesta on ajan kuluttaminen elämyspalveluissa 
tai esineiden ja laitteiden vuokratoiminnassa. Kuluttamisen toimintaa koetaan monella 
eri tavalla, eri paikoissa ja eri aikoina. (Julier 2000, 48.)

Asettamalla fokuksen käyttäjien asenteeseen en rajaa heitä, kuten hyvin usein tehdään, 
helposti tilastoitavalla tavalla esimerkiksi iän tai sukupuolen perusteella. Kulutuskulttuurista 
kirjoittanut Guy Julier (2000, 48) sanoo, että kulutuskulttuuri edustaa suurempaa kuvaa; 
arvoja ja järjestelmiä, jotka ilmenevät kuluttamisen kautta. Käyttäjän kulutusvalintoja 
määrittävät heidän elämäntapansa ja arvonsa sekä yhteisön tuottamat makukäsitykset 
(Vejlgaard 2010). Esineiden hankinnan ja omistamisen taustalla on erilaisia merkityksiä 
(Paavilainen 2013). Julierin mukaan ihminen määrittelee ja rakentaa identiteettiään ku-
luttamalla, mutta identiteetin ja kuluttamisen suhteet ovat myös jatkuvassa muutoksessa 
(Julier 2000, 49).

Ashby toteaa, että esineiden arvostus on muuttunut. Hiljattain esineitä vielä ostettiin kes-
tämään useamman eliniän. Nykyään toimimaton esine vaihdetaan helpommin uuteen 
tai heitetään kokonaan pois. Hän vertaakin nykypäivän pitkäikäisten esineiden omista-
mista taiteen omistamiseen. Ashby kysyy, kasvaako vai laskeeko tuotteen arvo vanhetes-
saan. (Ashby 2009, 66.) 
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Ihmiset, jotka harkitsevat kodin esineostojaan, välttävät IKEAa, perivät huonekalunsa, ky-
seenalaistavat ja hallitsevat kuluttamistaan. Näin voi päätellä ainakin Heidi Paavilaisen 
Dwelling with Design (2013) -väitöksen perusteella. Nämä ihmiset ostavat kerralla hyvän, 
niin hyvän, ellei jopa parhaan, ettei esinettä tarvitse vaihtaa parhaassa tapauksessa 
koskaan. Ja hajotessaankin esine korjataan ja annetaan vielä perintönä omille lapsille. 
Tällainen ajattelu on ideologista, kestävää ja ekologista ja silti aivan mahdollista. Paavi-
laisen väitös osoittaa, että tällaisia ihmisiä on olemassa (Paavilainen 2013).

Paavilainen kiteyttää sen mitä harkitsevan kuluttajan vastakohta voi pahimmillaan olla: 
passiivinen mukautuja mihin tahansa valmistajien sanelemaan muodikkuuteen (Paavilai-
nen 2013, 19). Eliniän kestäviä esineitä hankkivalle ihmiselle itse toiminto, kodin laittami-
nen ja valmistaminen ei välttämättä ole se tärkein vaihe, vaan kodissa oleminen, asumi-
nen, viihtyminen ja toimiminen. Esineiden hankkiminen on tehtävä matkalla suurempaa 
ja merkityksellisempää tarkoitusta varten: asumista ja siitä nauttimista.

Paavilainen toteaa, että kun kuluttaja kotiuttaa tuotteen, hän usein kotiuttaa materiaesi-
neen mukana myös immateriaalisia ominaisuuksia kuten symboleja, ideoita, ideologiaa 
ja uskomuksia (Paavilainen 2013, 26). Paavilaisen mukaan harkitsevat kuluttajat tekevät 
sisustusesinevalintoja seuraamalla omaa makuaan. He eivät pidä sisustuslehtien tyylitel-
lyistä kodeista, jossa ei näy elämisen merkkejä. Esineiden kestävyydestä kiinnostuneiden 
ihmisten sisustuksessa merkitsee eniten henkilökohtaisuus ja viihtyvyys. (Paavilainen 2013, 
256-257) Julierin mukaan sisustaminen ja siihen liittyvä esineiden kustomointi on yksi esi-
merkki tavoista, joilla kuluttaja luo itse aktiivisesti esineisiin sosiaalisia merkityksiä valmiiden 
merkitysten sijaan (Julier 2000, 53).

Loppuelämää varten sisustavan ihmisryhmän esineisiin kohdistamat vaatimukset ovat 
korkealla. Heille ostopäätöstä ohjaavia tekijöitä ovat esineiden muun muassa laatu ja 
kestävyys. He arvostavat esineissä pitkäikäisyyttä, toimivuutta ja esteettistä ajattomuutta. 
Suuressa roolissa ovat myös ihmisen valintoja ohjaavat arvot sekä kiinnostus muotoiluun. 
Mikäli ihmisellä on kiinnostusta muotoiluun, hän luultavasti tuntee suomalaista muotoilu-
historiaa ja tunnistaa suurimpia suomalaisia muotoilubrändejä sekä muotoilijoita. Muotoi-
lun tuntemus lisää myös hyvän muotoilun sekä käsityön arvostusta ja kuluttamista.

Jos kaikki kuluttajat asennoituisivat kuluttamiseen yhtä kestävästi, heikkolaatuisten esinei-
den valmistus ei olisi enää kannattavaa. Kulutustapojen muutos on riippuvainen yksilön 
asennoitumisesta kulutuskulttuuriin.
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Artekin valmistama kolmijalkainen jakkara 60 on ollut valmistuksessa jo 60 vuotta. Jakkaran 
suunnitteluaikaan taivutettujen vanerijalkojen valmistusmenetelmä oli vallankumoukselli-
nen. (Artek 2014) Jakkara on koruton, toimiva, pinottava, kevyt ja tarpeeksi geneerinen 
esine miellyttämään suurta käyttäjäkuntaa. Nyt 2010-luvulla jakkaraa on modernisoitu 
tähän päivään tarjoamalla uusia värityksiä ja se näyttääkin yhä ajankohtaiselta. Aalto-
jakkara	on	vakiinnuttanut	profiilinsa	suomalaisen	muotoilun	ikonina.	Jakkaralla	on	pitkä	
markkinaelinikä, vaikkei jakkaran kolmijalkaisuus tue istuintukevuutta. 

18) Jakkara 60, Alvar Aalto
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“Hyvä suunnittelija suunnittelee tarpeellisia, 
pitkäikäisiä, helppokäyttöisiä ja
kauniita esineitä.”

–Simo Heikkilä
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3.2.6 6) Esineen käyttö ei saa vahingoittaa ihmis- tai eläinkuntaa ja
     esine on toteutettava ympäristön kantokyvyn rajoissa.

Tämän teesin sisältö on nykypäivänä lähes itsestäänselvyys. Harri Koskinen mainitsi haas-
tattelussa, että ympäristökysymykset ja ihmisoikeudet on huomioitava esineen ideasta 
sen hävittämiseen saakka.

Pitkäikäisyyden vastakohta voisi olla lyhytikäisyys, mutta koska oma rajaukseni käsittää 
suunnittelijan mahdollisuudet vaikuttaa lopputulokseen suunnitellun vanhenemisen il-
miö (planned obsolescence) kuvaa paremmin vastakohtaisuutta. Ilmiön perusajatus on 
tietoisesti suunnitella tuotteet heikommiksi kuin mitä valmistusmenetelmä mahdollistaa. 
Suunniteltu vanheneminen edistää kertakäyttökulttuuria, mikä taas aiheuttaa valtavia 
jätemääriä ja raaka-aineiden tehotonta käyttöä. Suunnitellun vanhenemisen juuret ulot-
tuvat 1920-luvulle, jolloin hehkulamppujen toiminta-aikaa alettiin rajoittaa taloudellisen 
kannattavuuden nimissä. Perustettiin Phoebus-lamppukartelli, joka sakon uhalla rajoitti 
maailmanlaajuisesti hehkulamppuvalmistajien hehkulamppujen käyttöiän 1000 tuntiin. 
Vertailuna on olemassa hehkulamppuja, jotka palavat 100 000 tuntia ja jopa yli 100 vuot-
ta. (Dannoritzer 2010)

Teollisessa sarjatuotannossa esineen laatua ja kestävyyttä ohjaa pääasiassa taloudel-
linen kannattavuus, joten suunnittelijan on joskus tingittävä periaatteistaan ja valittava 
kahdesta pahasta vähemmän paha. Heikkilä ilmaisi suunnittelijan ajoittain kohtaaman 
ongelman: ”Se on hirveän hankala kysymys jos tarjotaan projektia, jossa on jotain omaan 
filosofiaan	tai	strategiaan	istumatonta.	Jos	jätät	sen	tekemättä,	niin	se	menee	todennä-
köisesti huonommalle suunnittelijalle. Pitää siitä lähteä, että otanko (toimeksiannon) ja 
yrittää viedä sen semmoisille urille, että siitä tulee hyvä ja täyttää nämä kauniit vaatimuk-
set” (Heikkilä 2013, suullinen tiedonanto).
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4 TUOTESUUNNITTELU

Tuotesuunnittelun luvussa käsittelen produktion 
suunnittelua ideasta prototyypiksi. Produktiossa 
toteutin teeseihin pohjautuvaa pitkäikäisyyttä 
kodin käyttöesinesarjassa. Kuvailen ideointipro-
sessin kehittymisen konseptiksi, jota tukemaan 
kokosin visuaalisen kartoituksen konseptia si-
vuavista teemoista. Lisäksi esittelen jokaisen 
sarjan osan yksitellen sekä valmiin Kirnu-kulho-
konseptin.
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”Mikään vanha ei synny uudestaan, mutta se 
ei myöskään täydellisesti
katoa. Ja se, mikä kerran on ollut,
tulee aina uudestaan uudessa
muodossa.”

–Alvar Aalto
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4.1 IDEOINNISTA  KONSEPTIKSI

Aloitin esineen ideoinnin ja suunnitteluprosessin vasta kun taustatutkimuksen pääkohdat 
olivat selvillä. Näin pystyin paremmin soveltamaan pitkäikäisyydestä selvittämääni tie-
toa esineen suunnitteluvaiheessa. Kuvailen suunnitteluprosessin etenemistä ja eri vaiheita 
ideoinnista konseptiksi.

4.1.1 Esinekategorian rajaaminen

Koska opinnäytteeni produktiolla ei ollut toimeksiantoa, aloitin suunnitteluprosessin ikään 
kuin tyhjästä. Ensin päätin rajata esinekategorian, jonka parissa työskentelisin. Aluksi raja-
sin esineitä huonejaon ja niihin liittyvien toimintojen perusteella. Eteisen haasteet nousivat 
kiinnostavaksi sovelluskohteeksi, ja eteisen toiminnoista erityisesti säilyttäminen. Tein kar-
toitusta naulakoista, vaatesäilytyksestä ja säilyttimistä. Kokosin visuaalista materiaalia ja 
luonnostelin ideoita naulakoista, henkareista ja rasioista, jotka muodostivat tuoteperheen 
(kuvat 19-27). Etenin niin pitkälle, että keskityin jo tiettyyn naulakkorakenteeseen. Päädyin 
kuitenkin umpikujaan naulakoiden kanssa, sillä en saanut tuotua konseptiin mielestäni 
tarpeeksi tuoretta näkökulmaa. Jatkoin säilyttimien, rasioiden ja purkkien ideoinnilla.

19) Naulakkoluonnoksia
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20-27) Visuaalista kartoitusta naulakoista
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Jatkoin rajaamista ja ideointia pohtimalla, missä esinekategoriassa pitkäikäisyydellä on 
suuri rooli ja missä pitkäikäisyyttä voisi vielä kehittää. Huomasin, että pitkäikäisyyden 
haasteet riippuvat paljon esineen käyttöasteesta. Istuminen ja syöminen pysyvät samoi-
na, joten tuoli ja astiastot saavuttavat helpommin klassikon aseman (Julier 2000, 71). Lä-
hes päivittäin toistuva toiminto asettaa enemmän haasteita kestävyydelle ja estetiikalle. 
Esimerkiksi lampunvarjostimen ja lautasen käytettävyysasteet eroavat huomattavasti toi-
sistaan. Päätin suunnitella esineen jokapäiväiseen käyttöön, kosketeltavaksi, enkä vain 
katsottavaksi. En siltikään löytänyt tiettyä esinekategoriaa tämän rajauksen kautta, sillä 
jokaisella esinekategorialla on sekä kestävää että lyhytikäistä tuotantoa.

Säilyttäminen pysyi edelleen yläkäsitteenä ideoinnissani. Esineiden säilyttämisen tarkoi-
tuksena on, että esineillä on tilassa paikka, joka voi olla umpinainen eli esineen piilottava 
tai avoin ja esittelevä. Säilyttäminen ylläpitää järjestystä: astioita säilytetään keittiökaa-
pissa, tärkeät paperit arkistoidaan kansioon, kirjat ovat hyllyssä ja kynät penaalissa. Näin 
tiedetään missä tavarat ovat, kun niitä tarvitaan.

