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Leikissä sanoo lapsi: saattaahan tämä keppi olla minun he       
vosenani, tämä männyn käpy lehmänäni, tämä nukke neitisenä,       
tämä kaarnan pala laivana, tämä hiekkakuoppa kaupunkina!
             Zacharias Topelius 
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ESIPUHE

Puun käyttö on jokaiselle suomalaiselle tuttua tavalla tai toisella: halkojen hakkaus tai ainakin 
saunan lämmittäminen, nuotion tekeminen tai makkaratikun vuoleminen. Metsässä kävellessä 
tai siellä leikkiessä löytyy juuri oikean kokoinen ja muotoinen keppi  tai puunpala käsillä olevaan 
tarkoitukseen. Eri puulajien luontainen kauneus ja ominaispiirteet ovat innoittaneet nikkaroijia ja 
ammattipuuseppiä, mutta teollisuudessa tärkeimmiksi ominaisuuksiksi on ymmärrettävästi valikoitu-
nut kestävyys ja hinta tai kenties hinta ja kestävyys.
Opintojani taaksepäin tarkastellessani huomaan, että puu itsessään ja vain minimaalisesti työstet-
tynä on löytänyt tiensä suunnittelemiini esineisiin. Ehkä tämä kumpusi epävarmuudesta amma-
tinvalintani suhteen ja nuoruuden maailmanparannusvaiheestani. Olen joutunut perustelemaan 
itselleni valintojani, tarvitaanko maailmaan todellakin lisää huonekaluja ja jos ei niin miksi ihmeessä 
opiskelen tätä alaa? Tiedostamaton tapani käsitellä asiaa on ollut suunnitella esineitä, joiden mah-
dollisuus massatuotantoon on ollut jokseenkin olematon. Tulevalta ammatilliselta kannalta kenties 
taloudellinen itsemurha, mutta ainakin tällä hetkellä henkinen voitto! Siksi tuntuu luontevalta liittää 
opinnäytetyöni osaksi tätä jatkumoa ja perehtyä aiheeseen lähemmin ja tiedostavammin. Työssäni 
en pyri yleistävään lopputulemaan vaan pikemminkin itseni ymmärtämiseen ja kehittämiseen 
muotoilijana.
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JOHDANTO 

Jo useamman vuoden  opinnäytteeni on pysähtynyt johdantoon. Mitä oikeastaan haluan kirjallises-
sa, tutkimuksellisessa, osassa sanoa  ja mitä minun odotetaan tutkivan, minkälaisiin lopputulemiin 
tulevan? Aiheeni on ollut itselleni, jos ei nyt selvä niin ainakin utuinen mielessäni. Näkökulma vain 
on vaihdellut, tähtäys horjunut ja rajaus ollut epämääräinen. 
Yritetäänpä uudestaan:
Opinnäytetyössäni tutkin puun käyttöä muotoilussa mahdollisimman vähän työstettynä. Siihen 
liittyen yritän määrittää, missä menee muotoillun ja ei-muotoillun raja. Onko puusta sahattu pölkky 
muotoilua, jos minä muotoilijana niin päätän? Tätä kysymystä voi lähestyä ainakin kahdesta eri 
näkökulmasta: ihmislähtöisestä ja esinelähtöisestä. Toisin sanoen: määrittääkö esineen sen tekijä vai 
esine itse?

Ensimmäisessä varsinaisessa luvussa käyn kevyesti läpi puuhun liittyvää mystiikkaa ja symboliikkaa. 
Ne lienevät pohjimmiltaan syitä siihen, miksi koemme puun niin läheisenä materiaalina. Toisaalta 
”valmistajakansana” olemme kiinnostuneet puun teknisistä ominaisuuksista. Koululaisille tehdyn 
kyselyn mukaan pääpuulajejamme ovatkin tukkipuu, kuitupuu ja vaneripuu.1

Palaan ajassa hieman taaksepäin taustoittamaan hämmennystä muotoilusta puhuttaessa. 1800-lu-
vun lopulta löytyy ensimmäinen maininta muotoilusta Suomessa. Tampereen sanomat kirjoitti 25. 

1 ks. Kosonen 2008b: 45
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toukokuuta 1875 ”savenvalanta-kalujen muotoilusta”2. Muutoin termien sekamelska on ollut omiaan 
aiheuttamaan päänvaivaa tutkijoiden lisäksi kenties myös tekijöille.

Tutkin minkälaisia esimerkkejä  minimaalisesti käsitellyn puun käytöstä muotoilun kentällä on 
nykyään ja ketkä muotoilijat tai mitkä instanssit tätä harjoittavat. Käsityömäiseen valmistukseen 
liittyy osaltaan esineen arvostus. Yksi  Arts and Crafts -liikeen johtohahmoista Willian Morris oli jo 
1800-luvulla huolissaan siitä, että teollisesti valmistetut esineet vieraannuttivat ihmisiä ympäristös-
tään tehden heistä pinnallisia kuluttajia ja aiheuttaen näin  ’muotoilun rappiotilan’3. Myöhemmin 
Suomessa 1960-luvulla hopeaseppä ja toinen Noormarkun Käsityöt  -yrityksen perustajista Bertel 
Gardberg  oli myös sitä mieltä, ettei teollisuus ollut hyvä yhteistyökumppani. Asiakaslähtöisyys oli 
taattu, kun esine oli ihmisen tekemä ja ihmiselle tehty.4 Aineksia aiheen käsittelyyn otan muotoilun 
lisäksi myös veistotaiteen puolelta, koska mielestäni alueet limittyvät luontevasti toisiinsa. Historialli-
sesti tämä on perusteltua jo siksi, että monet 1960-luvun kuvanveistäjistä olivat aloittaneet opinton-
sa 1950-luvulla Taideteollisessa oppilaitoksessa ja toisaalta monet muotoilijat toimivat muotoilun ja 
kuvataiteen rajapinnalla.  
               
Työssäni käytän apuna kirjallisia lähteitä, olemassa olevien esineiden analysointia ja omaa työsken-
telyäni. Työni produktiivisessa osassa leikin tutkimuksestani kumpuavilla ajatuksilla luonnostellen 
sarjan esineitä, joissa hahmotan ajatustani puun käytöstä sellaisenaan, ”raakana”, osana muotoilua. 

2 Salmi 2008: 47

3 Mykkänen 2008: 168

4 Kosonen 2008: 274; Mykkänen 2009: 200



       6

2. PUU, METSÄ JA MYSTIIKKA
  
 Lauri-poika metsäss’ häärii,
 katselevi puita väärii
     Aleksis Kivi

Kun olin metsän laidassa vastakaadetun haapapuun oksiston seassa etsimässä sopivan muotoisia, ja 
minua puhuttelevia oksia, kuului tuo lause kotipihaltani. Näin pisti Aleksis Kivi toukolaiset luonnehti-
maan Lauria Seitsemässä veljeksessä.
  
Vaikka sainkin neuvoksi tätä työtä aloittaessani: ”ethän sitten Sanelma rupea mystifioimaan puuta!”, 
en voi vastustaa kiusausta.  Eikä minun sitä paitsi tarvitsekaan. Puuta on historian saatossa  mys-
tifioitu meillä ja muualla niin kirjallisuuden, käsityön, kuin kansanuskomuksienkin saralla. Ihmisen 
suhde puuhun on aina ollut niin läheinen, että puuhun ja metsään on liitetty myös paljon uskomuk-
sia, mystiikkaa ja symboliikkaa.

Puu on symboli: Kosminen puu, Elämän puu, Hedelmällisyyden puu, Tiedon puu, Sielun puu, Histo-
rian puu ja Uhripuu5.
Teollisuusmuseossa 1987 järjestetyn Puun kieli –näyttelyn yhteydessä julkaistussa näyttelykatalogis-

5 Pallasmaa 1987: 23
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sa Salme Sarajas-Korte kirjoittaa kauniisti aiheesta: ”Puumateriaali on elävää – ja katoavaa. Mutta 
se on myös uudistuva kuin elämä itse.” Hän jatkaa, kuinka puu on mukana ihmiselämässä eri omi-
naisuuksissa: elinympäristössä, tarvemateriaalina asumuksissa ja esineissä, kirkkoina ja kulttikuvina 
hengenmenoissa sekä lämpönä ja valona: tulena.6

Pekka Suhonen ottaa artikkelissaan Arkipäivän estetiikka esille esimerkkinä kodan keskuksena olevan 
puun sukulaisuuden pyhän metsän ja uhrilehdon pyhälle puulle, jota kunnioitettiin. Tälle puulle 
sukua olivat Savossa pihoihin jätetyt vanhat puut, uhrihongat, joille esimerkiksi vietiin ensimmäinen 
maito äidin rinnasta. Sanonta ”mennä yöpuulle” on kaikille tuttu, mutta sen alkuperäinen tarkoitus 
on laajalti unohtunut. Alun perin sillä tarkoitettiin taidolla valmistettua, yksinkertaista, lämpöä 
antavaa rakovalkeaa, jonka ääreen metsämies kävi yön tullessa nukkumaan.7 

Metsä oli, ainakin entisaikojen suomalaisen mielen alitajuinen alue, johon heijastettiin sekä turval-
lisuuden, että pelon tuntemukset. Juhani Pallasmaa runoilee artikkelissaan Metsän arkkitehtuuri 
seuraavasti: ”Talonpoikaisista rakennuksista ja esineistä henkii hyväätekevä sopusointu, pettämätön 
materiaali- ja suhdetajun aateloima niukkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden jalo kauneus.” Esimerk-
kinä tästä hän mainitsee Jaakko Klemetinpoika Leppäsen rakentaman Petäjäveden kirkon (1763-
1764), jossa pintakäsittelemätön puu on korvannut muissa maissa käytetyt rakennusmateriaalit ja 
joka siksi näyttäytyy yksiaineisena kaikkiin aisteihin vetoavana puisena luolana.8 
Suomalainen puunveisto vinoutuu tahtoen tai tahtomattaan aina sekä luonnonelämykseen, että 
kansanperinteeseen. ”Puu itsessään on elävä materiaali. Sillä on oma sanottavansa. Sillä on oma 
tutkimaton kielensä.” Marko Tapio seurasi veljensä Kain Tapperin työskentelyä 1960-luvun lopulla: 
”Ennen seitsemää hän oli jo mennyt liiteriin, jossa oli – tämän muistan erityisesti – suunnattomia 
honkapölkkyjä-- --Kain halkaisi sen kahtia, halkaisi vielä toisenkin saman mittaisen pölkyn ja otti siitä 
puolikkaan. Nämä kolme pölkkyä hän pani pystyyn jälelle jääneelle neljännelle halaspuolikkaalle – ja 
siinä oli kuuluisan ”puupölkkytaiteen” varsinainen nimikkoteos ”Surumarssi””.9

6 Sarjas-Korte 1987: 7-11

7 Suhonen 1987: 12-16

8 Pallasmaa 1987: 17

9 Sarjas-Korte 1987: 7-11
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1930-luvun puolivälin jälkeen myös suomalainen 
funkkis alkoi ”metsäläistyä”. Puuyksityiskohdilla 
pehmennettiin funktionalismin tiukkoja muotoja. 
Alvar Aallon töiden yhteydessä tuodaan usein esille 
vaikeasti eriteltävä suomalainen talonpoikainen 
perinne. Aalto sovitti arkkitehtuurinsa tekstuurin 
suomalaisen metsätyypin struktuureihin puhut-
televimmillaan Villa Maireassa (1938-39), joka on 
”suomalaisen metsärunouden arkkitehtoninen 
vastine”. Aallon taivutetuilla puuhuonekaluilla on 
yhteytensä talonpoikien tapaan käyttää luonnon 
omia muotoja ”reenjalaksista ja veneenkaarista 
kangaspuihin ja ongenkoukkuihin”.
Alvar Aalto sanoi ainakin Karjalaisen huonekalu-
kulttuurin ohjautuvan samoin kuin itse rakennuskin 
kasvavaan puuhun. ”Rakennuksen käyttäessä 
hyväkseen puun standardiainesta, runkoja, huone-
kalu taas puolestaan käyttää rakenteeseen puuai-
neiston pienempää ja muotorikkaampaa osaa, sen 
luonnontaipuisia oksia ja usein odottamattomiakin 
erikoismuodostumia.”10 ”Puun kansana” puisten 
esineiden ostopäätöksiimme vaikuttaakin enem-
män puun olemus kuin sen ominaisuudet11.

