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20º on produktiopainotteinen opinnäytetyö, jonka tavoitteena oli suunnitella suomalaiselle 
huonekaluyritykselle, Skannolle, ruokapöytä. Suunniteltu pöytä oli samalla inspiraationlähde 
sille, millaista muotoilukieltä Skannon tulevaisuudessa laajentuva huonekalumallisto edustaisi. 
Työssä käyn läpi taustatietoja yrityksestä, pöydän muotoiluun vaikuttaneita inspiraationlähteitä, 
kerron vaiheittaisesti muotoiluprosessista ja perustelen suunnitteluvalintojani. 

Pöydän suunnittelun lähtökohtana oli, että sitä olisi helppo hyödyntää Skannon sisustussuun-
nitelmissa. Siksi sen tuli olla muotokieleltään sellainen, että pöytä soveltuisi niin vaihteleviin 
tarpeisiin, tiloihin ja tyyleihin, kuin myös Skannon historialliseen viitekehykseen. Lopputulokse-
na on suunnitelma pöydästä, jossa on yhdistelty Skannon historiaa nykypäivään sekä suunnitel-
ma runkorakenteesta, jonka ansiosta pöytää voi kuljettaa litteänä ja kokoonpano on hyvin suo-
raviivaista. 

Suunnitelma on esitelty tietokonemallein ja mittakuvin. Opinnäytteen laajuudessa pöydän suun-
nitelma on viety siihen pisteeseen, että siitä voi tilata prototyypin ja jatkokehittelyn jälkeen viedä 
tuotantoon. 
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Työn tarkoituksena on suunnitella puinen ruokapöytä 
Skannolle. Skanno on suomalainen huonekaluliike, 
jonka tärkein painopiste on ulkomaisen huippudesignin 

myynti. Skannolla on myös omia huonekaluja vuosikymmenten takaa, 
mutta niiden myynnin osuus on nykyisin vain murto-osa yrityksen 
liiketoiminnasta. Opinnäytetyöni onkin uusi avaus Skannon malliston 
SkannoCollectionin henkiin herättämiseksi.

Tässä työssä suunnittelemani pöytä on mallina sille, mitä jatkossa 
laajentuva Skannon uusi mallisto voisi edustaa. Myöhemmin suun-
niteltavat muut SkannoCollection -tuotteet siis ottaisivat vaikutteita 
tämän pöydän suunnittelussa käytetyistä suunnitteluvalinnoista ja 
-ideologioista. Siksi, vaikka tehtävänantonani onkin suunnitella pöytä, 
on tärkeä osa työstä myös hyvin konseptuaalista. Työn pitäisi heijastel-
la sitä, mitä Skanno nykyisin edustaa, yrityksen arvoja sekä suhdetta 
huonekaluteollisuuteen maailmalla.

Olen ollut Skannolla töissä noin vuoden, tehden lähinnä graafista 
suunnittelua. Olen tänä aikana ollut itse vastuussa Skannon visu-
aalisesta viestinnästä ja uudistanut, selkeyttänyt sekä yhtenäistänyt 
liikkeen graafista identiteettiä. Tästä näkökulmasta myös opinnäyte-
työni voi ajatella osaksi laajempaa kokonaisuutta kokonaisvaltaisesta 
Skannon visuaalisen ilmeen uudistuksesta. Omana tavoitteenani 
onkin saada tuloksena syntyvä tuote sopimaan rakentamaani visuaali-
seen viitekehykseen.

Johdanto
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1.1 Skanno
Muotoiltaessa yritykselle on huomioitava, että työ 
soveltuu yrityksen arvomaailmaan, historiaan ja 
visuaaliseen viitekehykseen. Siksi haluan aloittaa työn 
jäsentelemällä Skannon taustaa ja arvoja; tämä on 

mielestäni luonteva ja hyvä tapa aloittaa muotoiluprosessi. Taustan 
ymmärtäminen helpottaa niin lukijan näkökulmasta lopputuloksen 
arviointia kuin myös omasta näkökulmastani ohjaa muotoiluprosessia.

Skanno on vuonna 1946 perustettu suomalainen huonekaluyritys. 
Alussa liiketoiminta painottui pääasiassa Skannon julkisen tilan säily-
tyskalusteiden myyntiin. Vuonna 1951 ensimmäinen täysin asiakkaan 
tarpeiden mukaan koottava hylly, Libri, sai pronssimitalin Pariisin 
keksintömessuilla. Pian tämän jälkeen, vuonna 1954, mallisto laajeni 
myös kodinkalusteisiin, mattoihin ja tekstiileihin. (Yritys, Skanno)

Uudenlainen ajattelu ja Skannon keksinnöt alkoivat muuttamaan huo-
nekalumaailmaa. Vuonna 1966 yritys toi markkinoille Kameleontti-
sohvan: ensimmäisen sohvan, jonka verhoilukangas oli kokonaan 
vaihdettavissa. Sohva pystyy siis vaihtamaan väriään kuin kameleont-
ti,  joka oli uutta sen ajan huonekalumaailmassa. (Skanno)

Myöhemmin liiketoiminnan pääpaino on siirtynyt oman malliston 
myynnistä ulkomaisten, niin sanottujen huippubrändien jälleen-
myyntiin. Huippubrändeillä tarkoitetaan tässä huonekalumaailman 
perinteikkäitä, arvostettuja, laadukkaita – ja kalliita – nimiä, kuten 
B&B Italia, Minotti tai Ligne Roset. Useimmat näistä brändeistä ovat 
italialaisia tai ranskalaisia. (Roos 2015)

Skannon tavoitteena on luoda silta kansainvälisen ja suomalaisen muo-
toilun välille. Yrityksen DNA onkin Skannon verkkosivuilla (Yritys, 
Skanno) tiivistetty viiteen arvoon: traditioon, laatuun, innovatiivisuu-
teen, vastuullisuuteen sekä ratkaisujen tarjoamiseen.
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Traditio
Koska Skanno on perinteikäs huonekaluyritys, traditio on tietysti 
tärkeä osa sen DNA:ta. Tätä projektia ajatellen yksi suuri inspiraation-
lähteeni on Skannon vanhat huonekalut, niiden muotokieli ja muotoi-
lulliset arvot. 

Jälkeenpäin katsottuna etenkin Skannon Nova-pöytämallisto 50-
luvulta vaikutti lopputulokseeni. Voisi melkein ajatella, että suunnitte-
lemani pöytä on Novan perillinen.