Piirsin säilyttimiä eri mittakaavoissa: rasioita, purkkeja, säilytysjakkaroita ja hyllyjä. Luon-
noksissa alkoi toistua säilytysjakkara, jonka idea syntyi vanhanajan tekstiilillä pehmustetus-
ta lankajakkarasta. Pohdin käytettävyyden muutoksia materiaalia muutettaessa. Puinen 
jakkara on kevyempi kuin keraaminen, vaikka keraaminen on materiaalina pysyvämpi 
puun eläessä kosteudesta. Mietin jakkaran rakennetta ja funktiota. Tutkin mittakaavaa, 
jotta jakkaralla voisi istua tai sen päälle voisi nousta kurkottamaan ylähyllylle. Jakkaran 
sisällä vo säilyttää tavaraa ja se toimii myös varaistuimena.

28) Ensimmäisiä säilytysjakkaraluonnoksia
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29) Luonnoksia säilytysjakkaran toiminnosta, rakenteesta ja muodosta
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Lopullisen päätöksen suunniteltavasta esineestä tein Harri Koskisen kanssa käydyn ohjaus-
tapaamisen jälkeen. Esittelin Koskiselle ideani säilytysjakkarasta, luonnoksia muista säily-
tysratkaisuista ja ajatuksia monikäyttöisyydestä. Materiaalikeskustelun aikana Koskinen 
ehdotti säilytinsarjaa, joka korostaa materiaalivalintojen kautta esineen toimintaa, sillä 
materiaalivalinnoilla on mahdollista laajentaa esineiden funktioajattelua. Konsepti alkoi 
muodostua, kun materiaalilähtöisyyteen yhdisti mittakaavan muutokset, yksinkertaisen 
muodon, monistettavuuden ja monikäyttöisyyden. Lisäarvoa neljän-kuuden osan sarjalle 
toi mahdollisuus pinota säilyttimet sisäkkäin.

Säilyttimien muoto kehittyi funktion ja sisäkkäisyyden seurauksena. Helposti tunnistettava, 
minimalistinen ja pehmeä kulhomainen muoto on tarpeeksi geneerinen, jättää tilaa itse 
toiminnolle ja luo esteettisesti yhtenäisen kokonaisuuden (kuvat 30-31).

30) Kannellinen kulhosarja
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31) Kulholuonnoksia
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4.1.2 Materiaali

Suunnittelun keskeiseksi osaksi muodostui materiaalilähtöisyys ja materiaalien osuus toi-
minnan viitoittajana. Hyvä esimerkki materiaalien vaikutuksesta esineen käsitteellisyy-
teen on Karen Chekerdjianin ja Tinna Gunnarsdottirin teos ”Rolling Stones” vuodelta 2002 
(kuva 32). Rolling Stones on sarja eri materiaaleista valmistettuja palloja, jotka ovat viit-
teellisiä säilyttimiä. Neljäkymmentä senttimetriä halkaisijaltaan olevat pallot ovat myös 
teoksellinen hallitsematon esine. Rolling Stones on esimerkki ikonisesta muodosta, joka 
materiaalivariaatioilla saavuttaa erilaisia olemuksia toistettavalle muodolle. (Karen Che-
kerdjian 2011)

32) Rolling Stones, Karen Chekerdjian ja Tinna Gunnarsdottir

Jo luonnostelun alkuvaiheessa oli selvää, että käytän suunnittelemassani esineessä luon-
nonmateriaaleja. Perustelin luonnonmateriaalien etuja toisessa teesissä. Toinen päätök-
seeni vaikuttanut tekijä on haastateltavien käyttämät materiaalit. Heidän tuotannossaan 
näkyy vahvasti luonnonmateriaalien käyttö. Erityisesti mieleeni jäi esimerkiksi Katriina Nuu-
tisen maininta, että käyttäjä suhtautuu lasiseen esineeseen erityisellä huolenpidolla ja 
käyttää sitä varoen. Samoin Simo Heikkilän pitkän suunnittelijauran jatkunut intohimo ja 
luottamus erityisesti puuhun ja muihin luonnonmateriaaleihin on mielestäni järkevä perus-
telu valita hyväksi todettuja materiaaleja. Valitsin viisi materiaalia: puun, metallin, kera-
miikan, lasin ja tekstiilin. Harkitsin myös yhtä alkukantaista ja perisuomalaista materiaalia 
kuten pajua, tuohta tai luuta, mutta ne eivät ole käyttöominaisuuksiltaan yhtä monipuo-
lisia.
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4.1.3 Toiminnot ja rakenne

Sisäkkäin pinoutuvien eri materiaaleja yhdistelevien kannellisten kulhojen toiminnot ovat 
monipuolisia. Yhdistin materiaaleja yhdessä säilyttimessä niin, että kulho ja kansi ovat eri 
materiaaleja. Keraaminen kulho on luonnollisesti ruoanlaittoon liittyvä, sillä se kestää uu-
nin lämpötiloja. Lasinen kulho käy juomalasiksi. Puinen pyöreä täysipuinen kansi on leik-
kuulauta ja metallista syntyy kevyt ja kestävä tarjotin. Sain rakennettua konseptin, joka 
on estetiikaltaan viattoman minimalistinen, mutta kätkee sisäänsä yllättävän paljon toi-
mintoja.

Esineiden käytettävyyttä tehostamaan suunnittelin kulhoihin otetta helpottavia pai-
naumia, aukkoja ja ulokkeita sekä kansiin lovia. Mielestäni ulokkeet ja painaumat eivät 
tehostaneet käytettävyyttä esinekonseptin yhteydessä, joten pitäydyin muodon yksinker-
taisuudessa. Ideoin myös kansien muotoiluun yksityiskohtia, jotka vaikuttivat toimintaan 
ja käytettävyyteen. Auki rullautuva kansi tai puoliksi ylös taittuva kansi kävivät luonnos-
lehtiössäni, mutta jäivät moniosaisuuden takia taakse. Suunnittelin kulhojen ja kasien ra-
kenteet yhtenäiseksi, mikä helpottaa niiden korjattavuutta tai tässä tapauksessa vaih-
dettavuutta. Ruokailuun ja ruoanlaittoon liittyvän jokapäiväisen esineistön pesu ja hoito 
asettavat vielä omat vaatimuksensa. Huomioin haasteet suunnittelutyössäni ja lopullisissa 
esineissä.
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4.1.4 Co-Core -tapahtuma

Sain mahdollisuuden esitellä opinnäytettäni ja esinekonseptiani kansainvälisessä Co-Co-
re – tapahtumassa Bangkokissa, Thaimaassa marraskuussa 2013. Co-Core on yliopistoyh-
teistyöhanke taiteen ja muotoilun seminaari- ja kritiikkitilaisuus, jota on järjestetty vuodes-
ta 2008. Tapahtuman tarkoituksena on edistää kansainvälistä vuoropuhelua muotoilu- ja 
taidekentällä sekä alojen koulutuksessa. (”Co-Core – 11. kansainvälinen taiteen ja muo-
toilun kritiikkitilaisuus Helsingissä” 2012). Vuoden 2013 tapahtuma oli järjestyksessään 12. ja 
sen järjesti Bangkokin Silpakorn University.

Nimesin kokonaisuuden nimellä Containers. Esittelymateriaalina mukanani olivat suun-
nitteluteesit ja taustatutkimuksen pitkäikäisyyden peruspilarit, visuaalinen esittely säilytin-
sarjasta (kuva 33) sekä 3D-tulostetut pienoismallit säilyttimistä (kuva 34). Tein tietoisesti 
pienoismalleihin eriasteisia kaaria pyöristykseen, sillä hain sopivaa muotoa toistettavaksi.

Tapahtumassa saamani palaute oli lähinnä positiivista ja kannustavaa. Työni erottui vi-
suaalisuudeltaan skandinaavisena ja oli hyvin käytännönläheinen sekä esinekeskeinen. 
Työtäni kommentoivat lähinnä muiden osallistuvien koulujen professorit. Kritiikki koski sar-
jan osien kohdentamista johonkin tiettyyn toimintaympäristöön, esimerkiksi huonejaon 
perusteella olohuoneeseen tai keittiöön. Sain myös kysymyksen siitä, miten sarjaa markki-
noidaan kuluttajille. Joku huomautti kulhojen pohjan muodon epävakaudesta ja ehdotti 
koveraa painaumaa pohjaan. Epävakaus oli huomattava ongelma erityisesti suurimman 
puisen kulhon kohdalla, jonka toiminto oli säilytysjakkara. Co-Core´n palaute nosti esiin 
aiheellisia suunnitteluongelmia. Koen, että tapahtumasta oli hyötyä opinnäytteelleni juuri 
oikeaan aikaan.
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1  BE AWARE OF THE ORIGINAL OBJECTS NEED

2  SELECT MATERIALS APPROPRIATELY AND

  WITH LONGEVITY IN MIND

3  TEST PRODUCTS IN THEIR END-USE CONDITIONS

4  ADD A STORY AND YOUR OWN HAND PRINT

5  BE A REPRESENTATIVE OF A USER

6  NOTE THE CARRYING CAPACITY OF THE ENVIRONMENT 

    SEAT  SEAT COVER

 FINNISH FINE WOOD  TEXTILE

DIAMETER 450 | H 400

  MULTI-PURPOSE  CHOPPING BOARD

   CONTAINER

    METAL  WOOD

DIAMETER 350 | H 300

MULTI-PURPOSE   TRAY

 CONTAINER

  WOOL   METAL

DIAMETER 250 | H 200

 DRINKING GLASS  COASTER

   GLASS  METAL

 DIAMETER 90 | H 80

 CASSEROLE  PLATE 

   CERAMICS  FINE WOOD

DIAMETER 300 | H 80

C O N T A I N E R

    SEAT  SEAT COVER   MULTI-PURPOSE  CHOPPING BOARD

   CONTAINER

  MULTI-PURPOSE  CHOPPING BOARD

USABILITY

QUALITY MATERIALS

ICONIC FORM

LONG-LASTING PRODUCTS FOR EVERYDAY USE

33) Visuaalinen esittelymateriaali työni sisällöstä sekä esinekonseptista
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34) Työn esittelyä Co-Core -tapahtumassa

Yllättävä positiivinen käänne tapahtui opinnäytetyössäni ja erityisesti esineiden valmis-
tusprosessissa, kun opinnäytteelleni myönnettiin Suomen Kulttuurirahaston apuraha. Ta-
loudellinen tuki mahdollisti esineiden teettämisen ammattilaisilla ja aitojen, kotimaisten 
materiaalien käytön. Osan esineistä teetin ja osan valmistin itse Taiteiden ja suunnittelun 
korkeakoulun studioissa studiomestareiden avustuksella. Vaikka apuraha mahdollisti esi-
neiden teettämisen alihankintana, tarkoitukseni ei ollut teollistaa esinesarjaa.
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4.2 SUUNNITTELU  JA  VALMISTUS

Vuoden 2014 alussa aloitin esineiden suunnittelutyön ja materiaalikokeilut konseptin poh-
jalta. Co-Core´n jälkeen tein muutoksia kritiikissä nousseisiin konseptin ongelmakohtiin. 
Säilytyssarja muotoutui vähitellen keittiöön suunnatuksi monikäyttöiseksi esinesarjaksi, joka 
liittyy ruoanlaittoon,  sen esineistön ja ruoan säilömiseen, tarjoiluun sekä ruokailuun. Ko-
konaisuus on kohdennettu skandinaaviseen keittiöön ja siihen kuuluu viisi kulhoa, joissa 
jokaisessa on kansi. Kokonaisuuden esineet tukevat toistensa käytettävyyttä. Skandinaa-
visuus kuvaa settiä osuvasti sekä estetiikaltaan että käytöltään, mutta en halua sitoa esi-
nesarjaa tiettyyn kulttuuriin. Kaikissa kulttuureissa ei esimerkiksi laiteta uuniruokia, mutta 
kaikissa ruokakulttuureissa, pilkotaan, tarjoillaan ja syödään.

Kulhokonseptin toiminnot ovat seuraavat. Suurin puinen kulho toimii säilyttimenä ja vil-
lahuopainen kansi on pannunalunen. Tarvittaessa säilyttimen päälle voi laskea kuuman 
kattilan, jolloin se toimii pienenä aputasona. Metallinen kulho, kantenaan puinen leikkuu-
lauta, säilyttää leivät ja tarjoilee salaatit sekä boolin. Keraamisella uunivuoalla voi laittaa 
uuniruokia ja lasinen kansi on tarvittaessa tarjoilulautanen. Huopakulho, jonka kantena 
on metallinen tarjotin, on mitoiltaan keraamisen vuoan ympärille sopiva, joten huopa-
kulho pitää ruoan lämpimänä ja helpottaa kuuman vuoan käsittelyä. Pienin kulho on 
lasinen juomalasi ja sen kantena on keraaminen lasinalunen.