10 Pallasmaa 1987: 17-23

11 Kosonen 2008b: 46

Surumarssi, Kain Tapper
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3. TERMIEN METSÄ

  kuuset,
  kuusien alla
  pienet kuuset suuria kuuntelevat
       Pentti Saarikoski

Ei kovinkaan kauan sitten joku kysyi minulta, mitä 
opiskelen tai teen työkseni. Kun vastasin opiskelevani 
kalustemuotoilua entisessä Taideteollisessa kor-
keakoulussa ja nykyisessä Aalto yliopistossa, minua 
pyydettiin tarkentamaan. Mitä se tarkoittaa, voisinko 
suunnitella hänelle kirjahyllyn ja miksi korkeakoulussa ja 
yliopistossa? Helpommin sanottu kuin selitetty…
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TAITEIDEN JAKAUTUMINEN

Kun 1700-luvulla määriteltiin taiteen statusta, puhuttiin kaunotaiteista (fine arts), joihin kuului 
maalaus, kuvanveisto, arkkitehtuuri, musiikki ja runous. Soveltaviin (minor arts tai Salon de refuse) 
taiteisiin on renessanssin jälkeen laskettu kuuluvan erilaiset käsityöt.12  Peter Dormerin mukaan tätä 
jakoa edesauttoi taiteen ja teknologian kehittyminen. Taiteen siirtyessä enemmän teoretisoivaksi 
käsityön kulttuurillinen ja taloudellinen arvo laski. 1800-luvulla raunioista syntyi taidekäsityö, 
joka sisälsi rajatapaukset, jotka eivät taidemaailman mielestä olleet varsinaista taidetta13. Herbert 
Readin mukaan virhe tapahtui siinä, että 1700-luvulla ornamentti-sanan merkitys annettiin taiteelle. 
1830-luvulla valmistajat päättivät ottaa koristeita esineisiinsä mistä tahansa: syntyi ekletismi. Kun 
taidetta sovellettiin teollisuuteen syntyi käsite applied art. Koristelun taiteeksi kutsumisesta tuli 
soveltavan taiteen perusajatus.14. Edelleen Suomessa käsityöt jakautuivat samaan aikaan teolliseen 
muotoiluun, taidekäsityöhön, koristetaiteeseen ja sisustustaiteeseen, joita Suomessa alettiin kutsua 
käyttötaiteiksi15 . Markku Kosonen kirjoittaa, että teollisuusinnostuksen vallassa kaupunkien käsityös-
tä tuli käsiteollisuutta, maaseudun tarpeita palvelevasta käsityöstä kotiteollisuutta ja taidekäsityö 
muuttui taideteollisuudeksi16. Jos joku vielä pysyy kärryillä, käsi ylös! Taideteollisuus sanan sisällön 
määrittelyn vaikeus näkyy taideteollisuudessa vielä nykyäänkin. 

1800-luvun lopulle tultaessa kiinnitettiin huomio tuotantoprosessiin ja siihen, miten vaikuttaa mate-
riaalin määrään ja erotutaan kilpailijoista. Tähän tarvittiin ammattilaisia antamaan muoto teollisesti 
tuotetuille arkipäivän esineille. Suomessa vaikutteita esineisiin otettiin ulkomaisista virtauksista, 
mutta vahvasti myös suomalaisista perinteistä ja muista kulttuurituotteista. Kansallista identiteettiä 
korostettiin ja tässä esikuvana olivat tietysti Kalevala, Gallen-Kallela ja Sibelius.17 Tapa yhdistää 

12 Greenhalgh 1997: 27-28

13 Dormer 1997: 4-5

14 ks. Heinänen 2006: 25

15 Heinänen 2006: 14

16 Kosonen 2008: 266

17 Salmi 2008: 47, 87
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oman maan taideteollisuuteen uusinta kansainvälistä aiheistoa ja esitellä se sitten kansainvälisillä 
areenoilla onnistuneesti jonain ”suomalaisena” tulikin jäämään taideteollisuutemme pysyväksi 
menestystekijäksi18 

Keski-Euroopassa teollinen yhteiskunta nojautui vahvasti massatuotantoon ja tästä johtuen taiteessa 
alettiin arvostaa yksilöllisyyttä ja jäljittelemättömyyttä: yksilö, taiteilija nostettiin jalustalle. Eri 
maissa taiteenalojen jakoon suhtauduttiin eri tavoin. Art Nuveau –ajan taiteilija Henry van de Velde 
(1863-1957) suunnitteli rakennuksia kokonaistaideteoksina.  Hän työskenteli yleismaailmallisessa 
hengessä. Hänen mukaansa johdonmukaisesti ratkaistu ongelma luo kansallisista ominaisuuksista 
vapaita muotoja, kun taas luovan mielikuvituksen käyttö korostaa kansallisia piirteitä. Hierarkiaa 
taiteiden välillä ei ollut ja jako ylempään ja alempaan taiteeseen oli tarpeeton. Van de Velde suosi 
sovellettu taide –termin sijasta termiä teollisuustaide. Hän puolusti yksinkertaisia puhtaan abstrak-
teja muotoja ja näin taide-esineiden koneellista valmistusta. Englannissa aristokraatit sitä vastoin 
vastustivat sosiaalisista teorioistaan huolimatta koneellista tuotantoa.  He halusivat korkeatasoisista 
materiaaleista erinomaisella työnjäljellä valmistettuja uniikkiesineitä. Belgialaiset taas paheksuivat 
tällaista luokkajakoa ja käyttivät materiaalina esimerkiksi rautaa, jolloin muoto syntyi materiaalille 
ominaisesta tekniikasta ja ”koristeina” olivat tekniikalle välttämättömät niitit ja pultit.19 

TEOLLISUUS 

Tehdasteollisuuden alkuaikoina 1800-luvun lopulla sen erottaminen käsityöstä oli merkittävä 
kysymys. Matti Änkön mukaan erottava tekijä oli aluksi se, oliko yritys valtuutettu hallituksen 
myöntämällä tehdasoikeudella vai ammattikunnalta saadulla valtuudella. Ero ei siis ollut niinkään 
tuotannollinen kuin hallinnollinen. Tehdastyö oli sitä varten rakennetussa tilassa työskentelyä 
suurella joukolla. Koneita siihen ei välttämättä liittynyt. Tehtaaseen pääsi töihin myös ammattitai-
dottomampikin työntekijä siinä missä käsityöammattilaiselta vaadittiin erikoistuneempaa taitoa. 
Timo Laineen mukaan Modernin teollisen tuotannon ydin oli suunnitelmataloudessa ja kaupallisessa 

18 Korvenmaa 2009: 33

19 Heinänen 2006: 85-88
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voitontavoittelussa. Teollinen tuotanto tähtäsi mahdollisimman suureen tuotantomäärään ja kulu-
tukseen.20 

Taiteellisen suunnittelun irtautuessa tuotannosta teollisuus alkoi pitää sitä esineistä irrallisena lisänä, 
jolla parantaa kilpailumahdollisuuksia21. Teollinen toiminta, joka hyödynsi taiteellista osaamista 
nostaakseen tuotteen laatua oli Suomessa vielä 1800-luvun lopulla harvinaista. Urbaania, taideteol-
lisuutta osaamista vaativa ja kuluttava keski- ja yläluokka oli vähäistä. 22

Industrialismin saadessa Pohjoismaissa lisää jalansijaa kotiteollisuuden merkitystä alettiin väheksyä. 
Kansa halusi ostaa metsänmyynnistään saamilla rahoilla teollisesti valmistettuja esineitä eikä tehdä 
niitä itse. Tästä seurasi esinekulttuurisia muutoksia. Kansan esteettiseen arvostukseen yritettiin 
vaikuttaa teknologian keinoin. Tuotantoluvut kasvoivat, mutta taiteellinen ja laadullinen taso laski. 
Vastareaktiona alettiin taistella työn säilymisen puolesta. Psykologiselta kannalta nähtiin teknologian 
vaikuttavan ihmismielen laatuun ja sitä kautta yhteiskuntaan. Esteettisestä näkökulmasta ihmiskäden 
tekemiä esineitä pidettiin kauniimpina kuin koneellisesti valmistettuja.23

Työväen huonot olot lisääntyivät teollistumisen myötä. Englannissa osa kulttuuripiireistä asettui 
vastustamaan konetuotantoa ja teollistumisen vastareaktiona syntyi 1800-luvun puolivälissä Arts & 
Crafts –liike, joka paheksui halpoja, mutta huonolaatuisia tehdastuotteita ja keskittyi puolustamaan 
taiteellista laatua.  A&C –liike perustui John Ruskinin taidefilosofisiin kirjoituksiin. Niiden mukaan 
konetuotanto ei mahdollistanut työniloa, mikä oli edellytys korkealaatuiselle lopputulokselle.24 
Liike tarkasteli muotoilua osana yhteiskunnallista ja sosiaalista tilannetta. Sen mielestä taide kuului 
kaikille! Tuotteiden tuli olla hyvälaatuisia, luonnonläheisiä ja kauniita. A&C –liikkeen toisen johto-
hahmon William Morrisin mukaan teollisesti valmistetut esineet vieraannuttivat ihmiset ympäristös-
tään ja luonnosta. Ihmisistä oli tullut pinnallisia kuluttajia, joka taas aiheutti muotoilun rappiotilan. 

20 ks. Heinänen 2006: 30

21 Ahola 1980: 30

22 Korvenmaa 2009: 16

23 Heinänen 2006, s 214, 129

24 Kupke 2008: 162; Vihma 2008a: 36-37, ornamentti ja kuutio
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Ihmisten tuli itse osallistua käyttämiensä esineiden valmistukseen ja suunnitteluun. Tämän ollessa 
mahdotonta tuli taiteilijoiden suunnitella heille kestäviä ja laadukkaita tuotteita. Valitettavasti 
kauniista ajatuksesta huolimatta tämä johti takaisin kalliiden eliittituotteiden valmistukeen.25 

Saksassa intouduttiin englantilaisten toiminnasta. Pyrittiin suunnittelemaan pelkistettyjä, käytännöl-
lisiä ja kohtuuhintaisia huonekaluja keskiluokalle ja vuonna 1907 perustettiin Deutscher Werkbund 
–yhdistys parantamaan kulutustavaroiden laatua. 
1900-luvun alussa muotoilijat ja arkkitehdit tarkastelivat teollisuutta ja tekniikkaa todellisuutena ja 
taidetta ja estetiikkaa ideaalina tai utopiana ja asettuivat näiden suhteen vastakkaisille puolille.
Massatuotanto yhdistettiin teknisen kehityksen kanssa lähes synonyymiksi. Suomessa oli sarjatuo-
tantoa ollut käsityöläisten taholta jo vuosisatoja. Vakka-Suomessa 1400-luvun alusta 1800-luvulle 
valmistettiin puuastioita. Onkin tuotu esille, että funktionaaliset kansanesineet ovat meillä saatta-
neet vaikuttaa teolliseen muotoiluun paljon enemmän kuin esim. Arts and Crafts –liike tai Bauhaus.26

Koneellisesti valmistettuja esineitä pidettiin teknisesti täydellisimpinä kuin käsintehtyjä esineitä. Se 
onko täydellisyys tavoiteltava ominaisuus herätti eroavia mielipiteitä. Esimerkiksi Kaj Franck kirjoitti 
omaksuneensa, kenties huomaamattaan Gregor Paulssonilta 1970-luvulla: ”Käyttöön suunniteltu 
väline ei saisi näyttää valmiilta, viimeistellyltä. Juuri sen epätäydellisyys on viesti käyttäjälle, impulssi 
ajattelulle ja toiminnalle.”27 Paulsson  kritisoi 1800-luvun teollisuutta sitä ettei se ollut kiinnostunut 
kauniista vaan ”teknisestä täydellisyydestä”, ”jäljittelystä”, ja ”sen sellaisesta”28

