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enemmän tilaa elämiseen.
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J O H DA NTO
Robin Falck

Johdanto

Huhtikuussa 2013 sain toimeksiannon 
GreenHouseEffect Oy:ltä. Minun tuli 
suunnitella heille kasvialusta. Olin 
ollut vasta  pari kuukautta Leroy Oy 
Ab:llä töissä teollisena muotoilijana. 
Tämä oli ensimmäinen minulle suo-
raan suunnattu tehtävä. 

Leroy Oy Ab on helsinkiläinen luova 
toimisto joka keskittyy brändäämi-
seen, sisustus- ja tuotesuunnitteluun. 
He olivat teollisen muotoilijan tar-
peessa ja onnistuin hakemaan töitä 
juuri oikeaan aikaan.  
 
GreenHouseEffect Oy rakentaa kasvi-
seiniä. He suunnittelevat, rakentavat ja 
huoltavat kasviseiniä sisätiloihin ja ta-
pahtumiin. He haluavat tuoda kasvit ja 
niiden positiiviset vaikutukset ihmis-

ten ulottuville. Ennakkoluulottomalla, 
raikkaalla ja luovalla asenteella he 
yrittävät muuttaa pitkään paikallaan 
polkenutta viheralaa. He ovat lähinnä 
tehneet kasviseiniä yrityksille. Green-
HouseEffect on myös ollut mukana 
erilaisissa tapahtumissa. Esimerkiksi 
viime vuonna Flow-festivaalilla Suvi-
lahdessa. He halusivat myös myydä 
tuotteita kuluttajille ja siitä lähti ajatus 
kasvialustasta. 
 
Halusin suunnitella heille jotain puh-
dasta ja yksinkertaista. Markkinoilla 
on jo pitkään ollut erilaisia kasvialus-
toja, kaikki johdollisia, muovisia ja 
kookkaita.

Suunnittelin heille nanoteknologian 
ja keramiikan avulla toimivan alustan 
joka tekee kaupunkikeittiön oregano- 
tai itukasvatuksesta helppoa ja haus-
kaa. Eikä sitä tarvitse piilottaa.  
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SU U N N IT TELU N L Ä HTÖ KO HTA
Robin Falck

Suunnittelun lähtökohta

Näen tämän hetken teollisen- ja tuo-
tesuunnittelun suurimmaksi osaksi 
suunnattomana ja hieman mautto-
mana. Mitään selkeätä suuntaa ei ole 
havaittavissa. Tietyt trendit ovat nähtä-
vissä kuten esimerkiksi autenttisuuden 
hakemista. Esineet ja tuotteet mark-
kinoidaan niiden aitoudella ja alku-
peräisyydellä. Monet tekevät hienoja 
tuotteita mutta unohtavat täysin ajan 
jossa elämme. Näin niistä tulevat heti 
”vanhan” näköisiä. Muistuttavat liikaa 
menneiden aikojen oivalluksia. 

Myönnän että olen suuri traditionaa-
listen ja vanhanaikaisten ratkaisujen 
ystävä. Ennen suunniteltiin huolelli-
semmin ja tarkoitus oli että se kestäisi 
käyttöä kauan ja hyvin. Uskon itse kul-
taiseen keskitiehen. Näen itseni mini-

malistina ja utilitaristina käyttö- esi-
neiden suhteen. Minulla on kestävät ja 
luotettavat työkalut, kymmenen kynää, 
kolme saman valmistajan työpaitaa, 
kaikki sinisiä - vain niin monta  kun 
mitä oikeasti tarvitsen. Tämä on osa 
personallisuuttani ja ilmaisen itseni tä-
män kulutustavan ja vaatetyylin kautta. 
Omista vähän tavaroita mutta laadulli-
sesti hyviä. Ilmaise väreillä ja kuvioil-
la  mielummin vaatteissa ja taide-esi-
neissä. Harkitse, osta ja huolla. Näillä 
arvoilla elän ja näitä arvoja noudatan 
suunnitellessani käyttöesineitä. 

Tässä tapauksessa se tarkoittaa että 
kasvialustan pitäisi olla helppo tai suo-
rastaan itsestään selvä käyttää. Sen pi-
tää sulautua yhtä hyvin keittiöön kuin 
makuuhuoneeseen. Sen pitää olla kau-
nis. Sen on toimittava ilman sähköjoh-
toja ja mahdollisimman pienellä hoi-
dolla.
Samaan aikaan kuin sain toimeksian-
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non luin Yvon Chouinardin kirjaa ’Let 
My People Go Surfing’ (Chouinard, 
2005) jossa hän kertoo kuinka hänen 
urheiluvaateliiketoimintansa ”Pata-
gonia” sai alkunsa ja miten hän on-
nistui tekemään yhden maailman 
tunnetuimmista ja arvostetuimmista 
yrityksistä. Kuitenkin pitämällä kiinni 
yrityksen vahvoista ekologisista arvois-
ta. Kirja toimi vahvana inspiraationa 
koko kevään aikana kuin suunnittelin 
GreenHouseEffect:lle alustaa. Vaikka 
ei ollut kyse vaatekappaleen suunnitte-
lusta oli monta seikkaa jotka mielestä-
ni antoivat hyviä lähestymistapoja. 

