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TIIVISTELMÄ 

Taiteen maisterin opinnäytteeni Ihana pieni koti sisältää kaksi osaa; taustatutkimuksen ja produktion. 

Opinnäytteessä kartoitan pienten tilojen erityispiirteitä ja sen pohjalta suunnittelen tuotteet pieneen 

tilaan. 

Tutkimuksen avulla olen syventänyt osaamistani suunnittelijana tässä päivässä ja kartoittanut mitkä 

ovat ihmisten tarpeet pientä kotia sisustaessaan. Tutkimuksessa olen perehtynyt nykypäivän 

asumiseen, ja kasvavaan pienasumisbuumiin ja pienten kotien sisustamisen ongelmakohtiin. Tutkin 

myös sisustamisen ja asumisen historiaa, ja erityisesti sodan jälkeistä aikaa, jolloin suomalainen 

muotoilu eli kulta-aikaa. Esimerkiksi Ilmari Tapiovaara suunnitteli pientä kotia varten kevyen ja 

ilmavan Pirkka-kaluston jo vuonna 1955. Haastattelun avulla keräsin kokemuksia pienissä tiloissa 

asuneilta ihmisiltä. Kartoitin heidän toiveita ja tarpeita sekä ongelmakohtia pienessä tilassa 

asumisesta. 

Lisäksi olen perehtynyt opinnäytetteessäni ajan, paikan ja tilan käsitteisiin. Kirjallisuuden ja omien 

kokemuksieni avulla pohdin,  mikä on hyvä elinympäristö, miten väri, valo ja paikkakokemukset 

vaikuttavat asumisviihtyvyyteen. Miksi valitsemme tietyn paikan ja tilan asumistamme varten? 

Kuinka paljon siihen vaikuttavat intuitiiviset seikat tai lapsuuden maisemat ja kokemukset? 

Produktio- osassaassa suunnittelin malliston pientä kotia varten haastattelujen ja omien havaintojeni 

pohjalta. Yli kymmenen vuoden kokemukseni sisustustoimittajana on antanut vankan pohjan 

havannoida ympäristöä, mitä on ollut, on ja mihin suuntaan ollaan menossa asumisen ja sisustamisen 

osalta. 

Opinnäytetyön loppussa reflektoin asumisen historiaa, tätä päivää ja tulevaa. Olemmeko mahdollisesti 

palaamassa tuohon 1950-luvun niukkuuden ja keveyden aikakauteen?           
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1.Johdanto

” Olen työssäni aina pyrkinyt yhdistämään toden ja kauniin; 
mutta kun oli valittava jompikumpi, päädyin useimmiten 
kauniiseen”, Herman Weyl (Pallasmaa 2014, 161).

Taiteen maisterin opinnäytteeni ”Ihana pieni koti” sisältää kaksi osaa, kirjal-
lisen ja produktiivisen osan. Lähtökohtana lopputyöni kirjallisessa osuudessa 
oli perehtyä kotiin, tilaan, aikaan, paikkaan, tunnelmaan, valon sekä väreihin. 
Uskon, että näillä seikoilla on erityisesti merkitystä pientä tilaa sisustettaessa ja 
asuttaessa, sillä kaikki asiat ovat lähellä, näköpiirissä koko ajan niin sanotusti 
iholla.

Pyrin löytämään näkökulmia ja kartoittamaan ihmisten tarpeita, mikä on oleel-
lista ja tarpeellista pienessä kodissa. Yli kymmenen vuoden kokemus sisustus-
toimittajana antaa hyvää kokemuspohjaa ja näkökulmaa, missä mennään ja 
mitä tarvitaan.

Opinnäytteeni pohjautuu henkilökohtaisiin havaintoihini ja ongelmiin, sekä 
ajassa selkeästi pinnalla olevaan ilmiöön. Työssäni yhdistyy oma kiinnostukseni 
ja havaintoni pienen tilan sisustamisesta, ongelmat, joihin itse olen törmän-
nyt sekä ajan henki ja suuntaus. Kartoitan myös ihmisten kokemuksia pienissä 
tiloissa asumisesta. 

Ilmari Tapiovaara suunnitteli Pirkka-kaluston pieneen tilaan, jo vuonna 1955.
Nykyään on kaikkea tarjolla, mutta asunnot pienenevät, tilaa on yhä vähem-
män. Tavaraa tarvitaan vähemmän. Entäpä jos ihminen haluaa tulla toimeen 
vähemmällä tavaramäärällä kodissaankin, vain muutamalla huonekalulla ja 
sisustusesineellä. Mitä ne voisivat olla?  

Tutkimuksen minussa herättäviä ajatuksia käsittelen produktiivisessa osassa. 
Suunnittelen pienen kodin tarpeisiin tuotteita peilaten haastatteluista saamiani 
vastauksia omiin havaintoihini nykypäivän tarpeista ja mitä ajassa nyt tapah-
tuu.  
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2. Opinnäytteen taustaa
2.1 Aiheen valinta ja rajaus

”Asumme fyysisissä tiloissa, mutta asutamme myös mentaalisia rakennelmia 
ja mielikuvia” (Juhani Pallasmaa 2014, 120).

Tutkin opinnäytteessä kodin merkitystä, tarpeita ja tunnelmia. Mikä tekee kodista kodin, 
huonekalut vai jokin ihan muu, tunne tai tunnelma, lapsuuden maisemat ja kokemukset? 

Opinnäytteen alkupuoellla perehdyn asumisen historaan ja heijastelen sitä tähän päivään. 
Ollaanko palaamassa tuohon niukkuuden ja vähän tavaran aikakauteen. Konmari- buumi 
on ainakin yksi osoitus tästä.

Pohdin myös millainen on hyvä tila? Miten paikat ja tilat muovaavat meitä ja vaikuttavat 
mieleemme? Miksi johonkin tilaan astuessa tunnet tulleesi kotiin tai jokin tila saa sinut 
melkein voimaan pahoin? Mikä on värin vaikutus tilassa tai ihmisen mielessä. 

Kiireisessä ja kovenevassa maailmassa, koti mielletään usein turvalliseksi pesäksi, paikak-
si, jossa voidaan ladata akkuja. Koti on nähty omana pesänä ja suojapaikkana kovassa ja 
pahassa maailmassa niin 1800- kuin vielä 1900- sekä 2010- luvulla. 2010-luvulla koteihin, 
sisustamiseen ja hyvään elinympäristöön panostetaan yhä enemmän. Pidetään tärkeänä, 
että kodissa viihdytään ja voidaan hyvin. Hyvinvoinnin merkitys ihmiselle  on lisääntynyt 
yhä enenevässä määrin 2010-luvulle tultaessa. 

Koti ei ole vain katto pään päällä, vaan jotain paljon enemmän. Toisaalta ihmisillä on
myös rahaa käytössä enemmän kuin esimerkiksi viime vuosisadan vaihteessa ja heti toisen 
maailmansodan jälkeen. 

Mikä on nykyihmisen tarve asumisen suhteen? Onko lähtökohta enemmän käytännölli-
nen kuin esteettinen, kuinka paljon elämäntilanteet, taloudellinen tilanne, asunnon sijainti 
ja asumistrendit vaikuttavat? 

Opinnäytteeni loppupuolella perehdyn nykyisiin asumisen tarpeisiin ja suuntauksiin.  Pie-
niä koteja rakennetaan yhä enemmän ja kysyntä on valtavaa. Se tuo tullessaan suunnitteli-
jalle haasteen, miten ratkaista pienien kotien ongelmakohdat sisustamisessa ja asumisessa. 
Etenkin suurissa kaupungeissa ja pääkaupunkiseudulla asumisen hinta on kallista. Tontit 
ovat kalliita ja asuinneliöt päätä huimaavia. Ihmiset joutuvat asumaan yhä pienemmissä 
neliöissä. Yksinelävien määrä on myös lisääntynyt. Pääkaupunkiseudella niitä on 50% 
väestöstä.
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Kaupunkisosiologian professori Martti Kortteinen sanoo Helsingin Sanomissa 27.12 2015, 
miten kalliit asunnot ovat koko kansantalouden ongelma.  Henkilökohtaisesti uskon, että 
asuinneliöiden määrä henkilöä kohden tulee vain vähenemään. Osa rakennusliikkeistä on 
herännyt ongelmaan  ja ne ovat tuoneet markkinoille pienempiä asuntoja, talopaketteja 
ja muita asumisratkaisuja. Sodan jälkeen asuttiin pienissä asunnoissa ja tavaraa oli vähän. 
Ollaanko palaamassa tuohon aikaan? Onko mahdollista, että ihmiset haluavat vähentää 
vain tarpeelliseen, karsia kaiken turhan, kierrättää, antaa pois?

 Miten minä suunnittelijana pystyn vastaamaan tähän tarpeeseen?

2.2  Tutkimuksen lähtökohdat ja menetelmät

Opinnäytetyöni koostuu kirjallisesta osuudesta, suunnitteluosuudesta sekä produktiosta. 
Käytän tutkimuksessani kirjallisuutta, haastattelua, havainnointia ja itsereflektointia. 

Haastattelujen tarkoitus on kartoittaa ihmisten henkilökohtaisia tarpeita pienen kodin 
suhteen. Mitä, jos sinun pitäisi valita vain kahdeksan sisustusesinettä tyhjään asuntoosi, 
mitä ne olisivat? Voiko niin vähällä tulla toimeen? Kartoitan myös, mitä kokemuksia ihmi-
sillä on pienissä tiloissa asumisesta.

Fenomenologinen analyysi on laadullinen analyysimenetelmä, joka perustuu välittömien 
havaintojen tekemiseen ja tutkimuskohteesta saadun kokemuksen pohdintaan ja reflek-
tointiin.

Reflektoin myös historiallista kontekstia nykypäivään. Ollaanko palaamassa tuohon sodan 
jälkeiseen niukkuuteen niin asumisen tilojen suhteen kuin muotoilunkin yksinkertaista-
misen suhteen 2000-luvun runsaan muotokielen ja runsaan sisustamisen sijasta?

Haastattelujen pohjalta teen yhteenvedon sekä heijastelen vastauksia omassa produktiivi-
sessa osiossani. Suunnittelen tuotteita pieneen kotiin sekä oman kokemukseni pienasumi-
sesta, pitkän sisustustoimittajaurani että saatujen vastausten pohjalta.
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3. Asumisen & sisustamisen 
      historiallinen konteksti

Pienasuminen sai jalansijaa sotien jälkeen. Koti ja sisustaminen 
sekä sen kasvattava rooli nähtiin  tärkeänä yhteiskuntaelämää 
kannattelevana tekijänä. (Korvenmaa 2010, 84.) 
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3.1  Asumisen historiaa-
       ajallinen ja kulttuurinen konteksti
       ennen vuosisadan vaihdetta

Perinteisen asumisen tilat olivat monikäyttöisiä ja yhteisöllisiä. Talonpoikainen tupa on 
siitä tyypillinen suomalainen esimerkki. 1800-luvun porvasilliselle perheasunnolle oli taas 
ominaista toimintojen, asunnon julkisten ja yksityisten tilojen eriyttäminen, joissa keittiö 
piti olla erikseen, kuten myös vanhempien huone ja lastenhuoneet sekä sali edustamista 
varten. Asunto nähtiin enemmän edustustilana. Porvarisperheissä silloisen olohuoneen eli 
salin tuli olla paikka, missä isäntapari seurusteli vieraiden kanssa. (Aura 1982, 254.)

Kodin sisustaminen käynnistyi kulttuurisena ilmiönä osana 1800-luvun Euroopan suuria 
mullistuksia, kaupungistumista, teollistumista ja keskiluokan muodostumista. Kaupun-
gistuminen ja teollistuminen johtivat tuolloin tuotannon eriytymiseen, yksityisen erot-
tamiseen julkisesta ja perhekeskeisyyden lisääntymiseen. Koti on nähty omana pesänä ja 
suojapaikkana niin 1800-kuin vielä 1900- sekä 2010- luvuillakin. 1800-luvun loppupuoli 
sisustuksessa runsauden aikaa. Tauluja ja mattoja aseteltiin huoneisiin suuret määrät. Lat-
tiapinta saattoi täyttyä vieri vieressä olevista matoista ja pöytien alle aseteltiin neliömäiset, 
matot. Myös pöytäliinojen käyttö yleistyi arkikäytössä. (Aura, 1982, 254.)

1900-luvulle tultaessa keski-ja yläluokka saattoivat suunnata varallisuutensa, taidekäsitöi-
hin, sisustamiseen ja koriste-esineisiin. Kodin piiri oli se, jossa arkkitehtuurin ja taidekäsi-
työn kokonaisuudet pääsivät toteutumaan. Kodin toiminnallinen, tilallinen ja esineellinen 
jäsentäminen ei ollut yhdentekevää. Kodin ja kodissa toteutuvan perhe-elämän nähtiin 
pitävän yllä yhteiskunnaliista vakautta. (Korvenmaa 2010, 54, 111.) 

Koti-ihanteen ympärille kasvoi kulttuuristen merkitysten maailma, jossa asunnolla, sisus-
tuksella, esineillä, niiden järjestyksellä sekä hyvällä maulla oli oma paikkansa. Kiinnostus 
kotiin, perheeseen, perheen työnjakoon ohjasi keskustelua asumisen suuntaan ja sitä tuki 
myös voimakas kaupungistuminen. (Korvenmaa 2010, 84.) 