25 Kupke 2008: 168, 172

26 Heinänen 2006: 332

27 Franck 1978: 15

28 Takala-Schreib 2000: 108-111
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TAIDETEOLLISUUS

Maaseutumainen, käsityömäinen kotitarvetuotanto toimi tavaramaailman luojana 1900-luvulle 
asti. Tarve-esineet saatiin pitkälti aikaan käsityömäisesti tai käsiteollisesti. Taideteollisuuden lajit 
jakautuvat teollisesti tuotettuihin ja taiteellisesti suuntautuneisiin esineisiin, esimerkiksi käyttö- ja 
taidelasi sekä keramiikka. Kalusteissakin on käyttötarpeista lähteviä hierarkkisia eroja, mutta vaikka 
puhutaankin huonekalutaiteesta, on kyseessä käyttöesineet. ”Ei tuolia vailla istujaa, olkoon sitten 
kyseessä lypsyjakkara tai valtaistuin”. 
Kodin käyttöesineiden ja kalusteiden valmists kehittyi juuri ennen ensimmäistä maailmansotaa 
teknisten innovaatioiden ansiosta. Kuitenkin esimerkiksi tuolloin yleistyneiden metalliputkirunkois-
ten sänkyjen suunnittelijat jäivät anonyymeiksi. Monet arkeamme helpottaneet esineet ovatkin 
taustaltaan anonyymejä, ilman suunnittelijaa koskevia tietoja.29

1930 Ornamentti ja taideteollisuusyhdistyksen järjestämä taideteollisuusnäyttely Helsingissä laajensi 
Suomessa taideteollisuuden määritettä pitämällä sisällään suurteollisuustuotteita ja huomioimalla 
pienasuntojen sisustamisen muodossa sosiaalisia ja taloudellisia lähtökohtia. Esineillä oli muodon 
lisäksi oltava tarkoitus.30 
Kuitenkin 1950-luvun puoliväliin saakka Suomen edustusprofiili kansainvälisissä näyttelyissä 
rakennettiin taidekäsityön kautta31. Heinänen kirjoittaa, että taideteollisuus halutaan usein 
nähdä korkeataiteena ja saada sille kuvataiteen status. Dilemma syntyi hänen mukaansa, kun 
käsityöhönkin alettiin suhtautua käsitteellisesti ja teoretisoiden. Sitä ei pidetty enää käsityöllisenä 
tuotantomuotona vaan sille annettiin myös erilaisia arvoja ja ideologioita.32 Franck halusi erottaa 
toisistaan anonyymin teollisen tuotannon ja yksilöllisiä arvoja kantavan taidekäsityön. Teollisuuden 
ja muotoilun välistä jakoa on ylläpitänyt ajatus siitä, että teollisuus tavoittelee voittoja ja muotoilija 
epäitsekkäitä eettisiä ulottuvuuksia. Aikoinaan 1972 Sitran (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto) 
rahoittamassa tutkimuksessa määriteltiin taideteollisen muotoilun korostavan taiteellisia arvoja ja 

29 Korvenmaa 2009: 10, 16, 62, 89-91

30 Heinänen 2006: 250

31 Kalha 1997: 264-265

32 Heinänen 2006: 10
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tekijänsä muotokieltä usein hinnan ja käyttöominaisuuksien kustannuksella.33 
Markku Kosonen määrittelee taidekäsityöläisen henkilöksi, joka suunnittelee ja valmistaa esineen 
lähtökohtanaan materiaalin tuntemus ja valmistustaito, kyky uudistaa traditiota ja taiteellinen 
näkemys. Muotoilu taas tarkoittaa lähinnä suunnittelullista toimintaa, joka käsitteenä sisältää taide-
teollisuuden ja taidekäsityön näkökulman.34

Kuten jo edellä on mainittu taideteollisuudenkin määritelmät ovat olleet moninaiset. Dilemma 
käsityön suhteesta teollisuuteen, sarjatuotantoon ja taiteeseen on ollut keskustelun kohteena 
teollistumisesta lähtien. Voisi ajatella, että näistä teollisuuden ja taiteen raja olisi helpoimmin 
määriteltävissä, mutta kumpaan kuuluu piensarjana valmistettava tuote? Onko merkityksellisempää 
tuote vai tuotannon laajuus?35

On jopa ehdotettu taidekäsityö – ja taideteollisuus termeistä luopumista sillä perusteella, että yh-
teiskuntaa palveleva muotoilu pitäisi erottaa elitistiseksi koetusta taiteesta. On myös ehdotettu, että 
käsitteiden sisällöistä pitäisi sopia, jotta niiden ongelmallisuudesta päästäisiin. Niiden historiallista 
merkitystä ei kuitenkaan voi uudelleen määritellä. Joka tapauksessa tässäkin määrittely-yritykset 
juuttuisivat helposti määrittelijän arvoihin.36

Taideteollisuus alkoi 1970-luvulla teollisen muotoilun nousun myötä korvautua yleisnimellä muotoi-
lu37.

33 Takala-Schreib 2000: 103,119,150

34 Kosonen 2008: 265

35 Heinänen 2006: 142, 340

36 Kalha 1997: 14, 21, 287

37 Korvenmaa 2009: 10
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MUOTOILU, DESIGN, SUUNNITTELU

”muotoilu, usein myös d e s i g n, teollisuus- ja taideteollisuustuotteiden taiteellisesti kunnianhimoi-
nen suunnittelu. Vars. teollisessa muotoilussa (engl. Industrial design) esineiden ajanmukaisuus, 
kauneus, tarkoituksenmukaisuus ja valmistuksen tehokkuus ja taloudellisuus ovat kaikki samanarvoi-
sia tekijöitä.” (Facta-tietosanakirja, WSOY 2006, Porvoo)

Opintojeni kuluessa olen miettinyt, mitä muotoilu oikeastaan on. Aloittaessani opinnot olin hakenut 
Taideteolliseen korkeakouluun. Valmistuessani kandidaatiksi tapahtui se Aalto-yliopiston taideteolli-
sessa korkeakoulussa sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun koulutusohjelmassa. Nyt olen 
valmistumassa Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta. Siis mitä? No totta puhuen 
olenkin aina ollut parempi suunnittelemaan asioita kuin viemään ne loppuun asti. Koetapa löytää 
työpaikkaa laittamalla hakusanaksi suunnittelija. Todennäköisesti 0,1 % vapaista paikoista on millään 
tavalla muotoiluun liittyviä.

Sanana muotoilu on mielestäni osuvampi ja maanläheisempi ja myös arvolataukseltaan neutraalimpi  
kuin englannin kielen sana design, jota nykyään viljellään siellä täällä. Tietysti on niitä design-huo-
nekaluja ja design-vaatteita (mitä ikinä ne ovatkaan ja kuka ne ikinä mahtaakaan määritellä), mutta 
sen lisäksi design-etuliitteen näyttää voivan lisätä mihin vain. Puhutaan design-hotelleista ja design-
kynsistä. Oma henkilökohtainen suosikkini on design-huumeet. Useimmiten Design-sanaa käytetään 
luomaan positiivisia mielikuvia ja antamaan yritykselle tai myytävälle tuotteelle lisäarvoa, esimerkik-
si ne edellämainitut hotellit ja kynnet. Se saattaa kuitenkin saada myös negatiivisen sävyn haukku-
masanana kuvaamaan jotain kliinistä ja liian hienoa ”tavalliselle” kansalaiselle. Taideteollisuusalan 
menneisyys huomioon ottaen tällainen negatiivinen tulkinta poikkeaa alkuperäisestä tarkoituksesta, 
joka kuitenkin oli tuoda myös vähävaraisemmille teollisesti valmistettuja kauniita esineitä. 
Kruskopfin mukaan 1800-luvun lopulla taideteollisuudella tarkoitettiin jokapäiväistä esineellistä ja 
visuaalista ympäristöämme. 
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Englanninkieleen sana design johtuu latinan sanasta designatio, joka tarkoittaa renessanssitradition 
mukaan piirtämistä, mutta myös visuaalisen käsitteen luomista jostakin.38 
Filosofi Vilém Flusser käsittelee kirjassaan The Shape of Things A Philosophy of Design muotoilua 
kielellisistä lähtökohdista. Sanan design monikäyttöisyys taas johtunee siitä, että englanniksi se on 
sekä substantiivi että verbi. Pelkästään substantiivina sen voisi kääntää mm. aikomus (aim, inten-
tion), suunnitelma (plan), juoni (scheme, plot). Suomenkielen moninaisuus ja monimerkityksellisyys 
yhdistettynä englanninkielen samoihin ominaisuuksiin ajaa jo mielen mykkyrälle, meidät suohon ja 
ojasta allikkoon. Design sana yhdistyy myös petokseen (deceit) kavala, (cunning) viekas. Designer, eli 
meikäläisittäin disaineri, tarkoittaa siis myös viekasta vehkeilijää, joka punoo juoniaan.39 Saksan sana 
Formgebung ja ruotsin formgivning viittaavat suoraan muodonantamiseen ja ovat näin lähempänä 
suomen sanaa muotoilu. 

”muotoilu on kaiken inhimillisen toiminnan perusta”40

Muotoilu on päätöksentekoprosessi, jossa ideasta tulee lopputulos41. 
Kirjassa Käsityöstä muotoiluun Susann Vihma kirjoittaa muotoilun perustuvan materiaalin ja 
konstruktion lisäksi myös käytettävyyteen ja kulttuurisiin arvoihin. Hän määrittelee myös, että 
ollakseen muotoilua pitää valmistusprosessissa muodon suunnittelulla olla jonkinlainen osa. 
Kuitenkin myös niin, että uusi muoto syntyy muotoilutyön ohessa olematta kuitenkaan varsinainen 
päämäärä.42  Pekka Korevenmaa puolestaa kirjoittaa muotoilulla olevan ”tuotteen suorituskykyyn 
integroitu, käyttäjälähtöinen palvelutehtävä”43 Samasta aiheesta on kirjoittanut Victor Papanek. Hän 
painottaa muotoilijan ensisijaisen tehtävän olevan ongelmanratkaisu ja muotoilun tarkoitus tiettyyn 
päämäärään pyrkiminen. Tapa, jolla muotoilu täyttää tarkoituksensa on sen funktio. Funktion Papa-
nek määrittelee oheisen kaavion avulla. 

38 ks. Heinänen 2006: 32; Heinänen 2006: 23

39 Flusser 1999: 17

40 Papanek 1973: 21

41 Heinänen 2006: 26

42 Vihma 2008b: 5, 34, 27

43 Korvenmaa 2009: 316



      19

 

Kaaviossa menetelmällä tarkoitetaan työvälineiden, menetelmien ja materiaalien tarkoituksenmu-
kaista käyttöä. Käyttö viittaa tuotteen toimivuuteen halutulla tavalla. Tarpeilla viitataan käyttäjän 
taloudellisiin, psykologisiin, henkisiin ja teknologisiin tarpeisiin. Tässä kohtaa Papanek muistuttaa 
ihmisten todellisten tarpeiden ja halujen erosta. Telesiksellä hän tarkoittaa, että esineen tulee 
ilmentää aikaa ja olosuhteita, joissa se on syntynyt ja joissa sen tulee toimia. Assosiaatio on ihmisen 
muodostama ehdollistuminen, joka vaikuttaa tiettyjä arvoja kohtaan tuntemaamme antipatiaan. 
Lopuksi otetaan käyttöön vielä estetiikan taju, jonka mukaan muotoilija suunnittelee muotonsa 
ja värinsä. Nämä kaikki yhdessä muodostavat Papanekin mukaan funktion. Näin ollen esimerkiksi 
funktion asettaminen vastakkain vaikkapa esineen estetiikan kanssa ei ole mahdollista.44 

Kuka on muotoilija?
Jos muotoilu on siis ongelmanratkaisua ja funktion kaikkien osa-alueiden huomioimista niin kuka 
sitten on muotoilija? Papanekiin palatakseni, jos muotoilu on inhimillisen toiminnan perusta niin 
kaikki ihmiset ovat muotoilijoita. Ovathan kaikki käyttämämme esineet jonkun suunnittelemia. 
Toisissa vain on huomioitu enemmän muotoiluun liittyviä ongelmia ja päätelmiä kuin toisissa. 
Peter Dormer vertailee käsityöläistä ja muotoilijaa kirjassaan The Culture of Craft. Vaikka käsityöläi-

44  Papanek 1973: 25-40 
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nenkin päättää työskennellessään esineen rakenteen ja ulkomuodon eron tekee Dormerin mukaan 
se, että käsityöläiset tekevät itselleen ja muotoilijat vastaavasti ajattelevat enemmän kuluttajia.45 
Tekeekö koulutus sitten meistä muotoilijoita? Voisinko olla muotoilija ilman tutkintoa? Kuitenkin 
muotoilun onnistuminen arvioidaan yleensä (tai ainakin tulisi arvioida) tuotteen toimivuuden, ei 
niinkään muotoilijan, mukaan. Jo 1960-luvulla Kaj Franck  esitteli oppilailleen anonyymin tuotteen, 
joka täydellisesti vastasi tarkoitustaan: kalakukko46. Asia erikseen ovat niin sanotut sankarimuotoili-
jat, joiden tuotteita myydään suunnittelijan nimeä korostaen. 