Esimerkiksi se, että aina yrittää tehdä 
parhaansa ja tekemällä paras mah-
dollinen tuote. Tuote on ensisijaises-
sa asemassa eikä brändi. Patagonia ei 
ole näin ollen ikinä mainostanut tai 
käyttänyt mainostoimistoja. He ovat 
uskoneet omiin tuotteisiinsa ja ovat 
antaneet käyttäjien levittää tietoa / 

”mainostaa” tuotteita. Chouinard nos-
taa esille myös usein lauseen ”The 
more you know, the less you need”. 
”Mitä enemmän tiedät, sitä vähem-
män tarvitset”. Jos osaat ja ymmärrät 
jotain hyvin välineiden tarve ja määrä 
vähenee. Tätä on myös hyvä soveltaa 
elämään. Ehkä enemmän sillä panos-
tuksella että mitä enemmän tiedät it-
sestäsi niin sitä vähemmän tarvitset.  
 
Toinen kirja joka oli myös hyvä tuki tä-
hän ja muihin projekteihin on Michael 
Braungartin ja William McDonoughin 
Cradle to Cradle: Remaking the way 
we make things (Braungart & McDo-
nough, 2009) Kirja kertoo biomimeetti-
sestä lähestymistavasta tuote- ja järjes-
telmäsuunnittelussa. Miten materiaalit 
joita käytetään teollisuudessa liikkuvat 
sykleissä kuten raaka-aineet maail-
massa ja näin saadaan ekologisempi 
suunnittelu ja valmistus aikaiseksi.
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O LEM A SS AO LE VAT R ATK A I SU T
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Olemassa olevat ratkaisut

Lähdin tutkimaan jo markkinoilla tar-
jolla olevia vastaavia tuotteita.  Mel-
kein kaikki ovat sähkökäyttöisiä ja näin 
ollen niiden sijoittaminen on rajoitet-
tu. Muut yhteiset tekijät olivat muovi 
ja turhat muodot ja myös mielestäni 
rumia. Kaikissa oli myös valaisin joka 
vaati jopa tietyissä malleissa erillistä 
johtoa ja pistoketta.    

Lähtökohtani oli vastaava. Asiakas oli 
maininnut haluavansa mm. valoa ja 
helppohoitoisuutta. Lomakastelija oli 
projektimme ensimmäinen nimike. 
Alussa oli myös puhetta ”pipetistä” 
jonka voisi upottaa ruukkuun niin että 
kasvi saisi vettä ja pysyisi elossa loman 
aikana. Tälle on olemassa kotikonste-
ja kuten virvoitusjuoma- tai olutpul-
lon käyttäminen vastaavalla tavalla. 

Oli myös puhetta vihervalosta. Sama 
lähestymistapa kuin Kekkilällä. Osta-
ja voisi näin itse luoda oman työkalu-
pakkinsa sisäpuutarhaa varten. Mutta 
oivallettuamme nanokankaan mah-
dollisuudet tämä johti meitä kohti kas-
vialustaa. Sen ominaisuuksilla näim-
me mahdollisuuden tuoda jotain uutta 
markkinoille jota muilla valmistajilla ei 
ollut. 

Sisäpuutarhatuotteissa on nähtävissä 
kuitenkin kuvio. Painotetaan viher-
valoa ja pumppuja. Esteettisyys on 
joko hyvin minimalistinen tai sitten 
avaruus/sci-fi:mainen. Monet näis-
tä esimerkeistä ovat turhan kookkaita 
ja laatu on kyseenalainen. Kosketus 
on muovinen ja huoltaminen ja pese-
minen haastavaa. Markkinoilta löytyy 
toki myös hyviä esimerkkejä. Miellyin 
etenkin Kekkilän tuotteisiin. Lähinnä 
niiden puhtaus ja helppokäyttöisyys 
miellytti minua.
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1. Genie
LED-valoilla ja ympäristöystävällisillä 
materiaaleilla varustettuna.

3. Kekkilän Vihervalo ja taimihylly
Minimalistinen kotipuutarhasarja 
vihervalmistajalta Kekkilä.

2. Herbie
Tregrenin valmistama kotipuutarha. 
Sisältää pumpun, valon ja ruukun.
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Ongelman ratkaiseminen

Alussa oli puhetta lomakastelijasta. 
Ratkaisu siihen miten saadaan kas-
vit pysymään hengissä sen ajan kun 
olet lomalla. Ilman naapurin apua 
tai monimutkaista kastelujärjestel-
mää. Kehitin niille lasisen pipetin 
jonka pystyisi upottamaan ruukkuun 
loman ajaksi mutta todettiin liian 
hintavaksi ja valmistus olisi ollut mo-
nimutkainen. Markkinoilla oli jo hy-
viä vaihtoehtoja. Sitten esille tuli na-
no-kangas jota GreenHouseEffect oli 
käyttänyt heidän myynnissä olevissa 
kasviseinissä. Tämä tuli puheeksi sa-
malla kun asiakas toivoi pääsevänsä 
samoille markkinoille kuin kilpailijat 
ja tarjota jotain uutta. Näin lähti pro-
sessi käyntiin joka johti nyt olemassa 
olevaan Plate kastelualustaan.