Helsinkiin rakennettiin 1800-luvun toisella puoliskolla asuinkerrostaloja. Töölö Helsingis-
sä on tästä hyvä esimerkki. Aluksi huoneistot olivat valtavia usein kahdella sisäänkäynnil-
lä, mutta myöhemmin näissä isoissa huoneistoissa saattoi asua monta eri perhettä. Tällä 
vuosikymmenenllä näitä valtavia huoneistoja on lohkottu pienemmeksi asunnoiksi. Palve-
luväen huoneista  on tehty pieniä yksiöitä. Pienempien huoneistojen rakentaminen yleistyi 
seuraavalla vuosisadalla sotien jälkeen.
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   ” Porvarisperheissä silloisen olohuoneen  tuli       
     olla paikka, missä isäntäpari seurusteli 
     vieraiden  kanssa” (Aura1982, 254).
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”Lattiapinta saattoi täyttyä vieri vieressä olevista 
matoista ja pöytien alle aseteltiin neliömäiset 
matot” (Aura 1982, 254).
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3.2 Sodan jälkeen pienet tilat ja 
       materiaalipula

Toisen maailmansodan jälkeen keskiluokkaistuminen alkoi näkyä  asumisen todellisuu-
dessa vähitellen. Ylemmästä työväestöstä ja porvaristosta muodostui keskiluokka. Se oli 
ryhmä jonka asumis-ja kulutustottumukset alkoivat ohjata yhteiskuntaa. Jo välirauhan 
aikana osa taideteollisesta tuotannosta oli päässyt elpymään. Esimerkiksi edellisenä syksy-
nä järjestetty asuntonäyttely päästiin järjestämään uudestaan jo vuonna 1940. (Korvenmaa 
2010, 149.) 

Sodan jälkeen näkyi  materiaalipula, mutta toisaalta aikakautta leimasi ripeä pakon edes-
sä tapahtunut jälleenrakennus. Ajan karuus ja niukat resurssit tuottivat toimivaa, joskin 
askettista sisustuskulttuuria ja jo sotia ennen alkanut kodin toiminnallisuuden parantami-
nen jatkui. (Korvenmaa 2010, 152.) Keittiöt rakennettiin tomiviksi kokonaisuuksiksi, jotta 
äiti pystyi tehokkaasti huolehtimaan kotitöistä ilman kodinhoitajaa.

Pienasuminen sai jalansijaa sotien jälkeen. Koti ja sisustaminen sekä  sen kasvattava rooli 
nähtiin  tärkeänä, yhteiskuntaelämää kannattelevana tekijänä( Korvenmaa 2010, 84). 
Ilmari Tapiovaara suunnitteli Pirkka-kaluston juuri pieneen tilaan sopivaksi vuonna 1955. 

Nyt korostui kodin harmonisoiva, perhettä yhdistävä ja maailman hälystä sekä yhteiskun-
nallisitakin ristiriidoista suojaava tekijä ja keskiluokkainen, kotiäidin hallinoima perhe-
keiskisyys ohitti patriarkaalis-matriarkaalisen, palvelusväkeä hyödyntäneen mallin, jonka 
seurauksena edustamista palvelleen salin ja herrainhuoneen sekä niihin kuuluvien huone-
kalujen tarve väheni. (Korvenmaa, 2010, 84.)

Asunnon tilanjaossa toimintojen erottelu keittiöön, makuuhuoneeseen jne. oli edelleen 
keskeisellä sijalla, mutta neliöitä oli käytössä vähemmän. Porvariston kodit pienenivät, 
mutta toisaalta työväestön kodit suurenivat.  Asuntojen pohjakaavat tehostuivat  ja yk-
sityisyys sai enemmän tilaa. Kaupunkielämässä kodin piti tarjota mahdollisuus lepoon.
Kerrostalohuoneistoissa oli jo aikaisemminkin etsitty uudenlaista tapaa hahmottaa keski-
luokkaista elämää. 

Rauhan tultua koteihin kaivattiin viihtyisyyttä ja ja mukavauutta. Kodin sisustus sai olla 
kevyt ja keskeneräinen, nopeasti muutettavissa kunkin perheen tarpeisiin sopivaksi ja  
käytännöllisyyden rinnalle nousi persoonallisuus. Kodin tuli olla  enemmän asukkaan-
sa näköinen eikä  niinkään porvariskodin statusnäkökulmasta sisustetun  koristeellisen 
edstuskodin. ( Korvenmaa 2010, 82.) Kevyet, modernit, hillityt vaaleaksi jätetyt koivu-
huonekalut tulivat markkinoille suomalaisten suunnittelijoiden Alvar Aallon ja  Ilmari 
Tapiovaaran myötä. Kotimainen edullinen materiaali ja Askon kyky tarjota mahdollisuus 
sarjatuotantoon mahdollistivat edullisemman hinnan tuotteille, jotta useammalla ihmisel-
lä oli varaa. ( Korvenmaa 2010, 186.)

”Modernismista tuli koko yhteiskuntaa uudistumista palveleva suunnittelukäytäntö. Se 
sidottiin arjen laadun ja toimivuuden kohottamiseen ja koti ja sen kalustaminen sekä toi-
minnallisuus oli pitkään taideteollisuuden keskeinen näyttämö” (Korvenmaa 2010, 83).
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” Ilmari Tapiovaaran Pirkka-kalusto sopi mitoiltaan hyvin kauden Ara-
va-säännöstellyn asuntorakantamisen niukkoihin tiloihin”-
 (Korvenmaa 2010, 196). 
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3.3  Asumisen ja arjen estetisoituminen 
Sotien jälkeen  1950-luvulla syntynyt ikäluokka oli valtava. Lähiörakentaminen alkoi, sillä 
asuntoja tarvittiin nopeasti ja paljon. Kaupungistuminen ja samalla kansaivälistyminen 
tapahtui nopeasti. 

1960- luvulle tultaessa kulutustavaroiden niukkuus muuttui niiden runsaudeksi ja ihmisil-
lä oli vara, mistä valita. Muovi-materiaalina valtasi markkinat. Kulttuuriradikalismi näkyi  
sisustamisen ohella itse huonekaluissa. 1950- luvun hillitty ja moderni muotoilu korvautui 
nyt vahvoilla väreillä ja muodoilla. (Kärnä-Behn 2011, 21.) Muovin ohelle nousi myös 
lasikuidun käyttö muotoilun materiaalina. Isot sohvaryhmät valtasivat olohuoneita, ns. 
”möhkösohvat”, jotka muotoilun ja alan kriitikot tuomitsivat jyrkästi( Korvenmaa 2010, 
248).

Tutkija Minna Sarantola-Weiss kirjoittaa 2011, kuinka 1960- ja 1970-luvun vaihteen 
kulutuskulttuurista puhutaan arjen estetisoitumisesta ja kuinka kuluttaminen  kasvoi ja 
muodostui yhä hallitsevammaksi sosiaalista järjestystä määritteleväksi tekijäksi ja se näkyi 
myös sisustuskeskustelussa. Yhä useammat ihmiset saattoivat käyttää rahaa oman itsensä 
ja asuinympäristönsä vaalimiseen. Tätä yksityisyyden  ja hedonistisuuden yhdistämistä 
on pidetty tyypillisenä modernin kulutuskulttuurin piirteenä ja yhtenä modernin kulu-
tusyhteiskunnan syntyyn vaikuttaneista tekijöistä,  kodinsisustamiseen kohdistunut puhe, 
haaveet ja arjen estetisoituminen ovat tästä hyvä esimerkki. (Kärnä-Behn 2011, 20, 21.)

3.4. Kodinsisustamisen merkityksen kasvu

Kodinsisustamnen muuttui 1970-luvulle tultaessa perintesestä naisten alueesta myös 
miesten kiinnostuksen kohteeksi. Sukupuolten välisen työnjaon uudelleen järjestymisen 
myötä, myös miehet valtasivat kotia, esimerksiksi keittiöitä, mitä siihen asti oli pidetty 
oikeastaan vain naisten hallitsemana alueena. Miesten osallistuminen kotitöihin, siivoa-
miseen, ruan laittoon ja lastenhoitoon sai sijaa kotitalouksissa ja työt jaettiin yhä tasapuo-
lisemmin, mutta edelleen naiset olivat ne, jotka vaitsivat tekstiilit; matot, verhot, petivaat-
teet sekä huonekalut asuntoihin. ( Kärnä-Behm 2011, 16, 17, 19.)

Myöhempinä vuosikymmeninä miesten vaikutus kodin sisustamisessa  on lisääntynyt. 
Sisustamista ja kotia ei nähdä enää naisen valtakuntana. Elämänpiiri on laajentunut nai-
silla kodin ulkopuolelle ja kodista on tullut pariskuntien yhteisen arjen näyttämö. Koteja 
on sisustettu ja remontoitu yhdessä. Sisustusinnon lisääntymiseen ovat vaikuttaneet myös 
lukuisat alan lehdet sekä sisustus- ja remontointiohjelmat. Sisustamisesta on tullut enem-
män arjen harrastusta kuin elitististä arjen luksusta. Ihmiset tekevät ja remontoivat itse, 
värit vaihtuvat seiniin useimmin kuin aikaisemmin  ja huonekalut eivät ole enää ikuisia. 

Kodista on tullut monelle oman identiteetin ja persoonan jatke, joka muuttuu sesonkien, 
trendien ja vaihtuvien elämäntilanteiden mukaan. Minna Sarantola-Weiss kirjoittaa että, 
nykyaikainen koti ja sen sisustus ovat lähtökohdiltaan  kaupunkilaisen keskiluokan kult-
tuuria ja 2010- luvulla koti ja perhe tai niiden puute jäsentävät ja määrittelevät suoma-
laisten elämää ja asumista edelleen. Se on yhä latautunut yhteiskunnalisen keskustelun 
aihepiiri sekä mahtava kaupallinen voimatekijä.(Kärnä-Behm, 2011, 8,10.)

”1950- luvun hillitty ja moderni muotoilu korvautui nyt vah-
voilla väreillä ja muodoilla” (Kärnä-Behn 2011, 21).
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4. Tila kotina

” Minä olen tila, jossa olen ”  -Noël Arnaudi 
” Talomme on nurkkamme maailmasta ”   -Gaston Bachelard
” Kodit ovat ihmisen minän monumentteja”  -Anne-Mari Forss
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 4.1 Hyvä pieni koti

Miten paikat ja tilat muovaavat meitä ja vaikuttavat mieleemme?  

Henkilöhistoriamme, elämänkokemuksemme, muistot, arvostuksemme ja mieltymyksemme 
vaikuttavat suuresti siihen, millaisen mielikuvan paikasta luomme. Jokainen ihminen luo 
omannäköisen mielikuvan paikasta. Ei ole yhtä totuutta. Jonkun mielestä vanha puutalo on 
romanttinen ja idylinen, hyvää elinympäristöä ja ekologisuutta edustava  esteettisesti kaunis 
paikka. Toinen taas voi kokea sen ränsistyneenä, vetoisena ja epämiellyttävänä ummehtu-
neelle ja homeelle haisevana terveydelle haitallisena rakennuksena.

Paikat, tilat, kodit, maisemat, ympäristö ja rakennukset ovat merkityksllisiä jokaiselle koki-
jalle omalla tavallaan. Siihen, miten kukin kokee tilan/kodin merkityksen, vaikuttaa kokijan 
menneisyys, kulttuuritausta, aika, tunteet, elämäntilanne, henkilökohtaiset mieltymykset, 
maku, tyyli, lapsuudenmaisemat, intuitiiviset seikat, ajan trendit ja niin edelleen.

Itselleni esimerkiki juuri tuo  natiseva ja hieman kenossakin oleva puutalo merkitsee turval-
lista ja lämmintä paikkaa, sillä itse vietin lapsuuden kesäni puutalomummolassa. Tuohon 
paikkaan liittyi myös useimmiten kesä ja lämpö.  Itselläni juuri tuo puutalomummola näkyy 
tässä päivässä siten, että asun lähes samalaisessa keltaisessa puutalossa tosin pienessä kaksi-
ossa.  

Tietyt tuoksut, värit, tunnelmat, paikat ja ajanjaksot elämästä tuovat tiettyjä mielleyhtymiä 
tähän päivään.  Moni ihminen asuu ja sisustaa kotiaan tiedostamatta tätä seikkaa. Suunnitte-
lijalle se tuo mielestäni lisähaasteen, sillä harvoin suunnittelija pystyy näkemään asiakkaansa 
historiaan ja menneeseen.                                                

The well-thought-out home has much less to do with a 
piece of prime real esteta or the latest decoratioting trend 
than with its responsiveness to deep evolutionary needs, 
personal preferences, and cultural influences that we are 
often only subliminally aware of. We may not have words 
for these satisfactions, but they infuse our favorite houses 
and apartements and  make us feel at home. 
(Gallagher Winifred  2006, 2.)