Laatu
Skannon myymät tuotteet on hinnoiteltu korkealle ja asiakaskunta 
on laatutietoista, joten kestämättömien huonekalujen myynti ei tule 
kysymykseen. (Roos 2015)

Laatu ei Skannossa tarkoita pelkästään hyviä materiaaleja ja kestävää 
rakennetta, vaan se pitää sisällään myös esteettisiä arvoja.  
Skannon tuotteiden tulee löytää paikkansa vaihtuvissa tiloissa ja  
soveltua muuttuviin trendeihin. Tuotteiden täytyy siis olla  
pitkäikäisyyden lisäksi esteettisesti muuntautumiskykyisiä ja ne tulee 
suunnitella kestämään sukupolvelta toiselle, niin rakenteellisesti kuin 
esteettisestikin. (Yritys, Skanno)

Innovatiivisuus
Esteettinen laadukkuus ja pitkäikäisyys ei tarkoita kuitenkaan tyl-
syyttä ja mitäänsanomattumuutta. Skanno tahtoo edustaa luovaa 
rohkeutta sekä toimia tiennäyttäjänä nykyajan visuaalisessa ilmeessä 
(Yritys, Skanno). Tämän voi nähdä olevan osittain ristiriidassa esteetti-
sen pitkäikäisyyden kanssa: usein muotoiludiskurssissa trendikkyys ja 
kestävä muotoilu koetaan toisiaan poissulkevina teemoina. 

Tässä projektissa yksi kiinnostava kantava teema voisi nimenomaan 
olla luovan rohkeuden ja esteettisen pitkäikäisyyden yhdistely – tämä 
on mielestäni tärkeä pohdittava aihe. Jos kuljemme täysin Aallon muo-
toilukurssien ja Suomen muotoilumaailman yleisen keskustelusävyn 
viitoittamalla tiellä, tuottaen vain turvallista, huomaamatonta ja mini-
malistista muotoilua, ala junnaa paikoillaan. Muotoiluteorioitsijoiden 
mukaan jotkin hyvän muotoilun ihanteet saattavat jopa estää alan 
siirtymisen kohti postmodernismia: nykyaikaista muotoilua arvioi-
daan edelleen modernismin ajan kriteerein (Christoforidou, Olander, 
Warell, Holm 2012). Tietysti kestävän muotoilun perusperiaatteet on 
kuitenkin tärkeä hallita, ja niillä on ehdoton paikkansa ammattimai-
sessa muotoilussa.

Vastuullisuus
Skanno listaa arvoissaan myös pyrkimyksen vastuullisuuteen (Yritys, 
Skanno). Tällä tavoitteella on monta risteyskohtaa laadukkuuden 
kanssa — kestävistä materiaaleista hyvin tehty huonekalu pysyy 
yleensä myös käytössä pidempään. Suunnittelun näkökulmasta on 
huomioitava myös materiaalien ja tuotantomenetelmien vastuu, niin 
moraaliselta kuin ekologiseltakin kannalta.

Kuva 1: Skanno Nova
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Ratkaisujen tarjoaminen
Yksi erottava tekijä Skannon ja valtavirtaisempien huonekaluliikkei-
den välillä on se, että Skannon asiakkaat odottavat paljon tavallista 
syvemmälle ulottuvaa palvelua. Skanno esimerkiksi tarjoaa sisustus-
suunnittelua, huonekalujen asennuspalvelua sekä uudelleenverhoilua. 
Suurinta osaa tuotteista voi myös tilata toivomissaan materiaaleissa ja 
mitoissa. (Palvelut, Skanno)

Opinnäytteeni kannalta kiinnostavaa on työn sovittaminen Skannon 
kokonaisnäkemykseen. Millaisia asioita tulee huomioida, jos pöytää 
ei ajattele vain yksittäisenä tuotteena vaan osana suurempaa koko-
naisuutta? Miten pöytää voisi yhdistellä muihin Skannon myymiin 
huonekaluihin esimerkiksi kokonaisvaltaista sisustussuunnitelmaa 
tarjotessa? Miten mittojen ja materiaalien asiakaskohtainen valitsemi-
nen huomioidaan, vai huomioidaanko ollenkaan?

1.2 Inspiraatio ja trendit
Seuraavassa käsittelen teemoja, jotka ovat projektin 
kannalta sekä henkilökohtaisesti mielestäni inspiroivia 
ja olennaisia. Näissä teemoissa yhdistyvät sekä omat 
mielenkiinnonkohteeni, että trendit, joiden uskon 

olevan kasvussa.

Skandinaavinen muotoilu
Skandinaavinen ja etenkin suomalainen muotoiluajattelu on is-
kostettu syvälle suomalaisten muotoiluopiskelijoiden ajatteluun. 
Lähtökohtaisesti tämän kategorian alle kuuluu kaikki Skandinaviassa 
tuotettu muotoilu, mutta käsitteellä tarkoitetaan yleensä nimenomaan 
muotoilutyyliä, jonka pääpiirteitä ovat muun muassa selkeälinjaisuus, 
funktionaalisuus, puhtaus ja rehellisyys.

Skandinaavinen muotoilutyyli on yleensä omassa työskentelyssäni 
tärkeä lähtökohta. Haluan suunnitella tuotteita, jotka ovat järkeviä, 

loogisia ja tarpeellisia. Työtäni inspiroivia Skannon kilpailijayrityksiä 
ovat muunmuassa Artek, Lundia, Muuto, BoConcept ja Normann 
Copenhagen.

Vaikka skandinaavinen muotoilu onkin paljon muutakin kuin pelkkä 
esteettinen tyylisuunta, mielestäni tämän projektin tapauksessa on 
perusteita tavoitella skandinaavista tyyliä myös puhtaan visuaalisena 
tyylinä. Tähän on kolme syytä:

Ensinnäkin Skannon yksi tavoite on luoda silta suomalaisen ja kan-
sainvälisen muotoilun välille. Tavoitteeseen sopisi, että Skannon 
tehdessä sisustussuunnitelmia asiakkailleen, voisi suunnittelija sijoitel-
la skandinaavista muotoilua edustavia SkannoCollection-huonekaluja 
yhdistellen niitä esimerkiksi italialaista muotoilua edustavien huone-
kalujen kanssa.

Toinen syy on Skannolle esittämäni ajatus SkannoCollectionin pe-
rimmäisarvoista. Tahdon, että Skannon omat tuotteet muodostaisivat 
Skannon asiakkaiden sisustuksen peruspilarin. Tällöin samat huone-
kalut voisivat löytää tiensä hyvin monenlaisten ihmisten koteihin: mi-
nimalisti hankkii koko sisustuksensa SkannoCollection-maailmasta, 
kun taas räikeämpää designia arvostava hankkii vaikkapa pöydän ja 
kirjahyllyn mallistosta ja lampun sekä sohvan joltain Skannon jälleen-
myymältä ulkomaiselta yritykseltä.

Kuva 2: Tablo Table, Normann Copenhagen
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1.3 Esikuva-analyysi
Seuraavassa on analyysiä joistakin itseäni muotoilul-
lisesti inspiroivista tuotteista. Nämä ovat esimerkkejä 
muotoiluperiaatteista ja -ratkaisuista, jotka ovat jättä-
neet vaikutuksensa ja joiden esimerkki on vaikuttanut 

tämän projektin suunnitteluprosessissa.