Ideani syntyi kuin näin matkapuhe-
limen jonka pystyi lataamaan vain 
laitamalla sen pöydälle merkitylle 
paikalle. Tämä vaati tietysti erilli-
sen osan puhelimessa mutta lähdin 
pohtimaan että pystyisikö tekemään 

saman kasveilla. Olisiko mahdollista 
asettaa ruukku tasolle ja antaa kasvil-
le ”virtaa”? GreenHouseEffect:llä oli 
jo myynnissä kasvipussi jota pystyy 
kastelemaan ulkoisesti. Kasvi imee 
kosteuden ja veden pussin pinnasta.

Tarvitsin kapilaarin. Tarvitsin tavan 
jolla saisin veden siirtymään kasveil-
le ylöspäin käyttämättä letkuja tai 
suihketta. Muistin nanokankaan jon-
ka GreenHouseEffect oli maininnut. 
Vastaavaa kangasta jota käytetään 
hienpoistossa reppujen remmeissä. 
He olivat käyttäneet sitä  kasviseinis-
sään pitämässä kosteustasapainoa 
yllä. Pyysin tilkkua kokeilupalaksi ja 
lähdin kokeilemaan kankaan ominai-
suuksia. 

Prototypointi

Prototyypeillä oli keskeinen osa alus-
tan suunnittelussa. Hahmomallit 
olivat samalla työkalu jolla pystyin 
tekemään tutkimuksia jotta voisin 
varmistaa tuotteen toimivuuden ja 
mahdollisuudet. Suunnittelussa tuli 
piirettyä melko vähän luonnoksia. 
Enemmän keskityin tutkimuksiin ja 

O N G EL M A N R ATK A I S EM I N EN
Robin Falck
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Opiskelin aihetta ja tein tutkimuksia 80 prosenttia ajasta.  Itse suunnittelun 
meni 20 prosenttia ajasta. Prototyypit olivat rujoja mutta rehellisyydessään 

hyvin kauniita. 
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alustan käyttötarkoitukseen. Jälkeen-
päin huomasin että olin käyttänyt lä-
hes 80 prosenttia ajasta tutkimiseen 
ja aiheen ymmärtämiseen.  Tämä oli 
minulle uusi lähestymistapa. Tuntui 
kuitenkin siltä, että tälläinen toimek-
sianto sopi minulle. Ei ollut tarvetta 
miettiä prototyyppien muoto tai ul-
konäköä. Hahmomallit olivat rujoja ja 
täysin tutkimista varten. Tämä oli to-
della mukava vaihtelu. Näin keskityin 
enemmän itse suunnittelun ja tiedon 
keräämiseen. Minun oli tarkistettava 
mikä oli tarvittava volyymi jotta kas-

vit saisivat vettä mahdollisimman 
kauan. Olimme päättäneet että viikko 
oli sopiva aika. Se on yleisin pituus 
lomille. Näin käyttäjä voi jättää kasvit 
alustalle ja luottaa siihen että ne ovat 
säilyneet elossa ja voivat hyvin kuin 
omistaja palaa lomilta. Laitoimme 
tavoitteeksi 10 päivää. Aloitin raken-
tamalla prototyypin. Käytin maito-
pakkauksia. Mittasin veden, laitoin 
kasvin kankaan päälle, kellon käyn-
tiin ja ”alustan” ikkunalaudalle. 16 
tuntia myöhemmin otin kasvin pois 
ja kaadoin veden mittaan. Pääsin 

O N G EL M A N R ATK A I S EM I N EN
Robin Falck

Tässä näette skissin pipetistä ja ensimmäinen ajatuksen lomakastelijasta
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tulokseen että 16 tunnin aikana ore-
gano joka oli ostettu suoraan lähim-
mästä ruokakaupasta oli juonut 33,9 
g vettä, noin 2,1 g tunnissa. Kokeilin 
samaa varjossa, eri kasveilla ja pääsin 
samaan tulokseen 0,5 g marginaalilla. 
Tämän jälkeen lähdin selvittämään 
miten monen kasvin samanaikainen 
”kastelu” onnistuisi. Olisiko veden 
menekki merkittävästi isompi tai 
ei. Tein uuden prototyypin. Käytin 
1 litran maitopakkausta ja liuskan 
nano-kangasta. Mittasin taas veden 
maitokartonkeihin ja kirjoitin muis-

tiin ajat ja määrät. Nyt alustalla oli 
oregano ja perilla-kasvi. Myös suo-
raan kaupan hyllystä. Annoin kasvien 
seistä 12 tuntia. 
Kokeen tulos selvitti minulle että jo-
kainen lisätty kasvi kuluttaa 110% jo-
kaista lisättyä kasvia kohden. Eli jos 
yksinäinen kasvi kuluttaa 2,2 g vet-
tä tunnissa niin seuraava kasvi (kun 
niitä on kaksi alustalla) kuluttaa 2,4 
g ja kolmas (kun kasveja kolme)  2,6 
g. Näin ollen kolme kasvia yhteen-
sä kuluttavat noin 8 g vettä tunnissa. 
Toistin kokeen monella eri tavalla ja 