                                                                     
                                                             
                                                                   25         

”Esteettisesti ja henkisesti miellyttävä ympäristö ja siihen liittyvä 
toiminnallisuus sekä vastuullisuus lisäävät sisäpuolisuuden tunnetta. Jot-
ta pääsisi osaksi paikan kollektiivista muistia siinä on asuttava ”  (Forss 
2007, 91,92).
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Sisustaminen on maalaisjärjen termi visuaalisen tilan 
luomiselle. Se ei ole koristelua vaan kyse on esisijaisesti 
tilan toiminnallisuudesta ja kauneudesta. Toiminnallisuus 
koskee kaikkia tiloja, eikä se tarkoita yksistään teknisiä 
ominaisuuksia, vaan hyvin suunniteltua ja kaunista, oli 
kyseessä sitten eteinen, lastenhuone tai keittiö.
-Laura Sarvilinna 2015
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4.2 Tila, aika ja paikka

”Ihmisen identiteetin ja paikan välillä on edelleen kiinteä suhde. 
Koti mielletään itseilmaisuksi, merkiksi elämäntyylistä. Siinä missä 
me jätämme jäljen kotipaikkaamme, myös kotipaikka jättää jälkensä 
meihin” (Forss 2007, 94).

Koti mielletään tilaksi, jossa viihdytään ja lataudutaan. Se on monelle ns. turvapaikka kovaa 
maailmaa vastaan. Toisaalta koti voi olla vain paikka, jossa käydään nukkumassa ja syömässä. 
Reissutyöläiselle koti voi olla samoin vain paikka nukkumista varten. Uusperheissä koteja voi 
olla kaksi. Tila voidaan mieltää  kodin lisäksi työpaikaksi. Usein asunnosta tällöin on rajattu 
selkeä alue työntekoa varten. Mutta luultavasti koti useimmiten mielletään tilaksi, missä voi-
daan hyvin ja nautitaan sekä rentoudutaan. Vietetään aikaa joko yksin, perheen, puolison tai 
ystävien kanssa. Monelle koti voi olla rauhan tyyssija, oma pesä. 

Anne Stenrosin mukaan  paikalla on kolme ilmenemismuotoa, fyysinen ympäristö sen herättä-
mine muistoineen ja mielikuvineen sekä paikan yksilöllinen ja yleinen merkityskonteksti. Hän 
näkee muistot, mielikuvat ja merkityskontekstin osana paikkakokemusta (Forss  2007, 101). 

”Paikkakokemuksissa on siis kysymys arvottamisesta ja merkitysten antamisesta. Kytkemme 
paikkoihin eettisiä, esteettisiä sekä toiminnallisia merkityksiä” ( Forss 2007, 11). ”Anne-Mari 
Forssin mukaan fenomenologisesta näkökulmasta paikka ja mielikuvat ovat paikkakokemuk-
sessa erottamattomia toisistaan” (Mäkinen 2011, 8). Pallasmaa taas kuvaa kirjassaan asiaa 
seuravasti ”Asumme fyysisissä tiloissa, mutta asustamme myös mentaalisia rakennelmia ja 
mielikuvia” ( Pallasmaa 2014, 120).

Antiikin filosofiassa paikan käsitteellä oli keskeinen sija, ja Aristoteleen näkemyksen mukaan 
paikka koettiin säilönä, joka ympäröi meitä ja mukautui meihin kuten hansikas mukautuu kä-
teen. Uusplatonistit taas nostivat esiin tilan käsitteen ja painopiste siirtyi keskiajalla ja renesans-
sin aikana yhä enemmän pois paikasta ja kohti tilaa, kunnes moderni filosofia sulatti paikan 
täysin tilan käsitteeseen, kun taas fenomenologia palautti paikan käsitteen 1900-luvun alussa.
(Forss 2010, 78, 79.)

Taiteen tulkinnassa  talo ja koti on  taas usein käsitetty minuuden symbolina. Hegel ottaa 
esimerkiksi talon ja temppelin yksinkertaisimmasta muodosta rakennusta, jotka ovat perusta 
ihmisen perustarpeille. Talo palvelee ihmistä, ja temppeli jumalaa (Bungay 1987, 100).
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” Ihmiset, kodin kalusteet, esineet, ti-
lajärjestys sekä niihin liittyvät muistot 
ja menneisyys luovat yhdessä kodista 
moniulotteisen tilan eri kerrostumi-
neen, jossa tila ja aika kietoutuvat 
yhteen” (Kärnä-Behm 2011, 10).
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Kokemus paikasta kotina, identifikaation ja kiinnittymisen kohteena edellyttää paikan tajua: 
elinpiiriin eri ulottuvuuksien monitasoista kokemista ja tiedostamista. Paikkaan sitoutumi-
nen ja osallistuminen lisäävät paikkaan kiinnittymistä, viihtymistä ja välittämistä. (Mäkinen 
2011, 8,9.)

Aika muovaa tilaa. Ajan patina ja yhtälailla ajalle tyypilliset trendit vaikuttavat, 
miltä tila milloinkin vaikuttaa. Aika jättää jäljen. 

Minna Sarantola-Weissin mukaan ihmiset, kodin kalusteet, esineet, tilajärjestys sekä niihin 
liittyvät muistot ja menneisyys luovat yhdessä kodista moniulotteisen tilan eri kerrostumi-
neen, jossa tila ja aika kietoutuvat yhteen. Uusi asunto muuttuu kodiksi, kun asukas ryhtyy 
käyttämään asuntoa. Asukas antautuu vuorovaikutukseen tilan kanssa, antaa tilloille omia 
merkityksiä ja tuo sinne omia esineitään. (Kärnä-Behm 2011, 10.)Kodin voikin ajatella 
olevan avoin tila, joka muotoutuu koko ajan uudestaan kodin, asukkaiden ja ympäristön 
vuorovaikutuksessa. Koti ja tila muotoutuvat käytössä ajan mittaan asujansa kaltaiseksi (Kär-
nä-Behm 2011,10). 

Materiaalivalinnat vaikuttavat paljon siihen, missä määrin aika jättää havait-
tavia jälkiä: puussa, kivessä ja maalatuissa pinnoissa ajan kulutus on silmin 
havaittavaissa, mutta toisaalta ihminen voi mitätöidä ajan vaikutuksen res-
tauroimalla pinnat uuteen, alkuperäistä loistoa tavoittelevaan tilaan ja tällöin 
kuitenkin säilyy arkkitehtoninen muoto, tyyli, joista historiallinen aika ei 
katoa (Forss, 2007, 81). 

Forss kirjoittaa, kuinka Eliel Saarisen mukaan on luonnon lakien vastaista suojata kaikki 
pinnat muuttumiselta ja ajan patinalta. Hänen mielestä rakennukset pitäisi suunnitella siten, 
että vanheneminen lisäisi niiden kauneutta. Usein ns. kestävät upouudet pintamateriaalit ja 
maalit muuttavat rakennukset ajan saatossa likaisen, laikukkaan sekä epämielyttävän näköi-
seksi. (Forss, 2007, 86.)

Tiloissa ja paikoissa tapahtuu myös paljon arkipäiväisiä muutoksia ja asioita. Näihin muu-
toksiin  vaikuttaa moni seikka kuten säätila, lämpötilaerot, valot, varjot  ja tilan koko. 
Esimerkiksi rankkasade värjää vaaleaksi rapatun ulkoseinän epätasaiseksi ja täplikkääksi, 
lumikerros pihalla muuttaa pihan kertaheitolla toisenlaiseksi. Vihreä nurmikko kesällä tekee 
pihasta aivan toisennäköisen sekä värisen. Vuodenajat kuluttavat, rappauttavat sammaloit-
tavat ja patinoivat pintoja. Pienessä tilassa muutokset ovat havaittavissa nopeammin, tai 
muutos on silmien edessä välittömästi. Esimerkiksi ison talon vintillä tapahtuvia muutoksia 
ei välttämättä heti huomaa, kun taas pikkuyksiössä huomaat muutokset heti, jos seinän väri 
muuttuu esimerkiksi valon vaikutuksesta tai tapetti kuoriutuu pois seinältä tai maali rapisee 
ja haalistuu.

Ihmiset rakentavat  siis paikkaa asumalla, ja nimenomaan asumisen kautta ihminen on osa 
paikkaa, erityisesti sen sosiaalista ulottuvuutta.  Paikan aistein havaittavia ominaisuuksia 
ovat materiaaliset muodot,  värit, mittasuhteet, tuoksut, pinnat, valo ja varjo sekä äänet kun 
taas paikan tulkinnallisia ominaisuuksia  ovat historiallinen ulottuvuus, ajallinen syvyys, ajan 
kerrostumat, mielikuvat sekä tunnelmat. (Forss 2010, 78,79.)
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” Koti ja tila muotoutuvat käytössä ajan 
mittaan asujansa kaltaiseksi ”
(Kärnä-Behm 2011, 10 I ).

”Asuminen nähdään yhä käsitteenä, joka sitoo ih-
misen identiteetin paikkoihin, mutta nyt asuminen 
näyttäytyy liikkeenä paikan ja paikattomuuden vä-
lillä.Tämä liike on merkittävä osa ihmisyyttämme 
ja identiteettiämme ja täten paikoilla on edelleen 
suuri merkitys ihmisen identiteetille” ( Forss 2007, 
11, 12.)
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4.3 Tilan ja kodin tunnelma sekä identiteetti

” Minä olen tila, jossa olen ” - Noël Arnaudi 
” Talomme on nurkkamme maailmasta ” - Gaston Bachelard
” Kodit ovat ihmisen minän monumentteja” - Anne-Mari Forss

Tunne ja tila ovat kodin ilmapiirin rakentajat. Hyvinvoinnillemme on suuri merkitys, mil-
laisessa tilassa vietämme suurimman osan elinajastamme. Tunteet taas vaikuttavat siihen, 
kokeeko ihminen kuuluvansa johonkin tilaan vai ei.  ”Voikin ajatella, että minuus ja raken-
nettu ympäristö ovat suhteessa toisiinsa, vuorovaikutuksessa” (Virrankari).

”Paikkaa voidaan käsitellä myös affektiivisena tilana, josta käytetään nimitystä tunnelma.
Se on ensimmäinen ominaisuus, jonka havaitsemme astuessamme tilaan sisään, samal-
la meistä tulee osa tunnelmaa” (Forss 2007, 112). Paikan ja tilan tunnelmaa ei voi hallita 
tiedollisesti kuten esimerkiksi paikan arkkitehtuuria tai historiaa. Tunnelma ei ole myös-
kään muuttumaton, vaan se sattaa muuttua silmänräpäyksessä jonkin elemetin muuttuessa, 
esimerkiksi jonkun sammuttaessa valot huoneesta. (Forss 2007, 110,115.) 

Tunnelmaa voidaan kuitenkin muokata, luoda ja päämäärähakuisesti tuottaa halutun kal-
taiseksi. Tilassa on aina tiettyjä tunnelmaan liittyviä elementtejä. Näitä ovat värit, tuoksut, 
maut, äänet, valo ja varjot. Ulkona taas liikenteen melu, askeleet kadulla, linnun laulu, vih-
reä ruoho jne. Nämä kaikki luovat tunnelmaa niin sisä- kuin ulkotilaan ( Forss 2007,115). 
Böhme puhuu tuoksuista, että asutuilla tiloilla on asumisen kautta ominainen tuoksunsa ja 
juuri tuo tuoksu tekee niistä asuttavia ja kotoisia (Forss 2007, 115). Pallasmaa  taas puhuu 
mittakaavasta, rytmistä, väreistä, materiaalisuudesta ja variotuvasta muototeemasta (Pallas-
maa  2014, 53).

Tietty tuoksu saattaa tuoda mieleen lapsuuden kodin, mökkitien tai kuinka maattiin 
rannalla. Jokin tietty väri vie ajatukset lapsuuden kodin huoneisiin tai mummolan vintille. 
Tietynlainen valo tuo mieleen hammaslääkärin tuolin tai isoisän verstaan. Moni seikka ja 
aistimus vie ajatukset tiettyyn tunnelmaan. Clare Cooper Marcus puhuu kirjassaan Hou-
se as a mirror of self paikkamuistoista. Hän sanoo, että paikkamuistot lisäävät ihmisen 
ymmärrystä omista juurista ja avaa juuri sitä, miksi valitsemme kotiimme tiettyjä asioita.
(Cooper 2006, 41.) Itse uskon, että kaikki nämä yhdessä luovat kodin tunnelman. tuoksut, 
hajut, rytmi, mittakaava, värit, muistot, kokemukset jne. Mitään niistä ei voi erotella toisis-
taan tai tarkastella vain yksinään.

Kun uudesta tilasta ruvetaan tekemään itselle kotia, se vaatii aikaa ja vaivaa. Usein ihmi-
nen kokee, että oman käden jälki ja oma historia olisi hyvä olla nähtävissä kodissa. Omat 
esineet ja tavarat tekevät kodin tunnun. Koti mielletään itseilmaisuksi, merkiksi elämäntyy-
listä. 

Pallasmaa pohtii kirjassaan, miten vaikeaa on analysoida sanallisesti intuitiivisia valinto-
jaan. ”Kun olemme kerran arvioineet tilan kutsuvaksi ja miellyttäväksi tai torjuvaksi ja 
masentavaksi, on ensivaikutelmaa vaikea muuttaa. Kiinnymme ja kiinnitymme tiettyihin 
miljöihin toisten jäädessä vieraiksi, ja näitä intuitiivisia valintoja on vaikea analysoida 
sanallisestii ” (Pallasmaa 2014, 48).        
                                                                      

 Paikkamuistot 
lisäävät ihmisen 
ymmärrystä omista 
juurista ja avaa juuri 
sitä, miksi valitsem-
me kotiimme tiet-
tyjä asioita (Cooper 
2006, 41) . Itse 
valitsen kotiini sekä 
lapsuuden kodin 
esineitä merkityk-
sellisiä esineitä, etä 
mysö uusia tarpeel-
lisia tavaroita.