4.2.1 Konseptin kehittely

Seuraavassa perustelen esinesarjan konseptiin tekemiäni muutoksia ja valintoja. Esitte-
len konseptiin liittyvien teemojen - monikäyttöisyys, tuoteperhe, materiaaliyhdistelmät ja 
sisäkkäisyys - visuaalisen kartoituksen, jonka tarkoituksena on kartoittaa samankaltaisia 
konsepteja ja tuoteympäristöä. Myöhemmin käyn läpi esine kerrallaan suunnitteluproses-
sin vaiheita.

Perusteluja pitkäikäisen säilytinsarjan suunnittelulle ovat muun muassa ekologisuus, mate-
rian vähentäminen ja poisheittämisen kulttuurista irtautuminen. Ajatukset ideaalista kulut-
tajatyypistä, eliniän kestäviin esineisiin panostamisesta ja turhasta tavarasta luopumises-
ta veivät suunnittelutyötäni eteenpäin. Kuvavertailu (kuva 35-36) esittää kuinka monta 
käyttöesinettä suunnittelemani kulhokonsepti voi parhaimmillaan korvata sekä mikä on 
tuoteperheen ja irrallisten esineiden visuaalinen ero.
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35) Kuvakollaasi esineistä, jotka keittiöön suunnattu esinekonsepti korvaa
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36) Keittiöön suunnattu esinekonsepti
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Oma valintani oli tehdä esineistä muotoilultaan äärimmäisen yksinkertaisia, pyrkimykse-
nä ajaton ulkonäkö ja estetiikka. Mahdolliset pintaväritykset esineisiin olivat poissuljettuja 
esteettisen kulumisen nimissä. Kuitenkin värillisten materiaalien käyttö esimerkiksi lasissa ja 
keramiikassa olisivat olleet mahdollisia, sillä ne eivät kulu pois. Päätin kuitenkin pitää ko-
konaisuuden visuaalisuudeltaan mahdollisimman puhtaana, sillä väriyhdistelmät sitovat 
esineet helpommin tiettyyn aikaan.

Ennen prototyyppien valmistusta kävin vielä läpi esinesarjan osien funktioita. Lähestyin 
esineitä uudesta näkökulmasta ja käänsin kulhot ympäri. Osa kulhoista toimi myös ku-
puna. Helposti perusteltavissa oleva kupumateriaali on lasi, sillä se on läpinäkyvä. Isom-
massa koossa lasista tulee huomattavasti raskaampi, jolloin se vaatisi nupin, josta nostaa. 
Keveytensä ansiosta myös metalli soveltuu kuvuksi, sillä edes suurena kokona kulhosta 
ei tule liian painava. Kuvun tarve, esimerkiksi kakkukupuna, on rajattu, joten pitäydyin 
kulhofunktiossa kaikkien materiaalien osalta. Mikäli kupu olisi tuonut lisäarvoa erilaisella 
toiminnolla kokonaisuuteen, olisin vienyt ajatusta pidemmälle.

Toiminto ja materiaali esineissä löysivät toisensa luontevasti, joten en katsonut tarpeelli-
seksi tehdä suuria materiaalien ja muotojen muutoksia konseptiin. Testasin mittakaavojen 
muutosta, jolloin sain kaikki kulhot mahtumaan sisäkkäin (kuva 37). Kulhojen mittasuhteet 
kuitenkin pienenivät mielestäni liikaa. Leikkautin laserilla lopullisten esineiden mittakaa-
vasta poikkileikkausmallit (kuva 38), jotta hahmotin kulhojen koot konkreettisesti.

37) Pienennetty versio kulhokonseptista
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38) Laserleikatut poikkileikkausmallit

Suunnittelemani esinekonsepti käsittelee monikäyttöisyyden, tuoteperheiden, materiaa-
liyhdistelmien ja sisäkkäisyyden teemoja. Näitä neljää teemaa yhdistävät myös pienten 
tilojen haasteet. Tarkastelen visuaalisen kartoituksen kautta kuinka aihealueita on käsitel-
ty aiemmin pääasiassa keittiö- ja säilytysesineistössä. Teemat ovat kovin lähellä toisiaan, 
joten toisinaan, jokin esimerkki kattaa kaikki edellä mainitut teemat.
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4.2.1.1   Monikäyttöisyys

Monikäyttöisyydellä tarkoitan esineen kykyä toteuttaa useampaa kuin yhtä funktiota. 
Monikäyttöisyys esineessä tai esinesarjassa voi heikentää käytettävyyttä tai tuoda sille 
lisäarvoa. Perustelen monikäyttöisyyttä kulhosarjassani sillä, että lisätoiminto vähentää 
omistettavan tavaran määrää sekä osallistaa esineen paremmin toimintaketjuun. Moni-
käyttöisyys toimii mielestäni parhaiten silloin, kun esineen toiminnot ovat lähellä toisiaan 
tukien toimintaketjua. Keittiöesineistössä se on helposti perusteltavissa, sillä ruoan laittami-
nen, tarjoilu ja syöminen ovat luonnollinen toimintaketju. Karrikoitu epälooginen toiminta-
ketju kattaa vaikkapa tarjoilun ja kenkien säilytyksen. Onnistunut monikäyttöisyys ei vaadi 
esineeseen lisäosaa.

Viittaan monikäyttöisyydellä sellaiseen lisätoimintaan, joka on suunnittelijan aikaansaa-
ma. Ramsin mielestä hyvä muotoilu on huomaamatonta ja esineiden on annettava tilaa 
käyttäjän itseilmaisulle (Vitsoe 2014). Esimerkiksi juomalasia voi käyttää muuhunkin kuin 
nesteen juomiseen. Siitä voi syödä, siihen voi istuttaa kasvin, säilyttää kolikoita, vaikka 
suunnittelija ei kenties suunnitellut juomalasia kasvin istuttamiseen. Juomalasi-esimerkissä 
käyttäjä määrittää monikäyttöisyyden omalla kekseliäisyydellään. Mikään ei estä käyt-
täjää antamasta esineelle uutta käyttöfunktiota, mutta se ei tee esineestä suunnittelijan 
määrittelemällä tavalla monikäyttöistä. Seuraavissa esimerkeissä monikäyttöisyyden on 
määritellyt suunnittelija (kuvat 39-41).

Norm Architectsin suunnittelema Coockware set on samankaltaisin oman konseptini 
kanssa (kuva 40). Yhdeksänosainen setti on suunnattu ruuanlaittoon ja tarjoiluun, sisäl-
täen leikkuulaudan, tarjottimen, usean tarjoilukulhon, lautasen, ruuan kypsentämiseen 
tarvittavat osat sekä tarjottavat viileänä pitävän geelityynyn. 
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40) Cookware set, Norm Architects, Menu

39) Tootsie Family, Zpstudio, Slow Design

41) Abct, Knindustrie
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4.2.1.2   Tuoteperhe

Tuoteperhe tarkoittaa useamman kuin yhden esineen kokonaisuutta, jota yhdistää sa-
mankaltaisuus esimerkiksi toiminnassa tai ulkonäössä. Hyvä esimerkki tuoteperheestä on 
astiasto. Tuoteperheitä suunnitellaan lähinnä kuluttajaa varten. Yksittäiset esineet kai-
paavat tuekseen tuoteympäristön, josta muun muassa Harri Koskinen mainitsi haastat-
telussa. Tuoteperheet luovat mielikuvia esineiden käytöstä ja niiden tarjoamasta arvosta 
(kuvat 42-46).

Siinä missä monikäyttöisyys yhdistää mahdollisimman monta toimintoa samaan, tuote-
perheen esineillä voi olla oma funktionsa kokonaisuudesta riippumattomina yksiköinä.
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44)  Bath Collection, Norm Architects, Menu

45) Ovale, Bouroullec, Alessi

46) Babylon, Samuel Wilkinson, Lexon

42) E15

43) Soji, Mute
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4.2.1.3   Materiaaliyhdistelmät

Koteihin suunnitelluissa pienesineissä on viime vuosina yhdistelty rohkeasti useita materi-
aaleja samaan esineeseen. Koen, että olen oman suunnitteluni kanssa hyvin ajankohtai-
sen ilmiön äärellä. Materiaalien yhdistely tuo esineisiin kiinnostavaa estetiikkaa, haptisuut-
ta ja strukstuureja.

Materiaaliyhdistelmien haaste on esineen rakenne, joka määrittää kestävyyttä, toimin-
taa ja huollettavuutta. Rakenteeltaan esineen on oltava tukeva ja mahdollisten osien 
sekä materiaalien tulee olla irrotettavissa toisistaan, jolloin osat voidaan helpommin kor-
jata tai korvata uusilla sekä kierrättää. Modulaarinen rakenne tai teknologian kehittyessä 
hankittavat lisäosat pidentävät esineen omistusaikaa, sillä se tarjoaa käyttäjälleen esi-
neen jatkuvan uutuustason ylläpidon (Park 2010, 85). Yleisesti, mitä vähemmän esineessä 
on erillisiä osia tai saumoja, sitä paremmin se kestää käyttöä. 
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47) Material Pendant, Nevvorks

48) Hanne Willmann, Menu 49) Set of Bowls, Claesson, Koivisto, Rune, Design House Stockholm
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4.2.1.4   Sisäkkäisyys

Esineiden sisäkkäisyys vaatii, että toinen esine mahtuu mitoiltaan suuremman sisälle. Esi-
neiden sisäkkäisyys, pinottavuus ja taiteltavuus säästävät tilaa, mutta myös helpottavat 
niiden pakattavuutta ja kuljetusta.
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50) Nest 9 Plus, Joseph Joseph

51) Crate&Barrel

52) Maku, Sami Ruotsalainen, Arabia
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4.3  KONSEPTISTA  PROTOTYYPIKSI

Kuvailen sarjan jokaisen kulhon ja kannen suunnitteluprosessin vaiheita konseptista val-
miiksi prototyypiksi. Suunnitteluprosessin kuvauksessa perustelen materiaalivalintoja ja 
–ominaisuuksia, käyttötarkoituksen ja käytettävyyden yhdistämistä, mittakaavaa, val-
mistusmenetelmiä sekä materiaaliparien toimivuutta keskenään. Lisäksi perustelen kulho-
kansi –parin oleellisuuden kokonaisuudessa.

Edellä esittelin omaa konseptiani sivuavia olemassa olevia esinekonsepteja. Suunnittelu-
prosessin yhteydessä käytän esimerkkinä esineen suunnittelua inspiroineita tai tukeneita 
yksittäisiä esineitä. Etenen kulhojen kokojärjestyksessä.

4.3.1 Puusäilytin | Pannunalunen

Puusäilytin

Puista säilytyskulhoa edeltänyt idea säilytysjakkarasta oli edellytys materiaaleja yhdistele-
vään kulhosarjaan. Jätin suurimman kulhon toiminnot, istumisen ja päälle nousemisen, sil-
lä ne olisivat tehneet kulhosta esinekategorialtaan huonekalun. Tarkoitukseni oli pitäytyä 
kodin käyttöesineistössä. Siksi puisen kulhon toiminto Kirnu-esinekonseptissa on suurena 
yleissäilyttimenä ja laskutasona. Kulho suljetaan huopakannella ja se kätkee kaikki pie-
nemmät osat sisälleen.

Valitsin suurimman säilyttimen materiaaliksi puun, koska säilytin on jatkuvasti esillä. Puu on 
kestävä, esteettisesti viehättävä ja kauniisti kuluva materiaali. Puulajeista valintani koh-
distui kotimaiseen jaloon lehtipuuhun, saarneen. Saarni on kovaa, kestävää ja kuivuu 
nopeasti, mikä ehkäisee säröjä ja halkeamia. Puun työstettävyys on helppoa, mutta hal-
kaiseminen on haasteellista. Saarnea esiintyy vain eteläisessä Suomessa ja siksi se on mel-
ko kallista. Saarnea käytetään Suomessa pääasiassa puusepänteollisuuteen, sillä muu-
hun kuin viiluteollisuuteen saarni on liian hintavaa. Monet komposiittimateriaalit ovatkin 
korvanneet saarnen useissa käyttökohteissa. Saarnen kestävyydestä kertoo kuitenkin se, 
että käyttökohteita ovat aiemmin olleet muun muassa työkalut, lentokone-, rautatie- ja 
laivateollisuus. Nykyisinkin sitä käytetään esimerkiksi urheiluvälineissä. (Helsingin yliopisto 
2006.)
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Mietin säilyttimen mittakaavan uudelleen. Korkeudelle ei ollut enää istuinkorkeusvaati-
musta, joten saatoin madaltaa sitä ja samalla pienentää halkaisijaa. Halusin suurimman 
säilyttimen malliltaan leveämmäksi kuin korkeammaksi (kuvat 53-54). Suurin kulho määritti 
myös muiden osien mittoja.