O N G EL M A N R ATK A I S EM I N EN
Robin Falck

Ensimmäinen prototyyppi, purkki, pala pahvia ja liuska nanokangasta
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O N G EL M A N R ATK A I S EM I N EN
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eri kasveilla. Kasvit sijoitettuna kauas 
toisistaan. Varjossa, ikkunalaudal-
la ja keinovalon alla. Kaikki tulokset 
viittasivat 0,5 g marginaalilla samaan 
tulokseen. Tällä tiedolla pystyin las-
kemaan että saadaksemme kasvit 
jaksamaan 10 päivää vettä lisäämättä 
olisi alustalle pakko mahtua 1,9 litraa 
vettä. Lisäksi vielä vähän pelivaraa. 
Koska sitä ei voi täyttää piripintaan 
niin pääsin tulokseen että tilavuuden 
tulisi olla 2,4 litraa. Näin voidaan var-
mistaa että kasvit pärjäävät luvatun 
ajan. Nyt kuin alustan vaatimukset 
oli kartoitettu oli aika suunnitella itse 

alusta. Halusin luoda esineen joka 
sopisi kotiin kuin kotiin. Värit ovat 
haastavia koska ihmiset sisustavat 
niin eri tavalla.

Rupesin suunnittelemaan alustaa. 
Alussa se näytti enemmän tavallisel-
ta laatikolta jossa oli korkeat sivut ja 
pohjassa astia ja matto. Tutkin myös 
olemassa olevaa muotokieltä nyky-
ajan keittiöissä tai muissa paikoissa 
jossa alustaa voisi käyttää. Neliö on 
toistuva muoto ja pidin leikkuulau-
dan muodosta. Tämä oli osa ideaa 
joka loi alustan lopullisen muodon. 

Toinen prototyyppi. Tässä vaiheessa olin jo oivaltanut lopullisen muodon.
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Tässä vaiheessa alustalla oli vielä 
korkeahko kehys ja vesisäiliö oli osa 
rakennetta. Oivalsin kuitenkin spon-
taanisti kun olin kävelyllä että en tar-
vitsisi muuta kuin säiliön ja maton. 
Tämä oli hyvä esimerkki myös siitä 
mitä Chouinard mainitsi kirjassaan 
(Chouinard, 2005:94). Hänen  mieles-
tään hyvää muotoilua on sitä kun et 
enää pysty  ottamaan mitään pois tai 
saamaan linjoja suoremmaksi. Esine 
on puhtaimmillaan. Olin jo karsinut 
pois kaikki turhat. Lampun, pumpun 
ja reunat. Itse muoto oli syntynyt ja 
olin siihen tyytyväinen. Matala laa-

tikko jossa tulisi olla pehmeät mut-
ta hillityt pyöristykset. Pieni reunus 
kankaan paikan ympärillä ja reikä 
täyttämistä varten. Esittelin ehdotuk-
seni GreenHouseEffect:lle ja he in-
nostuivat ideasta ja rupesimme teke-
mään prototyyppiä teräksestä. Olin jo 
miettinyt että lopullinen alusta olisi 
keraaminen. Se sulautisi pehmeästi 
koteihin ja eteenkin keittiöihin.  

GreenHouseEffectillä oli teräksinen 
malli kovassa testissä ennen kuin ru-
pesimme etsimään valmistajaa joka 
voisi tehdä sen posliinista. Kokeilivat 

Plate	  kasvialustan	  vedenkäyttö	  eri	  olosuhteissa

Olosuhteet oregano	  g/h salaatti	  g/h rosmariini	  g/h timjami	  g/h keskimäärin
Keskiarvo 2,4 2,6 1,9 2 2,2
Auringossa 2,7 2,9 2,2 2,3 2,5
Varjossa 2,2 2,3 1,7 1,8 2
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Varjossa	  
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eri kasveilla ja oivalsivat että alustalla 
pystyy myös kasvattamaan ituja. Täs-
sä välissä olin keskittynyt opintoihin 
ja GreenHouseEffect oli löytänyt val-
mistajan Lapinlahdelta, Jari Puttosen 
Keramiikka studion. He valmistavat 
nykyään kasvialustaa. Asiakkaalle oli 
tärkeää löytää valmistajaa Suomesta. 
Alusta on valmistettu posliinimassata 
ja se on lasitettu zirkonivalkoisella.
Lopullisessa tuotteessa olisi tarkoitus 
olla tilaa kolmelle kasville. Pystyin nyt 
laskelmieni perusteella suunnittele-
maan alustan sen mukaan että sen 
pitäisi saada yhteensä 1,2 litraa vettä 
kolmelle kasvatussäkille tai noin kuu-
delle ruokakauppa-yrtille.

Ekologisuus

Tämän tuotteen ympäristöystäväl-
lisyys ei tule ilmi sen kierrätettävyy-
dessä tai eko-materiaaleissa vaan sen 
yksinkertaisuudessa ja valmistusta-
vassa. Alustassa on vain kaksi osaa. 
Nanokangas joka on tekstiili ja itse 
ruukku joka on lasitettua posliinia. 
Alustat valmistetaan Suomessa, Jari 
Puttosen keramiikka studiolla La-
pinlahdessa. Vertailen eri materiaa-
leja joita olisi voitu käyttää ja uskon 
että posliini on tässä tapauksessa oi-
kea valinta. Toki posliini ei ole yhtä 
kestävä kuin muovi tai metalli. Mut-
ta valmistutapa on ns. vihreämpi ja 
sopivampi kotiin. Ekologinen ajatus 

Plate	  kasvialustan	  vedenkäyttö	  monella	  kasvilla

Vedenkulutus 1	  kasvi 2	  kasvia 3	  kasvia
keskiarvo	  g/h 2,2 2,4 2,6

2	  

2.1	  

2.2	  

2.3	  

2.4	  

2.5	  

2.6	  

2.7	  

1	  kasvi	   2	  kasvia	   3	  kasvia	  

keskiarvo	  g/h	  

keskiarvo	  g/h	  
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Metallinen prototyyppi mitä GHE käytti lopullisia testejä varten.