Vihma kirjoittaa muotoilun ilmentävän suunnittelijan tarkoitusta ja toisaalta olevan suunnittelupro-
sessin lopputulos. Tärkeintä ei kuitenkaan pitäisi olla, että muotoilijan oma näkemys toteutuu vaan 
se, että lopputulos olisi onnistunut niin käytön kuin kulttuuristen arvojenkin kannalta.47

Toisin sanoen muotoilu voidaan jakaa karkeasti kahteen kategoriaan: ihmislähtöiseen ja esinelähtöi-
seen muotoiluun. Ihmislähtöisen muotoilun ongelmana on, kuten edellä mainittu, termin muotoilija 
määrittely. Esinelähtöistä muotoilua ajateltaessa voisi ajatella sovellettavan taiteen määrittelyn 
keinoja.  Meneekö muotoillun esineen raja esineessä itsessään vai onko se pelkkä katsojan antama 
merkitys.

Kenelle muotoillaan?
Nykyään puhutaan runsaasti käyttäjälähtöisestä muotoilusta, mutta siitä on puhuttu jo pitkään, 
joskaan ei ehkä juuri sillä nimellä. Teollistumisen alkuajoista asti on koneellista tuotantoa perusteltu 
sosiaalisista päämääristä. Gregor Paulsson kirjoitti tästä Vakcrare vardagsvara –pamfletissaan: 
taiteilijan oli luovuttava yksilöllisyytensä korostamisesta ja työskenneltävä organisaation ehdoilla 
toimiessaan teollisen tuotannon palveluksessa. Paulsson piti taideteollisuutta yhdistävänä tekijänä 
eri yhteiskuntaluokkien välillä.48 Papanek oli sitä mieltä, että muotoilijan olisi aina toimittava 
kuluttajan parhaaksi, eikä pelkästään toteuttaa itseään. Jo tuolloin 1970-luvulla valmistustapoja 

45 Dormer 1999

46 Vihma 2008b: 34 

47 Vihma 2008b: 11, 34 

48 Kupke 2008: 185
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ja materiaaleja tuli kokoajan lisää, joka hänen mukaansa johti ”valinnanvapauden hirmuvaltaan”, 
jossa uutuuden etsintä nousee itseisarvoksi.49 Tämä seikka ei liene vuosien varrella muuttunut. 
Susann Vihma kirjoittaa kirjassaan Ornamentti ja kuutio, johdatus modernin muotoilun historiaan, 
kuinka 1950-luvun jälkeen universaali hyvä maku ei ollut enää tavoitteena vaan paikallisuutta 
korostettiin. Katsottiin, että ihmisten toiminta tuli nostaa suunnittelun keskipisteeksi valmistustavan 
sijasta. Kalustesuunnittelussa modernismin vastakohdaksi nousi tilapäinen ja kevyt suunnittelu. 
Tästä esimerkkinä toimi Victor Papanekin ja James Hennesseyn Nomdic Furniture –kirja  (1973-
74), jossa he antavat malleja ja ohjeita usein muuttavalle nykyihmiselle tilapäisten tai miksei 
pidempiaikaistenkin kalusteiden tekemiseksi.50 Suomessa Maire Gullichsen ja hopeaseppä Bertel 
Gardberg perustivat 1961 Noormarkun Käsityöt, jonka ajatuksena oli valmistaa hyvin muotoiltuja 
ja kohtuuhintaisia esineitä koteihin, joissa ei ollut varaa maailmanmainetta juhlineisiin tuotteisiin. 
Se liittyi läheisesti modernismin perinteeseen, mutta sen tavoite ei ollut teollinen tuotanto vaan 
modernin muodon soveltaminen käsityömäiseen valmistukseen. Gardebergin mielestä teollisuus ei 
ollut hyvä yhteistyökumppani, koska oli tehtävä liikaa kompromisseja. ”Gardberg teki, kuin itselleen. 
Silloin asiakaslähtöisyys oli taattu: ihmisen tekemä, ihmiselle tehty, käy myös toiselle ihmiselle.” 
Tuotannollisesti tällainen ajattelutapa oli kuitenkin vaikea ja johti lopulta yrityksen lopettamiseen ja 
puuverstas sulautettiin Artekiin 1974.51 

…palatakseni tämän luvun alussa esiintyneisiin kysymyksiin. Kyllä voin suunnitella kirjahyllyn. 
Mielestäni ihannetilanne olisi kuitenkin se, että ihmiset tekisivät itse tai teettäisivät haluamansa 
huonekalut. Näin säästyttäisiin tusinatavaralta ja ennen kaikkea turhalta tavaralta. Tällä hetkellä  
edulliset huonekaluketjut tarjoavat koteihin runsaasti niin sanottujen tyylihuonekalujen halpoja 
kopioita. Ikeassa muotoilu on modernimpaa, mutta laatu valitettavasti hyvin vaihtelevaa. Toisaalta 
kalliit design liikkeet myyvät etabloituneiden muotoilijoiden suunnittelemia, toivottavasti hyvälaa-
tuisia esineitä, joiden tarkoituksena tuntuu olevan rahvaan koulutus kuten konsanaan 1800-luvun 
lopulla, jolloin eliitti katsoi asiakseen levittää niin kutsuttua ”hyvää makua”. Pekka Korvenmaan 

49 Papanek 1973: 54

50 Vihma 2008a: 132

51 Kosonen 2008: 274; Mykkänen 2009: 200
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sanoin: ”tämä lähes kalvinistinen, mukavuuden halua ja koristeellisuutta vierova suhtautuminen 
on leimannut suomalaista taideteollisuusajattelua pitkään.”52Kukin kuitenkin valitsee oman kotinsa 
esineistön juuri niin kuin itse kokee viihtyisäksi ja se on hyväksyttävä, vaikka se omaan silmään 
tuntuisikin kestämättömältä. Missä kohtaa silloin muotoilijaa tarvitaan, erityisesti huonekalumuo-
toilijaa? Vastaus lienee julkitilojen kalusteita suunniteltaessa ja ehkä käyttäjän ja puusepän välissä 
käyttämässä mielikuvitustaan. Parhaassa tapauksessa myös keksimässä jotain täysin uutta, mutta 
myös ilahduttamassa käyttäjää jollain kekseliäällä ja kauniilla, kunhan se on ekologisesti järkevää.

52 Korvenmaa 2009: 169
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4. TAITEEN JA MUOTOILUN YHTYMÄKOHTIA

  Heikki menee metsään 
             ja minä menen mukaan
  puiden tuttavaksi.
              Eikä varmaan kukaan
  leiki niin kuin Heikki
             ja minä myös, me kaksi.
  Me metsän jutut kuunnellaan 
              ja niitä sitten muunnellaan.
         Kirsi Kunnas

Kuten olen tekstissä jo aiemmin todennut, taiteen ja muotoilun suhde on kauan ollut kaksijakoinen. 
Taidetta on pidetty muotoilun vastakohtana. Itävaltalainen arkkitehti Adolf Loos varoitti sekoittamas-
ta kahta toisiinsa sopimatonta kategoriaa. Taidetta on kuitenkin samaan aikaan pidetty muotoilun 
lähtökohtana. Suomessa viimeiseksi mainittu on ollut näkyvämpi suuntaus.53 Jo Arttu Brummer, joka 
toimi Taideteollisen keskuskoulun taiteellisena johtaja vuodesta 1944, korosti oppilailleen ”antikau-
pallista taiteilijaidentiteettiä”54 Vaikka kuvataiteen ja muotoilun välille ei ole haluttu pystyttää raja-ai-

53 Vihma 2008b: 27

54 Kalha 1997: 273
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toja, on Vihman mielestä liioiteltua 1950-luvun rinnastukset kuvanveiston ja muotoilun välillä.55 

Metcalfin mukaan käsityö korostaa tuntokokemuksia, kehollisuutta ja keskittyy tunteeseen siinä, 
missä taide on tekstejä, keskusteluja ja filosofiaa. Hän perustaa tämän jaon Arthur C. Danton mää-
ritelmään, jonka mukaan taiteilijan tulee vapaasti voida ilmaista ideoitaan muodon ja materiaalin 
jäädessä toissijaisiksi.56 Danton on myös alun perin taidemaailma-käsite. Tämä taidemaailma pitää 
sisällään museoiden, oppilaitosten, kriitikoiden, galleristien ja muiden toimijoiden verkoston. Morris 
Weitz oli sitä mieltä, että taiteen käsite on avoin ja että on loogisesti turhaa etsiä määritelmää 
asialle, joka ei ole määriteltävissä . Hänen mukaansa niin monenlaiset esineet voivat olla taidetta, 
että teoriaa taiteesta ei voida perustaa teoksiin. George Dickie taas argumentoi, että taiteilijan ele, 
jossa hän tuo teoksensa näyttelyyn ja taidemaailma sen hyväksyy riittää antamaan teokselle taiteen 
merkityksen. Kuitenkin kaikki nämä taiteen määrittelyt ovat hyvin epämääräisiä, koska käsitteille 
annetut määritelmät ovat riippuvaisia käsitteiden käyttäjien näkökulmasta.57 

Ihmiselle on jostain syystä tärkeää määritellä asioita ennalta, niin myös itselleni tässä työssä. Vaan 
onko järkeä määritellä asioita, kun määritelmät eivät kuitenkaan ole kaikille samat? Taiteen olemus-
ta pohtivia teorioita on monia. Yhteistä monille niistä on ajatus siitä, että taide ei ole ominaisuus 
teoksessa vaikkakin sillä voi taiteellisia ominaisuuksia ollakin. Nämä ominaisuudet taas ovat sopi-
muksenvaraisia (esim. toteutuksen täydellisyys ideaan nähden tai yhteys taiteelliseen traditioon) ja 
havaittavissa vain, jos katsojalla on taiteentuntemusta. Toinen vallitseva käsitys on, että taide syntyy 
vasta kokemuksesta teoksen ja katsojan välillä.  ”Taide on tapahtuma, joka asettuu taideteoksen ja 
sen vastaanottajan väliin.58

Moderni taiteenantropologia 1900-luvun alussa toi esiin kauneuden ja estetiikan kulttuurisidonnai-
suuden: se, mitä pidetään kauniina täällä ei välttämättä sitä ole jossain muualla. Tutkija Evelyn Payne 
Hatcher sen sijaan korostaa, että taide on kielen käsite ja sijaitsee siis teoksen ulkopuolella. Taidetta 

55 Vihma 2008a: 132

56 Metcalf 1997: 67-82

57 ks. Määttänen 2012: 182-183

58 Sederholm 2002: 33-37
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ei siis tässä merkityksessä voida pitää universaalina kategoriana vaan lähinnä euroamerikkalaisena 
ilmiönä.  Teosten ymmärtäminen liittyy ennen kaikkea sen kulttuurisen kontekstin näkemiseen.59  

Nykyisen Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kantaäiti Veistokoulu perustet-
tiin1871. Tarve kotimaisen valmistuksen laadun kohottamiseen oli suuri. Taide- ja taideteollisuus-
yhteisön keskushahmo, estetiikan professori Carl Gustaf Estlanderin ihanteena oli ”synteesi, jossa 
käsityö ja teollisuus taiteistuisivat eli jalostuisivat taiteellisen osaamisen kautta.” 
Veistokoulu muuttui Taideteollisuuskeskuskouluksi 1886. Tässä vaiheessa käytiin keskusteluja 
vapaiden taiteiden eli kaunotaiteiden sekä taidekäsityön ja taideteollisuuden suhteesta. Pitkällisten 
kiistojen jälkeen päädyttiin yhteiseen rakennukseen, Ateneumiin. Taiteen ja taideteollisuuden 
koulutusalat pysyivät silti erillisinä. Pariisin vuoden 1900 näyttelypaviljonki edesauttoi taideteolli-
suuden nivoutumista osaksi taidemaailmaa. Suomalaisen taideteollisuuden erääksi johtoajatukseksi 
jäi käsityömäisesti toteutettavien uniikki- tai piensarjaesineiden ja teollisten sarjatuotteiden välinen 
rinnakkainelo ja jännite. 50-51 Huonekalukomposition koulutus alkoi 1909.60 

