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Tiivistelmä 
Opinnäytteeni on produktiivinen muotoiluluprojekti, jossa suunnittelen ja valmistan keraamisen 

esinesarjan nenähuuhteluun. Esinesuunnittelun kautta tutkin muotoillun käyttöesineen esteetti-
syyttä ja sen osallisuutta esineen arvon muodostumiseen. Kirjallisessa työssäni tutkimusosuus 
limittyy produktion kuvauksen kanssa tukien esineiden muotoiluprosessia. 

Suunnitteluprosessin ohessa pohdin lähdekirjallisuutta apuna käyttäen, mistä käyttöesineen ar-
vo ja merkityksellisyys muodostuvat. Tutkin millainen on ominaisuuksiltaan esteettinen käyttö-
esine ja miten esteettisyys vaikuttaa esineiden ja ympäristön kokemiseen ja tätä kautta arkiseen 
elämäämme. Tekstissä esitän myös omia näkemyksiäni esineiden esteettisyyden merkityksestä ja 
esineiden arvostamisesta, sekä motivaationi keraamisen nenähuuhtelukannun suunnitteluprojek-
tille. Esittelen nenähuuhtelun henkilökohtaisen hygienian käytäntönä sekä hoitokeinona ja eritte-
len joidenkin nenäkannun erityisominaisuuksien merkitystä esteettiselle käyttökokemukselle. 
Tutkivan suunnitteluprojektin kautta toivon parantavani omaa tietoisuuttani esineiden arvon ja 
merkityksellisyyden muodostumisesta käyttäjälle, sekä käyttöesineiden esteettisestä kokemisesta. 
Työn yhtenä tavoitteena on oppia huomioimaan esteettisyyteen vaikuttavia piirteitä entistä pa-
remmin käyttöesineiden suunnittelutyössä. 

Opinnäytteessäni suunnittelen ja valmistan oman muotoiluideologiani mukaisesti sekä funktio-
naalisen että esteettisesti miellyttävän sarjan käyttöesineitä. Lähtökohtana esineiden muotoilulle 
ovat omat subjektiiviset muotomieltymykseni ja esteettinen muotokieleni. Tekstissä pyrin esitte-
lemään itselleni luonteenomaisen muotokielen taustalla vaikuttavia omia esteettisiä mieltymyk-
siäni ja avaamaan esinesarjan muotoiluprosessissa vaikuttaneita inspiraation lähteitä. Suunnitte-
lemaani Nekka-esinesarjaan kuuluu kaksi eri kokoista keraamista nenähuuhtelukannua, suola-
astia sekä kaksi erilaista suolalusikkaa. Suunnitteluprosessin taustalla vaikuttaa työn käyttöesi-
neen esteettisyyteen liittyvien ominaisuuksien peilaaminen ja huomioiminen esineiden muotoilus-
sa. Suunnitteluprosessissa pyrin huomioimaan myös nenähuuhtelukannun erityisiä ominaisuuk-
sia, kuten käyttöympäristöön ja käyttömukavuuteen, sekä hygieniaan liittyviä piirteitä. 

Työssäni esittelen keraamisen Nekka -esinesarjan suunnittelu- ja valmistusprosessin eri vaiheet 
luonnostelusta prototyypin lasituspolttoon asti. Suunnitteluprosessiin liittyen arvioin keramiikkaa 
käyttöesineen materiaalina ja siihen liittyviä esteettiseen kokemiseen vaikuttavia ominaisuuksia. 
Lopuksi arvioin projektin kulkua ja lopputuloksia tutkimieni käyttöesineen esteettisyyteen vaikut-
tavien ilmiöiden kannalta. 

Avainsanat  Muotoilu, käyttöesine, esinesuunnittelu, esteettisyys, esteettinen kokeminen, nenä-
huuhtelu, keramiikka 
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Tiivistelmä 
My Master´s thesis is a productive design project, in which I design and produce a series of ce-

ramic objects for nasal irrigation. Through the object design, I study the aesthetics of an utility 
object and the effects that aesthetics have in the formation of the value of an object. In the written 
part of my thesis, the research of aesthetics of an utility object overlaps with the depiction of the 
productive part, supporting the design process of the objects. 

Along the design process, I study the formation of the value and significance of a utility object 
through literature. I study, what features make a utility object aesthetic, and how aesthetics effect 
the experiencing of objects and environments and through this, our everyday life. I present my 
own views on the importance of aesthetics of an object and on appreciation of objects, and my mo-
tivation behind the design project of the ceramic pot for nasal irrigation. I present nasal irrigation 
as a practise of personal hygiene and a treatment and analyze the importance of certain special 
features of a nasal irrigation pot in an aesthetic user experience. Through the investigative design 
project I wish to improve my own awareness of how the value and importance of an object con-
structs for the user, and of experiencing utility objects aesthetically. One of the goals of the work is 
to learn to notice the features that effect the aesthetics of an object better in the design work. 

In my thesis I design and produce a series of utility objects according to my own design ideology, 
aiming to both functional and aesthetically pleasing object designs. As a starting point for the de-
sign work are my personal and subjective preferences concerning forms and my own natural aes-
thetic form language as a designer. In the written part I aim to present the subjective aesthetic 
preferences behind the personal form language and to unfold the sources of inspiration behind the 
design of the object series. The designed Nekka-series consists of two different sized ceramic nasal 
irrigation pots, a vessel for storing salt and two different styles of spoons for dosing the salt used in 
nasal irrigation. The design process is influenced by reflecting and involving the features related to 
the utility objects aesthetics in the design of the objects. In the design process I aim to pay atten-
tion to the specific features of a nasal irrigation pot such as features related to the use environ-
ment, comfort in use and hygiene. 

In my thesis work I represent the different phases of the design and production process of the 
Nekka-series, from early sketching to the last glaze firing of the prototypes. Related to the design 
process, I evaluate ceramics as a material for a utility object and its qualities affecting the aesthetic 
experience of a ceramic object. To conclude, I evaluate the progress and the results of the design 
project, while taking into consideration the researched elements of the aesthetics of a utility object. 

Avainsanat  design, utility object, object design, aesthetics, aesthetic experience, nasal irrigation, 
ceramics 
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