O N G EL M A N R ATK A I S EM I N EN
Robin Falck

alustan takana on laatu ja vähäisen 
materiaalin käyttö. Näen myös ajat-
toman muotoilun olevan ekologinen 
arvo. Jos esine kestää aikaa todennä-
köisyys että sitä heitetään pois on pie-
nempi. Näin pidennetään tuotteen 
ikää. Ehkä lapsen lapsenlapsemme 
löytävät Plate:n perityistä posliini- ja 
astialaatikoista. Uskon tähän lähes-
tymistapaan ja toivoisin että muut 
suunnitelijat ja valmistajat ymmär-
täisivät tämän. Kauan on pyritty ajat-
tomaan suunnitteluun huonekaluis-
sa. Jostain syystä tämä ei ole tarttunut 
samalla tavoin käyttöesineisiin. Siitä 
on paljon puhetta mutta harva so-

veltaa sitä suunnittelunssaan. Herää 
kysymys jos ongelma johtuu on muo-

toilijoista tai ahneista yritysjohtajista.

Kohderyhmä

Alustan kohderyhmänä pidän lähin-
nä kaupungeissa asuvia ihmisiä jotka 
haluavat pitää omat sekä kaupasta 
ostetut yritit pidempään elossa. Näin 
ei tarvitse heittää tuoreita yrttejä pois 
ennen kun olet ehtinyt käyttää niitä. 
Alustan muotoilu on neutraali ja hel-
posti lähestyttävä joten sen voi löytää 
joko punavuoressa asuvan graafikon 
keittiöstä tai mummin ikkunalaudal-
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ta. Voisi jopa sanoa että olemme saa-
vuttaneet muodon ja tuotteen joka 
puhuttelee koko kansaa. Tuotteen 
arvot puhuttelevat monia. Laatu, ko-
timaisuus ja puhtaus. Raikas tuuli 
keittiö- ja kotitarvikkeisiin - kun kat-
sot sitä niin et pysty sanomaan onko 
se 60 tai 00 -luvulta. Se vaan on. Kaik-
ki voivat käyttää ja hyötyä siitä. Alus-
tan saa ostettua hintaan 59,90 mikä 
on edullisempi kuin muut markki-
noilla olevat alusta. Tuntuu siltä että 
lähdimme suunnittelemaan tuotetta 
tietylle markkinalle mutta lopulli-
seen tuotteen kanssa päädyimmekin 
seuraavalle tasolle. Se on erilainen 
kuin muoviset kasvialustat. Sanoisin 
että tämä menee enemmänkin keittiö 

puolelle, hedelmäkorien ja talouspa-
peritelineitten sekaan. Suoraan sii-
hen työkalupakkiin josta kuluttajat 
valitsevat oman keittiön ulkonäön ja 
käytön. Todelliset sisäpuutarhurit ei-
vät ehkä innostu siitä mutta he voivat 
erikseen hankkia vihervalon. Viher-
valo olisi minun silmissä  myös seu-
raava tuote GreenHouseEffect:lle. Sa-
malla lähestymistavalla. Se voisi olla 
yksikertainen vihervalo jota samalla 
voit käyttää itsesi virkistämiseksi sil-
loin kun sinulla ei ole kasveja. Talven 
pimeydessä.

O N G EL M A N R ATK A I S EM I N EN
Robin Falck

Lähikuva nanokankaasta
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Nanokangas

Nanokankaasta  en voi mainita muu-
ta kuin sen ominaisuuksista  ja tek-
nisistä tiedoista. GreenHouseEffect 
Oy:llä on patenttihakemus vireillä 
ja toivoivat minun jättävän valmis-
tajan ja tuotteen virallisen nimen 
pois opinnäytetyöstä. Kangas on 
leikattu sellaiseen muotoon että 
sen saa helposti taitettua alustalle 
ja näkyville jää vain kasteluaukko. 

Kangas on polyetyleenitereftalaattis-
ta tehty. Sen imukyky on 285 prosent-
tia sen omasta painosta. PH arvo on 
neutraali (7,0). UV tiivis ja painaa

310 grammaa/m2. Se on helppo pes-
tä. Valmistetaan tällä hetkellä vain 
ruskeassa sävyssä. Kangas pystyy 
nostamaan ja ylläpitämään vettä jopa 
320mm. Pehmeä ja helppo leikata 
muotoon kuin muotoon. Mikros-
kooppikuvassa nanokankaan rakenne 
muistuttaa kukkien terälehtiä. Nano-
kankaan peseminen on helppoa. Lika 
irtoaa helposti huuhtelemalla vedellä 
keittiöhanan alla. Harjaa voi käyttää 
kevyesti. Tippa tiskiainetta on tar-
peen jos olet kasvattanut ituja. Näin 
saat helpommin kiinni takertuneet 
jääneet juuret pois. GreenHouseEffe-
ct myy myös erikseen mattoja ja pelk-
kiä alustoja jos jompikumpi menisi 
rikki.