53) Puukulhon muodon hahmottelua
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54) Puukulhon poikkileikkaus ja mittakaava
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Pohdin erilaisia vaihtoehtoja suurimman säilyttimen rakenteelle. Umpirakenne, materi-
aalin eläminen ja säilyttimen koko asettivat haasteita muun muassa säilyttimen painolle 
ja liikuteltavuudelle. Myös valitsemani valmistusmenetelmävaihtoehdot, umpipuun käsin 
sorvaus tai CNC-jyrsintä, vaikuttivat valittuun rakenteeseen. Molemmilla menetelmillä 
syntyy paljon hukkamateriaalia.

Kannattamattoman valmistusmenetelmän vuoksi harkitsin puukulholle avointa rakennet-
ta. Huomattavasti materiaalia säästävämpi vaihtoehto olisi valmistaa säilytin esimerkiksi 
kuumuuden avulla taivutettavasta vanerista. Leikkauttamalla vaneriympyrästä tähtimäi-
sen kuvion ja taivuttamalla sakarat ylös, saisi kevytrakenteisen kulhon (kuva 55). Sakarat 
voisi kiinnittä toisiinsa ruuvaamalla.

55) Versio avorakenteisen kulhon aihiosta
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Harri Koskinen ehdotti ohjaustapaamisessa umpinaisen rakenteen tilalle punottua ko-
ria. Tein punotuista koreista visuaalista kartoitusta, minkä jälkeen päädyin kuitenkin taas 
umpinaiseen rakenteeseen. Perustelin päätöstäni sillä, että tässä esinekokonaisuudessa 
suurimman kulhon umpinainen rakenne on tarpeeksi tukeva ja kestävä kannattelemaan 
muiden osien yhteispainoa. Puinen kulho toimii konseptin pienempien osien säilyttimenä 
ja yleissäilyttimenä mille tahansa tavaralle. Yhtenäinen kappale on myös fyysisesti kestä-
vin ja klassisin vaihtoehto. Avoin rakenne yhdessä kulhossa olisi voinut keventää kokonai-
suuden visuaalista ilmettä, mutta suurimpaan kulhoon se ei mielestäni tässä konseptissa 
sopinut. 

Hyvin pian prototyypin valmistusmahdollisuuksia selvittäessäni kävi ilmi, että puukulhon 
valmistaminen oli sarjavalmistettuna taloudellisesti kannattamatonta. Konsultoin sorvaa-
jia, Arto Sillanpäätä, Tapio Kangasniemeä, Matti Söderkultalahtea ja Arto Salmista, suun-
nittelemani kulhon valmistuksesta. Ammattilaisten mielipide kulhon valmistettavuuteen 
täysin käsityömenetelmin on ollut, että se on kallista, työlästä ja siksi kannattamatonta. 
Käsin sorvatessa aihion tekemiseen oli kaksi vaihtoehtoa: liimata mahdollisimman suuria 
paloja yhteen ja sorvata keskusosa puruksi tai koota aihio segmenteistä, jolloin hukka-
materiaalia syntyy vähemmän (kuva 56). Molemmissa vaihtoehdoissa oli kuitenkin omat 
haasteensa. Suurten puupalojen täytyy olla tarpeeksi kuivia, jotta vääntyminen ja halkei-
lu minimoidaan. Saarnen tai minkään muunkaan kotimaisen puulajin hankkiminen tarvit-
tavassa koossa, on pitkä prosessi, joka mahdollisesti alkaa puun kaadosta. Segmenteistä 
kasatun sorvausaihion liimaamiseen taas menee aikaa ja pienistä paloista koottu kulho 
vaikuttaa merkittävästi kulhon visuaaliseen ilmeeseen (kuva 57). En löytänyt montaa koti-
maista esimerkkiä suurista puukulhoista, ja syy siihen on valmistettavuudessa.

56) Segmenteistä koottu kulhoaihio 57) Segmenteistä kasattu ja sorvattu kulho
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Päätin haasteista huolimatta valmistuttaa prototyypin kulhosta. Keskustelin koulun puu-
studion Martin Hackenbergin kanssa prototyypin valmistuksesta CNC-koneella jyrsien. 
Valitettavasti kulhon mittakaava oli liian suuri umpipalasta sorvattavalle aihiolle, sillä jyrsi-
men terän ulottuvuus asetti rajoituksen. Päädyimme ratkaisuun, jossa kulho kasataan use-
ammasta osasta ja osat liitetään toisiinsa tapeilla ja liimalla. Kulho valmistetaan ajamalla 
CNC-jyrsimellä levystä paloja, joista kootaan sektorimaisesti sylinteri (kuva 58-59). Liimattu 
sylinteri on korkeussuunnassa puolikkaina, joihin jyrsitään kaarevat seinämämuodot sisä- 
ja ulkopuolelle. Pohja jyrsitään erikseen ja se upotetaan uriin kahden sylinteripalan väliin. 
Lopuksi osat kootaan ja puristetaan yhteen. Useista osista kasattu kulho ei tue ajatustani 
rakenteen kestävyydestä, mutta se on materiaalitehokkuuden kannalta parempi ratkai-
su. Kyseisellä menetelmällä myös kulhon sarjatuotanto on mahdollista. Valitettavsti en 
ehtinyt saada mallikappaletta CNC-jyrsitystä, osista kasattavasta kulhosta, mutta jatkan 
prototyypin kehittelyä opinnäytteen jälkeen. Osista koottuihin kulhoihin valitsin materi-
aaliksi Stora Enson Effex-levyn, jonka etuna on muodon pysyvyys. Effex koostuu mänty-
lamelleista, joita liimataan aihioiksi teollisuuden ylijäämästä. Oksakohdat on poistettu ja 
liitokset ovat pitävät. Materiaalissa on minimoitu halkeamien riskit ja eläminen, joten se 
pitää hyvin muotonsa. (Effex 2014)

58) Paloista koottu sylinteri 59) Kulhoaihio
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Tiesin, että mahdollisimman suurista paloista koottu ja käsin sorvattu puukulho on kannat-
tamatonta valmistaa. Valmistutin silti prototyypin esinesarjaani sorvaaja Arto Salmisella. 
Salmisen valmistama kulho on kuivasta 63 millimetrin paksuisesta saarnilankuista liimatus-
ta aihiosta käsin sorvattu. Umpiaihion rakenne ja jalo materiaali tuovat todellista arvok-
kuutta kulhon olemukseen (kuva 63).

60) Uneven-oke bucket, Nendo

Japanilainen Nendo on suunnitellut samankaltaisen kulhon, joka on kasattu osista. Nendon kulho mukailee tynnyrin tai vanhan 

sangon rakennetta metallisilla tukirenkailla.
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Pannunalunen

Puisen kulhon kansiparina on villahuopa. Valitsin villan sen ominaisuuksien perusteella. 
Se eristää lämpöä ja tuntuu miellyttävältä ja lämmittää myös märkänä. Villaa voi huol-
taa harjaamalla, tuulettamalla tai pakastamalla. Villan rasva hylkii luonnostaan vettä ja 
likaa ja pintaan saa vielä käyttöikää pidentävän käsittelyn. Teollisuusvillan eri tiheydet 
eli materiaalin kovuudet mahdollistavat sille lukuisia käyttökohteita. Villasta valmistetaan 
esimerkiksi jalkineita ja muita käyttöasusteita, mutta myös kodin pienesineitä. Yleisimpiä 
levyhuovan käyttökohteita ovat pannunaluset, lasinaluset, matot, koristeet ja pannumys-
syt.

Villakannen tehtävä kokonaisuudessa on toimia kuumuutta eristävänä alustana. Yhdes-
sä puukulho ja huopakansi toimivat laskutasona, jonka päälle voi laskea esimerkiksi kuu-
man kattilan tai jättää uunipellin jäähtymään. Toiminto vaatii huopakannelta kovuutta, 
jotta se ei vajoa keskeltä (kuva 61). Villalevyn kovuus ilmoitetaan villan tiheydellä. Tilasin 
huopakannet leikattuina kiekkoina Huopaliike Lahtisilta ja liimasin osat toisiinsa. Jouduin 
liimaamaan prototyypin osat toisiinsa useammasta kiekosta, sillä tarvittavaa tiheyttä ja 
paksuutta ei ollut saatavilla. Kannet eivät ehtineet esinesarjan kuvauksiin, joten tein vas-
taavan mallin synteettisestä huovasta.

61) Huopakannen poikkileikkaus ja mittakaava
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62) Villahuovan materiaalikarttoja



82

Puusäilytin on esinesarjan näkyvin ja esillä pidettävä osa, joten sen kestävyys ja ulkonä-
kö ovat erityisen tärkeitä. Suurin säilytin viitoittaa koko sarjan olemusta ja mittakaavaa. 
Puisen osan säilytysominaisuus ja mittakaava tekevät esineestä monikäyttöisen ja käytet-
tävän.
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63) Puinen säilytin ja pannunalunen
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4.3.2 Tarjoilukulho | Leikkuulauta

Tarjoilukulho

Metallisen kulhon funktio on tarjoilussa. Halkaisijaltaan suuri kulho on kevytrakenteinen, 
kestävä ja vetoisa. Kulhosta voi tarjoilla kiinteitä tai nestemäisiä elintarvikkeita tai sitä voi 
käyttää esimerkiksi leipien säilytykseen, sillä kansi toimii leikkuulautana ja kulhon sisälle 
mahtuu pieni leipäveitsi. Kulhossa voi säilyttää myös keittiössä tarvittavia tekstiilejä, maus-
tepurkkeja tai ruokatarvikkeita.

Materiaali, jota suunnittelin kulhossa käytettävän on ruostumaton teräs eli rosteri, sillä ruos-
tumattomalla teräksellä on useita pitkäikäisyyttä tukevia ominaisuuksia. Rosteri on itsekor-
jautuva: materiaali paikkaa pienet pintanaarmut vedestä tai ilmasta ottamansa hapen 
avulla. Läpinäkyvän itsekorjautuvan pintakalvon ansiosta rosteri ei tarvitse erillistä pinta-
käsittelyä tai ruostesuojausta. Rosteri on lisäksi hygieeninen, sillä bakteerien on vaikea 
tarttua kovaan pintaan ja siksi materiaali soveltuu kosketukseen elintarvikkeiden kanssa. 
Pinta on myös helppo puhdistaa. Ruostumaton teräs on fyysisesti pitkäikäinen materiaali 
ja se on hylkäämisen jälkeen kierrätettävissä. Materiaalin monipuolisista ominaisuuksis-
ta kertovat myös sen käyttökohteet (kuva 64). Ruostumatonta terästä käytetään muun 
muassa rakennusmateriaalina, lääketieteen hygieniatarvikkeissa, keittiön pesualtaissa ja 
tasoissa, kodinkoneen osissa ja suurkeittiöiden kulhoissa. (The European Stainless Steel De-
velopment Association 2014)

64) Precious, Ilse Crawford, Georg Jensen
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Kuitenkin opinnäytteeni prototyyppiä varten teetätin kulhon alumiinista, sillä rosterisen kul-
hon valmistusmenetelmän, syvävedon, aloituskustannukset ovat huomattavan korkeat. 
Muottien investoinnin jälkeen kappaleiden tuottaminen ei ole kallista, jos kappalemäärät 
ovat suuret. Produktioni tarkoituksena ei ollut aloittaa tuotantoa, joten esitän tarjoilukul-
hon konseptin alumiinisena prototyyppinä. Alumiini on ruostumatonta terästä kevyem-
pää, sitä on helppo käsitellä ja muovata, sillä on hyvä kulutuksenkestävyys ja lujuus, lisäksi 
alumiini on kierrätettävissä. (Teknologiateollisuus 2014) Rosterista poiketen alumiini vaatii 
pintakäsittelyn käytöstä riippuen. Otin alumiiniesineiden pintaan anodisoinnin, joka vah-
vistaa materiaalin pinnan oksidikalvoa. Kalvo tekee pinnasta kulutusta kestävämmän ja 
estää tummumisen (Tampereen teknillinen yliopisto, Materiaaliopin laitos 2001-2005).