KUVANVEISTO

Ennen 1800 luvun loppua suurin osa Suomalaisista kuvanveistäjistä oli juuri taitavia käsityöläisiä. 
Sotien välillä kuvanveiston taustalla vaikutti kansallisen merkityksen vaatimus, johon huumoria 
ei juuri mahtunut. 1800-luvun kansallisromantiikan kaudella puu toimi kansallistunteen tulkkina: 
Katajainen kansa taipui, mutta ei taittunut. Veistotaiteessa puuta ei käytetty kuin juuri kansanomai-
siin ja romanttisiin tarkoituksiin.61 

Risut ja kannot pääsivät osaksi kuvanveistoa 1960-luvulla informalismin myötä. Monet 1960-luvun 
kuvanveistäjistä olivat aloittaneet opintonsa 1950-luvulla Taideteollisessa oppilaitoksessa ja toisaalta 
monet muotoilijat mm. Tapio Wirkkala ja Timo Sarpaneva  toimivat muotoilun ja kuvataiteen 

59 ks. Kupiainen 2002: 48-50

60 Korvenmaa 2009: 17-23, 50-51, 55

61 Sarjas-Korte 1987: 7-11
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rajapinnalla62.1963 järjestettiin Ateneumissa keskustelutilaisuus Onko kanto taidetta? Lehdistö 
ylläpiti kiistaa vanhoillisten ja edistyksellisten veistäjien välillä koko seuraavan kevään. Akateemikko 
Väinö Aaltonen tuomitsi ”puunkantojen ja kivien” tuomisen näyttelyihin. Kain Tapper vastasi tähän 
kysymällä miten voi pelkkä lattea kuva ilman mitään ongelmaa ja sisäistä dynamiikkaa aktivoida 
ihmisiä ajattelemaan aitojen taiteen ongelmien parissa. Informalismi hakeutui kohti luonnonproses-
sien muokkaamilta vaikuttavia muotoja. Se yhdisti suunnittelun ja toteutuksen. Taiteilija ei teosta 
aloittaessaan tiennyt lopputulosta: teos ei syntynyt ajatuksissa vaan tekemisen lopputuloksena.  
Tapperin töiden sytykkeenä saattoi olla kappaleen alkuperäinen muoto, josta teos houkuteltiin esiin. 
Taide välittyi katsojalle ennemminkin intuitiivisen kokemisen kautta kuin analyyttisesti pohtimalla. 
Pelkkä tunteen ja intuition korostaminen ei kuitenkaan tee oikeutta 60-luvun informalismille. Mauno 
Hartman etsi suomalaisesta puusta sen alkuvoimaa, höyläämättömän lankun ilmaisuvoimaa. Ben 
Renvall puolestaan kritisoi informalismin materiaaliromantiikan vievän kuvanveistoa kohti taidete-
ollisuutta. Jos nämä kaksi olivatkin lähellä toisiaan se johtui pitkälti siitä, että mm. juuri Hartman ja 
Tapper olivat olleet Taideteollisen oppilaitoksen kasvatteja.63

Elävää puuta on käytetty kautta historia puutarhataiteessa pensaita tiettyihin muotoihin leikkaamal-
la. Vierasta kasvavan puun käyttö ei ole myöskään ympäristötaiteilijoille eikä kuvanveistäjille. Olavi 
Lanu esimerkiksi on tehnyt elävästä pajusta kesänäyttelyihin veistoksia, jotka ovat kasvaneet koko 
kauden saaden lopulta ”vihreän turkin” hahmonsa päälle.64 Muotoilussa uusin vastaan tullut tapaus 
on englantilainen Gavin Munro, joka on perustanut ”huonekaluviljelmän”. Hän kasvattaa tilallaan 
kasvuvaiheessa muottien ympärille muotoon pakotettuja tuoleja ja varjostimia. Sadon ollessa valmis 
(kasvu aika on 4-8 vuotta) se leikataan ja viimeistellään.65

Puun käyttäjät suhtautuvat sen vaihteleviin ominaisuuksin eri tavoin. Mauno Hartman, joka käyttää 
teoksissaan vanhoja hirsiä pitää puun halkeamista sen olemukseen kuuluvana. Kain Tapper taas oli 

62 Valjakka 2008: 228

63 Lindgren 2008: 11-15

64 Kosonen 2008b: 48

65 http://fullgrown.co.uk/
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sitä mieltä, että oksat ovat pisteitä, jotka häiritsevät muotoa. Puuseppä Rudi Merz taas on kommen-
toinut yleistä mielipidettä, jonka mukaan lankut vääntyilevät kuivuessaan ja sanonut, että oikeastaan 
lankut oikenevat hakeutumalla takaisin alkuperäiseen muotoonsa. 66

Jos kuvanveiston puolella on käyty Onko kanto taidetta? –keskustelua jo 60-luvulla. Muotoilun 
puolella en tällaiseen ole törmännyt. Nykyään kuitenkin pölkkyjä löytyy myös huonekaluliikkeistä, 
muotoilunäyttelyistä ja messuilta. Näissä yhteyksissä kuulee lähinnä katsojien sanovan, että kyllä 
minäkin tällaisen osaisin tehdä. Niinpä, ei muuta kuin tekemään! 

ITE-TAIDE

Suunnitellessani opinnäytetyöni sisältöä ja sitä, mitä kaikkea puun muotoon voisi sisältyä en voinut 
olla ajattelematta ITE-taidetta. Useissa lukemissani muotoilun määritelmissä vähintäänkin sivutaan 
sitä seikkaa, että lähes kaikki ympärillämme on jonkun muotoilemaa. Victor Papanek kirjoittaa 
kaikkien ihmisten olevan muotoilijoita ja muotoilun olevan kaiken inhimillisen toiminnan peruste.67 

66 Kosonen 2008b: 48

67 Papanek 1973: 21

Ultima Thule, Tapio Wirkkala Pali, Mauno Hartman Fullgrown, Gavin Munro
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Tämä pätee myös ITE-taiteeseen. Miksi kansa luo? -artikkelissaan Hannu Saha pohtii, miksi nykyään 
koetaan kulttuurin ja taiteen olevan jotakin tavallisen kansan yläpuolella olevaa, vaikka kansan-
kulttuurin näkökulmasta ihminen tarvitsee kasvaakseen kulttuuria. ”Esteettiset valinnat kuuluvat 
elämäämme. Siinä on kansantaiteen ydin”. Tuliko taiteesta vaikeaa, kun taiteen harrastamisesta ja 
keräämisestä - ei tekemisestä - tuli sivistyneisyyttä osoittava merkki?68 

Saksalaisen lääkärin Hans Prinzhornin julkaisi 1922 laajaan tutkielmaan ”Artistry of the Mentally Ill” 
mielisairaanhoidon yhteydessä keräämästään potilastaiteesta. Moni avantgarde taiteilija, heidän 
joukossaan Paul Klee ja Max Ernst, vaikuttui tutkielmasta. Ranskalaistaiteilija Jean Dubuffet havaitsi  
tällaista taidetta ilmenevän kaikilla elämän alueilla: taidetta, jota tehtiin luomisen tarpeesta. Hän 
nimesi taiteenalan raakataiteeksi, art brut, raw art. Termiin hän päätyi, koska tuo taide oli syntynyt 
erillään taidekouluista ja muotivirtauksista. Puhtaana raakataide pysyi, koska sen tekijöillä ei ollut 
tarvetta esitellä sitä kenellekään. He tekivät sitä itselleen. Dubuffet alkoi lopulta pitää kulttuuria 
luomisen vihollisena. 1972 englantilainen teoreetikko Roger Cardinal julkaisi teoksensa Outsider Art, 
jonka tarkoituksena oli antaa laajempi englanninkielinen vastine art brut –termille. Raw-Vision –leh-
den päätoimittaja, englantilainen John Maizels kirjoittaa, että niin kutsutun virallisen taidehistorian 
ulkopuolella on aina ollut myös toisenlaista taidetta. Taidetta, jota on tehty irrallaan sen hetkisestä 
kulttuurieliitistä ja konventioista, jota on tehty sisäisestä tekemisen pakosta.69

Koska kansantaide on iätöntä, muistinvaraista ja ihmisestä luonnostaan kumpuavaa on se irrallaan 
julkisen taidekentän lisäksi myös trendeistä.70 
ITE-taiteen ulkopuolisuuden takia taiteen määrittelyllä ei tunnu olevan sille merkitystä. ITE-taiteilijat 
käyttävät materiaaleja monesti samoin kuin nykytaiteilijat, mutta määränpäät tuntuvat eroavan 
ammattitaiteilijoista. Heillä ei useinkaan tunnu olevan tarvetta saada töitään yleisön eteen. Sen 
sijaan sen tekijöille on usein tärkeää määritellä ja selittää työnsä niin, että katsoja ymmärtää sen 

68 Saha 2002: 56-61

69 Maizels 2002: 10-11

70 Maizels 2002: 10-11
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juuri taiteilijan tarkoittamalla tavalla. Tämä taas ei jätä juurikaan tilaa tulkinnoille.71 
Jari Kupiainen kirjoittaa että olennaista ei ole ITE-luovuuden suhde julkiseen taidejärjestelmään 
vaan ”luovuus yksilöllisen ja yhteisöllisen toimijuuden, itsemäärittelyn ja identiteetin toteuttamisen 
välineenä”.  Taiteenantropologi Alfred Gell korostaa teoksen ilmentävän tekijäänsä aktiivisena 
toimijana, jolloin luovuuden tehtävä ei ole kuvata maailmaa vaan muuttaa sitä. C.G. Laurinin 1918 
ilmestyneessä taidehistorian oppikirjassa esitellään määritelmä, joka sopii kaiken rajattoman taiteen 
lähtökohdaksi: ”Taiteen tarkoituksena on herättää meissä voimakas onnentunne siitä, että olemme 
ihmisiä.”72

ITE-taiteen suhde taiteeseen on samankaltainen kuin patafysiikan suhde tieteeseen. Patafysiikan 
kehitti ranskalainen kirjailija Alfred Jarry (1873-1907). Se on tiede, joka käsittää kaikki mahdolliset 
ratkaisut. Mm. Joean Miro, Max Ernst ja Eugene Ionesco perustivat jopa patafyysisen collegen, jonka 
tieteenaloina olivat esimerkiksi hyödyttömien tieteiden yleinen patafysiikka ja dialektiikka, täsmäl-
listen ja absurdien tieteiden mytografia, sovellettu alkoholismi ja käytännön kepalorgia ja sovellettu 
henkinen vieraantuminen ja psykiatria. Niin ITE-taiteilijoilla kuin patafyysikoillakin on taipumus 
nähdä asiat hyödyllisellä tavalla, kaikin tavoin loogisina, mutta usein myös täysin järjettöminä. Tästä 
esimerkkinä 1903 Jarry esitti suunnitelman muuttaa kaikki Madonna ja Jeesus-lapsi –veistokset 
putkitöin Manneken-Pis –tyyppisiksi, vihkivettä ruiskuttaviksi ja näin hyödyllisimmiksi ja todentuntui-
simmiksi.73 
Maizels pitää ITE-taiteen omaperäisimpänä piirteenä mielikuvituksellista ympäristötaidetta. Esimer-
kiksi Loimaalla asuva Alpo Jaakola alkoi rakentaa 1960-luvulla patsaspuistoaan petyttyään Helsingis-
sä pidetyn taidenäyttelynsä kritiikkiin. Yhdessä Ilkka Juhani Takalo-Eskolan kanssa tehdyssä kirjassa 
Meri kiipeilee (1965) hän esitteli ajatuksiaan taiteesta: ”Taiteilija ei ole kukaan. Taidesuunnat ovat 
arvaamattoman tarpeettomia, tuulensuunnat ovat tärkeitä. Hyvä maku on taiteilijan pahin vihollinen 
ja taidetta on jokainen askel kielletyllä nurmikolla.”74 Samaa tekijän vapautta sivuaa myös Sigrid 

71  Sederholm 2002: 33-37

72 Kupiainen 2002: 48-50

68 Sederholm 2002: 33-37

69 ks. Salo 2 02: 15-18
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Saarep. Vapaatyylistä arkkitehtuuria käsittelevässä artikkelissaan hän lainaa eestiläistä semiootikkoa 
ja taidehistorioitsija Juri Lotmania: ”Kun astuu jonkun mallin mukaan orjallisesti sisustettuun huo-
neeseen, havaitsee olevansa samantapaisessa tilanteessa kuin ihminen, jolle on kiinnostavan viestin 
sijasta tarjottu kielioppia.”75 

ITE-taide leviää kaikille elämänalueille. Voisiko siis ajatella, että sosiaaliseenmedian uusia esimerkke-
jä ITE-taiteesta olisivat vaikkapa ihmisten ruokakuvat tai nykyinen oman vartalon muokkausbuumi? 
Entäpä sitten muotoilun alalla? Voisivatko erilaiset esineiden ”tuunaukset” ja ”pimppaukset” olla 
tämän päivän ITE-muotoilua?