Mikroskooppikuva nanokankaan rakenteesta
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Lopputulos ja tuote julkaisun 
jälkeen

Sain seuraavan palautteen Green-
HouseEffect:ltä suunnitteluprojektin 
jälkeen: ”Suunnittelutyö sujui hyvin 
ja aikatauluissa pysyttiin sen osalta. 
Tuotesuunnittelu täytti odotuksem-
me ja tuotteesta tuli brändimme mu-
kainen, tyylikäs ja käytännöllinen. 
Tuote kehittyi suunnitteluprosessin 
kautta sutjakkaasti, ja oikeaan suun-
taan koko ajan. Tuotetta jouduttiin 
vielä hieman muokkaamaan poslii-
ninvalmistajan kanssa, tuotannolli-
sista ja testauksen kanssa havaittujen 
seikkojen takia.” - Mikko Sonninen.
Tehdyt muutokset posliinivalmista-
jan kanssa olivat reikien koot, sijoit-
telu ja alustan seinien paksuus.

Alusta on ollut itselläni käytös-
sä nyt julkaisun jälkeen ja käyttö 
on ollut helppoa ja kankaan pesu 
on ollut yllättävän yksinkertaista. 
Jopa ituja on kasvatettu alustalla, 
pesu on silloin vähän haastavam-
pi kun idut kasvavat kankaan läpi.  
Olen tyytyväinen lopputulokseen.
 

Mitä saavutettiin

Lopputulos oli kasvialusta ilman joh-
toa, lamppua tai pumppua. Pump-

puakorvattiin nanokankaalla ja valon 
tarve korvattiin sillä että alustan voi 
sijoittaa valoisalle paikalle vaivatta. 
Koska se non huomaamaton ja puh-
das muodoltaan se sulautuu helposti 
sisustukseen. Uskon että posliini on 
hyvä materiaali tähän tarkoitukseen. 
Kodeista löytyy jo astioita, ruukkuja 
ja mukeja. Posliini materiaalina tekee 
alustasta helposti lähestyttävän eikä 
tunnu vieraalta tuoda kotiin. Tuote 
on vastaanotettu hyvin, moni yllät-
tynyt sen toimivuudesta. Jotkut ovat 
kutsuneet nanokangasta taikamatok-
si. Alusta on tulokas markkinoille ja 
nyt on hauskaa seurata miten se pär-
jää muitten kasvialustojen joukossa.

Näen Plate:n olevan lisäosa keittiöön. 
Sen sijaan että sen piilottaisi aina 
käytön jälkeen näen että sillä on oma 
paikka. Paikka mihin asetat tuoreet 
yritit tai kasvit suoraan ostoskassis-
ta. Kuin se on tyhjä se muistuttaa si-
nua siitä että sinun pitää ostaa lisää. 
Elävillä kasveilla keittiössä ja ylipää-
tään kotona on positiivinen vaikutus. 
Pienissä asunnoissamme ja ahtaissa 
betoniluolissa pienet kasvit tekevät 
jo paljon. Parantamaan ilmanlaatua, 
antamaan hyviä tuoksuja ja tuomaan 
hyvää mieltä. 
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25Staffan Sundströmin ottama kuva GreenHouseEffectin tuoteluetteloa varten.
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Mitä tuli opittua

Suunnittelu alkoi vuosi sitten lomakas-
telijalla. Siitä kasvualustaan jonka piti 
muistuttaa markkinoilla olevia ratkai-
suja ja lopuksi syntyi Plate. Opin että 
jos mahdollista niin sen yhden lisä ko-
keilun tekeminen ja sen ylimääräisen 
ajan ottaminen on avain onnistunee-
seen suunnitteluun. Prosessi oli pitkä. 
Oikean alihankkijoiden löytäminen 
on pitkä prosessi, monta tapaamista. 
Paljon puhumista ja viikot vierivät ohi. 
Uuden tuotteen kehittäminen ja sen 
markkinoille tuominen koostuu mo-
nesta vaiheesta. 
 
Prosessi alkaa ideasta. Asiakas saa ide-
an uudesta tuotteesta ja lähtee tutki-
maan onko se kannattavaa. Teettävät 
ehkä tutkimuksen ja haastattelevat 
kohderyhmiä. Lähestyvät suunnitteli-
jaa tai suunnittelutoimistoa. Tästä läh-
tee uusi prosessi joka voi kestää kuu-
kausia. 
Opin myös valtavasti uusia asioita kas-
veista ja niiden hoitamisesta. Tärkeä 
osa suunnitteluprosessia oli ymmärtää 
että toki ostaja oli kuluttaja ja kotipuu-

tarhuri. Mutta alusta oli kasveille joten 
minun oli opittava mahdollisimman 
paljon niistä jotta pystyisin suunnit-
telemaan mahdollisimman toimivan 
alustan kasveille. 