KUVA: ANSSI KIENANEN

Most people says that ”I may not know why I like it, but I know 
what I like”. This recognitze comfort when they experience it. 
This recognitaion involves a combination of sensation, many of 
them subconcious, and not only physical, but also emotional as 
well as intellectua, which makes comfort diffucilt to ecplain and 
impossible to measure. But it does not makes it any less real. We 
must rediscover for ourselvesthe mysteryof comfort, for withou-
tit, our dwellings will indeed be machines instead of homes.
( Rybczynski 1986, 232.)
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”Kaikki kodit, asunnot, huoneistot voidaan nähdä ihmisen identiteetin tukirankana, kuten 
kaupungin monumentit ovat kaupungin tukiranka. Kodit ovat ihmisen minän monumentte-
ja”.( Forss, 2007, 98). Kun Pallasmaa korostaa emotionaalisten reaktioiden osuutta valinnois-
saan Forss taas painottaa lapsuuden maisemia ja tuntemuksia tilan ja paikan valinnassa. 

Miljöiden, ympäristöllisten tilanteiden tai tapahtumien kokeminen, muistaminen ja ku-
vitteleminen aktivoi mielikuvitustamme. Emme arvio ympäristöjä vain aisteillamme, vaan 
teemme niistä päätelmiä ja testaamme niitä myös mielikuvituksellamme, sillä lohduttavat 
ja kutsuvat miljööt antavat innoitusta alitajuiselle mielikuville, uneksinnalle ja fantasioille 
(Pallasmaa 2014, 52).

Lapsuuden kotimme jättää meihin siis joukon erilaisia tapoja, kokemuksia ja tuntemuksia, 
emmekä itse välttämttä huomaa, miten kävelemme portaissa, suljemme oven tai ikkunan, 
pidämme ovenkahvasta kiinni, silitämme vaatteita, suljemme roskapussin tai minkä tunteen 
esimerkiksi portaissa kävely tietyllä tavalla herättää (Forss, 2007 94,95). Itse uskon että pai-
kan valintaan vaikuttavat nämä molemmat seikat sekä Pallasmaan esittämät intuitiiviset että  
Forssin esittämät tiedostetut lapsuuden maisemat sekä paikkakokemukset.

Heli Mäkinen tuo esiin Yi Tuanin ajatuksen paikan tajun ja eheän minuuden välisestä suh-
teesta: ”Tuanin mukaan paikkoihin on liityttävä tietynlainen pysyvyys, jotta ne voisivat liittyä 
osaksi identiteettiämme” (Mäkinen, 2011, 10). Muokkaako aika ja pysyvyys tilasta vasta 
kodin vai voiko ihminen kokea myös olevansa kotona tilassa, jossa viipyy esimerkiksi vain  
hetken, viikon, kuukauden? Entä vaikuttaako tilan koko kodin tuntuun?

Voiko ihminen kokea kuvan
tilan kodiksi, edes hetken?

Voiko ihminen tehdä kodin
mihin vain, ulos, autotalliin,
rannalle, metsään?

Voiko koti olla liikkuva,
asuntoauto? Tunteeko ihminen
tällöin liittyvänsä paikkaan, 
tilaan, jos sijainti koko ajan
muuttuu?

Eroperheen lapsi, jolla on
kaksi kotia, joutuu tekemään
kodin kahteen paikkaan aina 
hetkeksi kerrallaan. Miten
hän tekee tilasta kodin? 
Kokeeko hän tilan kotina
vai vaan paikkana, jossa 
käydään? Kokeeko hän
indentifioituvansa paikkaan
vai jääkö paikka vieraaksi?

AVOTAKKA  5/2014
ELINA JAAKKOLA
KUVA: JOHANNA KINNARI

 
Tilassa on aina tiettyjä tunnelmaan liittyviä elementtejä. Näi-
tä ovat värit, tuoksut, maut, äänet, valo ja varjot. Ulkona taas 
liikenteen melu, askeleet kadulla, linnun laulu, vihreä ruoho, 
sininen taivas, harmaa kallio jne. Nämä kaikki luovat tunnel-
maa niin sisä- kuin ulkotilaan . ( Forss, 2007, 115.)
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4.4 Värin ja valon vaikutus pienessä tilassa

Merkittävä tunnelmallinen ominaisuus on valo, sillä se mahdollistaa  muiden visuaalisten 
ominaisuuksien havaitsemisen ja kokemisen. Valaistus ja värit yhditettynä rakenteisiin tai 
pintoihin  ovat voimakkaita tekijöitä tunnelman luomisessa sekä aistimisessa. Pintojen ra-
kenteilla  esimerkiksi kolmiulotteisilla pinnoilla ja kuvioinneilla voidaan synnyttää erilaisia 
tunnevaikutuksia. (Rihlama 1999,66.) Uskon, että juuri valon ja värin merkitys nousee pientä 
tilaa sisustettaessa tärkeäksi asumisen erityispiirteeksi.

Seppo Rihlaman mukaan pintarakenteiden vaikutus on olennaisesti yhteydessä valaistuksen 
suuntaukseen ja sen synnyttämään varjovaikutelmaan.  Hänen mielstään on tärkeää muistaa, 
miltä etäisyydeltä kohdeta tullaan pääsosin tarkkailemaan. Esimerkiksi kuvioinnin ja värin 
tulisi olla psykologselta vaikutukseltaan samansuuntaisia, jotta ne eivät saisi ristisiitaisia tun-
neaistimuksia. (Rihlama 1999, 66.) 

Väri elää jatkuvasti suhteessa tilaan, etäisyyteen ja valoon. Pienessä tilassa kohde voi jäädä 
lähelle, eli sitä ei välttämättä pystytä tarkastelemaan edes kovin pitkän matkan päästä. Oma 
kokemukseni on, että erityisesti pienessä tilassa värien ja valon merkitys kasvaa suureksi, 
sillä kaikki kohteet ovat koko ajan lähellä. Kokemuksemme väristä muuttuu tilalliseksi kats-
soessamme seinän tai huoneen kokoista värialuetta. On aivan eri asia katsoa  pientä litteää 
värinäytettä kuin nähdä se tilassa isona pintana ja etenkin sisätiloissa värin voimistumiseen 
vaikuttaa muista pinnoista heijastuva valo. 

Joillekin kirkkaat värit ovat piristäviä ja toisille levottomia. Joku kokee punaisen voimaa an-
tavana positiivisena värinä, toinen taas kokee sen hyökkäävänä ja agressiivisena värinä. Myös 
kulttuuriset seikat vaikuttavat värivalintoihin. Esimerkiksi Kiinassa vainaja puetaan valkoi-
seen, kun länsimaissa taas morsian ja vastasyntynyt puetaan valkoiseen. Etenkin länsimaiden 
ja Aasian välillä värien merkitysten eroavaisuudet ovat melko suuret.Värikokemus on pitkäl-
le henkilökohtainen ja kulttuurisidonnainen.

Värien viestiarvo liityy niihin mielikuviin, joita se yhdessä muodon ja muiden tekijöiden 
kansaa kykenee meissä herättämään. Jokainen tila  ja tilanne on tässä suhteessa ainutkertai-
sia. Harald Arnkil teoksessaan Värit havaintojen maailmassa kirjoittaa, että värikokemukset 
ovat usein paljon voimakkaampia ja ajallisesti pitkäkestoisempia kuin kuvalliset ja niillä 
on ajateltu olevan vaikutusta ihmisen henkiseen tasapainoon, terveyteen ja älylliseen suo-
rituskykyyn. Kirjallisuutta näistä on paljon, mutta niistä esitettyjen hypoteesien yleistettä-
vyyttä haittaavat keskenään ristiriitaiset väittämät. (Arnkil 2011, 68.) Värien lisäksi vaikutus 
syntyy myös sävyistä, mittasuhteista materiaaleista ja tekstuureista (Wiemeyer, 2011, 3). 
Pintojen ja tekstiilien kuvioinnit väriyhditelmineen vaikuttavat merkittävästi tilan kokemi-
seen (Rihlama, 1999, 67). 

Ympäristön värien mahdollisista vaikutuksista ihmisen käyttäytymiseen tai terveyteen on 
vaikea sanoa mitään lopullista. Ihmiset kokevat värit eri tavoin ja se näkyy erilaisissa kodin 
sisustuksissa. Toiset kokevat tummat sävyt masentavina ja toisille ne tuovat turvan ja läm-
mön tunnetta. (Arnkil 2007, 239.) Arnkilin mukaan lopulta suunittelijan hyvä maku sekä 
herkkyys värin tilalliselle olemukselle on ratkaisevinta, ei niinkään jäykät teoriat värien psy-
kologista vaikutuksista (Arnkil 2011, 68). Pientä tilaa sisustettaessa suunnittelijan herkkyys 
ja kyky havainnoida tilallisuutta nousee varsin tärkeäksi ominaisuudeksi.
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Värien lisäksi vaikutus syntyy myös sävyistä, mittasuhteista materi-
aaleista ja tekstuureista (Wiemeyer 2011, 3). Pintojen ja tektiilien ku-
vioinnit väriyhditelmineen vaikuttavat merkittävästi tilan kokemiseen 
(Rihlama, 1999, 67). Pienessä tilassa nämä ominaisuudet voimistuvat, 
kun kaikki on lähellä.
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      5. Produktio
     Ihana pieni koti

"Kodin ei tarvitse olla monitoimipuuhapuisto.”         
-Heidi Paavilainen 
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5.1  Suunnittelun lähtökohdat:
       asumis-ja sisustustarpeet pienisssä tiloissa
       

Asuminen nähdään yhä käsitteenä, joka sitoo ihmisen identiteetin 
paikkoihin, mutta asuminen nähdään myös liikkeenä paikan ja 
paikattomuuden välillä. Tämä liike on merkittävä osa ihmisyyt-
tämme ja identiteettiämme, ja täten paikoilla on edelleen mer-
kitystä ihmisen identiteetille, minkä vuoksi ei ole yhdentekevää, 
milaisia paikkoja rakennamme itsellemme ja tuleville sukupolville.  
(Forss, 2007, 12.)

Yhä suurempi osuus käytettävissä olevista tuloista kuluu asumiseen, erityisesti Uudellamaal-
la. Pääkaupunkiseudulla omistusasuntojen hinnat ovat karanneet jo monen ostajan ulottu-
mattomiin. Vuokrien nousu ajaa myös ihmisiä yhä pienempiin koteihin.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Suomen väestön ikärakenne muuttuu nopeasti. 
Suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle, yksinasuvien määrän kasvu sekä kiihtyvä muut-
toliike taajamista kaupunkeihin vaikuttavat vahvasti asuntomarkkinoihin. Sama asumisrat-
kaisu palvelee yhä harvemmin koko elämän. Yksinelävien määrä pääkaupunkiseudulla on 
50% väestöstä. ( Tilastokeskus.fi.) 

Yhteiskuntarakenteiden muuttuessa tulisi erilaisia asumismuotoja ja muuntautumiskykyisiä 
sisustusratkaisuja löytää. Yhä useammat asuvat yksin ja/tai työskentelevät kotona kokonaan 
tai ainakin osa-aikaisesti. Etätyön mahdollisuus on lisääntynyt kuten myös yrittäjyys. Työ ja 
vapaa-aika sekoittuvat toisiinsa yhä enemmän. 

Helsinin Töölössä asuntojen hinnat liikkuvat lähes samoissa hinnoissa kuin New Yorkin 
Manhattanilla.  Toisaalta taas Moskovan keskustasta joudut maksamaan asunnosta vielä pal-
jon enemmän kuin Helsingin keskustasta. Kaupungisosiologian professori Matti Korteinen 
sanoo, että asuntojen hinta Helsingin keskustassa on järjetön. Asuntojen hinnoilla on suuri 
merkitys koko kansantalouteen. Kun asuntolainat vievät leijonan osan tuloista, muuhun ei 
sitten jääkään rahaa,  muun muassa palveluiden ostamiseen. Suomalaisten  omaisuus onkin 
pääosin kiinni asunnoissa. Mitä sitten voisi tehdä  kalliille asumiselle? Korteisen mukaan 
vastaus on pienet asunnot. Ne maksavat vähemmän. (Moilanen 2015, A16.)