Kolmantena syynä skandinaavinen muotoilu on nykyisin myös 
maailmalla suosittua. Ikean liikevaihto kasvaa joka vuosi ja se oli 29,3 
miljardia euroa vuonna 2014. (Tietoja, Ikea) Vaikka yrityksestä ja sen 
tuotteista voikin olla montaa mieltä, Ikean vaikutus näkyy kiistatta 
kodin sisustustrendeissä halki maailman. Ilman Ikeaa skandinaavinen 
muotoilu ei luultavasti olisi läheskään niin tunnettua tai trendikästä 
kuin se nykyisellään on – yritystä voi pitää eräänlaisena skandinaa-
visen huonekalumuotoilun lähettinä ja valtavirtaistajana. Toinen 
esimerkki skandinaavisen muotoilun kiinnostavuudesta on melko 
tuore suomalainen One Nordic Furniture Company, joka myytiin 2014 
kesällä yhdysvaltalaiselle muotialan yhtiölle Fabille kahdeksannume-
roisella summalla (Arola 2014). 

Urbaani, kestävä elämäntapa
Ihmiset tahtovat yhä enemmän asua keskittyneesti ja tiheämmin; niin 
kutsuttu Nurmijärvi-ilmiö, jossa ihannoidaan omaa rauhaa, suurta 
omakotitaloa ja yksityisautoilua, on hiipumassa (Laita 2014). Tämä 
johtuu varmasti ainakin osittain asenneilmapiirin muutoksesta ja 
sukupolvenvaihdoksesta. Ihmiset alkavat yhä suuremmissa määrin 
ymmärtää, että luonnonvarojen tuhlaaminen on saatava loppumaan. 
Asumisen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että suuri asunto ei ole enää 
monille elämäntavoite. Sitä, että huonekaluja ja tavaroita ei haalita: 
ostetaan vähemmän, mutta parempaa.

Pienissä asunnoissa asuminen on koko ajan kasvava trendi (Zevon 
2011). Muuntautuvat tilat ja monikäyttöiset huonekalut ovat osaltaan 
tehneet pienesti asumisesta houkuttelevaa. Esimerkiksi Ikean markki-
nointimateriaalissa on jo pitkään ollut esimerkkejä ja ratkaisuja pieniin 
tiloihin.

Pöytää suunnitellessa trendi tulisi huomioida esimerkiksi siten, että 
pöytä kulkisi helposti mukana liikkuvassa kaupunkielämässä, asun-
nosta toiseen. Käyttöä ei saa myöskään rajata liikaa – on tärkeää, että 
pöytä ajaa asiansa vaikkapa pienen kodin ainoana pöytänä. Pöytä on 
kodin keskipiste: sen äärellä syödään, käytetään kannettavaa tietoko-
netta, luetaan sanomalehteä, piirretään, askarrellaan, pelataan lautape-
lejä ja tehdään läksyjä.
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Jakkara 60, Alvar Aalto 
Alvar Aallon 1930-luvulla suunnittelema Jakkara 60 on Suomessa 
edelleen ikoninen tuote, jonka tunnistaa aiheeseen perehtymätönkin 
henkilö. Jakkara näyttää jonkinlaiselta jakkaran minimiltä – siinä 
tuntuu olevan niin vähän elementtejä, että jos niitä vielä vähentäisi, 
ei tuotetta enään voisi sanoa jakkaraksi. Siitä huolimatta valmis-
tusprosessi on kiinnostava ja ainutlaatuinen. Jakkaran jalat ovat 
massiivipuuta, joka leikataan pitkittäissuunnassa päädystä peräk-
käisiksi levyiksi. Levyjen väliin jääviin uriin liimataan vanerit ja 
aikaansaatua rakennetta voidaan höyryttämällä taivuttaa (Korhonen 
2013). Valmistustekniikka muistuttaa vanerin muotoonpuristuspro-
sessia, jossa viiluja liimataan päällekkäin ja levy prässätään haluttuun 
muotoon ennen liiman kuivumista. Erotuksena on nimenomaan se, 
että Jakkara 60 valmistetaan massiivipuusta.

Kiinnostavaa jakkaran valmistustekniikassa on myös se, että se 
edustaa laajempaa systeemiajattelua Aallon muiden huonekalujen kon-
tekstissa. Puujalan uniikki taivutustapa on toistuva elementti muissa-
kin Aalto-huonekaluissa. Se yhtenäistää tuotteiden valmistusprosessia, 
mutta myös tekee tuotteista esteettisesti yhteenkuuluvia. Tällainen 
ajattelu oli ennen Aalto-huonekaluja harvinaista. (Jakkara 60, Artek)

Kuva 3: Jakkara 60
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DSW, Charles & Ray Eames
DSW – Dining Height Side Chair Wood Base – on maailman ensim-
mäinen teollisesti tuotettu muovituoli (Eames Plastic Side Chairs, 
Vitra). Tämä 1950-luvulla suunniteltu tuoli on ajaton klassikko, joka 
esiintyy esimerkiksi sisustuslehdissä ja Pinterestissä jatkuvasti. Tuolin 
suosio on kiinnostava ilmiö: yleensä ajattomat klassikkotuotteet ovat 
muodoltaan ja rakenteeltaan hyvin yksinkertaisia. DSW:n puujalkoja 
kannattelevat, sillan rakenteita muistuttavat metallilangat ovat mo-
nimutkaisen näköiset eikä kuppituolinkaan muoto ole kovin yksise-
litteinen. Tuoli ei pinoudu, mikä yleensä katsotaan tärkeäksi ominai-
suudeksi pikkutuolin suunnittelussa. Silti se on yksi niistä harvoista 
tuotteista, joka herättää itsessänikin selittämättömän materialistisen 
halun omistaa, vaikken kyseistä tuolia mihinkään tarvitsekaan. DSW 
on mielestäni mittasuhteiltaan sopusuhtainen ja yksinkertaisesti 
kaunis tuoli.

Kuva 4: DSW
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Hiroshima Extension Table, Naoto Fukasawa 
Naoto Fukasawan suunnittelema Hiroshima Extension Table on 
jatkettava ruokapöytä, joka on valmistettu kokonaan puusta. Usein 
jatkettavat pöydät ovat jonkinasteisia kompromisseja ja jatkamisen 
mahdollistava mekanismi on monimutkainen sekä hankala käyttää. 
Hiroshima on kuitenkin ehkä onnistunein näkemäni jatkettava 
ruokapöytä. Fukasawa on tässä pöydässä tavoittanut jotain sellaista 
eleganssia ja vähäeleisyyttä, jota ei useimmissa kiinteissäkään pöydissä 
saavuteta.

Hiroshima-pöydän kauneus tulee sen konstailemattomuudesta. 
Yksinkertainen jatkettava pöytä kiinnittää huomion materiaalin luon-
nolliseen kauneuteen ja huolelliseen viimeistelyyn. Pöytää katsoessa ei 
voi olla arvostamatta sen valmistukseen vaadittavaa ammattitaitoista 
puutyötä. Pöydässä ei ole mitään kommervenkkejä tai jippoja, jotka 
veisivät huomion intuitiivisesti toimivasta ja kauniista pöydästä.