Oikean valmistajan löytäminen voi 
myös todeta isoksi haasteeksi ja välillä 
toivoisi että olisi ottanut heihin yhteyt-
tä aikaisemmassa suunnitteluvaihees-
sa. Näin he olisivat olleet mukana kes-
kustelussa. Onneksi kyseessä oli sen 
verran yksinkertainen tuote että tästä 
ei aiheutunut suurempaa ongelmaa.

Aikataulun ja suunnitelman käyttö ja 
noudattaminen on tärkeätä. Tässä olisi 
pitänyt pitää tarkemmin kiinni tietyistä 
kohdista jotta alustan olisi saanut ai-
kaisemmin markkinoille. Testaaminen 
ja uusien prototyyppien tekeminen vie 
aikaa ja rahaa. 

Ajanhallinta

Uusi työkalu jota opin käyttämään tä-
män prosessin aikana oli aktiivisen ja 
passiivisen työskentelyn määrittelemi-
nen ja tunnistaminen. Tämä oivallus 
tuli minulle vasta projektin loppupuo-

MITÄ OPIN TEHDESSÄNI OPINNÄYTETTÄ
Robin Falck
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lella. Uskon että en olisi oppinut tätä 
tekemättä joitakin asioita epätehok-
kaalla tavalla ja huomattuani tämän 
uskon että tämä tulee tekemään suu-
ren vaikutuksen työskentelyyni. 

Olin jo kauan pohtinut miten teolli-
sesta muotoilijasta saa kaiken irti. Olin 
enemmän tai vähemmän työskennellyt 
freelance-muotoilijana ensimmäisestä 
opintovuodesta lähtien. Aloitin pienil-
lä tehtävillä, suunnittelin liitutauluja, 
sitten huonekaluja, sitten loin yritysten 
ilmeitä. Koko ajan hiukan haastavampi 
rasti ja isompi vastuu. Opin valtavasti 
ja se vei enemmän aikaa kuin jo koke-
neelta konkarilta mutta se oli minulle 
samalla valtava mahdollisuus oppia. 

Mutta suurin haaste tulee siinä miten 
pystyt elättämään itseäsi tällä työl-
lä, nyt puhutaan freelance-tyylisellä 
työllä. Ongelma on sama kun kaikis-
sa muissakin tuntipalkkio-töissä. Voi 
olla että tuntiveloitus on melko korkea 
mutta myyt kuitenkin loppupelissä 
omia tuntejasi. Muotoilijana et rikastu, 
siitä meille kerrottiin melkein ensim-
mäisenä ja sen olen oppinut. Tämä on 

kutsuma-ammatti ja meillä on ainut-
laatuinen työ ja ainutlaatuinen kyky, 
haluamme ratkaista ongelmia. Parasta 
olisi jos tämä on enemmänkin luonne 
kuin jotain mitä teet aktiivisesti. Näet 
maailman eri tavalla kuin muut. Mo-
nen mielestä tämän on yhtä paljon ki-
rous kuin siunaus.

Pohdin miten saada  tästä ajasta kai-
ken irti. Näen että työskentelyn voi 
jakaa kahteen osioon. Passiiviseen ja 
aktiiviseen. Tavallaan olemme koko 
ajan töissä. Kun emme ole työpöy-
dän ääressä alitajuntamme havait-
see ratkaisuja, materiaaleja, makuja 
ja kokemuksia. Nämä jää hautumaan 
mieleemme ja kun otamme haasteen 
vastaan haluamme aktiivisesti ratkais-
ta sen. Alitajunnastamme kokemukset 
nousevat pinnalle ja luovat uusia yh-
teyksiä muiden oppien ja kokemuk-
sien kanssa. Tämä kutsutaan ideaksi.  
 
Kun idea syntyy itse suunnittelu on 
aika mekaaninen ja tässä vaiheessa 
vain tekeminen opettaa parhaiten. 
Niin kuin Albert Einstein ilmaisi ”Jos 
minulla olisi tunti aikaa ratkaista on-

MITÄ OPIN TEHDESSÄNI OPINNÄYTETTÄ
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gelma viettäisin 55 minuuttia ongel-
man ymmärtämiseen ja 5 minuuttia 
sen ratkaisemiseen”. (Einstein s.a., cit. 
Cougar 1995). Viimeiset 5 minuuttia 
on kyse enemmän teknisistä taidois-
ta ja projektihallinnasta. Siinä monet 
ovat todella hyviä. Mutta monet vähät-
televät ensimmäisiä 55 minuuttia kos-
ka he eivät tiedä mitä silloin tapahtuu. 
Totuus on se että silloin me teemme 
eniten töitä. Alitajunta juoksee päädys-
tä toiseen koittaen löytää kokemuksia, 
oppeja ja nähtyjä ratkaisuja luomaan 
uutta yhdistelmää joka johtaisi tämän 
uuden haasteen ratkaisemiseen.

Tehokkuutesi ja kykysi ratkaista ja 
luoda uusia, parempia yhteyksiä tu-
lee siitä kuin ymmärrät omat 55 mi-
nuuttia paremmin ja alat hyödyntä-
mään niitä. Tämä tarkoittaa että mitä 
enemmän sinä näet, koet ja opit niin 
sitä nopeammin yhteydet löytävät 
yhteen ja luot ideoita nopeammin.  
 