Tarjoilukulho on kulhosarjan toiseksi suurin kulho. Kulhon mittakaava määräytyi sen sisälle 
pinoutuvien sekä suurimman, puisen kulhon mittojen mukaan. Tarjoilukulhon muoto mu-
kailee kulhosarjan muita osia. Muodon suunnittelussa oleellista oli kulhon vakaus, koska 
alumiini on kevyttä. Koin tärkeäksi, että kulholla on tarpeeksi tasaista pohjaa, jotta se ei 
keiku (kuva 66). Vertasin muotoa Ikean Blanda Blank-kulhoon, jonka pohjan pieni pinta-
ala tekee kulhosta epävakaan (kuva 65). Kulhon pohjan tasaisuutta perustelee myös 
sisälle pakattavat lasiset juomalasit.

65) Blanda Blank, IKEA
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Lopullisessa prototyypissä metallikulhon sisälle mahtuvat juomalasien sijasta myös huopa-
kulho sekä vuoka (kuva 67). Arvioin kauan tarjoilukulhon kokoa ja epäilin sitä liian suureksi. 
Kolmenkymmenen senttimetrin halkaisija ei ollut liioittelua, sillä se mahdollistaa kulhon 
monikäyttöisyyden.

66) Kulhon pohjan muodon luonnostelua
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Tarjoilukulho

67) Tarjoilukulhon poikkileikkaus ja mittakaava
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Alumiinikulho valmistettiin käsin painosorvaamalla. Painosorvaus soveltuu pehmeille me-
talleille, kuten alumiinille, kuparille ja messingille. Painosorvauksessa pyörivä metallilevy 
painetaan pyörivän muotin päälle. Koska oli kyse pienestä sarjasta, prototyyppejä varten 
sorvattiin puumuotti (kuva 68). Suuremmissa erissä käytetään metallimuottia, joka on kes-
tävämpi ja tuottaa siistimpää jälkeä kuin puumuotti.

Lopullisissa prototyypeissä näkyy valmistusmenetelmästä syntyneitä naarmuja. Valmistus-
paikan mukaan naarmut olisi vältettävissä käyttämällä materiaalina valmiiksi kalvotettua 
alumiinia tai hiomalla pintaa syvemmälle viimeistelyvaiheessa, sillä pinnan anodisointi-
käsittely korostaa materiaalin naarmuja ja virheitä. Prototyyppien hiontamenetelmän 
vuoksi kulhossa on kohta, jota ei ole hiottu mataksi. Se jää kulhon sisäpuolelle, mutta olisi 
vältettävissä pienellä käsin tehtävällä jälkihionnalla.

68) Painosorvauksessa käytetty tarjoilukulhon puumuotti
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Leikkuulauta

Puinen metallikulhon kansi ohjautui luontevasti leikkuulaudan tehtäväänsä. Puinen kansi 
olisi ollut liian raskas huopakulholle, uunivuoan päällä se kostuessaan vääntyisi helposti ja 
juomalasin kanssa puu olisi ollut ennalta-arvattava materiaalipari. Leikkuulaudan toimin-
non lisäksi puukansi soveltuu myös pannunaluseksi kuumalle uunivuoalle tai kattilalle sekä 
tarjoiluun.

Valitsin puulajiksi saarnen mukaillen puukulhon materiaalivalintaa. Saarnen kovuus sovel-
tuu erinomaisesti leikkuulaudaksi, sillä leikkuujäljet eivät pureudu syvälle pintaan ja esine 
näyttää uudelta kauemmin. Kannen sisäpintaa on tarkoitus käyttää leikkuualustana, jol-
loin käytössä syntyvät leikkuujäljet jäävät piiloon kulhon sisään.

Kannen halkaisija mukaili metallikulhon kokoa, mutta paksuuden valitsin käyttötarkoituk-
sen mukaan (kuva 69). Paksu ja raskas leikkuulauta pysyy hyvin paikoillaan ja kestää ku-
lutusta. 
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Poikkileikkaus leikkuulaudasta

Skarpit reunat, pyöristystä vain sen verran ettei reuna tunnu terävältä.
Uraan ei pyöristystä, jotta istuu metallikulhoon kanneksi.

69) Leikkuulaudan poikkileikkaus ja mittakaava
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Valmistutin kannen käsityönä puusepällä. Puun pinta on käsitelty Osmo-öljyvahasekoituk-
sella, josta 30% on valkoista peittävää ja 70% kirkasta vahaa. Osmo-öljyvaha suojaa pin-
taa käytön aiheuttamalta kulumiselta ja lialta, lisäksi puu säilyttää vaaleutensa kauem-
min.	Yleensä	puiset	leikkuulaudat	käsitellään	öljyllä	tai	parafiinilla,	mutta	ne	kellastuttavat	
puuta. Osmo-öljyvahalla on turvallisuusmääritykset lasten leluille ja puukulhoille, joten se 
soveltuu myös leikkuulaudalle. Osmo-öljyvahalla käsitellään lattioita, huonekaluja, työ-
tasoja sekä muita puupintoja. Pinta hylkii vettä ja muita värjääviä nesteitä. (Osmocolor 
2014) Puu kuluu kauniisti ja leikkuulaudassa saavat näkyä käytön jäljet. Jos puisen leikkuu-
laudan käyttöikää haluaa pidentää, tulee pintaa käsitellä aika-ajoin öljyllä. Pintaa voi 
myös hioa, jos haluaa leikkuujäljet kokonaan pois.
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Yhdistin puisen kannen metallikulhoon, koska metalli on tarpeeksi stabiili materiaali kan-
nattelemaan paksua leikkuulautaa ja osien toiminnot tukevat toisiaan. Materiaalipari toi-
mii myös ympäri käännettynä. Kun puiselta kannelta tarjoilee esimerkiksi juustoja, voi me-
tallikulhon pyöräyttää ympäri ja suojata juustoja kuivumiselta jääkaapissa. Metallikulhoa 
voi käyttää kupuna myös metallitarjottimelle tai lasikannelle, sillä metallikulhon halkaisija 
on kansien halkaisijaa suurempi.

Leikkuulauta ja metallikulho ovat ainoat esineet, joissa on pintakäsittely. Pintakäsittelyt 
ovat perusteltuja, sillä ne parantavat esineiden käyttöominaisuuksia ja toteuttavat es-
teettistä kestävyyttä.
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70) Tarjoilukulho ja leikkuulauta
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4.3.3 Huopakulho | Tarjotin

Huopakulho
 
Huopakulho oli alkukonseptissa toiminnoltaan ainoastaan yleissäilytin. Kyseenalaistin kul-
hon tarpeen osana esinesarjaa, kunnes mietin tarkemmin esineiden yhdisteltävyyttä kes-
kenään. Huopakulhon perusteltu toiminto löytyi villan ominaisuuksien myötä. Huopakulho 
toimii lämmöneristeenä keraamiselle uunivuoalle (kuva 71). Huopakulho helpottaa kuu-
man vuoan käsittelyä ja pitää ruoan lämpimänä. Kulhon muoto myötäilee uunivuokaa ja 
korkeus määräytyi vuoan ja huopakulhon kansien paksuuden mukaan (kuva 72). 

71) Keraaminen vuoka mahtuu huopakulhon sisään

110 mm,
115 mm,
120 mm

Pohja on suora

265 mm

72) Huopakulhon poikkileikkaus ja mittakaava
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Huopakulhon valmistustekninen haaste oli sen kolmiulotteisuus, saumattomuus sekä kant-
ta kannattelevan jämäkkyyden saavuttaminen. Useat muotoon puristetut huopaesineet 
eivät ole täyttä villaa, vaan ne ovat polyesterisekoitetta (kuvat 73-74). Synteettinen ma-
teriaali mahdollistaa jämäkkyyden ja helpottaa sarjavalmistettavuutta. Synteettisistä 
kuiduista, kuten kierrätyshuovasta valmistetut muotoon puristetut esineet prässätään 
kuumuuden avulla muotoonsa. Esimerkiksi Muuton Restore-säilytin on tehty kyseisellä me-
netelmällä (kuva 74).

73) Under The Bell, Iskos-Berlin, Muuto
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74) Restore, Mika Tolvanen, Muuto
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Teetätin huopakulhon Lahtisen huopatehtaalla Jämsässä. Jotta sain täsmälleen oikean 
koon huopakulhoon, lähetin muotiksi yhden keraamisen uunivuoan. Ensimmäinen malli-
kappale oli tehty sataprosenttisesta villahuovasta ja sen seinämät olivat liian pehmeät. 
Se vääntyi helposti eikä metallikansi istunut siihen ollenkaan.

Villakulhojen valmistus pohjautuu täysin käsityömenetelmiin, jonka vuoksi kulhojen sarja-
valmistus on hidasta ja siksi myös taloudellisesti kannattamatonta. Kulhon seinämän tii-
viyttä oli hankala saada käytetyllä valmistusmenetelmällä tukevammaksi, siksi kokeilin 
kulhon kovettamista jälkikäteen. Otin selvää huopahattujen valmistuksessa käytettävistä 
kovetusaineista. Kovetusaineiden saatavuus oli vähäistä, joten kokeilin prototyyppikul-
hoon Powertex-tekstiilikovettajaa. Levitin ainetta puolikkaaseen kulhoon ja laitoin sisälle 
vuoan muotiksi, jotta huopa säilyttäisi oikean muotonsa (kuva 75). Lisäsin huopakulhon 
ympärille vielä puristustuen, jotta reunan aaltoilun saa kuriin. Kovetusaine toimi toivotulla 
tavalla, joten käytin sitä prototyyppiin.

Huopakulhoa varten olisi pitänyt tehdä enemmän tuotekehitystä, kokeilla toisenlaista 
muottia, erilaisia kovetusaineita ja menetelmiä valmistaa kulho. Mikäli esinettä alkaisi sar-
javalmistuttaa, pitäisi materiaalia pohtia uudelleen. 

75) Huopakulhon kovetuskokeilu, josta näkee kuinka kovetusaine suoristaa kulhon reunaa
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Tarjotin

Metallinen kansi täyttää tehtäväänsä tarjottimena. Tarjotin oli metallikulhon tavoin suun-
niteltu valmistettavan rosterista. Metallikannen muotoilu eroaa muista kansista, mikä joh-
tuu materiaalin ohuudesta sekä kannen käyttötarkoituksesta (kuvat 76-77).

76) Tarjottimen luonnostelua
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Alumiinitarjottimen poikkileikkaus

Materiaalin paksuudeksi käy myös 1,5mm paksu levy.
Paksuuden voisi valita sen perusteella kummassa kulmat/taitokset näyttävät paremmilta.

77) Tarjottimen poikkileikkaus ja mittakaava
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Prototyyppi on valmistettu kevyestä alumiinista painosorvaamalla puumuotin päälle, pin-
ta on hiottu ja anodisoitu. Metalli oli luonteva valinta tarjottimen materiaaliksi, sillä se 
pysyy muodossaan, kestää hyvin esineiden painoa, on kevyt ja sillä on hyvä käyttökes-
tävyys.

Prototyypin valmistusmenetelmä jätti esineeseen muutamia visuaalisia ja käyttöä han-
kaloittavia ongelmia. Käsin sorvatun muotin pohja oli jäänyt kuperaksi, joten tarjottimen 
pohja ei ole täysin suora, mikä aiheuttaa epävakautta käytössä. Lisäksi tarjottimien kes-
kustaan on jäänyt hiomaton kohta, joka eroaa muuten hiotusta pinnasta. Samoin tar-
jottimen alaosa on kokonaan hiomaton, minkä johdosta siinä näkyvät valmistuksessa 
syntyneet naarmut. Ongelmat ovat kuitenkin korjattavissa valmistusvaiheessa tehtävillä 
pienillä toimenpiteillä.



98

Pehmeän, tekstuuriltaan voimakkaan villan yhdistäminen kovaan ja teolliseen metalliin 
on ennalta-arvaamaton yhdistelmä, mutta selittyy käytettävyydellä. Villa ei jaksa kan-
natella painavaa materiaalia, joten kevyt metalli oli paras valinta viidestä käytettävästä 
materiaalista. Uunivuoan voi nostaa pöytään huopakuhossa ja metallinen tarjotinkansi 
pitää ruoan lämpimänä ja tarjoilee alkupalat päältä.
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78) Huopasäilytin ja tarjotin
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4.3.4 Uunivuoka | Tarjoilulautanen

Uunivuoka

Keraaminen kulho on tarkoitettu uunivuoaksi ruoan valmistukseen. Vuoassa paistetaan, 
säilötään ja siitä tarjoillaan ruokaa. Vuoan käyttökohde asettaa useita vaatimuksia sen 
muodolle, materiaalille ja viimeistykselle.

Keramiikka on alkukantainen materiaali ja siitä on tuhansien vuosien käyttökokemuksia. 
Se kestää korkeita lämpötiloja, pidättää nestettä ja on helposti huollettavissa. Keramiikka 
on kemiallisesti liukenematon ja monikäyttöinen, sillä materiaali kestää kuumentamisen, 
pakastamisen sekä konepesun. Poltettu keramiikka hävitetään sekajätteen mukana ja 
murskattuna teollisuus voi hyödyntää keramiikkaa täyteaineena esimerkiksi tiilissä. Poltta-
maton keramiikka liukenee uudelleen veteen. Keramiikka on materiaalina kuitenkin erit-
täin kestävä, joten se on käytössä pitkäikäinen.