70  Saarep 2002: 24-26

Alpo Jaakola Elis Sinistö
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5. PUUNKÄYTÖN KATEGORIOITA 

Kansallismuseosta löytyy varhaisimpia esimerkkejä Suomesta puun käytöstä huonekaluissa.
Ne oli tarpeesen tehty saatavissa olevasta materiaalista. Jaakkiman Pajasyrjän savutupa (1) edustaa 
merkittävällä tavalla suomalaista kansanomaista elämäntapaa ja sitä kansanosaa, joka muodosti 
valtaosan maamme väestöstä. Sen on on rakentanut Antti Siili ja oven yläpuolelle on kaiverrettu 
vuosiluku 1836.76 Tämän lisäksi museossa on esillä erilaisia pienesineitä, mutta omaan silmääni pisti 
erityisesti kalajakkara Kökarista (2) ja stooli Merikarvialta (3), jossa on kolme tappijalkaa ja vinkku-
raan kasvaneesta puusta muodostuu selkänoja, istuin ja takajalka. Näissä on puussa ollut valmis 
muoto käytetty hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla.

76 http://www.kansallismuseo.fi/fi/kansallismuseo/kokoelmat/kuukauden-esine-2015/savupirtti
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Jokaisesta  vähänkin vanhemmasta, jos ei uudemmastakin, kesämökistä löytyy varmasti ainakin oven 
ripoja tai naulakoita, joita joku on tehnyt oksaisesta puusta kuorimalla.Tällaiset puiset naulakot ovat 
antaneet muodon myös monille muista materiaalseita teollisesti valmistetuille versioille.

4. puunaulakko 

5. Latva, Mikko Laakkonen

6. Parru-narikka, Jouko Kärkkäinen 

7. Vaatenaulakko 169, Anna-Maija Jaatinen 

8. The Tree, Eero Aarnio 

9. Wolf den Coat Rack, Cantilever and Press 
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Yksi esimerkki ns. raa’asta puunkäytöstä on Suomessa Woodism työryhmä. Se koostuu muotoilijoista 
ja puusepistä ja valmistaa käyttöesineitä kaadetuista piha- ja puistopuista. ”Oksa, halkeama, erikoi-
nen syykuvio tai kaarnareuna voi olla inspiraation lähde muotoilulle. Nämä poikkeamat saavat näkyä 
lopputuloksessa, niistä syntyy esineiden yksilöllinen luonne. Hukkapuun käyttö, harkittu materiaalin 
työstö, ympäristöystävälliset pintakäsittelyaineet ja kestävä muotoilu tekevät Woodism-esineistä 
ekologisia.”77

Ekologinen ja eettinen ajattelu tuntuu, luonnollisesti, yhdistävän tämän tyyppisiä tekijöitä. Mikko 
Pöllänen kuvailee löhtökohtiaan yrityksen Lösung kotisivuila näin: ”LÖSUNG on ratkaisuni kysy-
myksiin: Miten on elettävä? Mitä on tehtävä? Suunnittelen ja valmistan jokaisen LÖSUNG-tuotteen 
antaumuksella”.78

Esineitä, joissa puuta on käytetty mahdollisimman vähän prosessoituna löytyy runsaasti. Se, millä 
tavoin puuta käytetään kuitenkin vaihtelee. Kategoriointia voisi jatkaa loputtomasti, kun ihan tavalli-
sesta pöklkystäkin löytyy vaikka kuinka monta variaatioita:

10. pöytä/jakkara, Mikko Pöllänen  

11. Kekkonen, Tapio Anttila

12. Halkola, Markku Tonttila

13. Vanhanen, Markku Tonttila ja Tapio Anttila 

14. Woodism –pölkky 

15. Paalu, Markku Tonttila 

16. Korpi, Woodism 

77 www.woodism.fi

78 http://www.losung.fi/mikko/
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Löytyy siis ihan pölkky vaan, pölkky, josta reunat särmätty, osiin sahattu pölkky, halkaistu pölkky…

Löytyy pölkyn johdannaisia:

17. Kiekko-jakkara, Eeva Lithovius

18. Palikka-rahi, Merita Soini, Tapio Anttila

19. Pulikka-sohvapöytä, Tapio Anttila

20. Vennamo-penkki, Tapio Anttila, Markku Tonttila 

21. Puolituinen-jakkara, Päivi Salenius  

Tästä voisi jatkaa vielä esimerkiksi katsomalla, missä osassa puu tuotteessa on, pintana vai rakentee-
na ja kuinka se on yhdistetty muihin materiaaleihin. 
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Ulkomaisista valmistajista on esimerkkinä vaikkapa italialainen Riva 1920. He käyttävät perinteisem-
pien puumateriaalien lisäksi materiaalinaan Venetsian käytöstä poistettuja tammesta valmistettuja 
laguunimerkkejä, joita kutsutaan nimellä Briccola ja Uudesta Seelannista löydettyjä, soihin 
hautautuneita Kauri-puita. Nämä Kauri-puut ovat hautautuneet maahan jopa 50 000 vuotta sitten 
ja säilyneet näin koskemattomina. Ne ovat maailman suurimpia puunrunkoja.79 Riva 1920 poikkeaa 
suomalaisista verrokeista juuri siinä, että sen esineet voidaan materiaalien harvinaisuuden vuoksi 
luokitella nk. luksustuotteiksi. 

79 http://www.riva1920.it/en/home/

22. Kauri pöytä Renzo Piano
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23. Briccola pöytä, Claudio Bellini
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6. MAAILMANTUSKAA
 
 Hän on puu jossa ei ole turhia oksia.
            Paavo Haavikko

Rouva Ellinor Ivalo kirjoittaa vuonna 1911 Kotitaide-lehdessä:”...Sen tähden tahtoisin teroittaa 
mieliinne: älkää ostako koteihinne mitään koriste ja ylellisyystavaraa, ennen kuin tarkoin olette 
miettineet, mitä sillä teette, mihin te sen sijoitatte, miten se ympäristöönsä sopii ja – ennen kaikkea: 
ettekö lainkaan tule toimeen ilman sitä…”80. 90 vuotta tämän kirjoituksen julkaisemisen jälkeen, 
omilta teinin maailmanparannusvuosiltani mieleeni on jäänyt kytemään se ainainen maailmantuska, 
että lisää tavaraako tähän maailman kaivataan. Tavaraa, jotta voidaan muuttaa kotimme uusimman 
sisustustrendin mukaisesti, kun muuten tulee elämään tyhjiö? Onhan minulle opetettu, että uusia 
huonekaluja pitäisi tehdä, jotta samanaikaisesti huonommin muotoillut ja valmistetut syrjäytyisivät 
tieltä, mutta jotenkin tässä maailmantilanteessa epäilen tämän logiikan toimivuutta. Ajattelen 
kuitenkin, että kun tiedän missä suunnittelemani esine valmistetaan, ketkä työn tekevät ja mistä 
materiaalit tulevat, pystyn kontrolloimaan ainakin omaa osuuttani tavarapaljoudesta. 

Olenko nyt siis niin sanottu itsekäs muotoilija, joka muotoilee omista lähtökohdistaan? Aivan 
varmasti sitäkin. Kukapa muotoilija ei olisi? Kuitenkin jos lähdetään pelkästään sosiaalisista lähtö-

80 ks. Kupke 2008: 181
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kohdista meidän pitäisi toteuttaa Papanekin käsitystä muotoilusta ongelmien ratkaisuna. Hänen 
mukaansa muotoilijan on ymmärrettävä, mitä ongelmia on olemassa ja ”keksiä” sellaisia ongelmia, 
joita muut eivät ole huomanneet81. Vaikka Papanekin kirjassa on paljon edelleen ajankohtaista on se 
paikoin melkoista aatteen paloa. 70-luvusta on jo sen verran aikaa, että rohkenen epäillä suurimman 
osan kalusteilla ratkaistavista ongelmista olevan jo ratkaistu. Järkiperäinen ja systemaattinen muo-
toilu alkoi tiedostavalla 60-luvulla kiinnostaa muotoilumaailmaa. Mm. Royal College Of Art käynnisti 
muotoilun tutkimuksen osaston, jonka johtajana toimi Bruce Archer. Hänen artikkelisarjastaan 
Systematic method for designers (1963-64) on peräisin termi ”muotoilu-ajattelu”.  Hänen mukaansa 
muotoilu lähtee ongelmasta, jonka ratkaisemiseen tarvitaan materiaalinen artefakti, mutta johon 
kuuluu myös luova askel. Tällainen systematisointi aiheutti kritiikkiä, jonka mukaan muotoilu ei ole 
lineaarisesti etenevä prosessi eikä kaikkia ratkaisuja voi perustella faktoihin nojaten. Muotoilun
katsottiin olevan kaventumassa ja yksipuolistumassa.82 

81 Papanek 1973: 165

82 Vihma 2008a: 132
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7. SATTUMA JA VALINTA

-Hyvää päivää, rouva pihlaja, sanoi Illusia kohteliaasti.
-Hyvää päivää, vastasi pihlaja kähesti. - Rouva tai herra, miten te vain tahdotte, 
se jatkoi. - Minulla on kyllä hede- ja emikukat samassa puussa, tai tarkemmin
sanotuuna; heteet ja emit ovat samassa kukassa.
       Yrjö Kokko

Kun esittelin aiheeni ensimmäistä kertaa työnimellä PUU – materiaalin muoto, minulle pidettiin 
pienimuotoinen puhe muodon materiaalista. Siis siitä, että kun sinä nyt olet muotoilija ja päätät, 
minkä muodon esineellesi haluat, valitset juuri siihen sopivan materiaalin. Minut oli ymmärretty 
täysin väärin! Halusin nimenomaan kaivaa esille muodon tietystä materiaalista. Ja ei, en nyt puhu 
myöskään materiaalilähtöisestä muotoilusta, joka myöskin on tietysti hyvä tapa lähestyä muotoi-
luongelmaa. Että käytettään tiettyä materiaalia juuri sille ominaisella tavalla juuri siellä, mihin se 
parhaiten soveltuu. Halusin näyttää puun muodon, ja kyllä vaan, ihan sama mikä puulaji, kunhan se 
oli juurista kannon kautta latvaan asti puu. 

Koulun puupajalla hakeuduin jostain syystä aina jämälavoille ja roskiksille penkomaan. Tuntui pahal-
ta ottaa kokonainen lankku, silpoa se katkaisusahan, vannesaha, tasohöylän, oikohöylän, sirkkelin 
ja vielä minkä kautta lopulta milloin miksikin (usein liimalevyksi tai muuten vain suorakaiteen 



      45

muotoiseksi kappaleeksi). Mitäpä, jos ottaisinkin ihan vain palan puuta ja katsoisin, mikä muoto siinä 
oli jo valmiiksi?