Kuva 5: H
iroshim

a Extension Table
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Base Table, Mika Tolvanen  
Mika Tolvasen Muutolle suunnittelema Base Table on teräsrunkoinen 
pöytä, joka tavoittelee suunnittelijan mukaan arkkityyppistä pöydän 
muotoa (Base Table, Muuto). Jos pyytäisi jotakuta piirtämään nopeasti 
ja miettimättä pöydän, muistuttaisi piirros varmaankin melko paljon 
Tolvasen pöytää. Pöydässä on erilliset kappaleet, joihin putkimaiset 
jalat kiinnittyvät. Tämä liitoskappale puolestaan kiinnittyy putkimai-
siin teräsprofiileihin ja kokonaisuus muodostaa rungon, jonka päälle 
pöytälevy voidaan kiinnittää. Teräksinen runko mahodollistaa sen, 
että pöydästä saadaan keveän ja hennon näköinen, vaikka pöytä onkin 
tukeva.

Kuva 6: Base Table
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iPhone 6, Apple 
iPhone 6 on opinnäytteeni kirjoitushetkellä Applen viimeisin älypuhe-
linmalli ja samalla yrityksen ensimmäinen uusi puhelin sen jälkeen, 
kun Marc Newson liittyi yrityksen muotoilutiimiin. Mahdollisesti 
hänen ansiostaan Applella siirryttiin kulmikkaammasta, teollisem-
masta muotokielestä pyöreämpään ja ystävällisempään tyyliin. Apple 
on harvinainen esimerkki yrityksestä, jossa on resursseja ja halua 
tehdä tuotteita muotoilun ehdoilla viimeiseen yksityiskohtaan asti. 

Puhelimen edessä oleva lasi on kaareva reunoista ja jatkaa täydellisesti 
alumiinirungon reunapyöristyksen säteen mukaisesti. Laitteen käyt-
töliittymä perustuu pitkälti näytön pyyhkäisyyn sormella, joka tuntuu 
miellyttävältä kaarevaa lasia pitkin. Hyvä esimerkki viimeiseen asti 
viedystä muotoilusta on puhelimen sivulla oleva, äänettömän tilan 
kytkevä pieni liukukytkin – kytkin ei itse asiassa liu’u suoraan, vaan 
kulkee akselin varassa puhelimen reunapyöristyksen määrittämää 
ympyrän kaarta myöten.

Kuva 7: iPhone 6
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A9, B&O Play
Bang & Olufsenin alabrändin, B&O Playn A9 on kodin kaiutinjärjes-
telmä, joka ottaa inspiraatiota huonekalumaailmasta ja pyrkii sopeutu-
maan sisustukseen paremmin kuin perinteiset äänentoistojärjestelmät. 
Onkin ehkä hieman nurinkurista, että huonekalua suunnitellessani 
minua inspiroi elektroniikkatuote, joka yrittää olla kuin huonekalu. 
A9 on kuitenkin mielestäni upea muotoilutyö ja ainutlaatuinen tuote. 
Yleensä hifi-tuotteet ovat estetiikaltaan teknisiä ja monimutkaisen 
näköisiä laitteita ja niiden asennus ja käyttö vaatii perehtyneisyyttä. 
A9 on aivan eri maailmasta ja suunnattu hyvää ääntä, mutta myös 
tyylikästä sisustusta ja helppokäyttöisyyttä arvostaville asiakkaille.

Kiinnostava yksityiskohta kaiuttimessa on sen sorvatut puujalat, jotka 
toimitetaan pakkauksessa kaiuttimesta erillään. Kaiuttimen uusi 
omistaja voi laittaa ne paikoilleen ilman työkaluja yksinkertaisesti 
kiertämällä. Tästä pitäisi Ikeankin ottaa mallia!

Kuva 8: A9



2 SUUNNITTELU
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2.1 Suunnittelun lähtökohdat
Olen minimalisti. Pyrin karsimaan elämästäni turhat 
häiriötekijät, jotta voisin keskittyä siihen, mikä itselleni 
on tärkeää. Sama periaate toistuu muotoilussa: haluan 

ajatella teollisesti tuotettuja tuotteita ikään kuin työkaluina, jotka 
tekevät sen, mitä niiltä pyydetään ja ovat mahdollisimman vähän 
tiellä. Tuotteen kauneus syntyy sen rehellisyydestä ja huolellisesta, 
yksityiskohtaisesta suunnittelusta. Kaunis suunnittelu on huomioivaa: 
se huomioi käyttäjänsä, on sille kohtelias ja auttaa tätä tavoitteissaan; 
se huomioi ympäristönsä ja ymmärtää vastuunsa.

Toisaalta suomalaista muotoilua usein nimenomaan moititaan takapa-
juisuudesta ja liiasta keskittymisestä funktioon. Muotoiludiskurssissa 
kuulee usein puhuttavan, että suomalaisen muotoilun pitäisi siirtyä 
50-luvulta tähän päivään, olla ekspressiivisempää ja kokeellisempaa. 
Väitteet ovat ihan aiheellisia: esimerkiksi Tukholman huonekalu-
messujen opiskelijatyö-osasto esittelee yleensä paljon kokeellisempaa 
muotoilua kuin mihin Suomessa on totuttu. Kokeelliselle ja kriit-
tiselle muotoilulle on tarvetta ja myös Suomessa pitäisi mielestäni 
tehdä enemmän näiden kategorioiden muotoilua. Mutta siltikin 
aihe herättää minussa hieman ristiriitaisia tunteita – sarjatuotetun 
kuluttajatuotteen suunnitteluun liittyy suurta vastuuta. On jotenkin 
luotaantyöntävä ajatus, että mahdollisesti epäkäytännöllisen, kokeel-
lisen muotoilutuotteen sarjatuotantoon käytettäisiin suuret määrät 
luonnonvaroja. Sarjatuotantoon tähtäävä muotoilu ja kokeellinen tai 
kriittinen muotoilu ovat siis hyvin erilaisia kategorioita, ja siksi minun 
onkin vaikea nähdä, miksi moittijoiden mielestä funktionaalisen ja 
rehellisen muotoilun tekeminen olisi muilta pois.