Helsinkiläisten asumisväljyys kasvoi vuosikymmenten ajan. Nyt kasvu näyttää kuitenkin 
pysähtyneen Helsingin tietokeskuksen tilastojen mukaan. Kaupungistuminen ja asuntojen 
hintojen nousu tuovat markkinoille entistä enemmän pienasuntoja. Asuntosijoitusyhtiö Sato 
esitteli viime kesänä 15 neliön miniyksiöitä ja arkkitehtiopiskelija Olli Enteen sunnittelma 
yksiön kokoinen omakotitalo nousi julkisuuteen taannoin. (Malmberg 2016, A21.)
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Markkinoilla pitäsi olla kohtuuhintaisen vaihtoehtoja, jotta eri-ikäiset ja monentyyppisissä 
elämäntilanteissa elävä voisivat valita itselleen sopivan kodin ja asuinympäristön. Niitä  Ark-
kitehti Olli Lehtovuori esittelee julkaistussa kirjassaan Asukkaan ehdoilla (Lehtovuori 2015). 
Pääkaupunkiseudulla ei Lehtovuoren mielestä suunnitella asuntoja riittävästi asukkaiden 
tarpeita varten. Tarvitsijoiden joukko on kirjava: ”On eronneita ja uusperheitä, on ikäihmi-
siä, on maahanmuuttajia. Ja yhä enemmän muualta Suomesta muuttavia, joilla ei ole varaa 
pääkaupunkiseudun kalliisiin asuntoihin” (Lehtovuori 2015, 96).

Aalto-yliopiston tutkija Johanna Lilius sanoo, että erilaiset perhemuodot ja elämäntilanteet 
vaikuttavat asumisen tarpeisiin.  Hän myös huomauttaa, että Keski-Euroopassa on huomioi-
tu eroperheiden tilanteet hyvin rakentamalla pieniä ja edullisia asuntoja, joissa etävanhem-
mat voivat asua lähellä lapsiaan. Ruotsissa on rakennettu asuntoja kahdella sisäänkäynnillä, 
jotta vanhemmat voivat asua omissa päädyissään eikä lasten tarvitse vaihtaa asuntoa vuo-
roviikoin.(Vihavainen 2016, A7). Erityyppisiä asumismuotoja siis tarvitaan ja sitä myöden 
muunneltavia sisustuksia.

Kastellin valmistalojen työpäällikkö Tero Silvennoinen sanoo, että pienten omakotitalojen 
rakentaminen ja kysyntä on kasvussa. ”Taustalla on ehkä taloustilanne. Ihmiset ovat tulleet 
tarkemmiksi. Ostetaan tarpeen mukaan eikä hukkaneliöitä haluta”. Kastelli julkisti vastikään 
miniomakotiltalon 49 neliötä” (Arola 2016, A25). Tiina Malinen rakensi 15 neliön liiku-
teltavan pikkukodin trailerin päälle 20 000 eurolla kesällä 2016 . Hän suunnitteli ja rakensi 
kaikki sisutustoiminnot tuohon neliömäärään itse. ( Laitinen 2016, D7.)

Tämän pienasumisbuumin myötä ryhdyin kartoittamaan, mistä elementeistä ja sisustusta-
varoista nykyajan koti voisi muodostua. Jos Ilmari Tapiovaara suunnitteli jo vuonna 1955 
Pirkka-kaluston sopivaksi pieniin tiloihin, olemmeko nyt palaamassa tuohon aikaan? 

Sen lisäksi, että kokemukseni sisustustoimittajana ja omat havaintoni tästä päivästä ovat 
kattavat, tein seitsemän pienasumista käsittelevää puolistrukturoitua haastattellua seitsemäl-
le ihmiselle. Minusta oli suunnittelijana kiinnostavaa tietää, mitkä sisustusesineet ihminen 
valitsee tyhjään kotiinsa, jos valittavana on vain kahdeksan tuotetta. En hallunnut etukäteen 
määritellä listaa tuotteista, vaan jokainen sai valita itse sisutustavaransa. Halusin tietää, 
miten vähällä ihminen pärjää, jos on pakko. Ajatukseni oli sama kuin, että mitä ottaisit 
mukaan autiolle saarelle. Kartoitin haastattelun avulla pienten tilojen asumisen plussia ja 
miinuksia. Erityisesti niitä asumisen ja sisustamisen eritysipiirteitä, jotka nousevat esille 
pienessä tilassa asuttaessa.

Halusin reflektoida omaa havainnointiani tästä päivästä eri-ikäisten ihmisten kanssa. Tein 
haastattelun kirjallisesti. Valitsin eri-ikäisiä ja eri alojen ihmisiä lähipiiristäni: Tuomas 55, 
Johanna 34, Kaisa 40, Noora 36, Liisa 43, Mari 48, Heidi 47. Esitin kaikille kirjallisesti samat 
kysymykset. 

Osa haastateltavista vastasi tarkasti aina kysymys kerrallaan. Osa vastauksista oli muotoiltu 
yleiseti liittyen pienasumisen hyviin ja huonoihin puoliin sekä tunnelmiin. Listasin suoria 
vastauksia aihealuettain sekä tein jokaisen aihealueen alle yhteenvedon sekä loppuyhteenve-
don niistä pienasumisen erityispiirteistä, jotka nousivat vastauksista eniten esille.
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ESITETYT KIRJALLISET KYSYMYKSET:

1. Mitkä kahdeksan kodinesinettä/tekstiiliä/huonekalua/kodinelektroniikkaa etc. valitsisit 
tyhjään asuntoosi? 

2. Kokemuksia pienessä tilassa asumisesta (pieni tila n. 15-35 neliötä)? 
Miltä tuntui/tuntuu, turvalliselta, ahtaalta, kotoisalta? Mikä aiheutti/aiheuttaa ongelmia? 
Mitä olisit tarvinnut/tarvitsisit? Jaoitko/jaatko tilaa jotenkin? Olivatko/ovatko tavarat 
piilossa/esillä? Kuinka paljon väreillä  oli/on merkitystä? Tuntuiko/tuntuuko sinusta, että 
tumma väri pienentä ja vaalea suurentaa tilaa vai päinvastoin? Millä perusteella valitsit 
tavarasi pieneen kotiisi?

3.Jos nyt asut isommassa asunossa, vertaile kokemuksiasi pienessä tilassa asumiseen. Mitä 
kaipaat tuosta tilasta/ ajalta vai kaipaatko mitään? Mikä on nyt helpompaa ja mikä vaike-
ampaa?

Seuraavassa tekstissä tuon esiin haastateltavien suoria vastauksia kysymyksiini aihealuettain, 
kysymys kerrallaan.

1. Kahdeksan esinettä, jotka valitsisit 

”Sänky, ruokaryhmä, kirjahylly, matto, piano, työtaso (käy myös kirjahyllyn yhteyteen), 
huonekasvit, seinävaate/juliste/taulu” Johanna 32.

”Valitsin tavarat sen mukaan mitä tarvitsen jotta eläminen sujuisi ja jotain sisältöä olisi huo-
neessa. Verhot ja taulu toisivat lämmön tunnetta. Ei kaikuisi niin pahasti”  Heidi 45.

”Tiskikone, pyykkikone, sänky, petivaatteet, lakanat, pölynimuri, ruokailuryhmä, kattovalai-
sin” Noora 35.

”Pienen asunnon kalustaminen on melko haastavaa. Minulla ei muuttaessani ollut varaa uu-
siin, joten käytin edellisessä asunnossani olevia huonekaluja.Niitä olivat sängyn ja yöpöydän 
lisäksi: 2 X 2 –metrinen Lundian kirjahylly, sohvapöytä, nojatuoli, Lipasto sekä seinäkaappi.
Tärkein kaluste oli ruokapöytä, jonka ympärille mahtui neljä tuolia. Pöytä toimi ruoka- ja 
työpöytänä sekä yleislaskutilana” Tuomas 55 .

”Sänky, pöytä, tuoli, verhot, valaisin, kahvinkeitin, radio sekä nojatuoli” Kaisa 40.

”Moni kirjahylly/lipasto on liian leveä. Kyllä isojakin huonekkaluja voi olla. Itselläni sattuu 
olemaan suuri piano, minkä vuoksi pienemmät kalusteet kiinnostavat. 
Vaatekaapeista voisi olla tarjolla matalampaa kokoa. Ei mulla ainakaan ole yhtään pitkää 
iltapukua, joka vaatisi korkeamman kaapin. Sinänsä rekki on kätevän korkuinen, mutta pie-
nessä tilassa rasvakäry leviää ja vaatteita haluaisi siltä suojata. Siksi rekki ei niin kiva. Pyöreä 
ruokapöytä on kätevä keskellä huonetta, mielestäni ” Johanna 34.

”Täsmäsisustaisin sen mahdollisimman mieluisilla, mutta harkituilla huonekaluilla, avarat 
vietäisiin ullakolle tai vintille ja otettaisiin esille vasta silloin kun niitä tarvitaan. Ja muu-
tothan ovat aina puhdistava kokemus: turhasta roinasta eroon pääseminen on helpottavaa. 
Jokaisessa säilytysfunktio. Haluaisin esimerkiksi sängyn jonka alaosa olisi hyödynnetty 
säilytystilana (esim. Ristomatti Ratian Jemma). Parvekkeelle hommaisin kunnon lasituksen 
ja pienen istuskeluryhmän sekä säilytyshuonekaluja, esim. arkkuja ja hyllyjä” Tuomas 55.
                                                                

”Parvekkeelle hommaisin kunnon lasituksen ja pienen 
istuskeluryhmän sekä säilytyshuonekaluja, esim. ark-
kuja ja hyllyjä” Tuomas 55.



”Kaikissa pienissä kämpissäni on ollut PARVI. Se on todella hyvä tilaratkaisú, mutta nykyään 
en suin surminkaan nukkuisi parvella. Kokisin sen ahdistavaksi. Mietin, että oleellisia asioi-
ta, joita kaipaisin jos nyt olisin pikkuluukussa, tällä iällä ja järkeilisin asiaa jotenkin: Kor-
keus, jotta parvikin olisi mahdollisuus, kun sielläkin olisi tilaa ja korkeutta. Ja muutenkin. 
Korkeus olisi hienoa. Huippuhyvät säiytystilat! täysin ehdotonta!” Liisa 43.

Haastateltavista jokainen halusi sängyn. Ei esimerkiki vuodesohvaa, jossa voisi nukkua. 
Myös tekstiilejä kaivattiin, ei ehkä niinkään verhoja, mutta jotain seinälle. Pöytää, ruokailu-
ryhmää tai paikkaa syömiselle kaivattiin. Säilytystilat nousisvat myös ensisijaisen tärkeäksi 
asiaksi.

2. Kokemuksia pienessä tilassa asumisesta 

”Parasta pienessä asunnossani oli funktionaalisuus. Tila riitti mainiosti yksinasujalle: siivoa-
minen oli helppoa ja kaikki toiminnot sujuivat muutamalla askeleella; tavaroita ei tarvinnut 
etsiä. Ja mikä tärkeintä: Kun talossa tehdään suuria korjauksia (niitä tuntuu tulevan yhte-
nään!)on hoito- ja rahoitusvastikkeen kerroin todella pieni, eikä tunnu elinkustannuksissa 
samalla tapaa kuin isossa asunnossa” Tuomas 55. 

”Mulla on harmaan sävyjä seinässä, käytännöllisyyden takia. Mielestäni tummat värit käyvät 
myös pieneen tilaan. Tekstiileillä voi hakea vaihtelua asuntoon. En ole oikein löytänyt kos-
kaan verhoja. Lisäksi tuota ainoaa ikkunaa ei mielellään peitä.  Käytän sälekaihtimia. Enem-
män tykkään seinävaatteista, muttei sellaisia ole tarjolla” Johanna 34.

”Äänieristys: ettei naapurien kanssa tulisi ongrelmaa. Saa luukuttaa musaa jne puolin toisin 
ilman, että tulee ahdistus omassa kodissaan kellekään. usein syy haluta isommille tanteireil-
le on ahtauden tuntu myös hankalien naapurien vuoksi.  Ja edelleen, isot ikkunat! Kaipaan 
tuolta ajalta? Nuoruutta. Niinpä niin. Kaipaan hetkiä, jollin istuin ikkunalaudallani pikku 
luukussani.... Mutta listasin ylle kriteereitä, joiden mukaan voisin (jos olisin yksin) edellen 
asua pienesssä kämpässä ” Liisa 43. 

”Hankalaa oli sen sijaan suurempien pyykkierien kuivaaminen sekä kapea ja ahdas eteinen, 
johon ei mahunut esimerkiksi tuolia, jolla istuminen olisi ollut hyvä vetää esim. talvisaappai-
ta jalkaan. Ja vieraita ei voinut tietysti kutsua kuin neljä kerrallaan ” Tuomas 55. 

”Uskoisin paluumuuton olevan helppoa, sillä papereita, lehtiä, kirjojakaan ei nykyään tarvita 
yhtä paljon kuin ennen, sillä tietohan on pakattu Internetiin. Palaisin myös hyvään suoma-
laiseen vanhaan käytäntöön, jossa kausivaatteet ja –tavarat vietäisiin ullakolle tai vintille ja 
otettaisiin esille vasta silloin kun niitä tarvitaan. Muutothan ovat aina puhdistava kokemus: 
turhasta roinasta eroon pääseminen on helpottavaa” Tuomas 55.

” Plussat : Siivous helppoa ja nopeaa
Ei tulee kerättyä turhia ja tarpeettomia tavaroita
Täytyy osata priorisoida mitä on tärkeä ja tarpeellinen normaalin arkeen ja asumiseen
Tavarat ei ole hukassa kun säilytys yms. tilaa rajoitetusti
On sellainen turvallinen ja kompakti fiilis, ainakin toimii mökissä metsässä” Mari 48.
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”Kaipaan hetkiä, jolloin istuin ikkunalaudallani 
pikku luukussani”, Liisa 43.