79) Uunivuoan sopivan pöyristyksen hakemista

Pienensin vuoan kokoa ensimmäisistä luonnoksista Co-Core -tapahtumasta saadun pa-
lautteen jälkeen. Vertasin kokoa muun muassa Arabian uunivuokiin. Kolmenkymmenen 
senttimetrin halkaisijan uunivuoka olisi todella painava ja ruoan kanssa siitä tulisi vieläkin 
raskaampi ja hankala käsitellä, jolloin käytettävyys kärsii. Myös kulhon pyöristystä mietin 
uudelleen. Kolmiulotteisessa mallissa pyöristys oli aika pieni, se keskittyi vuoan alaosaan 
ja vuoan pohja oli suora. Jotta vuoka olisi helppo nostaa uunista, on sen alle saatava 
nostovoimaa. Pyöristin alareunaa reippaasti lisää ja valmistusteknisistä syistä lisäsin alle 
pienen jalan (kuva 79-80). Lisäsin keskelle pohjaa vielä tukiulokkeen, joka estää pohjan 
vajoamisen polttovaiheessa (kuva 81).
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80) Eri versioita uunivuoan pohjasta

81) Kulhon poikkileikkaus
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Kun mietin esinesarjan osien yhdistelemistä toisiinsa, sain idean tukea vuoan käyttöä huo-
paisella säilyttimellä. Huopasäilyttimen muoto ja koko toistaa vuoan muotoa. Tekstiilima-
teriaali vuoan pinnassa pidentää hautumisaikaa ja helpottaa kuuman vuoan käsittelyä 
eristämällä lämpöä. Huopaisen säilyttimen osuus kokonaisuudessa sai tätä kautta pa-
remman perustelun.

82) Vuoan umpivalumuotti



103

Valmistin keraamisen kulhon koulun studiossa, sillä keramiikka oli itselleni uusi materiaali, 
jonka valmistustekniikoista ja ominaisuuksista halusin perustiedot. Pian huomasin, että ke-
ramiikkaesineiden valmistaminen käsin on monivaiheista ja arvaamatonta. Käytin uuni-
vuoan tuotekehitykseen ja valmistukseen ylivoimaisesti eniten aikaa kaikista esinesarjan 
esineistä. Sain paljon ohjausta ja apua keramiikan studiomestari Tomi Pelkoselta.

Vuokien sarjavalmistuksessa käytettäisiin teollista menetelmää, kuten esimerkiksi muova-
usta, jossa muotti laitetaan pyörivän automaatti- tai puoliautomaattikoneen päähän ja 
pala keramiikkamassaa muotin sisään. Koneen terä painaa ja muotoilee massan muotin 
seinämiä vasten. (Pihkala 2010) Muovaus mahdollistaa sisäosan päästämättömän muo-
don valmistuksen. Kerron lyhyesti uunivuoan valmistusvaiheista ja kohtaamistani haasteis-
ta.

Prototyypin valmistusmenetelmä on umpivalu, jota varten valmistin kipsistä kaksiosaisen 
muotin	 (kuva	82).	Muotin	 valmistusta	 varten	 leikkautin	 laserilla	muoviset	profiilit,	 joiden	
avulla	 tein	ensin	kipsimallinteen	vuoasta.	Laserleikatuilla	profiileilla	sain	millintarkan	 lop-
putuloksen, mutta koska muotin tekeminen on käsityötä, mittakaavan heitot ovat mah-
dollisia.

Vuoan seinämän paksuus oli ensimmäisissä vuoissa noin neljä millimetriä, mikä näytti liian 
ohuelta suhteessa halkaisijaan. Lisäksi piti huomioida, että keramiikka kutistuu poltossa 
noin 15 prosenttia, jolloin seinämä oheni entisestään. Vuoan tuntuma oli myös liian hauras 
tarkoitukseensa. Muottia sorvaamalla seinämään sai lisää paksuutta, mikä teki mittasuh-
teisiin kaivattua tasapainoa (kuva 83).

Paksumman reunan vuoat vääntyivät poltossa soikeiksi ja yläreuna aaltoili niin, että kan-
si ei istunut siihen tasaisesti. Yhdessä studiomestarin avustuksella selvitimme ongelmaa 
lukuisin keinoin. Ensin kokeilimme kuivattaa vuokia eri päin, oikein päin ja alassuin, mut-
ta ongelma toistui poltossa. Paransimme vuoan irrottamisprosessia muotista poraamalla 
muottiin reiän, jonka kautta puhallettiin ilmaa muotin avausvaiheessa. Tarkoituksena oli 
saada vuoka irtoamaan muotista ilman, että se liikahtelisi nostettavan muotinosan muka-
na. Kokeilu helpotti ja nopeutti muotin avausprosessia, mutta vuoat vääntyivät silti poltos-
sa. Seuraavaksi valettiin keraaminen levy, jonka päällä vuoka laitettiin uuniin. Keraamisen 
levyn ansiosta sekä vuoka että pohja kutistuvat yhdessä, joten polttolevyyn tarttumisen 
aiheuttama vääntyminen poissuljettiin. Pohjalevy kuitenkin halkesi uunissa ja halkaisi sa-
malla railon vuokaan.
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Seuraavaksi kokeiltiin vuoan kuivatusalustaksi kipsilevyä, jonka keskellä on kohouma 
helpottamaan vuoan kippaamista muotista sekä vuoan kuivumista tasaisella alustalla. 
Samalla kokeilimme kuivattaa vuokia mahdollisimman tasaisella alustalla ja laitoimme 
kuivatuksen ajaksi vuoan päälle reunan pyöreyttä tukevan kuvun. Vaihdoimme myös 
käytettävän massan vitroposliinista posliiniin, sillä posliini kutistuu vähemmän ja kovettuu 
nopeammin, jolloin muotin avausvaiheessa tapahtuva vuoan vääntyminen väheni.

83) Vasemmanpuoleisen kulhon reunan paksuus on neljä millimetriä  ja oikeanpuoleisen kahdeksan millimetriä



105

Sain apua vuoan reunan pyöreyden säilyttämiseen Arabian tehtaan entiseltä mallimes-
tarilta Matti Sorsalta. Hän neuvoi valamaan uudelleen apulevyn, jonka päälle vuoan sai 
kuivumaan ja polttoon. Koitimme valaa levyä, mutta vuoan halkaisija oli liian suuri valmii-
siin levymuotteihin, joten pohjalevyä varten olisi pitänyt tehdä kokonaan uusi umpivalu-
muotti. Tasaisella alustalla kuivatut vuoat onnistuivat poltossa huomattavasti paremmin 
ja aikataulu tuli vastaan, joten jätin pohjalevyn muotin tekemättä. Kaikki edellä mainitut 
toimenpiteet ja tukijauheen päällä poltettu vuoka tuottivat lähes pyöreän ja lähes tasai-
sen reunan lopputuloksen. Tukijauheen ongelma on, että vuokaa ei saa lasitettua ulko-
puolelta.

Vääntymisen aiheuttava ongelma saattoi olla pohjan valuaukkojen jääminen liian ko-
holle viimeistelyssä, jolloin reunat kääntyvät auki tai muotista irrottamisen prosessissa ma-
teriaalin tarttuminen muotin pintaan. Noin kahdenkymmenenviiden vuoan valamisen, 
kuivatuksen, viimeistelyn, raakapolton, hionnan ja lasituksen jälkeen minulla oli kokoelma 
hiukan aaltoilevia ja soikeita vuokia (kuva 84). Kokoelmassa oli yksi silmämääräisesti pyö-
reä, mutta pienellä halkeamalla oleva vuoka, pari lähes pyöreää versiota, joihin kansi oli 
muutaman millimetrin liian suuri sekä muutama täysin käyttökelvoton kulho.

Keraamisen uunivuoan valmistaminen oli ennakoitua pidempi prosessi. Onnistuneen kap-
paleen valmistus kesti yli kaksi kuukautta, sillä ongelmat tulivat vastaan tehdessä ja niiden 
korjaaminen vaati kokeiluja.
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84) Uunivuokakokoelma
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Lasikansi

Lasinen vuoan kansi toimii tarjoilulautasena. Puu olisi ideaali materiaalipareja ajatellen, 
mutta puu voi kostua ruoan höyrystä ja vääntyä kosteudesta, jolloin se ei enää istuisi tiet-
tyyn halkaisijaan kanneksi. Keramiikan ja lasin yhdistelmän haaste oli materiaalien koske-
tuspintojen aiheuttama epämiellyttävä ääni ja tuntuma.

Lasi on kemiallisesti liukenematon materiaali ja se kestää korkeita lämpötiloja. Materiaa-
lina se on helposti särkyvää, mutta sitäkin arvostetumpaa. Lasi on täysin kierrätettävissä, 
sillä sen voi sulattaa uudelleen käyttöön, mutta se sietää huonosti lämpötilanvaihteluja, 
joten voisi luulla, ettei se ole ihanteellisin valinta kuuman uunivuoan kanneksi. Lasilaa-
duissa on kuitenkin eroja lämmönvaihteluiden reagointiin. Yleisimmin käytetty soodala-
si, jonka käyttökohteita ovat muun muassa ikkunalasi, hehkulamput ja pullot, on herkkä 
lämpötilojen muutoksille siinä missä borosilikaattilasi kestää hyvin kuumuutta. Jos esinesar-
jaa alkaisi valmistaa, olisi lasikansi tehtävä borosilikaattilasista. Borosilikaattilasista valmis-
tetaan esimerkiksi keittoastioita, glögilaseja ja uunivuokia. Prototyyppikansi on valmistettu 
soodalasista.

Valmistin lasisen kannen koulun studiossa 
studiomestarin avustuksella ja valmistuk-
sessa jouduttiin kokeilemaan muutamia eri 
menetelmiä. Valmistin ensin kipsistä kan-
simallinteen ja siitä kolme muottia. Muotit 
täytyi kuivattaa kunnolla ennen käyttöä ja 
ne olivat kertakäyttöisiä, sillä ne halkesivat 
uunissa. Muotti valmistettiin kipsi-molokiitti 
–seoksesta ja väliin lisättiin lasikuitua, jotta 
haljetessaan lasiin ei syntyisi suuria railoja. 
Ensimmäisessä kokeilussa laitoin kansimuo-
tit uuniin lasipalojen kanssa (kuva 85) ja 
lasin oli tarkoitus sulaa tasaisesti muottiin. 
Laitettavan lasipalojen määrä oli täysin ar-
vioitua.

85) Muotti täytettynä lasipaloilla
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Lopputulos ei ollut täysin odotettu (kuva 86). Kolmesta muotista yhdessä oli oikea määrä 
lasia, mutta kaikissa oli kiteinen pinta eivätkä muotin reunat olleet toistuneet kunnolla. 
Kokeilin toista menetelmää. Valmistin uudet muotit, jotka kuivatettiin ja lämmitettiin ensin 
uunissa. Tällä kertaa muotteihin kaadettiin sulaa lasia, jolloin kannen paksuutta pystyi hal-
litsemaan paremmin (kuva 87). Lasi tasoittui uuniin kuumuudessa ja lopputuloksesta tuli 
edellistä siistimpi, mutta lasin määrä oli edelleen liian suuri ja kannet olivat huomattavan 
paksuja (kuva 88). Vuoan päällä ollessaan kansi sekoitti mittasuhteet ja näytti aivan liian 
raskaalta. Yksittäisenä tarjoilulautasena paksu lasinen kansi toimi erinomaisesti.

86) Lasipaloista sulatettuja kansia
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87) Sulan lasin annostelua muotteihin
88) Lasikansi muotissaan

Esinesarjan prototyyppiä varten yritin liimauttaa kaksi kirkasta lasikiekkoa toisiinsa UV-lii-
man avulla. Lasiliike, jonka kanssa asioin, ei onnistunut liimauksessa ja sain heiltä vain 
yhden kiekon esinesarjan kuvauksia varten. Lopullista esinesarjan prototyyppiä en ehtinyt 
enää valmistaa valamalla, joten suunnittelin kahden levyn sulattamista toisiinsa. Lasien 
eri jännitteiden vuoksi sulatuskaan ei tässä prosessissa onnistunut, sillä sulatettavien osien 
täytyy olla samasta levystä leikattuja. Yhtenäinen kappale toteuttaa parhaiten pitkäikäi-
syyden periaatetta lasikannen kohdalla, joten kannen prototyyppinä on paksu valettu 
lasikansi. Jatkan valukokeiluja opinnäytteen jälkeen.
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On totta, että keramiikka ja lasi eivät ole tavanomainen materiaalipari, sillä molemmat 
mielletään helposti särkyviksi materiaaleiksi, mutta ne soveltuvat hyvin olemaan koske-
tuksissa ruoan kanssa. Mahdollista materiaalien hankautumista ja kulumista voi estää li-
säämällä pehmentävän materiaalin kannen ja kulhon väliin. Silikoni- tai muovirengas olisi 
ajanut asian hyvin, mutta päätin jättää kaikki lisämateriaalit pois, sillä ne eivät tukeneet 
konseptia.