Olen aiemmin tehnyt lähinnä muotoiluprojekteja, joissa on jokin 
selkeä uusi innovaatio tai uudella tavalla ajateltu olemassa oleva tuote. 
Uuden pöydän suunnittelu on kuitenkin luonteeltaan hieman erilai-
nen työ: pöytiä ja huonekaluja on markkinoilla valtavasti. Esimerkkejä 
ja kilpailijoita on paljon, eikä lähtöoletuksena oikein voi olla, että 
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soveltuu myös Skannon myymien brändien maailmaan. Tavoitteenani 
on, että suunnittelemaani SkannoCollection –pöytää ja tulevaa 
mallistoa voitaisiin käyttää ikään kuin sisustussuunnitelman peruspi-
larina. Kun asiakas tulee Skannoon ostoksille, haluan, että malliston 
tuotteet tuntuisivat valikoiman järkevimmiltä ja yleiskäyttöisimmiltä 
ratkaisuilta niin funktionaalisuuden, esteettisen pitkäikäisyyden 
kuin hintansakin puolesta. Skannon tarjotessa asiakkaalle sisustus-
suunnittelua voisi useimpiin kohteisiin suunnitelman perustan luoda 
SkannoCollectionin varaan. Asiakkaan halutessa sisustusta voisi 
maustaa kalliimmilla ulkoimaisten brändien tuotteilla, mutta pöytä 
– ja myöhemmin laajemminkin SkannoCollection-mallisto – tarjoaisi 
vakaan kiintopisteen, johon näitä mausteita voisi yhdistellä.

tekisi esimerkiksi käytettävyydeltään paremman pöydän kuin markki-
noilla. 

Ruokapöydän perimmäinen tarkoitus on tietysti toimia tasona, jonka 
päällä astiat sekä ruuat pysyvät, ja joka on mukavalla korkeudella, 
jotta istualtaan syöminen onnistuu. Tähän lähtökohtaan sisältyvät 
ergonomiset ongelmat on varmaankin ratkottu niin hyvin, ettei sillä 
varmaankaan kannata ensimmäisenä lähteä päätään vaivaamaan. 
Ongelma on siis ratkaistu, vieläpä hyvin moneen kertaan. Erona rat-
kaisuilla on se, miten lopputulokseen on päädytty. Millaisilla tukira-
kenteilla levy saadaan pysymään sopivalla korkeudella? Miten tukeva 
pöytä on? Muuttaako se muotoaan, esimerkiksi pidentymällä vieraita 
varten tai menemällä litteäksi kuljetusta varten. Moni pöytä erottuu 
muista lähinnä esteettisesti, samat ratkaisut kiertävät eri muodoissa 
kaikenlaisissa pöydissä.

Skannon pöydän suunnittelussa haluan korostaa pöydän tukevuutta. 
Pöydän tulee näyttää uskottavalta, jotta sitä ei varo liiaksi eikä sen 
rikkoutumista tarvitse pelätä. Pöydän tulee olla myös käytössä vakaa 
ja tukeva, se ei saa notkua eikä kolista. Ajan myötä löystyvät liitoskoh-
dat pitää pystyä kiristämään itse uudelleen. 

Pöydän tulee myös olla pakattavissa litteään pakkaukseen – olisi in-
hottavaa kuljettaa 95 % pakkauksesta ilmaa. Mutta litteästä paketoin-
nista huolimatta kokoonpanon asiakkaan kotona tulee olla helppoa. 
Mieluiten niin helppoa, ettei työkaluja tai käyttöohjetta tarvitse 
lainkaan.

Tahtoisin myös, että pöytä olisi jonkin verran personoitavissa asiak-
kaan maun mukaisesti. Esimerkiksi pöytälevyn tai jalkojen värejä tai 
materiaalia muuttamalla pöydälle voisi saada erilaisia ilmeitä pienellä 
vaivalla. Tämä mahdollistaisi myös sen, että pöytään voisi myöhem-
min ostaa vaikkapa uudet, eriväriset jalat.

Koska tässä opinnäytteessä suunnittelemani pöytä on Skannon uuden 
malliston ensimmäinen tuote, on se esimerkkinä myös tuleville 
malliston tuotteille. En tahdo suunnitella vain pöytää, vaan haluan 
luoda tuotteen, joka asettaa suuntaviivat Skannon omalle mallistolle ja 
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2.2 Luonnostelu
Työprosessin aikana luonnoksia on syntynyt tasaiseen 
tahtiin ja päällekkäin muiden työhön liittyvien asioiden 
ohella. Suunnitteluprosessini ei siis tältä osin ole usein-
kaan kovin järjestelmällinen, en esimerkiksi tee tausta-

tutkimusta ensin ja sen pohjalta vasta ala luonnostelemaan. Mielestäni 
luonnostelu on enemmänkin asia, jota tehdään koko ajan, luonnokset 
kehittyvät taustatiedon ja perehtyneisyyden karttuessa. 

Ensi alkuun luonnostelu oli hyvin jähmeää. Lähdin heti tavoittele-
maan jonkinlaista pöydän arkkityyppiä, joka teki luonnostelustani 
liiankin varovaista. Yksin toimiessa innovointi on hankalaa, kun 
kukaan ei ole haastamassa ja ajamassa kohti parempaa työtä. Kyselin 
jatkuvasti itseltäni, miksi maailma tarvitsisi uutta ruokapöytää. Mitä 
minulla olisi tuotavana alalle, jossa tarjontaa riittää ylitsevuotavasti? 
Onko minulla teollisena muotoilijana mitään sanottavaa alalle, johon 
on aivan oma koulutussuuntauksensa? Ensimmäisissä luonnoksissa 
tämä epävarmuus näkyy siinä, etten ole uskaltanut tehdä mitään rajoja 
rikkovaa.  

Kandiseminaarien välipresentaatio lähestyi, eikä minulla ollut 
vielä oikein mitään näytettävää hataria suuntia lukuunottamatta – 
suuntia kuten keveys, tukevuus ja jämäkät, mutta pyöreät muodot. 
Tämäntyyppinen muotoilu, jossa mitään selkeää, ratkaistavaa ongel-
maa ei ole, tuntui erittäin vaikealta. 

Tiesin, että Skanno tahtoisi pöytään jonkin uudenlaisen idean; ele-
mentin, jolla se erottuisi kilpailijoista. Päätin visualisoida välipresen-
taatiota varten kaksi kilpailevaa rakenteellista ideaa. 

Ensimmäissä ideassa rakennetta tukevoittamassa on naru, joka pin-
gotettaisiin pöydän  jaloissa olevien reikien läpi. Samalla, kun paino-
voima painaisi pöytälevyä alaspäin ja jalkoja lattiaa pitkin ulospäin, 
vetäisi naru puolestaan jalkoja sisäänpäin.

Toisessa ideassa pöydän jalka on tuotu aivan pödän kulmaan siten, 

Kuva 9: Varovaisia ensiluonnoksia
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että jalka menee osittain reunan yli. Pöytä sai vahvoja vaikutteita 
Naoto Fukasawan Marunille suunnittelemasta tuolista ”Nextmaruni / 
2949-30”. 

Esittelin nämä kaksi pöytäideaa opinnäyteseminaarissa. Olin vielä 
siinä vaiheessa itse melko tyytyväinen työhöni ja innoissani kuule-
maan jatkokehitysideoita lehtoreilta ja muilta opiskelijoilta. Palaute 
oli kuitenkin kriittistä. Narupöytää lähinnä ihmeteltiin eikä rakenne 
vakuuttanut. Pöytien tukevuutta kritisoitiin, eivätkä rakenteet näyttä-
neet luotettavilta tai uskottavilta, massoittelu oli pielessä. Sain palau-
tetta, että tarvitsisin selkeämmän lähtökohdan ja ettei suunnittelu voi 
lähteä pelkästä visuaalisesta kikkailusta. Lähtökohdaksi ehdotettiin 
muunmuassa täyspuista pöytää tai pirttipöydän rakennetta moderni-
soituna.