”Tavarat olen valinnut pieneen asuntoon siten, että 
niillä olisi useita käyttöfunktioita ja, että niitä saa 
esim. pinottua”  Noora 35.



”En jakanut tilaa mitenkään. Tavarat olivat piilossa, koska valitsin asuntoon kalusteet jonne 
ne sai kätkettyä. Myös valkoinen väri oli kalusteissa vallitseva, tuntui tärkeältä, että pienes-
sä asunnossa ei ole paljon eri värejä jotta kokonaisuus olisi kotoisan harmoninen. Riippuu 
asunnosta ja sen valoisuudesta. Tumma väri esim. seinällä olevassa maalauksessa ei välttä-
mättä ole tehnyt tilasta pienemmän tuntuista. Tavarat olen valinnut pieneen asuntoon siten, 
että niillä olisi useita käyttöfunktioita ja, että niitä saa esim. pinottua”  Noora 35.

”Pienessä asunnossa nimittäin tärkeintä on toimiva pohja, ja se miten eri toiminnot sijoit-
tuvat tilaan. Tähän 26 neliöön on saatu mahdutettua toimiva kylpyhuone/wc, jonne mahtuu 
jopa lyhyt amme ja pesukone.Kaiken kaikkiaan erittäin toimiva asunto, vaikka lattiapin-
ta-alaa ei olekaan paljoa” Tuomas 55.

”Ostin ensimmäisen oman asuntoni, 26 neliön yksiön, joskus 1990- ja 2000-lukujen taittees-
sa. Asunto sijaitsee vuonna 1980 rakennetussa ”Helsingin rumimmassa talossa” Erikin- ja 
Ruoholahdenkatujen päässä. Tietysti haaveilin vanhasta talosta, leveistä ikkunalaudoista, 
peiliovesta ja mukavasta huonekorkeudesta. Tuohon päädyin lähinnä siksi, että pankki ei 
antanut lainaa putkiremontoimattomiin vanhoihin asuntoihin. Vaikka asunnon pieni koko 
ja matala huonekorkeus vähän hirvittivät, päätös osoittautui onnistuneeksi. Huolimatta siitä, 
että aikaisemmat yksiöni olivat olleet 6–8 neliötä isompia.Talon rakennusaikaan ei nimittäin 
ollut nykyaikaisia esteettömyys- ja minimineliönormeja. Ja siinä missä vanhojen talojen yk-
siö ovat usein isommista asunnoista erotettuja huoneita, tämä on alusta lähtien suunniteltu 
toimivaksi asunnoksi.Vanhojen talojen yksiöissä ongelma on yleensä säilytystilan puute, jota 
pitää kohentaa irrallisilla kaapeilla ja säilytyskalusteilla jotka syövät ennestään pientä lattia-
pinta-alaa. Minun pikkuasuntoni eteisessä on kolme täyskokoista 50 cm:n levyistä kaappia 
sekä vielä metrin levyinen avonaulakkosyvennys, jonka päällä yläkomero.Kaapisto muo-
dostaa huoneeseen tullessa sopivasti vielä alkovin, johon mahtuu hyvin 90-senttinen sänky” 
Tuomas 55.

”Parhaat pikkukämpän muistot ovat ensimmäisestä omasta asunnostani, joka oli kaikkein 
pienin, 20 neliötä. Ja se oli silloin täysin riittävä. Pieni oma suloinen koppi. Mukavaa siinä 
oli eritoteten korkeus. Huone oli korkea, joka loi mukavaa tilan tuntua. Sekä iso ikkuna josta 
kivat näkymät ja ikkunalauta, jossa pystyi istuskelemaan. Tavaraa kertyi koko ajan lisää, 
tietenkin, eikä se mahtunut piiloon. Väreistä en tiedä, mutta tilan tuntua toivat korkeus ja 
iso ikkuna. Ongelma oli säilytystilan puute, muuten kaikki oli fine. Kun oli 20-23v ja asuin 
yksin :). Valintaperusteet tavaroille olivat tuolloin se, mitä saa ilmaiseksi  ja mikä on jotenkin 
kaunista. En esim hankkinut imuria lainkaan, sillä se veisi tilaa (ja oli kallis). Rikkalapio ja 
rätti riittivät!” Liisa 42.

”Asun 26,5 m2 kokoisessa asunnossa. Asunto vaikuttaa tilavammalta, koska huonekorkeus 
on melkein kolme metriä. Pohjakaava on ihan ok. Asunnossa ei ole parvea, eikä tilaa ole 
jaettu. Asunto tuntuu kotoisalta. Tietysti tilaa välillä haikailee, mutta mulle sijainnilla on 
enemmän merkitystä, eli etä pääsen nopeasti liikkumaan paikasta toiseen. Suurin ongelma 
on sopivien kalusteiden löytäminen. Nykyinen sänkyni on Ikean Mandal (140 cm leveä), jos-
sa on neljä säilytyslaatikkoa kehikon sisällä. Laatikollisia sänkyjä on ollut enemmän tarjolla 
parisänkyihin, mielestäni” Johanna 34.

”Tummat värit pienentävät luonnollisesti tilaa, jos niitä on suuria määriä. Vaalea väri antaa 
valoa ja avaruutta. Aikoinaan valitsin tavarat sen mukaan, miten ne sopivat lompakolleni. 
Nykyisin pohdin niiden mittasuhteita, estetiikkaa sekä toimivuutta” Kaisa 40
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   ”Pienen asunnon kalustaminen on melko haastavaa”
   Tuomas 55.

”Parhaat pikkukämpän muistot ovat ensimmäisestä omasta 
asunnostani, joka oli kaikkein pienin, 20 neliötä. Ja se oli sil-
loin täysin riittävä. Pieni oma suloinen koppi” Liisa 43.



”Alivuokralaisena oma huone ja yhteiset keittiö ja vessa ja viikonloppuiisn pääsin kotiin. 
Pimeää ja ahdasta ja tunkkasta. En valinnut sisustusta sinne itse vaan tuli kaupan päälle ja 
tavarat olivat kassissani. Värimaailma merkitsee: vaaleus luo valoa ja värikkyys positiivisuut-
ta ja iloa. Vietin aikaa muualla: opiskeluahjossa tai opiskelukavereiden kanssa kaupungilla 
tai kirjastossa tai jossain... mm. jumpassa”  Heidi 48. 

Vahvasti esille nousi säilytyksen, pinottavuuden ja funktionalisuuden tärkeys. Myös asun-
non hyvä pohja ja käytännöllisyys olivat pienen asunnon tärkeitä erityispiirteitä. Joidenkin 
mielestä tummat värit sopivat pieneen tilaan yhtä hyvin kuin vaaleat.  Joku taas oli ehdotto-
masti sitä mieltä, että tumma pienensi jo entisestään pientä tilaa. Mutta kuten väreistä kirjoi-
tin aikaisemmin, jokainen kokee henkilökohtaisesti värit ja värimieltymykset, kokemukset 
väreistä ovat yksilöllisiä. Siivouksen helppoudesta kommentoitiin. Pieni asunto koettiin  
turvalliseksi pesäksi tai suloiseksi kopiksi.    

3. Jos nyt asut isommassa asunossa, vertaile kokemuksiasi pienessä tilassa asu-
miseen. Mitä kaipaat tuosta tilasta/ ajalta vai kaipaatko mitään? Mikä on nyt 
helpompaa ja mikä vaikeampaa?

”Olen asunut useammassa pienessä asunnossa. Viimeisimmästä (noin 19 neliöisestä) en 
kaipaa mitään. No, sijainti oli loistava ja talo vanha eli olihan siinä tunnelmaa, mutta itse 
asunnosta en kaipaa mitään. Tuolloin asunto tuntui todella ahtaalta. Minulla oli paljon 
tavaraa, sillä asunto toimi myös työhuoneena . Jos käytössäni olisi ollut erillinen työhuone, 
asunto olisi voinut toimia ihan hyvin ja siitä olisi saanut ihan toimivan, viihtyisän pikkuko-
din. Pientä tilaa jossa on paljon tavaraa, on hankala jakaa kunnolla alueisiin varsinkin jos 
valon määrä on vähäinen. Tavarat menivät sinne, minne ne parhaiten mahtuivat ja niitä oli 
helpoin käyttää. Kaappitilaa oli todella vähän” Kaisa 40. 

”Nykyisin asun noin 80 neilön kokoisessa asunnossa. Ennen lapsia tila tuntui ruhtinaallisel-
ta, nykyisin nelihenkinen perheemme kaipaisi muutamaa lisäneliötä sillä lapset haluaisivat 
omat huoneet. Aiemmasta kodista en kaipaa mitään. No, toisinaan sitä sijaintia joka sopisi 
itselleni, mutta ei muulle perheelle. Vaikeampaa on nykyisin se, että siivottavia neliöitä on 
enemmän. Mutta muuten on helpompaa, sillä nyt kodissani on selkeästi eri alueet/huoneet 
sekä funktiot elämistä varten”  Kaisa 40. 

Nykyään asun 80 neliön asunnossa Etu-Töölössä vuonna 1928 rakennetussa jugend–talossa. 
Kämppä on toki upea, mutta viime vuosina olen joskus haaveillut takaisin pikkuasuntoon 
muuttamisesta” Tuomas 55. 

Vastaukset olivat mielenkiintoisia ja lähellä omia havaintojani tästä päivästä. Kaikista mie-
lenkiintoisinta oli, että pari ihmistä jopa kaipasi opiskeluajan pieniä bokseja. Ne koettiin tur-
vallisiksi pesiksi, suloisiksi kopeiksi ja niitä oli helppo siivota. Kun elämäntilanteet ja tarpeet 
muuttuvat, asioiden, tilojen ja tavaroiden  muunneltavuus on erityisen tärkeää. Isot mas-
siiviset huonekalut tuntuivat monista vierailta ja hankalilta. Joku jopa mainitsi, että pieniin 
tiloihin on vaikea löytää huonekaluja.Verhoja ei juurikaan kaivattu peittämään pienen tilan 
valoisuutta, mutta tekstiilejä kaivattiin sen sijaan seinille. Haastattelujen myötä oli kuitenkin 
selvää, että pienessä tilassa erityisen tärkeäksi seikaksi nousi säilytys, huonekalujen funktio-
naalisuus sekä muunneltavuus. 

Yhteenvetona kahdeksan seikkaa ylitse muiden:  1.tuote, jolla on monia käyttötarkoituksia 2. 
säilytys 3. sänky 4. funktionaalisuus 5.muunneltavuus 6. monikäyttöisyys  7. paikka syömi-
selle 8. tekstiilejä esimerkiksi seinälle laitettvaksi

”Pienen kodin etuja ovat turvallisuus, sillä kun tilan 
pystyy hahmottamaan, siellä ei ole pimeitä nurkkia ja 
se tuntuuu turvalliselta” Kaisa 40.

”Parasta pienessä asunnossani oli funktionaalisuus. Tila 
riitti mainiosti yksinasujalle: siivoaminen oli helppoa ja 
kaikki toiminnot sujuivat muutamalla askeleella; tavaroita 
ei tarvinnut etsiä” Tuomas 55.

1. tuote, jolla on monia käyttötarkoituksia
2. säilytys 
3. sänky 
4. funktionaalisuus 
5. muunneltavuus 
6. monikäyttöisyys  
7. pinottavuus
8. paikka syömiselle 
9. tekstiilejä esimerkiksi seinälle laitettavaksi
10. siivous helppoa

YHTEENVETO



5.2 Millaisia sisustuksia pienissä tiloissa
        sitten tulevaisuudessa voisi olla?

Olen seurannut sisutustoimittajan työssäni sisustustrendejä ja asumisen muutoksia yli 
kymmenen vuoden ajan. Olen saanut seurata tuota muutosta näköalapaikalta  ja havaintoni 
tulevista trendeistä ovat usein menneet yksiin oman intuitiivisen ajatteluni kanssa. 

Futuriikissa asiantuntijat visioivat intuitiivisesta teknologiasta, 
inspiroivista ratkaisuista ja inhimillisyydestä. Passiiviset olemisen 
tilat muuttuvat aktiivisiksi ja yhteisöllisyyttä tukeviksi. Joustavuus 
on kaiken alku. Käytännön esimerkkejä ovat esimerkiksi joustavat 
seinärakenteet, joiden avulla asuntojen pohjaratkaisuja voisi käte-
västi muuttaa elämäntilanteiden mukaan, valaisevat seinät, jotka 
tuovat kirkkautta talven pimeyteen ja esimerkiksi hyvänolon huoneet 
(sauna, kuntolaitteet, suihkut, spa jne.). Viihde ja äly on integroituna 
tulevaisuuden kotiin kiinteästi. Ekologisuus  on  edelleen must. (Hil-
tunen, 2014 Kauppalehti.fi.)