Uunivuoka liittyy selkeimmin keittiötoimintoihin, ruoan valmistamiseen, konseptin esineis-
tä. Yhdessä lasikannen kanssa ne muodostavat tarkoitukseensa soveltuvan monikäyttöi-
sen parin.
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89) Uunivuoka ja tarjoilulautanen
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4.3.5 Juomalasi | Lasinalunen

Juomalasi

Lasinen kulho on kooltaan pienin ja toimii sarjassa juomalasina. Juomalasin käytettävyy-
dessä kiinnitin huomiota lasin käsituntumaan, mittakaavaan, muotoon, vakauteen sekä 
materiaalin paksuuteen ja jakautumiseen esineessä. Juomalasi on hyvin lähellä käyttä-
jää. Sitä pidetään kädessä, nostetaan, maistetaan ja tuijotetaan pohjaa, siksi kiinnitin 
edellä mainittuihin asioihin erityishuomiota.

Lasin materiaaliominaisuudet esittelin jo lasikannen prosessikuvauksen yhteydessä. Juo-
malasien sarjavalmistuksessa voisi käyttää soodalasia, käytin sitä myös prototyyppien val-
mistuksessa.

Tavoittelin juomalasin muotoilussa luonteikasta olemusta, toisin sanoen ronskia ja anteek-
sipyytelemätöntä luonnetta. Juomalasi on esinesarjan pienin kulho, joten sen oli sulau-
duttava suhteellisen kookkaaseen kokonaisuuteen. Aloitin mittakaavan muodostamisen 
halkaisijasta, jonka valitsin käteen sopivuuden mukaan. Tein empiiristä tutkimusta juo-
malasien eri korkeuksista ja vahvuuksista (kuva 90), sekä hahmottelin pohjan pyöristystä 
(kuva 91).

91) Juomalasien muodon ja mittasuhteiden hamottelua90) Kippo, Harri Koskinen, Iittala
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92) 123dl, Harri Koskinen, Alessi

 
Suunnittelin pohjaan jätettävän enemmän materiaalia kuin seinämiin, mikä auttaa lasin 
vakaudessa ja luo siihen arvon tunnetta. Lasin seinämän paksuudeksi arvioin 2-4mm, jot-
ta lasin käyttöä ei tarvitse varoa. Pohjaan halusin kevyen painauman, sillä se tekee lasista 
tukevan	pöydällä	ja	kohottaa	visuaalista	profiilia.

Alkuperäisen idean mukaan esinesarjaan kuului vain yksi juomalasi. Keskustelin keraamik-
ko Nathalie Lahdenmäen kanssa esinesarjani lasi- ja keramiikkaosista, jolloin heräsi ajatus 
useamman lasin liittämisestä sarjaan. Ensin ajattelin, että myös lasit olisivat pinottavissa si-
säkkäin, jolloin suurempi lasi olisi juomalasi ja pienempi toimisi tarjoilukulhona tai sormisuo-
lapurkkina. Sisäkkäin pinoutuvia juomalaseja varten olisin tarvinnut toisen puhallusmuotin. 
Ratkaisin asian puhalluttamalla lasit yhdellä muotilla ja käyttötarkoituksen muutokset syn-
tyivät eri leikkauskorkeuksista. Vastaava esimerkki on Harri Koskisen Alessille suunnittelema 
123dl kolmen lasin setti. (kuva 92) Kaikki kolme lasia on tehty samalla muotilla, mutta 
leikkauskorkeus on eri. Koskisen suunnittelemien lasien avautuvan muodon ansiosta setin 
osat voidaan pinota päällekkäin niiden ollessa alassuin. Päätin liittää omaan esinesar-
jaani neljä juomalasia, joista kaksi on 90mm ja kaksi 60mm korkeita, sillä ne muodostivat 
visuaalisesti mielenkiintoisen ja käytettävyydeltään monipuolisen parin (kuva 93). Korkeat 
lasit on tarkoitettu juomalaseiksi ja matalammat soveltuvat tarjoiluun. Neljän lasin sarja 
tuo kokonaisuudelle lisäarvoa ja kaksi kokoa tukevat tuoteperheen ajatusta.
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93) Juomalasien poikkileikkaukset ja mittakaavat

Juomalasien prototyypit valmistettiin puhaltamalla lasit muottiin. Leikkautin juomalasin 
puhallusta varten CNC-jyrsimellä kaksiosaisen puumuotin, jonka osiin porattiin ilmareikiä, 
joista ilma ja savu pääsivät puhaltaessa ulos. Puuosat liitettiin toisiinsa saranalla ja ulko-
puolelle kiinnitettiin kahvat. Lasistudion studiomestari puhalsi lasit, joten sain seurata ja 
avustaa työvaiheissa. (kuva 94)
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94) Lasinpuhallusta muottiin
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95) Jäähtyneitä, leikkausta vaille valmiita laseja

Puhallus tehtiin kahdessa erässä, sillä ensimmäisen erän lasien kyljissä oli paljon viiruja. 
Samalla valikoin reunan ja pohjan sopivan paksuuden. Ohuessa lasissa oli eleganssia, 
mutta se oli aivan liian kevyt. Keveys aiheutti epävakautta ja epäsuhtaisuutta kannen 
painon kanssa juomalasin ollessa tyhjä. Valitsin lopulliseksi lasiksi mallin, jossa on paksuutta 
pohjassa sekä seinämässä, sillä lasin paksuus lisää myös sen käyttökestävyyttä.

Puhalluksen jälkeen lasit täytyi jäähdyttää hitaasti seuraavaan päivään ja leikata pu-
halluksesta jäävä hattu pois (kuva 95). Lasit viimeisteltiin pyöristämällä ja hiomalla reuna 
oikeaan mittaan.
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96) Lasinalusen poikkileikkaus ja mittakaava

Lasinalunen

Juomalasilla on keraaminen kansi, joka suojaa nestettä lasissa sekä pöytää jäljiltä lasinalu-
sena. Kantta voi käyttää myös pienten suupalojen tarjoiluun tai alustana keittokauhalle. 
Keraaminen kansi piti valmistaa ennen juomalasia, sillä keramiikan kutistumaa poltossa 
on vaikea arvioida etukäteen (kuva 96).

Valmistin kannet umpivaluna koulun keramiikkastudiossa. Ensimmäiset valut olivat vajai-
ta, koska valumassa ei ollut päässyt kaikkialle. Joko massaa oli ohennettava tai valu oli 
tehtävä kyljellään ja suuremmalla paineella. Studiomestari ehdotti toimivaa ratkaisua on-
gelmaan: muottia piti pyörittää valaessa, jolloin keskipakovoima pakotti massan jakautu-
maan tasaisesti muottiin ja ylimääräinen ilma pääsi ulos muotista (kuva 97).



118

97) Keraamisen kannen valu pyörivällä alustalla
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98) Valmiiden kansien erilaiset lasituspinnat

Käytin aluksi vitroposliinia, mutta kansi kutistui halkaisijaltaan hiukan liian pieneksi. Sain 
ongelman korjattua käyttämällä posliinia, joka kutistuu vähemmän. Lasitin kannet mat-
talasitteella, vaikka kokeilin myös kiiltävää pintaa (kuva 98). Mattalasitteesta jää tunnul-
taan miellyttävämpi pinta ja se on puhdistettavissa samoin kuin kiiltävä lasitepinta. Polton 
vuoksi kannen sisäpintaa ei voi lasittaa.
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Kulhokonseptin kannellinen juomalasi on kohdennettu ihmisen perustarpeeseen, juomi-
seen. Lasin hauras ja keveä olemus tuo kooltaan reiluun esinesarjaan tarpeellista keveyt-
tä ja kontrastia. Juomalasi ja kansi muodostavat sympaattisen parin, sillä juomalasin kiilto 
ja kannen mattapinta luovat kiinnostavan vastaparin.
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99) Juomalasi ja lasinalunen
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4.4 KIRNU - MONIKÄYTTÖINEN  ESINEKONSEPTI  KEITTIÖÖN

Esinekonseptin nimi, Kirnu, viittaa suomalaisuuteen, luonnon kovertamaan pehmeään muo-
toon ja pysyvyyteen. Seuraavassa esittelen valmiin Kirnu-kulhokonseptin.
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100) Kirnu-kulhokonsepti
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KIRNU
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KIRNU
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KIRNU
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”Back to purity, back to simplycity.”

-Dieter Rams
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET
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Suunnittelijalla on mahdollisuus tehdä suunnitteluprosessissaan valintoja, jotka kannus-
tavat kuluttajia panostamaan laatuun ja hankkimaan pitkäikäisiä esineitä. Pitkäikäisyys 
ei ole pelkästään kiinnittyneenä esineeseen, vaan se on osa suurempaa kokonaisuutta 
suhteessa käyttäjään, yhteiskuntaan ja aikaan. Suunnittelijan rooli kokonaisuudessa on 
merkittävä, mutta lopulta kuitenkin vain yksi osa, sillä suunnittelija ei voi vaikuttaa siihen, 
kuinka käyttäjä ymmärtää esineen. Esine ei välttämättä tavoita käyttäjää oikein, tai käyt-
täjä tulkitsee esinettä väärin, jolloin esineen pitkäikäisyys ei välttämättä toteudu.

Tavoittelin suunnitteluprosessissa esineen pitkäikäisyyttä ilmentävää konseptia. Mielestäni 
juuri esinekonsepti on opinnäytteeni onnistunein osa-alue, sillä se tukee muun muassa 
omistettavan esinemäärän vähentämistä monikäyttöisyydellä sekä pitkää käyttökestä-
vyyttä materiaalivalinnoilla ja rakenteilla. Prototyyppien valmistusprosessissa ja itse esi-
neissä olisi paljon uudelleensuunniteltavaa ja hiottavia yksityiskohtia, mutta konseptista 
en muuttaisi paljoakaan. Viittä luonnonmateriaalia yhdistävä monikäyttöinen kulhosarja 
sopii mihin tahansa kotiin, kenelle tahansa käytettäväksi. Sarjan esineet ovat käyttökel-
poisia ja toimivia arjessa, ne pinoutuvat pieneen tilaan, ovat esteettisesti aikaan sitou-
tumattomia ja keskenään yhteensopivia. Yksittäin esineet ovat hyvin geneerisiä ja vas-
taavia esinelanseerauksia on tehty lukuisia, mutta pyrkimykseni ei ollutkaan saavuttaa 
yksittäisillä osilla erikoista uudenlaista poikkeavuutta. Geneeristen esineiden olennaisuus 
on niiden muodostaman konseptin sarja-ajatuksessa, sisäkkäisyydessä ja yhdisteltävyy-
dessä. Seuraavaksi arvioin esinesarjan onnistumista teesien kautta, eli sitä, kuinka hyvin se 
vastaa pitkäikäisyyden vaatimuksiin.

1) Suunnittelijan on tiedostettava esineen alkuperäinen tarve.

Esinesarjalla ja sen osilla on selkeä tarve osana ruoan valmistamista, tarjoilua, ruokailua ja 
säilyttämistä. Tarve viittaa ihmisen perustarpeeseen, syömiseen, mikä yhdistää ihmisen ja 
esineet lähes päivittäin. Ruokailuun liitettävät assosiaatiot eivät nykyään liity vain kehon 
ravitsemiseen, vaan syöminen halutaan kokea elämyksenä. Siksi panostetaan astioihin, 
tarjoiluun ja syömisen kokemukseen. Ihmiselle on merkitystä, millaisilla esineillä hän laittaa 
ruokaa, miltä se tuntuu kädessä ja miten se edustaa hänen identiteettiään. Kirnu-esine-
sarja huomioi tarpeen muutokset ja vastaa niihin muun muassa materiaalivalinnoilla ja 
monikäyttöisyyden tuottamalla tehokkuudella.
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2) Esineen fyysinen olemus valitaan tarkoituksenmukaisesti ja pitkäikäisyyttä
 ajatellen.