Palautteen ansiosta tajusin olevani hakoteillä. Ymmärsin, että vaikka 
Skannon puolesta ei selkeää suunnitteluongelmaa yritysilmeeseen 
istuvan pöydän suunnittelun lisäksi ollutkaan, täytyisi minun keksiä 
sellainen itse. Ja vasta, kun kantava ajatus olisi keksittynä, alkaisin 
miettimään sen sovittamista yritykselle visuaalisesti. Välillä itsestään-
selvyydetkin pitää keksiä uudestaan ja uudestaan.

Aloin jäsentelemään Skannon arvoja uudelleen. Yrityksen sivuilla 
toistuivat sanat ”luova rohkeus” ja ”ajaton, kaunis muotoilu”. (Yritys, 
Skanno) Liian luova ja rohkea tuote ei olisi varmaankaan ajaton ja liian 
ajaton tuote olisi tylsä. Näiden kahden teeman välissä tasapainottelu 
olisi tärkeää, jotta tuote sopisi Skannolle. 

Nämä rajoitteet sekä aikaisemmassa kappaleessa määrittelemäni 
Skannon arvopohja saivat uutta intoa suunnitteluun.   

Intuitiivisesti tuntui siltä, että vinot jalat tekisivät pöydästä tuke-
vamman ja vähemmän alttiin löystymisestä aiheutuvalle tutinalle. 
Taustatutkimuksissani myös tuli vastaan paljon uusia, vinojalkaisia 
pöytiä: tyyli on selkeästi huonekalumaailman trendi. Mietin luon-
noksissani paljon erilaisia tapoja saada pöydän jalat vinoon. Millainen 
rakenne olisi luotettava? Olisivatko jalat vinossa pituus- vai leveys-
suunnassa, vai olisivatko ne vinot molempiin suuntiin? 

Kuva 10: Kandiseminaarissa näytetyt ideat

Kuva 11: Nextmaruni 2949-30



Su
un

ni
tte

lu
39

Kandiseminaarissa esitetty ajatus täysipuisesta pöydästä alkoi pikku-
hiljaa vetäytyä sivuun: halusin pöydästä mahdollisimman tukevan, 
enkä uskonut puutuntemukseni riittävän siihen, että osaisin huomioi-
da puun elämisen pöydän rakenteessa riittävän hyvin. Luonnoksissa 
alkoi toistua erilaiset metallikannattimet ja -holkit. Aloin myös 
suuntautua yhä selkeämmin ajatteluun, että pöydän jalat yhdistyisivät 
runkoon, joka muodostaisi jo itsessään kantavan kokonaisuuden, 
jonka päälle pöytälevyn voisi asettaa. Pöytälevy ei siis olisi kantava 
rakenne.  

Sain idean pöydän jalasta, jonka päädyssä olisi ruuvikierteet ja jonka 
asiakas voisi kotonaan itse kiinnittää pöydän runkoon nopeasti, 
ilman työkaluja. Pöytä voitaisiin toimittaa siten, että runko on 
valmiiksi kiinnitettynä levyyn, jalat erillisenä litteässä paketissa. 
Asiakkaalle jäisi tehtäväksi siis vain jalkojen paikalleen kiertäminen. 
Ensimmäisissä ideoissa kierteet oli koneistettu suoraan puujalkaan ja 
puiseen reikään, mutta tämä ratkaisu epäilytti minua puun elämisen 
takia. En halunnut suunnitella mekanismia, joka ei puun turvottua 
enää toimisi kunnolla, etenkin kun pöydän jalka ei saisi vapista 
yhtään. Siksi metallirakenteen yhdistely puupöytään alkoi olemaan 
yhä houkuttelevampi vaihtoehto.

Kuva 12: Luonnokset alkavat löytää suuntaansa



Su
un

ni
tte

lu
41

2.3 Konseptointi
Sovin tapaamisen Skannon toimitusjohtajan, Barbara 
Roosin kanssa. Tapaamisen tavoitteena oli esitellä 
tähän mennessä tulleita ideoita ja lähteä muovaamaan 
niistä konsepteja. Vein tapaamiseen mukaan visuali-

sointeja lähinnä omaksi suosikiksini muodostuneesta pöytäideasta, 
jossa on neliskanttisesta metalliputkesta hitsattu kehikko ja jokaises-
sa kulmassa hieman vinot, pyöreäksi sorvatut jalat. Ajatuksena oli, 
että teräksen pintakäsittelyä vaihtamalla saisi helposti tehtyä pöydäs-
tä erilaisia variaatioita. Myös pöytälevy ja jalat olisi vaihdettavissa, 
joten asiakas pystyisi yhdistelemään pöydän haluamansa näköiseksi.  

Barbara sanoi tapaamisessa pitävänsä ideasta. Metallin värin vaih-
telulla pöydässä olisi juuri sopiva, pieni määrä koristeellisuutta, jota 
kuulemma kaivattaisiin. 

Näytin kokouksessa myös käsivaraluonnoksen pelkästään pyöreästä 
teräsputkesta taivuttamalla tehdyn rakenteen, jossa on vain yhteen 
suuntaan vinot A-jalat molemmissa päädyissä. Tähän ideaan Barbara 
tykästyi vielä enemmän ja sanoi sen olevan juuri sitä, mitä Skannossa 
kaivataan. Heillä ei kuulemma ole myynnissä vastaavaa tuotetta, ja 
se siksi sopisi hyvin heidän valikoimaansa.

Kokouksessa tuli myös puheeksi pöydän koko. Projektin alussa 
minulle annettiin pöydän mitoiksi 180-240 x 100 cm. Olin suunni-
tellut pöydän mittahaarukan pienimmästä päästä, mutta Barbara 
huomautti, että jotkin asiakkaat kyselevät jopa yli kolmemetristen 
pöytien perään – asiakaskunta on keskimäärin hyvin varakasta ja 
osa heistä asuu todella suurissa kodeissa. Pöydän skaalautuvuus on 
siis asia, joka täytyisi pitää mielessä. Totesimme kuitenkin, että nyt 
suunniteltava pöytä voisi ainakin ensi alkuun edustaa nuorekkaam-
paa ja kompaktimpaa suuntaa, ja mahdollisia suurempia versioita 
mietittäisiin myöhemmin.

Skannon puolesta olisi tahdottu, että hylkäisin kokonaan kulma-
jalkaisen pöydän ja keskittyisin täysipainoisesti A-jalkaisen pöydän Kuva 13: Kokouksessa näyttämiäni visualisointeja
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suunnitteluun. Ehdotin kuitenkin, että suunnittelen vielä molempia 
ideoita eteenpäin rinnakkain kahdeksi konseptiksi, joista lopulta 
yhdistelisin parhaat palat yhteen tuotteeseen.