Kodin sisustamisessa 2000-luvun luksus ja loiste ovat kääntyneet arkisempaan ja tunnel-
mallisempaan suuntaan. DIY-innokkuus (Do it yourself ) on tullut jäädäkseen. Pinterestin 
innoittamana tehdään ja sisustetaan mahdollisimman paljon itse. Massiiviset isot asunnot 
ja korkeat tilat valtavine kulmasohvaryhmineen ovat väistyneet. Tilalle on tullut pienempiä 
koteja sekä tunnelmallisempia sisustuksia. Havaintojeni mukaan kodikkuus, tunnelma, 
pienet yksityiskohdat, itse ja yhdessätekeminen, tuunaaminen sekä tavaroiden ja esineiden 
muunneltavuus ovat tämän päivän sisustamisen ja asumisen keskiössä. Nyt halutaan pientä, 
siroa, kaunista, kevyttä, lmavaa ja kodikasta. Työ ja vapaa-aika sekoittuvat yhä enemmän. 
Etätöiden mahdollisuus on lisääntynyt. Kodeissa kaivataan paikkaa töiden tekemiselle. 
Keittiönpöytä voi päivisin ollakin työpöytä tai päinvastoin. Huonekalut ja sisustusesineet 
ovat yhä monikäyttöisempiä ja niille myös keksitään itse lisää käyttötarkoituksia. Esimer-
kiksi räsymatto voi olla pöydällä, lattialla, sohvan päällä tai siitä ommellaan tyyny.  Laatikko 
voi toimia sen alkuperäisen funktion lisäksi, hyllynä tai vaikka jakkarana. Funktionaalisuus 
ja muunneltavuus ovat nousseet  asumisen ja sisustamisen ytimeen. TV-tasoja ei juurikaan 
enää tarvita, kun tv:tä katsotaan läppäriltä, tv asennetaan seinään tai tasot tehdään itse fin-
lavoista. Massiiviset kirjahyllyt ovat jääneet sisustuksista pois. Kirjoja luetaan sähköisesti tai 
osa kirjoista jätetaan vain harkiten esille. 

Maailma muuttuu ja sitä myöden ihmisten tarpeet.
Asumiseen käytetyt neliöt ovat vähentyneet 
ja tiloja jaetaan ja muunnellaan eri 
elämäntilanteiden mukaan. Enää ei 
tähtäimesssä välttämättä ole 200 neliöinen kivitalo 
taajamasta. Perheet haluavat  pysyä perhekoon 
kasvamisen jälkeenkin kantakaupungissa 
pienemmissä neliöissä palveluiden lähettyvillä. 
”Kehyskuntien sijaan lapsiperheitävetävät nyt kau-
punkien keskustat”, (Vaarne, Vihavainen 2016, A6).   
                                                                      AVOTAKKA 9/2014
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Japanilaisen ammattijärjestäjän Marie Kondon Konmari-innoituksen myötä tavara on vä-
hentynyt monesta kodista. Mitä jää, kun kaikki tarpeeton heitetään pois? Entä pitääkö se jää-
vä tavara sulloa pois silmistä piiloon? Vai voisivatko  vaatteet ja asusteet olla kauniisti esillä?  

Asumistarve on sidonnainen aikaan, paikkaan ja elämäntilanteeseen. Pikkulapsiperheelle on 
aivan eri odotukset ja tarpeet suhteessa asumiseen ja sisustamiseen kuin nuorella poikamie-
hellä tai sinkkunaisella. Eronnut yksinhuoltaja tarvitsee pieneen kotiin tilan myös lapselle. 
Vanhus taas tarvitsee eri toimintoja asunnoltaan kuin nuori pari jne. Opiskelijan budjetti 
asumisen suhteen on eri kuin työssäkäyvän. Uusperheillä on omat haasteensa, kun lapset 
kulkevat eri kodeissa ja osa lapsista on vain osan aikaa, miten silloin tila jaetaan fiksusti, tasa-
puolisesti ja kaikkien tarpeita kunnioittaen?  Missä ja miten tavaroita silloin säilötään? Miten 
tila, huoneet, tavarat jaetaan? Ikea on uusimmassa syksyn 2016 mainoskamppanjassaan huo-
mioinut jo kahden kodin lapsien tarpeet sisustamalla isän ja äidin luona olevat lastenhuoneet 
samankaltaisiksi.

Omat havainnot ja kokemukset pienessä tilassa asumisesta ovat kattavat. Olen koko ikäni 
tehnyt pienistäkin tiloista pesää joko itselleni opiskelijana ja sinkkuna, perheelleni tai mi-
nulle ja lapselleni. Säilytys, tilanjakaminen ja esteettisyys ovat aina olleet läsnä kodissani. 
Jotenkin on pitänyt jakaa tilaa sekä itselle että töille, myöhemmin taas perheelle ja siten taas 
itselle ja lapselle sekä töille. Ja kun lapsi kasvaa, tarpeet taas muuttuvat ja tila jakautuu taas 
eri tavoin.

Suunnittelijana olen pohtinut paljon sitä, mitä ihminen vielä tai enää tarvitsee. Mitä 
se voisi olla, kun on kyse pienestä tilasta ja vain tarpeellisesta, mutta esteettisesti miel-
lyttävästä? Tärkeäksi seikaksi suunnittelijana minulle nousi materiaali ja tuotteen es-
teettisyys. Jos kerran tavaraa hankitaan enää harkitusti, materiaalin laatu, kestävyys ja 
tuotteen kauneus, estettiset arvot nousevat mielestäni ensisijaisen tärkeiksi seikoiksi. 
Uskon myös, että käsillä tekemisen jälki, tuotteiden yksilölliyys ja persoonallisuus nou-
sevat yhä merkittävimmiksi tekijöiksi  tänä päivänä. Tiedostava ostaja arvostaa yksi-
löllisiä tuotteita massatuotteiden sijasta. Hän on valmis ehkä jopa maksamaan niistä.

Vähemmän on enemmän, informaatio- ja tavara-
tulvan keskellä tulee tarve yksinkertaistaa elämää. 
Taustalla on kaupungistumisen megatrendi. Muo-
toilussa keskitytään olennaiseen ja suositaan mo-
nikäyttöisiä tavaroita ja moduuleja. (Markkanen, 
2015 D7.)

Suunnitteluprosessini käynnistyi näistä lähtökohdista. Halusin suunnitella yksilöllistä tuot-
teita, joissa käden jälki voisi näkyä, nuorekasta, kodikasta, muunneltavaa, pieneen tilaan 
sopivaa, hyvistä  suomalaisista materiaaleista valmistettua, kovan ja pehmeän materiaalin 
yhdistämistä. Halusin esteettisiä tuotteita, en insinöörimäisiä vekottimia. Markkinoilla on jo 
pienen tilan mekaanisesti loppuun hiottuja tuotteita, sänky nostetaan seinälle tai vaatekaa-
pista tulee sänky jne. Japanista näitä löytyy paljon. Oma lähtökohtani suunnittelulle oli aivan 
toinen.

Olin jo kaksi vuotta aikaisemmin  2014 kirjoittanut jutun vanerista Avotakka-lehteen. Tämä 
ajankohtaiseksi noussut materiaali sisustuksessa ei jättänyt minua rauhaan. Kuitenkin tekstii-
lisuunnittelijana ja intohimoisena tekstiili-ihmisenä minua kiinnosti myös pehmeän materi-
aalin yhdistäminen tuohon kovaan materiaaliin.



Ote kirjoittamastani artikkelista: AVOTAKKA/2014 

”Suosituksi nousseesta VANERISTA tehdään nykyisin kokonaisia pintoja koteihin. 
Ympä ristöystäväl li nen materiaali sopii mainiosti skan di naa vi seen si sus tuk seen.
Vaneri on kokenut uuden tulemisen sisustuksessa. Jo sodan jälkeen 
huonekaluteollisuus käytti muotoon puristettua vaneria, ja siitä on valmistettu 
esimerkiksi monet tuon ajan kuuluisat designtuolit. Silti moni mieltää sen yhä 
lähinnä piiloon jäävien rakenteiden materiaaliksi.Aiemmin aliarvostetusta vanerista on 
tulossa salonkikelpoinen raaka-aine, ja sitä näkee käytettävän yhä enemmän 
sellaisenaan paitsi huonekaluissa myös kodin pinnoissa. 
Lisäksi moni muotoilija on alkanut  pannunalusia, koruja, vateja ja jopa valaisimia.

Vaneria valmistetaan liimaamalla puuviiluja yhteen. Yhdessä levyssä on 
päällekkäin vähintään kolme 1,3–3,2 millimetrin paksuista viilua. Ne on liimattu 
ristikkäin, jotta levy eläisi mahdollisimman vähän esimerkiksi joutuessaan kosketuksiin 
kosteuden kanssa.Viilut ladotaan siten, että syyt ovat kohtisuorassa toisiaan vasten, ja 
ne kiinnitetään yhteen tavallisesti fenolihartsiliimalla.Ehjät ja kuivat levyt sopivat 
mainiosti uusiokäyttöön. Useimmat vanerit voi myös kompostoida. Suuret määrät tulee 
toimittaa kaatopaikalle.

Sileämpää ja painavampaa koivuvaneria voi käyttää lähes missä tahansa,  
kuten seinä- ja kattoverhoiluissa. Siitä voi tehdä myös pöytälevyn tai liukuoven. 
Pehmeämpää ja oksaisempaa havuvaneria ei juurikaan käytetä sisustuksessa”

VILLA taas edustaa minulle pehmeää, lämpöä, suomalaisuutta, kestävää, 
laadukasta materiaalia. En ollut nähnyt tuotteita, joissa yhdistyisivät nämä molemmat 
materiaalit. Vanerista valmistettuja kauniita tuotteita olin nähnyt, mutta tekstiilin 
yhdistäminen tuohon kovaan materiaaliin kiehtoi minua. Käytin myös silkkiä tyynyissä.
Mallistoni ajatus oli nuorekas ja ajanmukainen, mutta hyvistä ja hieman luksusmateriaaleista  
valmistettu. Näin halusin ertottua mm. Ikean tuotteista tai markkinoilla olevista tanskalaisen 
valmistajan Hayn tuotteista.

Vanerin ominaisuudet:

Plussat ja miinukset

+ monikäyttöinen ja ympäristöystävällinen materiaali
+ iskunkestävä, luja ja tiivis
+ pinnan voi käsitellä vahaamalla, lakkaamalla tai maalaamalla, kuten minkä 
tahansa käsittelemättömän puun

– kestää huonosti kosteutta
– käsittelemättömässä pinnassa kulumat ja jäljet näkyvät helposti

”Vaalea koivuvaneri sopii skandinaavisesta 
selkeästä muotokielestä ja 
värimaailmasta pitävälle. Vaneriseinä istuu
 hyvin esimerkiksi klassiseen 
1960–70-luvun rivitalohuoneistoon, jonka ilmeen se 
kirkastaa ja tuo tähän päivään. 
Trendikkään kokonaisuuden saa yhdistämällä vaneria 
pastellisävyihin,  kirkkaaseen 
keltaiseen tai vaikka vihreään”
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5.3 Suunnitteluprosessi 
 
”Olen työssäni aina pyrkinyt yhdistämään toden ja kau-
niin, mutta kun oli valittava jompikumpi, päädyin useim-
miten kauniiseen” 
- Herman Weyl (Pallasmaa 2014, 161)

Osallituin vuonna 2015 Experimental textile kurssille Aalto-yliopistossa osana syven-
täviä opintojani. Tuolloin sain idean yhdistää villaa ja vaneria tai ylipäätänsä jotain 
pehmeää materiaalia ja vaneria. Tein painokokeiluja tekstiiliväreillä vaneriin ja yhdis-
telin useita eri materiaaleja toisiinsa. Yhdistelmänä kova ja pehmeä materiaali oli jo 
tuolloin kiehtova. Koivuvaneri ja villa edustavat itselleni suomalaisuutta, kestävää ja 
hyvää laatua. 

Oma suunnitteluprosessini vanerin ja tekstiilin suhteen oli siis jo alkanut edellisvuon-
na, mutta opinnäytteen myötä ideani meni eteenpäin ja uudistui myös matkan varrella.  
Tavallaan vedin yhteen aikaisempien opintojeni kokeilujan kokonaiseksi tuoteperheek-
si. Itse tuotteet eli ideoiden tuotteistaminen sai alkunsa vasta opinnäytteessä.

Värimaailma jakautui kahteen teemaan 1.pastellit sekä 2.indigo ja muut sinisen sävyt. 
Opinnäytteessä nuo kaksi värimaailmaa yhdistyivät yhdeksi kokonaisuudeksi.
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Olin suunnitellut kuoseja jo aikaisemmalla kurssilla.

59

 1. PASTELLIT



Printtasin kuosejani eri paksuisille vanereille.  Kokeiluja tehtiin erikokoisilla  skaalauksilla ja erilaisil-
le vaneripohjille, sekä maalatulle että käsittelemättömälle vanerille.  Ilman pohjamaalia vanerin syyt 
näkyivät kauniimmin kuosin alta läpi. Väri tosin jäi hieman tummemmaksi ja utuisemmaksi. Valitsin 
myös kolmannen säilyttimeni värimallit  Pirtelö Y411 ja Aaloe X381 Tikkurilan värikartasta. Näillä 
värisävyillä maalasin myös ripustimia ja tilanjakajaa. Malliston värimaailma hahmottui kokonaisuudes-
saan.
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Moderni versio ristipistosta kuosini syntyi painokangaskurssilla.