Kiinnitin erityistä huomiota esineen käyttökestävyyteen, sillä se on konkreettinen tapa vai-
kuttaa myös esineen aineettomiin arvoihin. Sarjan materiaalit toimivat mielestäni hyvin 
tehtävässään, mutta materiaalitutkimuksessa olisin voinut mennä vieläkin syvemmälle. 
Luonnonmateriaalien edut ovat niiden tunnussa, käyttökestävyydessä, helppohoitoisuu-
dessa, huollettavuudessa, korjattavuudessa sekä kierrätettävyydessä. Yhden erikoisem-
man materiaalin lisääminen olisi voinut tuoda kokonaisuuteen lisää persoonallisuutta. 
Tein materiaalivalinnat tarkoituksenmukaisesti, mutta aika yllätyksettömästi.

Esineiden fyysinen olemus on valittu pitkäikäisyyttä ajatellen, mutta valmistusmenetelmän 
parempi huomioiminen, ja omassa tapauksessani tietämys, olisi muuttanut erityisesti pui-
sen kulhon rakennetta. Toisaalta puukulho on mielestäni lopullisena esineenä onnistunein, 
sillä se näyttää kestävältä ja ajattomalta. Saarnen sävy ja lainehtivat syyt muodostavat 
kauniin kuvioinnin käsittelemättömän kulhon pintaan. Jos olisin tiennyt valmistettavuu-
desta enemmän, kulho olisi saattanut jäädä tekemättä. Puisen säilyttimen suunnittelu- ja 
valmistusprosessi oli suurin oppimisen paikka jo puun valmistusrajoituksia ajatellen, mutta 
myös koko suunnitteluprosessissa huomioitavien asioiden suhteen.

Saman, valmistusmenetelmän aiheuttaman haasteen kohtasin huopakulhossa, jonka 
materiaalivalinta olisi jo prototyypissä luultavasti eri, jos nyt aloittaisin projektin alusta. Ku-
vittelin, että villasta olisi saanut tarpeeksi tiiviin kulhomaiseen muotoon, mutta prosessin 
käsityömäisyys ei mahdollistanut suunnitelmani toteutusta. Tuotekehittely tarvitsee enem-
män aikaa.

Keraamisen vuoan tekeminen oli palkitsevinta ja samalla hyvin epävarmaa. Vaikka en 
vielä opinnäytteen palautukseen mennessä saanut aikaan pyöreää ja reunaltaan tasais-
ta kulhoa, opin muotin tekemisen ja umpivalun perustekniikat sekä keramiikkaesineiden 
valmistuksen työvaiheet. Tiedän nyt, että pyöreä muoto on haastavaa keramiikalle, joten 
reuna kannattaa suunnitella esimerkiksi lähtökohtaisesti ovaaliksi, jolloin myös hukkaa syn-
tyy valmistuksessa vähemmän.

3) Esineet tulee testata niiden lopullisissa käyttöolosuhteissa.

Suunnittelijan onnistuminen tarveajattelussa sekä esineen käytettävyyden suunnittelussa 
paljastuvat vasta todellisessa käytössä. Valitettavasti en ehtinyt testauttaa esinesarjan 
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osia käytössä tämän opinnäytteen aikana, joten en pysty objektiivisesti arvioimaan onnis-
tumistani tällä alueella. Aion ehdottomasti testauttaa esineitä ja kerätä kehitysehdotuk-
sia mahdollisia muutoksia varten ennen konseptin tarjoamista yrityksille.

Myös esineiden kuluminen ja käyttökestävyys punnitaan vasta ajan kuluessa. Valitsin vär-
jäämättömiä ja käsittelemättömiä luonnonmateriaaleja, joissa naarmut, kolhut ja kulu-
mat eivät näy, tai jotka patinoituvat kauniisti. Oletettavasti metallitarjotin ja –kulho sekä 
lasikansi naarmuuntuvat herkimmin, mikä heikentää niiden uutuusarvoa, kun taas puisen 
kulhon ja leikkuulaudan pintaan ajan kuluessa tulevat muutokset kasvattavat esineiden 
arvoa.

Pyrin pidentämään esineiden käyttökestävyyttä materiaalien, pintakäsittelyjen, raken-
teen, osien ja kokoonpanojen tarkoituksenmukaisuudella. Yhtenäinen, saumaton raken-
ne on kaikissa esineissä, paitsi lasi- ja huopakansien prototyypeissä, lisäksi puiset esineet 
on valmistettu yhteen liimatuista aihioista. Kaikki esinesarjan osat ovat rikkoutuessaan 
vaihdettavissa ja tai korjattavissa, mikä oli yksi käyttökestävyyden vaatimuksista. Esineet 
ovat myös helposti huollettavissa, esimerkiksi keraamisen vuoan lasitettu pinta mahdollis-
taa konepesun. Suunnittelin vuoan pohjaan jalan, jotta sain pohjan lasitettua, sillä lasit-
tamattomaan keramiikkaan jää helposti tahroja ja tummumia, joita on hankalaa pestä 
pois.

4) Esine tarjoaa elämyksiä ja mielihyvää.

Koin haasteelliseksi suunnitella esineeseen elämyksellisyyttä, mutta prosessin edetessä 
ymmärsin, että Kirnu-konseptin lisäarvo on sen kokonaisuudessa. Jo esineiden sisäkkäisyys 
yllättää ja herättää mielenkiintoa. Tavanomaiset monomateriaaliset sisäkkäiset ratkaisut 
tuntuvat yllätyksettömiltä, kun Kirnun kulhojen sisältä paljastuu edellistä pienempiä kulho-
ja ja vaihtelevia materiaalipareja. Myös mielikuva esineiden hyväätekevyydestä, pitkän 
käyttöeliniän muodossa, tuottaa käyttäjälle mahdollisesti mielihyvää. 

Kulhojen yksinkertainen muotokieli tarjoaa ihmisille mahdollisuuden soveltaa esineitä käy-
tössä haluamallaan tavalla. Näin käyttäjä tavallaan osallistuu esineen käyttöympäristön 
luontiin. Esineiden ulkonäkö antaa olettaa niiden ominaisuuksista, esimerkiksi materiaa-
lien paksuus kertoo iskunkestävyydestä. Uskon, että konsepti herättää kiintymystä myös 
käytettävyyden ansiosta ja yllättää monipuolisuudellaan.
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5) Suunnittelija on käyttäjän edusmies.

Loppuelämää varten esineitä hankkivat ihmiset ovat potentiaalisin kohderyhmäni, sillä 
heidän arvonsa korostavat kestävyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta, jota Kirnu tarjoaa. 
Muodon yksinkertaisuudella tavoittelin esineiden geneerisyyttä ja sopivuutta mahdolli-
simman moneen tilaan sekä miellyttämään mahdollisimman erilaisia ihmisiä. Kulhosarjan 
haaste voi olla se, ettei eri osien käyttötarkoitus heti avaudukaan käyttäjälle, sillä esinei-
den yksinkertaisuus on viety äärimmilleen.

6) Esineen käyttö ei saa vahingoittaa ihmis- tai eläinkuntaa ja
 esine on toteutettava ympäristön kantokyvyn rajoissa.

Suunnittelulähtökohtani oli tarjota pitkäikäisiä esinevaihtoehtoja, jotta ennenaikainen esi-
neiden hylkääminen vältettäisi. Esineiden koko elinkaaren ekologisuuteen olisin halunnut 
perehtyä enemmän, mutta rajasin sen tämän työn ulkopuolelle, sillä aihe on tavattoman 
laaja. Ekologisuutta olisi voinut miettiä myös valmistettavuudessa, mutta kuten edellä to-
tesin, jätin myös sen vähemmälle arvolle tässä projektissa. Esineiden käyttöelinikää piden-
tääkseni tavoittelin estetiikan ajattomuutta muun muassa sillä, että esineitä ei ole sidottu 
näkyvästi aikaan, sillä muoto on geneerinen, materiaalit ikiaikaisia sekä käyttötarve on 
jatkuva.

Suunnitteluprosessissa tein useita virheitä, jotka paljastuivat valmistusprosessissa ja liittyivät 
lähinnä valmistusteknisiin haasteisiin. Juuri siksi koen oppineeni paljon materiaaleista, nii-
den ominaisuuksista ja työstettävyydestä opinnäyteprosessin aikana. Ongelmatilanteissa 
yritin tehdä parhaan mahdollisen ratkaisun esineen kannalta.

Esineiden valmistuttamisesta opin, että suunnittelijan on tehtävä tiivistä yhteistyötä val-
mistajan kanssa. Monet ongelmakohdat olisivat selvinneet, jos olisin päässyt tehtaal-
le katsomaan ja keskustelemaan minkälaista muotoa, pintaa tai laatua haen. Monet 
kansien mittakaavat perustuivat arvioihin, kun jonkin kulhon valmistus ei onnistunutkaan 
ajallaan. Kaikkien kymmenen osan samanaikainen valmistaminen ja valmistuttaminen oli 
ajoittain melkoista tasapainoilua ja vaati järjestelmällisyyttä sekä epävarmuuden sietoky-
kyä. Produktio-osuuteen olisi pitänyt varata enemmän aikaa.
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Opinnäytteen jälkeen palaan prosessissa taaksepäin konseptivaiheeseen ja tiivistän aja-
tusta pinoutuvasta ja monikäyttöisestä keittiöesineiden konseptista. Kokonaisuudesta 
puuttuvat kokonaan ruokailuun kohdennetut astiat, vaikka juomalasi antaa jo viitteitä 
siitä. Keraaminen uunivuoka on mielestäni erittäin onnistunut, mutta mittakaavan pie-
nentäminen keittokulhoksi ja kannen lautaseksi, tekee setistä vieläkin universaalimman ja 
paremmin ruokailuun liittyvän kokonaisuuden. Kaikkien osien mittakaavaa muuttamalla 
sarjan saa mahtumaan pienempään tilaan, mikä tekee siitä myös kevyemmän. Sisäkkäin 
pinottuna kulhot ovat nyt todella raskaita ja setin liikuttelu on hankalaa. Kuljetusta varten 
on suunniteltava pakkaus, jossa täytyy huomioida kulhojen liikkuminen ja erityisesti juo-
malasien turvallinen pakkaus. Metallikulhon pohjalle laitettava huopapehmuste tai -ristik-
ko suojaa laseja särkymiseltä.

Opinnäytteeni produktio oli tietoisesti suunnittelijalähtöinen ja rajasin sillä pois esineistön 
kohdentamisen tietylle yritykselle. Tietenkin pohdin prosessin aikana yrityksiä, joille esinei-
tä voisi mahdollisesti tarjota tuotettavaksi opinnäytteen valmistuttua. Lähestyn yrityksiä 
edellä listaamieni muutosten ja tuotekehityksen jälkeen. Seuraavaksi kertaan vielä opin-
näytteeni aikataulun ja etenemisvaiheet.

Opinnäytteeni oli pitkä prosessi, sillä aloitin opinnäytteen aiheen pohtimisen jo talvella 
2012. Vuoden 2013 alussa aloitin työskentelyn opinnäytteen parissa, tosin aika hitaalla 
tahdilla, sillä esimerkiksi aiheen rajaukseen meni useita kuukausia. Kesän 2013 aikana tein 
suunnittelijahaastattelut, luin lähdeaineistoa ja tein kirjallista osuutta. Syksyllä tein työhar-
joittelun, jonka aikana luonnostelin ensimmäisiä ideoita produktion esineestä. Loppu-
vuosi vei Aasiaan, muun muassa kansainväliseen Co-Core –tapahtumaan Bangkokiin, 
Thaimaahan. Co-Coressa esittelin sen hetkistä vaihetta opinnäytetyöstäni tapahtumaan 
osallistuneille taide- ja muotoiluyliopistojen professoreille sekä opiskelijoille marraskuussa 
2013. Tammikuussa 2014 palasin opinnäytteeni produktio-osuuden pariin. Co-Coresta 
saamani palautteen innoittamat muutokset olivat tärkeitä konseptin kehittelyssä. Helmi-
kuun alussa, juuri kun aloitin keraamisten osien valmistuksen, sain tiedon opinnäytteelleni 
myönnettävästä Suomen Kulttuurisäätiön apurahasta. Apurahan ansiosta saatoin val-
mistuttaa muut kokonaisuuden esineet yrityksissä, mikä pelasti aikataulutukseni. Valmistin 
ja teetätin esinesarjan prototyypit helmi-huhtikuun 2014 aikana.

Samalla kun olen yhä varmemmin liikkumassa esinesuunnittelun maailmaan, olen myös 
selvittänyt	itselleni	millaisena	suunnittelijana	haluan	profiloitua.	Pitkäikäinen	esine	sisältää	
arvoja, joita haluan suunnittelijana toteuttaa. Esineiden kestävyys on itselleni tärkeä asia 
yhtä lailla suunnittelijana kuin käyttäjänä. Haluan suunnitella tuotteita arkeen, jokapäiväi-
seen käyttöön, esillä pidettäväksi ja tuottamaan iloa.
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