Kehittelin A-jalkaisen pöydän luonnoksessa pohtimaani putki-ideaa 
pidemmälle. Luonnoksessa oli metalliset kolmisuuntaiset putki-
liitoskappaleet, mutta tämä ei tuntunut luotettavalta ratkaisulta 
sivuttaistuen suhteen: jotta pöytälevy ei vääntyisi, pitäsi pöydän 
selkärankana kulkevassa keskiputkessa olla melko jykevät tukilevyt. 
Halusin löytää elegantimman ratkaisun, joka kantaisi pöytälevyn 
painon yksiselitteisesti.

Päädyin A-jalkaisen pöydän konseptissa leventämään pöydän pää-
dyssä olevaa jalan kiinnityskohtaa siten, että levylle tulisi tarvittava 
sivuttaistuki. Muutin tukirakenteen jalkoja lukuunottamatta koko-
naan metalliputkeksi. Nyt minulla oli esityskunnossa kaksi variaatio-
ta kahdesta pöytäkonseptista, jotka lähetin Barbara Roosille.

Kuva 14: Kaksi rakenteellista konseptia
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2.4 Suunnittelu
Sain kahdesta konseptista Skannolta palautetta, että 
konseptit näyttävät hyviltä ja että A-jalkainen versio 
on Skannon kannalta edelleen kiinnostavampi. Pöytä 
antaa mahdollisuuden erilaisiin variaatioihin, mikä oli 

Skannon markkinoinnin puolesta hyvä asia.

Näytin konseptit myös tuutorointisessiossa opinnäyteohjaajalleni 
Simo Puintilalle. Keskustelimme siitä, että taivutettu pyöreä putki 
olisi edullinen ja helppo valmistaa verrattuna toisen idean leikattuun 
suorakaideputkeen, johon pyöreä putki on hitsattu, koska hitsaussau-
mojen vähentäminen pienentää kustannuksia. 

Mietimme tarkemmin myös jalan tukiputken rakennetta. Se vaatisi 
sisäänsä kierrelaipan – kiekkomaisen metalliosan, jonka keskellä 
on reikä ja siinä sisäpuoliset ruuvikierteet – johon jalan voisi kiertää 
kiinni. Tällaisen osan hitsaaminen putken sisään vaatisi, että putki 
olisi molemmista päistä auki. Niinpä suorakaiteiseen putkeen hitsattu, 
suora pyöreä putki alkoikin tuntua loogiselta ratkaisulta – taivutet-
tuun putkeen kun ei pääse hitsaamaan laippaa sisään.

Konsepti kehittyi niin, että vain poikittaiset tukipalkit hitsattaisiin 
kiinni jalkoja tukeviin putkiin. Pitkittäiset palkit hitsattaisiin vuoros-
taan poikittaisiin palkkeihin. Tämä yksinkertaistaa hitsaussaumoja, 
sillä pyöreä jalan holkki ei olisi enää kulmapalana kahdensuuntaisten 
palkkien välillä. Uusi konsepti muistuttaa kahden edellisen konseptin 
välimuotoa, siinä on elementtejä molemmista.

Minulla oli jo pidemmän aikaa ollut ajatuksena, että pöydän jalan voisi 
kiertää kiinni pöydässä olevaan holkkiin. Tällöin kuljetus onnistuisi 
litteässä paketissa, mutta pöydän uudelle omistajalle jäisi minimaali-
sesti tehtävää kokoonpanon kanssa. Varhaisissa luonnoksissa  kierteet 
oli sorvattu suoraan puuhun, mutta tämä ratkaisu olisi liian monimut-
kainen ja kallis. Tämän takia päädyin ratkaisuun, että jalkaan kierre-
tään metallinen ruuvi-insertti. Tämä metalliruuvi kiinnittyisi holkissa 
olevaan kierrelaippaan ja näin jalka pysyisi tukevasti paikoillaan. Jos Kuva 15: Pöydän jalan ja tukiholkin rakenne

Ruuvi-insertti

Kierrelaippa
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puujalan tarkka mitoitus muodostuisi ongelmaksi ja jalka heiluisi, 
voisi jalan ja holkin välissä olla kumitiiviste.

Se jalan osa, joka menee holkin sisään, on sorvattu halkaisijaltaan 
hieman pienemmäksi kuin muu jalka, jotta sylinterimäinen pinta 
pysyisi jatkuvana puun ja metallin välillä jalan ollessa kiinnitettynä.

Jalan lattiaan koskettava pääty on puolipallon muotoinen. Tämä 
muoto tuntui kaikkein yksinkertaisimmalta ja loogisimmalta ratkai-
sulta, jolla varmistetaan optimaalinen lattiakontakti. Jos pohja olisi 
suora, osuisi siitä vain kulma lattiaan, koska jalka on pystylinjaan 
nähden 20 asteen kulmassa. Jos pohja olisi viistetty samaan 20 asteen 
kulmaan, voisi se päätyä väärään asentoon, riippuen mistä asennosta 
jalan kiertää holkkiin.

Jalan halkaisija on 55 millimetriä ja sama halkaisija jatkuu metallihol-
kissakin. Mitta on hieman suurempi kuin pöydänjalkojen halkaisijat 
yleensä – tasapainoilin tätä mittaa määritellessä toisaalta tukevuuden 
ja pehmeän muodon kanssa, kuitenkaan tekemättä jalasta niin paksua, 
että se näyttäisi oudolta. Tässä yllättävän pienillä mittaeroilla oli suuri 
vaikutus: alun perin jalan halkaisija oli 60 millimetriä, mutta se näytti 
jo liian paksulta. 

Pöydän runko koostuu kaikenkaikkiaan neljästä teräsputkesta ja 
neljästä holkista, jotka kaikki hitsataan yhteen. Runko kiinnitetään 
puuhun aivan erityisillä, korkeakantaisilla ruuveilla. Alunperin 
ajatuksena oli, että ylärei’istä laitetaan tavanomaisempi matalakan-
tainen ruuvi putken pohjalla olevaan pienempään reikään ja kierre-
tään tiukaksi puuhun. Tällöin suuremmista rei’istä olisi kuitenkin 
nähnyt putken sisään, eikä ruuvien kiristäminen olisi niin helppoa. 
Korkeakantaiset ruuvit jäävät yläpinnan tasolle, joten niitä on helppo 
tarvittaessa kiristää ja lopputulos on viimeistellymmän näköinen. 