Tässä kohdassa sattuma ja toisaalta valinta ottavat itselleen pääroolit ja ne kulkevat koko prosessin 
käsikädessä. Minä toimin muotoilijana ikään kuin ohjaajan asemassa. Elämä on sattumia ja epäilen, 
että pisimmällekin viedyssä muotoiluprosessissa sillä on oma paikkansa, valinnoista puhumattakaan. 
Tämän opinnäytetyön produktiivisessa osassa sattuma ja valinta olivat paikalla ensimmäisen kerran 
puun valinnassa saadessani kutsun vastakaadetun haapapuun sahauspaikalle. Kiertelin katselemassa 
valtavia rungonpaloja ja mietin, mitä minä niissä näen. Sattumaa oli siis jo tuon kyseisen puun 
sattuminen tielleni ja sen sahauskohdat. Valinnan tein minä: tuosta tuollainen pala ja tuosta tuollai-
nen. Seuraava paikka oli enemmän metsän puolella, jossa latvusto oksankäkkyröineen vielä makasi. 
Sieltä valitsin auton perälle valikoiman potentiaalisia muotoja.

Victor Papanek kirjoitti 1970- luvulla kirjassaan Turhaa vai tarpeellista, kuinka luonnonmuotojen 
näkeminen muotoiluna on niihin omien arvojemme keinotekoista soveltamista. Kyseisen kirjan 
julkaisun aikaan koneellistuvan suunnittelun yleistyminen johti kuitenkin nimenomaan sattuman 
tavoitteluun, koska uskottiin, että siihen koneet eivät pysty.83  

83 Papanek 1973: 165, 22, 61
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8. PUUSTA LUONNOSTELTU

Henkarit
Nämä näin heti valmiina, kun katselin kaadettuja puita sahauspaikalla. Juuri oikea muoto oli jo 
olemassa, olkapäät näkyvillä, se piti vain irroittaa esiin.  Helpomin sanottu kuin tehty: moottorisahan 
terä meinasi loppua kesken, vaikka rungosta sahattiin irti vain osa. Kaadettu haapa oli valtava! 
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Jalkalampput
Tein kaksi jalkalamppua, joiden muotoiluprosessin lähtökohdat olivat hyvin erilaisia. 

Jalkalamppu 1 oli näistä töistä divaanin jälkeen pisimmälle etukäteen mietitty. Sen muotoilu lähti 
saamastani lasikuvusta ja sitä kautta jalasta, joka halkaisijaltaan olisi mahdollisimman lähellä lasiku-
vun halkaisijaa. Jalka on myös ainut täsmäkaato näissä töissä: menin metsään, etsin haavan rungon, 
joka olisi sopivin tähän tarkoitukseen ja kaadoin sen. Halusin säilyttää rungon runkona ja ajaa siihen 
ainoastaan uran johtoa varten. Mallasin kupua jalkaan, mutta kyllä se vähän ilmaa vaati väliin ja 
vähän pinta-alaa lattiaa vasten painovoimaa jakamaan.  Näitä tekee mieli tehdä lisää erilaisilla 
varjostimilla tai lasikuvuilla. 

Jalkalamppu 2 lähti myöskin kuvusta, mutta ensin piti päästä kupuun asti. Se syntyi sattumalta 
henkarien kautta. Haapa on valtavan kuituista ja kun sen leikkaa ohueksi se tuntuu suorastaan 
joltakin keinotekoiselta vaahtomateriaalilta. Se myös imee valtavasti vettä! Sen taivuttaminen pelkän 
veden avulla onkin todella innostavaa. Pari ohuinta henkariaihiota taivuttaessani huomasin niiden 
muistuttavan erehdyttävästi uudisraivaajanaisten myssyjä, enkä voinut vastustaa kiusasta vaan tein 
toisesta niistä työnimellä uudisraivaajamummolamppu -kulkevan valaisimen.
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Kahvat
Näitä voisin tehdä vaikka kuinka paljon. Eri puulajeja halkomalla, yhdistettynä erilaisiin kiinnitysme-
netelmiin ja siten myös materiaaleihin. Halkaisu, valinta ja sisuksien paljastuminen on tässä sellaista, 
jota voisi jatkaa loputtomiin. 
Kahva 1 on haapaa, joka kahtia halkaistuna ja kierretangolla yhdistettynä joustaa kädessä.
Kahva 2 on lehtikuusta. Rungosta lohkaistu pala sopii käden muotoon.
Kahva 3 on halkaistu pähkinäpensaan oksa, jonka sisus on vain niin kaunista!
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Lankku
Lankku-divaani syntyi alunperin kurssille, jonka tehtävänantona oli tehdä itselle sopiva, kaksois-
kaarevaa muotoa hyväksikäyttävä divaani. Sellaistahan minulta ei tullut. Tykästyin siinä määrin 
muotopuristetta varten tekemääni muottiin, että divaanista ei kaarevaa osaa löytynytkään. Leveästä 
kuusilankusta tein kapean ja kulmikkaan divaanin, joka –ehkä jonkun mielestä kovasta ulkonäöstään 
huolimatta- oli miellyttävä maata ja toisaalta sitä käytettäessä katosi oikeastaan kokonaan loikoilijan 
alle näkymättömiin. Myöhemmin alkuperäisen Lankun oltua näyttelykierroksella sain yhteydenoton 
Norjasta, jossa uusi pieni, By Corporation, yritys halusi ottaa sen valmistukseen. Sitä varten teimme 
jonkun verran tuotekehitystä varsinkin metallijalan suhteen ja pehmeämpi, mutta myös lämpimämpi 
kuusilankku vaihtui kestävämpään koivuun.
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Naulakot
Naulakko, tarvitseeko muuta sanoa? 
Oksasta tai oksista tehty naulakko on var-
masti perinteisimpiä esimerkkejä puun 
käytöstä. Kuinka monelta kesämökiltä ei 
löydy jonkun seinään kiinnittämää oksaa, 
joka toimii naulakkona? Menneenä 
kesänä löysin kirpputorilta myynnistä 
kopallisen tällaisia naulakoita. En ostanut, 
kun olin juuri itse tehnyt.

Naulakko 1 on tästä sarjasta se pelkkä 
oksanhaara. Seinään kiinnitys tapahtuu 
alhaalta oksan läpi ruuvaamalla ja ylem-
pää narulla seinään jännittämällä. Kuka 
muka on määrännyt, että naulakon tulee 
olla jonkun tietyn kokoinen?

Naulakko 2 on pienempi oksanhaara 
kahtiahalkaistuna ja yhteen liimattuna. 
Pieni tuulettaja!
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Pöydät
Pikkupöydät näin myös jo rungon osaa tarkastellessani. Kohta oli jostakin jo hieman ylempää puusta 
ja tässä puu jakaantuu selvästi kahteen oksaan. Jostain syystä tämä kohta oli herkempi halkeamaan.  
Tässäkin kohtaa sattuma pääsi vaikuttamaan. Puu oli sen verran iso, että sitä vannesahalla halkais-
tessani pääsin rankaisemaan terää koko pituudelta. Tuloksena on hieman joka suuntaan kaarevat 
pyödän kannet. Kansiaihioiden sahausta seuraava päivänä niihin oli jo tullut läpihalkeamia. Tämä 
siitäkin huolimatta, että vein ne samantien ulos kosteaan. Lisää halkeamista välttääkseni öljysin ne 
samantien parafiiniöljyllä ja kuljetin ystäväni luo kosteaan kellariin välttääkseni lisää halkeamista. 
Jalat ja sarjat pöytiin syntyivät pyöreästä puurimasta.
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Seinävalaisimet

Kuorivarjostimet
Ajatus haavan kuoren käyttämisestä heräsi jo muutama vuosi sitten puustudiossa Fiskarsissa. Kurssin 
alussa kaadoimme ison haavan ja kaikki saivat sitten käyttää siitä, mitä halusivat. Minä päädyin 
kuoreen. Tuoreesta haavasta lähtee kuori helposti irti ja kun se on vaan niin todella kaunista: 
harmaan sävyt yhdistettynä rungossa kasvavan sammaleen kirkkaisiin keltaisiin ja vihreisiin väreihin. 
Siellä istuin, ladon ovella viikon ja kuorin puuta ja ohensin sitä kaapimalla taltalla märkiä sisuksia. 
Lopputuloksena oli aavistus jonkinlaisesta valaisimesta, mutta ei mitään valmista. Seurattuani 
noiden kuorien kuivumista ja vanhenemista huomasin, että intensiiviset värit eivät juurikaan muutu 
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ja kerran kuivettuaan kuorikaan ei enää sen kummemmin elä ja kipristele. Opinnäytetyöni pajatyös-
kentelyvaihetta aloittaessani en malttanut olla palaamatta takaisin kuorimispuuhiin. Paksujen 
rungonkohtien osalta sanoisin jopa nylkemispuuhiin. Koska muuhun en sitä toimenpidettä osaa 
verrata. Tein Kuorista lopulta seinävalaisimia.

Taivutettu varjostin
Uudisraivaajamummovalaisin sai tästä kaverikseen seinäversion.
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Pölkkytuolit
Kaikkein suurimman rungonpalan pyysin moottorisahamiehes, Taito Helenin sahaamaan vain kahtia. 
Se myös pysyi pisimpään koskemattomana. En osannut päättä, mitä siitä tekisin. Lopulta en voinut 
vastustaa omaa versiotani pölkkytuolista. Nekin vein varmuuden vuoksi veljeni ulkovarastoon 
kesäksi kuivumaan. Lopputuloksena kostean kesän jäljiltä oli sinistymistä pinnassa. Haitannooko 
tuo mittään? Kulmat on vannesahalla pyyhkäisty suurinpiirtein samoiksi ja istuinten ja selkänojien 
kiinnitys on puutapeilla.
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METSÄÄN MENI!
Välillä meni pieleen: tuolin runko olisi syntynyt yhdestä pitkästä osasta. Pitihän sitä nyt kokeilla, kun 
takajalka-selkänoja –kappale oli niin oikean muotoinen. Valitettavasti näitä luonnoksia tehdessä 
pitäisi onnistua kerralla ja tässä tapauksessa niin ei käynyt. 
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9. JOHTOPÄÄTÖKSET

Lähtiessäni tekemään opinnäytetyötäni minua jaksettiin useasti muistuuttaa: ”sinä olet muotoilija ja 
tämä on muotoilun opinnäytetyö”. Tästä syystä jätin enemmän puusepän ja käsityöläisen ammattiin 
kuuluvia teknisiä asioita pois rajaukseni piiristä. Kuitenkin juurikin muotoilun määrittelyn vaikeus 
velvoittaa minut mielestäni pohtimaan kaikkia tässä työssä esiintyviä kysymyksiä. 

Joku voisi olla sitä mieltä, että muotoilun raja kulkee tällaisissa käsittelemissäni ”raakapuuesineissä” 
juuri detaljeissa ja kenties materiaaliyhdistelmissä. Itse olen kuitenkin päätynyt työni edetessä 
erilaiseen johtopäätökseen. Kysymykseen, mitä muotoilu on tuskin löytyy tyhjentävää vastausta, 
mutta itselleni se on lähinnä keksimisen, löytämisen ja ajatuksen jalostamisen iloa.

Taideteolliseen korkeakouluun pyrkiessäni minulta kysyttiin haastattelussa, miksi luulen saaneeni 
pääsykoetehtävistä niin erilaisia pisteitä. Tähän vastasin suoraan sen johtuvan siitä, että en oikein 
osaa piirtää. En osaa vieläkään. Toki pystyn luonnostelemaan ideani paperille. Kuitenkin tunnen, 
että minulle ominaisempi tapa tehdä on käydä käsiksi suoraan tehtävään ja luonnostella materiaalin 
avulla. Tehdessäni tähän opinnäytteeseen liittyviä luonnosteluja, ryhdyin miettimään, mikä oikeas-
taan on hahmomallin ja tekemieni esineiden ero. Kaikissa se ei ollutkaan yhtä selvä. Pääsääntöisesti 
ero on selkeästi se, että näitä esineitä tai luonnoksia ei voi harjoitella. Minulla ei ole identtisiä kap-
paleita, joilla kokeilla erilaisia vaihtoehtoja. Ne ovat kaikki sitä, mitä ne ovat. Jos jokin menee pieleen 
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on esinettä kertakaikkiaan muutettava tai unohdettava koko juttu. Tästä käy esimerkkinä tuoliyritel-
mäni. Koska kokeilemani liitos ei toiminut, oli aihio kertakaikkisen pilalla. Toki metsään menemällä 
varmasti löytyisi samankaltainen oksa, jossa mutka olisi oikeanlainen tarkoitukseeni, mutta sitähän 
se luonnostelu on. Seuraavan kerran, kun sellainen oksa tulee vastaan tiedän jo paremmin. 
Jotkut luonnoksistani ovat helpommin toistettavissa kuin toiset.  Tässä painotan sanaa toistettavissa, 
koska juuri samanlaisia ei tule. Toki teknisempiä yksityiskohtia voi toistaa, mutta puun muoto silti 
vaihtuu. Esimerkiksi Lankku-divaani on tilattavissa, mutta lankun olemus kuitenkin aina vaihtelee, 
vaikka rakenne itsessään pysyy samana. Myös jalkalamppu 1 on toistettavissa, kenties erilaisilla 
kuvuilla, ja sitä ainakin aion viedä eteenpäin tulevaisuudessa. Sitten on vaikeampia puun muotoja, 
joiden toistaminen on mahdotonta ja turhaakin, koska maailman puut ovat täynnä muotoja, jotka 
kaikki ovat oikeaan paikkaan sijoitettuna yhtä käyttökelpoisia ja kauniita.