Tämä tarkoittaa että sinun on otettava 
aktiivisempi ote passiivisesta työsken-
telystäsi. Käydä workshopeissa, kurs-
seilla, matkustaa, liikkua, meditoida, 

leikkiä. Näin alitajuntasi täyttyy uusilla 
ideoilla ja kokemuksilla. Ikinä ei tiedä 
mitkä asiat yhdistyvät. Siksi päätin ot-
taa enemmän aikaa elämälle ja näin 
minusta tuli myös parempi suunnitte-
lija. 

Prototyyppejä luonnosten
sijaan

Otin enemmän tutkivan ja fyysi-
sien lähestymistavan tämän tuotteen 
suunnittelussa. Olin huomannut että 
skissaaminen voi viedä turhaa aikaa. 
Yleensä myös luonnokset menevät 
uusiksi ensimmäisen paja tai tehdas 
käynnin jälkeen. Tuntui toimivalta ta-
valta ja tuntui että aloin ymmärtämään 
mitä olin tekemässä aikaisemmassa 
vaiheessa. Päätin ottaa tämän lähesty-
mistavan toimeksiannon teknisyyden 
takia. Toinen syy oli kokeilla jotain uut-
ta. Minulla oli ollut tapana luonnostel-
la todella paljon ennen menemistä pa-
jalle tai ennen hahmomallin tekemistä. 
Tiesin että tämä oli epätehokas tapa ja 
haluaisin kehittyä siinä. Yllätyin kuin-
ka paljon helpompaa suunnittelusta 
tuli kuin lopetin muotoilemisen ja kes-

MITÄ OPIN TEHDESSÄNI OPINNÄYTETTÄ
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kityin tutkimiseen. Näin sain nopeam-
min paremman käsityksen siitä mitä 
olin tekemässä. Vietin enemmän aikaa 
opetellessani miten nanokangas toimii 
ja miten kasvit käyttäytyvät. Otin selvää 
miten tutkijat suorittavat kokeilunsa. 
Miten hallitaan mahdolliset variaabelit 
ja saadaan mahdollisimman paljon irti 
tuloksista. Vaati oman aikansa tulkita 
tulokset kokeiluistani. Opiskelin ai-
hetta ja tein tutkimuksia 80 prosenttia 
ajasta.  Itse suunnitteluun meni 20 pro-
senttia ajasta. Prototyypit olivat rujoja 
mutta rehellisyydessään hyvin kaunii-
ta. 

Tämä oli minulle vahva aha-elämys. 
Itse suunnittelu tuli itsestään kuin 
hallitin aiheen niin hyvin että pystyin 
soveltamaan tuloksia ja tuoda siihen 
jotain uutta.  Hyvin paljon kuin ma-
tematiikka yläasteella. Olen käyttänyt 
samaa lähestymistapaa tämän projek-
tin jälkeen ja olen huomannut huikean 
kehityksen. Ei vain tuotteiden ja esinei-
den loputuloksissa vaan myös projekti-
hallinnassa. En tutki enää vain samalla 
myös millä tavoin työskentelen ja opin 
näin aktiivisemmin. Näin minusta tule 
pikkuhiljaa kokonaisvaltaisempi suun-
nittelija ja joku kaunis päivä ammatti-
lainen. 

Tunnen että sanaa ’ammattilainen’ 
käytetään liian usein ja väärin. Näen 
että ammattilainen on henkilö jota voi 
palkata ja luottaa siihen että tämä teki-
jä osaa työnsä. Tulkitsee asiakkaan oi-
kein, tekee asiat tehokkaasti ja muitten 
silmissä helposti. Ammattilainen on 
mestari mutta nöyrästi ikuinen oppilas. 
Hän hallitsee työkalunsa ja jatkuvasti 
rikko rajojaan kehittyäkseen itse. Mutta 
tie ammattilaisuuteen on pitkä. 10 000 
tunnin jälkeen matka on vasta alkanut. 
Kuvittelen itseni ikuisena aloijttelijana. 
Pitämällä kiinni siitä samasta uteliai-
suudesta, nöyryydestä ja oppimisen 
ilosta. Nyt ja aina.
 
 

MITÄ OPIN TEHDESSÄNI OPINNÄYTETTÄ
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Kutti mihin piirsin lopullisen muodon.
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K I ITOS AV US TA N EI LLE
Robin Falck

GreenHouseEffect Oy

Haluaisin aloittaa kiittämällä GreenHouseEffectin koko 
porukkaa. Oula, Jaakko, Mikko ja Teemu. Oli ilo tehdä työtä 
kanssanne ja toivon että voimme jatkaa yhteistyötä jatkos-

sakin. Myös sujuvasta yhteistyöstä tämän opinnäytteen työn 
työstämisen aikana. 

 
Leroy Ab

Staffan, Christa ja Linus mahtavasta yhteistyöstä idea-spar-
raamisesta protojen rakentamiseen. 

 
Tetra Pak Oy

Blanko maitopakkauksista eri kooissa ja määrissä.

TunninKuva Oy

Kuvien ripeästä skannaamisesta.

Staffan Sundström 
 

Tuotevalokuvista ja tuesta.

Kiitos!
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