Tärkeä suunnittelulähtökohta pöydälle oli se, että pöydästä saisi 
helposti muokattua erilaisia variaatioita. Suunnittelemassani pöydässä 
vaihtelua saa aikaan helposti metalli- ja puuosien pintakäsittelyä 
muuttamalla. Puuta voi vahata, lakata tai maalata, tarjolla voisi myös 
mahdollisesti olla eri puulajeja. Ruostumattomiin teräsosiin olen visu-
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alisoinneissa esittänyt pääosassa kuparoitua pintaa, mutta terästä voisi 
hyvin tarjota myös maalattuna. Ajatus on, että suunnittelen pöydän 
markkinointia varten muutaman (noin 3–5) erilaista väri- ja materi-
aaliyhdistelmää. Sen lisäksi pöytä tarjoaa mahdollisuuden erikoistila-
uksiin: jos asiakas ei löydä tekemistäni ehdotuksista mieleistä pöytää, 
voisi missä vain ehdotuksissa olevia elementtejä vapaasti yhdistellä 
haluamansalaiseksi pöydäksi.

Pöytää on myös helppo jatkossa varioida erilaisiin tarpeisiin. 
Runkoputkien pituutta muuttamalla saa pöydästä helposti muokattua 
pidempiä versioita, ja pöydän jalkoja lyhentämällä saa samasta raken-
teesta varioitua vaikkapa sohvapöydän. Hieman suuremmalla suun-
nittelulla sama rakenne olisi varioitavissa vaikkapa pikkutuoliinkin. 
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3.1 Yhteenveto
Sain lopputuloksesta Barbara Roosilta seuraavan 
palautteen (sic.):

Hei Sauli,

Näyttää tosi upealta!  Mahdollisuus muuttaa materiaaleja ja helppous 
kasata on erittäin hyviä lisäarvoja myynnissä. Nyt täytyy vain toivoa että 
saadaan myös valmistettua sellaiseen hintaan että sen pystyy myymään. 
Minulla on siihen ideoita kunhan saadaan proto kuntoon.

Barbara

Palautteesta päätellen lopputulos on siis sopiva Skannon tarpeisiin. 
Olin jopa hieman yllättynyt näin positiivisesta vastaanotosta, koska 
kommunikaatiota oli projektin aikana loppujenlopuksi hyvin vähän. 
Varmasti vaikuttavana tekijänä oli, että olen työskennellyt Skannolla 
jo lähes vuoden ja tiedän melko hyvin, miten Barbaran toiveisiin voi 
vastata.

Vaikka opinnäytteen laajuuden puitteissa en projektia tämän pidem-
mälle esittelekään, työskentely jatkuu vielä. Lähetin tässä työssä esitte-
lemäni lopputulokset Skannon kanssa aiemminkin yhteistyötä teh-
neelle puutyöyritykselle kommentoitavaksi ja pyysin kustannusarvion 
prototyypistä. Riippuen heiltä tulevasta palautteesta, suunnitelmaa 
joko vielä hieman muokataan, tai siitä valmistetaan malli sellaisenaan. 
Mallista arvioidaan, toimiiko kaikki kuten suunnittelin, vai täytyykö 
tuotantoa ajatellen tehdä vielä muutoksia. Todennäköisesti ainakin 
joitakin yksityiskohtia tarkennetaan tai parannellaan.

Suurin motivaationlähde suunnittelijan työssä on saada oma suun-
nitelmansa käyttöön ja muiden ihmisten hyödyksi ja iloksi. Tämä 
projekti on ollut minulle hieno tilaisuus saada oma työni markkinoille. 
Samalla projekti on ollut askel epämukavuusalueelle, huonekalusuun-
nittelun maailmaan, joka on täysin oma ammattikuntansa – toivotta-
vasti en astunut kenenkään varpaille.

3.2 Pohdintaa
Alun kankeudesta huolimatta projekti onnistui hyvin 
ja sain aikaan lopputuloksen, johon olen tyytyväinen. 
Opin lisää itsestäni: olen selvästi enemmän ryhmätyös-
kentelijä kuin itsenäinen suunnittelija. Yksin työskente-

ly oli paikoitellen hyvinkin stressaavaa, etenkään kun en saanut oikein 
tukea Skannon puolelta. Ryhmässä työskennellessä vastuu ei ole 
pelkästään itsellä, joten ideoita uskaltaa keksiä vapaammin ja rennom-
min, ja toisaalta ryhmätoverit kannustavat  
eteenpäin. Tätä projektia tehdessä stressi ja paine onnistua oli  
välillä niin suurta, että se toimi itseään vastaan ja lähinnä  
hankaloitti työhön keskittymistä.

Jos tekisin projektin uudelleen, vähentäisin stressiä paremmalla aika-
taulutuksella ja pienemmillä osatavoitteilla. Nyt valtava aika projektin 
alkupäästä meni käytännössä hukkaan, kun en tiennyt, miten edetä. 
Paljon turhaa aikaa kului myös siinä, kun projekti oli jaettuna turhan 
isoihin paloihin. Tällöin yksittäisenkin asian aloittaminen tuntuu 
tarpeettoman suurelta haasteelta ja työskentelyn aloittamista lykkää 
eteenpäin. Kuten ystäväni isä kerran sanoi: ”Kuinka valas syödään? 
Pala palalta.”

Asetin suunnittelun tavoitteiksi tukevuuden, kuljetettavuuden ja 
helpon kokoonpanon. Halusin myös, että pöytä näyttäisi suuntaa 
tulevaisuudessa laajentuvalle SkannoCollection-mallistolle. Onnistuin 
mielestäni tavoitteissani hyvin. Pöydän metallirunko on yksityiskohta, 
joka on helposti muokattavissa sopimaan muihinkin huonekaluihin ja 
samalla rakenteen hyödyntäminen tulevaisuudessa tekisi huonekaluis-
ta visuaalisesti yhtenäisiä. 

Jalan liittyminen tukiholkkiin on kohta, jossa todennäköisimmin 
joudutaan tekemään hienosäätöjä mitoituksen suhteen, jotta liitos 
on luotettava. Skannon käyttämällä puutyöyrityksellä on tietääkseni 
käytössään NC-sorvi, joten melko hyvään mittatarkkuuteen luulisi 
puisen jalan sorvauksen suhteen päästävän. Toinen kysymys on, onko 
puun eläminen niin suurta, että se vaikuttaa asiaan. 
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Tavoitteiden onnistumisen kunnollinen arviointi vaatisi siis vielä 
pöydän prototyypin testailua. Esimerkiksi tukevuus on asia, jota ei ole 
viisasta ilman prototyyppiä arvuutella. Opinnäytteen kannalta olisi 
varmaankin ollut hyvä, että mukaan olisi mahtunut vielä vähän fyy-
sistäkin suunnittelua, hahmo- ja toimintamalleja. Nyt kirjan kansien 
väliin ei päätynyt kuin piirroksia ja 3D-mallinnuksia. Toisaalta tämä 
oli lähinnä rajauskysymys, suunnitelman yksityiskohdat varmasti vielä 
selkiytyvät projektin jatkuessa.

Joka tapauksessa uskon saaneeni aikaan uskottavan konseptin ja hyvän 
lähtökohdan, josta voimme yhdessä Skannon kanssa hioa vielä hyvän 
tuotteen.
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