      61

10. LÄHDELUETTELO

Ahola, Jussi (1980) Teollinen muotoilu. Espoo: Otakustantamo.
Dormer, Peter (toim.) (1997) The Culture of Craft. Manchester: University Press.
Facta-tietosanakirja (2006). Espoo: Weilin + Göös
Flusser, Vilém (1999) The Shape of Things : A Philosophy of Design. Lontoo: Reaktion Books
Franck, Kaj (1978). Muotoilijan tunnustuksia. Ornamo-lehti 1978. Helsinki: Ornamo).
Granö, Veli & Heikkilä-Palo, Liisa & Honkanen, Martti & Kallioinen, Raija & Pirtola, Erkki & Vapaasalo, 
Tapio (toim.) (2000) Itse tehty Elämä – ITE. Helsinki: Maahenki.
Greenhalgh, Paul (1997) The history of craft. Teoksessa Peter Dormer (toim.) The Culture of Craft. 
Manchester: University Press, 20-52.
Heinänen, Seija (2006) Käsityö-taide-teollisuus : näkemyksiä käsityöstä taideteollisuuteen 1900-lu-
vun alun ammatti- ja aikakauslehdissä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
Kalha, Harri (1997) Muotopuolen merenneidon pauloissa : Suomen taideteollisuuden kultakausi : 
mielikuvat, markkinointi, diskurssit. Helsinki: Suomen historiallinen seura. 
Knuuttila, Seppo (toim.) (2002) ITE rajoilla. Helsinki: Maahenki Nykykansantaiteen vuosikirja 1.
Korvenmaa, Pekka (2009) Taide & teollisuus : Johdatus suomalaisen muotoilun historiaan. Helsinki: 
Taideteollinen korkeakoulu
Kosonen, Markku (2008) Taide ja käsityö muotoilussa. Teoksessa Susann Vihma (toim.) Suomalai-
nenmuotoilu. Osa 1, Käsityöstä muotoiluun. Espoo: Weilin + Göös, 264-287.
Kosonen, Markku (2008b) Puuta veistämässä. Teoksessa Puu Veistäjän käsissä : suomalaista kuvan-
veistoa 1950-luvulta 2000-luvulle (2008). Espoo: EMMA – Espoon modernin taiteen museo, 45-49.
Kupke, Riitta-Kaarina (2008) Varhaisia kansainvälisiä ihanteita. Teoksessa Susann Vihma (toim.) 
Suomalainen muotoilu. Osa 1, Käsityöstä muotoiluun. Espoo: Weilin + Göös, 160-189.
Kupiainen, Jari (2002) Itse tehty toimijuus: miten taidejärjestelmä ja yhteisöllinen luovuus voivat 
tukea toisiaan. Teoksessa Seppo Knuutila (toim.) ITE rajoilla. Helsinki: Maahenki, 48-50. Nykykansan-
taiteen vuosikirja 1.
Lindgren, Liisa (2008) Käsitettävän maailman kuvia. Teoksessa Puu Veistäjän käsissä : suomalaista 
kuvanveistoa 1950-luvulta 2000-luvulle (2008). Espoo: EMMA – Espoon modernin taiteen museo, 



       62

11-15.
Maizels, John (2002) Ulkopuolinen taide: aina ja kaikkialla. Teoksessa Seppo Knuutila (toim.) ITE 
rajoilla. Helsinki: Maahenki, 10-11. Nykykansantaiteen vuosikirja 1.
Metcalf, Bruce: (1997) Craft and art, culture and biology. Teoksessa Peter Dormer (toim.) The Culture 
of Craft. Manchester: University Press, 67-82.
Mykkänen, Juri (2008) Teoksessa Susann Vihma (toim.) Suomalainen muotoilu. Osa 2, Esineistä 
teollisuustuotteiksi. Espoo: Weilin + Göös, 168.
Mykkänen, Juri (2009) Teoksessa Susann Vihma (toim.) Suomalainen muotoilu. Osa 2, Esineistä 
teollisuustuotteiksi. Espoo: Weilin + Göös, 200.
Määttänen, Pentti (2012) Taide Maailmassa : pragmatistisen estetiikan lähtökohtia. Helsinki: Gaude-
amus.
Pallasmaa, Juhani (1987) Metsän arkkitehtuuri. Teoksessa Puun Kieli : puu Suomen veistotaiteessa, 
muotoilussa ja arkkitehtuurissa. Helsinki: Suomen rakennustaiteen museo, 17-23.
Papanek, Victor (1970) Turhaa vai tarpeellista.  Helsinki: Kirjayhtymä
Puun Kieli : puu Suomen veistotaiteessa, muotoilussa ja arkkitehtuurissa (1987). Helsinki: Suomen 
rakennustaiteen museo. 
Puu Veistäjän käsissä : suomalaista kuvanveistoa 1950-luvulta 2000-luvulle (2008). Espoo: EMMA – 
Espoon modernin taiteen museo.
Saarep, Sigrid (2002) Vapaatyylinen arkkitehtuuri. Teoksessa Seppo Knuutila (toim.) ITE rajoilla. 
Helsinki: Maahenki, 24-26. Nykykansantaiteen vuosikirja 1.
Saha, Hannu (2002) Miksi kansa luo? Teoksessa Seppo Knuutila (toim.) ITE rajoilla. Helsinki: Maahen-
ki, 56-61. Nykykansantaiteen vuosikirja 1.
Salmi, Hannu (2008) Intohimoa ja Aatteita. Teoksessa Susann Vihma (toim.) Suomalainen muotoilu. 
Osa 1, Käsityöstä muotoiluun. Espoo: Weilin + Göös, 46-97.
Salo, Erja (2002) Elinympäristö fantasiataiteena – Alpo Jaakolan Patsaspuisto Loimaalla. Teoksessa 
Seppo Knuutila (toim.) ITE rajoilla. Helsinki: Maahenki, 15-18. Nykykansantaiteen vuosikirja 1.
Sarjas-Korte, Salme (1987) Puujumalainen. Teoksessa Puun Kieli : puu Suomen veistotaiteessa, 
muotoilussa ja arkkitehtuurissa. Helsinki: Suomen rakennustaiteen museo, 7-11.
Sederholm, Helena (2002) Taiteen rajat. Teoksessa Seppo Knuutila (toim.) ITE rajoilla. Helsinki: 



      63

Maahenki, 33-37. Nykykansantaiteen vuosikirja 1. 
Suhonen, Pekka (1987) Puu ja arkipäivän estetiikka.
Takala-Schreib, Vuokko (2000) Suomi Muotoilee : unelmien kuvajaisia diskurssien vallassa Helsinki: 
Taideteollinen korkeakoulu. Teoksessa Puun Kieli : puu Suomen veistotaiteessa, muotoilussa ja 
arkkitehtuurissa. Helsinki: Suomen rakennustaiteen museo, 12-16.
Valjakka, Timo (2008) Kuvataiteen ja muotoilun rajapinnalla. Teoksessa Susann Vihma (toim.) Suo-
malainen muotoilu. Osa 1, Käsityöstä muotoiluun. Espoo: Weilin + Göös, 218-239.
Vihma, Susann (2008a) Ornamentti ja kuutio. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.
Vihma, Susann (toim.) (2008b) Suomalainen muotoilu. Osa 1, Käsityöstä muotoiluun. Espoo: Weilin 
+ Göös. 
Vihma, Susann (toim.) (2009) Suomalainen Muotoilu. Osa 2, Esineistä teollisuustuotteiksi. Espoo: 
Weilin + Göös.

INTERNET LÄHTEET (19.8.2015)
http://fullgrown.co.uk/
www.woodism.fi
www.losung.fi
www.riva1920.it/en/home/

KUVALÄHTEET
s. 2  Kostaja: Sanelma Hihnala
s. 7 Metsä: Sanelma Hihnala
s. 9  Kain Tapper, Surumarssi: http://ehtiihanpariisiin.keskisuomentaide.fi/wp-content/up  
 loads/2015/02/Tapper-surumarssi.jpg
s. 10  Metsä: Sanelma Hihnala
s. 19 Viktor Papanek...
s. 22  Kalakukko: John Short: http://swallowmagazine.com/mutual-appreciation/
s. 23 Risukko: Sanelma Hihnala
s. 28  Tapio Wirkkala, Ultima Thule: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/31/0b/d8/310b 



       64

 d856cfbdd462f904286d916b1787.jpg
          Mauno Hartman, Pali: http://asiakas.devnet.fi/www.muotka.fi/tiedostot/hartman_pali.jpg 
           http://www.playgroundmag.net/bbtfile/6_20150505vCnAPC.jpeg
s.31  Elis Sinistö: http://www.domnik.net/photos/kuvia/000/img/011/62.jpg
 Alpo Jaakola: https://c2.staticflickr.com/2/1228/821692448_ffdcb36704_b.jpg
s.33  1.Savupirtti: http://www.kansallismuseo.fi/fi/Image/16818/savupirtti-1800-luvun-alusta-jaak 
 kimasta-.jpg
 2.Kalajakkara: Sanelma Hihnala
 3. Stooli: Sanelma Hihnala
s.35 4. http://www.beautyoflife.fi/2014/01/diy-puunaulakko.html
 5. http://www.aerodesignfurniture.fi/latva/kuvat/tuotteet/LATVA_WALL_white_high_res.jpg
 6. http://www.woodism.fi/media/tuotteet/image35.jpg
 7. http://www.artek.fi/fi/products/other/225
 8. http://www.designeeroaarnio.com/The-Jewellery-Tree
 9. http://cargocollective.com/cantileverandpress/wolf-den-coat-racks
s.37 10. http://www.losung.fi/items/poyta-jakkara-table-stool/
 11. http://www.woodism.fi/pages/gallery/kekkonen85.php
 12. http://www.woodism.fi/pages/gallery/halkola107.php
 13. http://www.woodism.fi/pages/gallery/vanhanen108.php
 14. http://www.woodism.fi/pages/gallery/poelkky18.php
 15. http://www.woodism.fi/media/tuotteet/image104.jpg
 16. http://www.woodism.fi/pages/gallery/korpi97.php
s.39 17. http://www.woodism.fi/media/tuotteet/image26.jpg
 18. http://www.woodism.fi/media/tuotteet/image37.jpg
 19. http://www.woodism.fi/media/tuotteet/image127.jpg 
 20. http://www.woodism.fi/media/tuotteet/image114.jpg
 21. http://www.woodism.fi/media/tuotteet/image93.jpg
s.40 22. http://image.architonic.com/img_pro2-1/109/6024/KAURI_Table_01_br.jpg



      65

s.41 23. http://www.archiproducts.com/en/products/45001/briccole-briccola-wood-console-tab 
 le-venice-riva-1920.html
s.43 Kaatopaikka: http://kuvat.uusisuomi.fi/sites/default/files/kuvat/kaatopaikka.jpg
s.45-46, 58-60 Sanelma Hihnala
s.46-57, 69 Jan Ijäs, Sanelma Hihnala

Kaunokirjallisuus:

Paavo Haavikko, 1976, Viiniä, Kirjoitusta 
Aleksis Kivi, 1870, Seitsemän veljestä
Yrjö Kokko, 1944, Pessi ja Illusisa
Kirsi Kunnas, 1956, Tiitiäisen Satupuu
Pentti Saarikoski, 1961, Maailmasta
Zacharias Topelius, 1930, Lukemisia lapsille



       66

LANKKU
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