63

Tein paino- ja värjäyskokeiluja eri väreillä villalle.
Leikkasin huopapalloja osiin ja kokelin eri 
yhdistelmiä sekä miltä nämä palat näyttävät vanerin 
kanssa.Tein myös itse muovia ja siitä lasinalusen.
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2. INDIGO JA MUUT SINISEN SÄVYT



Värjäsin useita kokeiluja villalle sekä silkille kuutioita ja tyynyjä varten. Tein niitä sekä indigo- että 
reaktiiviväreillä.
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Tein painokokeiluja rosalla ja valkoisella pigmenttivärillä siniselle huovalle. 
Värjäsin myös indigo-väreillä villahuopaa.
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Suunnittelin myös isoa kuutiota eli sohvasänkyä pienen tilan kalusteeksi esimerkiki opiskelijabok-
siin. Rajasin kuitenkin tuotteen opinnäytteestäni pois. Tuotteen materiaalit sekä toteutus olisi tullut 
omakustanteisesti maksamaan liikaa sekä aika ei riittänyt tässä kohtaa tämän tuotteen loppuunsaat-
tamiseen. Tämä osa suunnitelmastani jää kuitenkin tulevaisuuteeni. Kuvassa on myös säilytinkuutio 
ja tarjotin kokeilujani. Nämä kaikki ovat ensimmäisiä kokeiluversioitani keväällä 2016. Ajatus tässä 
on, että pieneen yksiöön ei tarvita sohvaa ja sänkyä.  Muhkeilla tyynyillä siitä saa sohvan nopeasti. 
Pieni kuutio toimii sekä pöytänä, säilyttimenä ja kannen voi asetella sohvasängylle tarjottimeksi ja/
tai apupöydäksi.

Ensimmäinen versio vanerisesta säilyttämisestä valmistui keväällä 2016. Vaneri oli tässä vaiheessa 
vielä paksumpaa kuin lopullisessa säilytinkuutiossa ja kantta ei ollut vielä upotettu, kuten valmiissa 
tuotteessa. Idea siitä muotoutui vasta työnskentelyn edetessä. Kuten myös sen, että huopaympyrä 
upotetaan vanerikanteen, eikä jätetä vain kannen päälle.

Experimental textiles
Elina Jaakkola
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TUOTEIDEAKOKEILUJA



Experimental textiles
Elina Jaakkola

YKSINKERTAINEN, SELKEÄ MODUULI
VANERI: RAAMIT TEKSTIILILLE



5.4 Valmiit tuotteet
       Ihana pieni koti mallisto

           Säilytin-kuutiot neljä kappaletta
              Ripustimia
              Printatut vanerimatot kaksi kappaletta
              Pieni seinätekstiili ja tuolin istuinpehmuste
              Villa- ja silkkityynyjä
              Tilanjakaja
              Pientuotteita: tarjotin, pannunalunen, pikkutauluja sekä lasinalusia
               

Suunnittelemaani tuoteperheeseen kuuluvat vanerikuutiot, ripustin, vanerimatto sekä sei-
nätekstiili ja tyynyjä. Oheen suunnittelin myös pientavaraa: pannunalusen, lasinalusen sekä 
tarjottimia. Säilytinkuutiosta suunnittelin monikäyttöisen sisustusesineen, jotta pienessä 
tilassa tarvittava muunneltavuus ja funktionaalisuus toteutuvat. Kuutio on tuoteperheen 
ydin, jonka ympärille suunnittelin muut sisustusesineet.

PROTOTYYPIT

Säilytinkuutiot toimivat pöytänä, jakkarana, tavaroiden säilyttimenä sekä tarjottimena.
Kuutioden kannen voi irrottaa erilliseksi tarjottimeksi.
Ne voi pinota päällekkäin, asetella vierekkäin tai niistä voi tehdä pienen istuinryhmän,
isoin kuutio pöytänä ja pienenmmät jakkarana. Jokainen kuutioista toimii myös yksinään 
sivupöytänä, jakkarana sekä säilyttimenä.
Koot ovat 50 x 50 cm, 40 x 40 cm sekä 35 x 35 cm.

Pieni huopatekstiili toimii yksinään seinätekstiilinä sekä tuolin pehmusteena. 
Tuote on värjätty ja painettu villahuopa. Tuote on kaksipuoleinen.

Vanerimatot  on valmistteu suunnittelemistani kuoseista. Kuosit on prinattu 
ohuelle vanerille  2mm koossa 50 x 70 cm. 

Tilanjakaja on  helposti liikuteltava pienehkö seinämä, jonka voi itse koristella vanerisilla 
laserleikatuilla ja maalatuilla palloilla haluamallaan tavalla.

Ripustin toimii itsenäisenä tuotteena, mutta sen voi myös yhdistää/kiinnittää tilanjakajaan. 
Niitä on maalattuna sekä suunnittelemallani kuosilla printattuja.

Tyynyt ovat itsevärjättyjä ja hyvistä materiaaleista silkistä ja villasta valmistettuja. 

Pientuotteita ovat pannunalunen, tarjotin sekä lasinaluset. Osa on valmistettu printaamalla 
kuosejani vaneriin ja osa  on maalattu tuoteperheen  tikkurilan värikartan väreillä.
                                                                       

                                                                       77      72



IHANA PIENI KOTI

MITÄ?
RAIKKAITA MUUNNELTAVIA SISUSTUSESINEITÄ 
PIENEEN KOTIIN/TILAAN

IDEA?
PRINTATTU VANERI
VÄRJÄTYT TEKSTIILIT
VANERIKUUTIOT( SÄILYTIN, PÖYTÄ, JAKKARA)
RIPUSTIMIA
PEHMEÄ & KOVA YHDESSÄ
TUOTTEET ESTEETTISIÄ, EI INSINÖÖRIMÄISIÄ 
VEKOTTIMIA PIENEEN TILAAN( NIITÄ ON JO)

KENELLE?

KAIKENIKÄISILLE  PIENESSÄ TILOISSA ASUVILLE

KUVAT: JOHANNA KINNARI & ELINA JAAKKOLA



Vähemmän on enemmän, informaa-
tio- ja tavaratulvan keskellä tulee tar-
ve yksinkertaistaa elämää. Taustalla 
on kaupungistumisen megatrendi. 
Muotoilussa keskitytään olennaiseen 
ja suositaan monikäyttöisiä tavaroita 
ja moduuleja. (Markkanen, 2015 D7.)
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IHANA PIENI KOTI: 
sisustustuotteita pieneen kotiin, rajaamaan, jakamaan, akustoimaan, 
lämmittämään, hengittämään, muuntumaan



SÄILYTINKUUTIO: VÄRJÄTTY VILLA KANNESSA
PRINTATTU VANERIMATTO
PANNUNALUNEN





VÄRJÄTTYJÄ VILLA- JA SILKKITYYNYJÄ





” Kaipaan pieniä seinätekstiilejä pieneen asuntonI” Johanna 34.



SÄILYTINKUUTIO: VÄRJÄTTY VILLAHUOPA UPOTETTU KANTEEN
PRINTATTU PANNUNALUNEN VANERISTA
VÄRJÄTTY VILLATYYNY



MAALATTUJA JA PRINTATTUJA VANERIRIPUSTIMIA



”Tavarat olen valinnut pieneen asuntoon siten, että niillä 
olisi useita käyttöfunktioita ja, että niitä saa esim. pinot-
tua”  Noora 35.



6. Yhteenveto
Opinnäytteeni on ollut puolen vuoden matka, tosin samalla myös paljon pidempi matka.  
Oikeastaan se on ollut kymmenen vuoden matka, yhteenveto kaikesta siitä, mitä tähän asti 
olen opiskellut ja työskennellyt. Kymmenen vuotta sitten valmistuttuani tekstiilisuunnitte-
lijaksi siirryin suoraan sisustustoimittajan työtehtäviin. Sain laajan tietämyksen ja 
tuntemuksen, sisustamisen ja asumisen muutoksista ja trendeistä. Seurasin jokapäivä 
ajassa tapahtuvia muutoksia ja ennakoin intuitiivisesti tulevaa. Sain myös hyvän tuntuman 
siitä, mitä on markkinoilla, mitä ihmiset haluavat ja arvostavat. 

Kuitenkin koko ajan työni ohessa, minua kiehtoi tuottaa jotain itse tuolle kentälle, jos-
ta kirjoitin ja jota tiiviisti seurasin. Maisteriopintojeni loppuunsaattaminen antoi hyvän 
mahdollisuuden toteuttaa tuo haave. Mallistoni sai alkunsa jo maisteriopintojen 
syventävissä opinnoissa puolitoista vuotta sitten. Tuolloin sain idean yhdistää tekstiiliä ja 
koivuvaneria.

Pienasumisen on ollut jo jonkin aikaa asumisen nouseva suuntaus, sillä asuminen etenkin 
pääkaupunseudulla on kallista. Muuttuvat perhetilanteet, erot ja väestön sinkkuuntumi-
nen ovat luoneet myös tarvetta erilaisille ja muunneltaville asumis-ja sisustusratkaisuille. 
Halusin tarttua tähän ajankohtaiseen aiheeseen. 

Vaikka olenkin kirjoittanut yli kymmenen vuotta työkseni lehtiin, akateemisen tekstin 
tuottaminen tuntui yhtäkkiä haastavalta. Välillä tuntui myös keinotekoiselta yhdistää 
tutkimus, joka pohjautuu jo valmiiseen joskus jopa vanhahkoon kirjallisuuteen ja luoda 
samalla jotain uutta. Luovan alan ihmisenä, suunnittelijana sekä toimittajana olen tottu-
nut katsomaan  tätä hetkeä ja tulevaa, en niinkään tutkimaan jo kerran kirjoitettua. Koin 
tämän välillä ristiriitaisena, enkä tiennyt kunpaa painottaisin enemmän, malliston suun-
nittelua vai kirjallisuuden tutkimista.

Lopulta kuitenkin suunnittelijan ja toimittajan ominaisuudessa identifioiuduin enemmän 
uuden luomiseen.  Minussa asuu syvällä suunnittelijan ja toimittajan identiteetti, koko-
naisuuksien hahmottaja. Minulle on selkeästi helpompaa luoda laajempia kokonaisuuksia, 
kuin syventyä yhteen asiaan. 30 opintopisteen edestä tutkimus, malliston suunnittelu sekä 
toteutus tuntui aika haastavalta, etenkään kun rahoitusta tai muuta apua malliston toteu-
tuksessa ja lopullisen opinnäytteen kansiin saattamisessa ei juurikaan ollut käytettävissä. 
Pelkästään jo työn taittaminen ja tuotteiden kuvaaminen vei suuren osan ajastani, puhu-
mattakaan itse malliston suunnittelua, valmistamista sekä kirjallista osuutta lähdemateri-
aaleineen.
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Tämän ajan puitteissa ja näin jälkikäteen ajateltuna olisi järkevää varmasti ollut syventyä 
oman malliston ja oman tuotemerkin suunnitteluun. Olin kuitenkin jo kirjoittanut yhden 
tuotesunnitteluprosessin kuvauksen  kymmenen vuotta sitten, joten sikäli se olisi tuntunut 
toisinnolta ja toisaalta oma kiinnostukseni tilojen, paikkojen ja niihin liittyvien tunneko-
kemusten tutkimiseen syvensi näkemystäni suunnittelijana sekä antoi syvempää merkitystä 
työskentelylleni. Pelkkä malliston suunnittelu ja prosessin kuvaus pieneen tilaan olisi tuntu-
nut jotenkin liian kevyeltä ja pinnalliselta etenkin aikana, jolloin kaikkea on jo saatavilla. 

Halusin syventää suunnittelijan identiteettiä ja löytää syvempää merkitystä kodin sisustami-
sesta. Koin pitkään ristiriitaa siitä, että olen tuottamassa lisämateriaalia tähän tavaralla kyl-
lästettyyn maailmaan. Tärkeäksi seikaksi nousikin itse materiaali ja tuotteiden esteettisyys, 
yksilöllisyys sekä niiden muuneltavuus. Halusin myös kirjallisten haastatteluiden kautta 
tukea omille näkemyksilleni ja havainnoilleni tästä päivästä ja ajassa tapahtuvasta ilmiös-
tä. Reflektointi muiden kanssa auttoi suunnitteluprosessissani näkemään tarkemmin niitä 
asioita, mitä itsekin olin havainnut. Sain vahvistusta ommille näkemyksilleni eri ikäisiltä 
ihmisiltä.

Valitsin materiaalit, jotka ovat kestäviä ja Suomesta. Koivuvaneri ja villa tuntuivat täten 
luontevilta materiaaleilta ja tavallaan ajattomilta klassikoilta, mutta samanaikaisesti  myös 
raikkailta ja nuorekkailta. Sisustustoimittajan työssäni olin perehtynyt jo vaneriin materiaa-
lina sekä siitä valmistettuihin jo markkinoilla oleviin tuotteisiin. Tekstiilin ja vanerin yhdis-
telmiä en ollut nähnyt. Tekstiilisuunnittelijana ja intohimoisena tekstiili-ihmisenä teksiili 
materiaalina oli ehdoton edellytys malliston synnylle.

Asumisen historian tutkiminen lisäsi ymmärrystä asumisen trendien kiertokulusta. Kiin-
nostavaa onkin, että jo vuonna 1955 Ilmari Tapiovaara suunnitteli Pirkka- kalustesarjan 
pieneen kotiin. Sodan jälkeinen Suomi eli murrosvaihetta ja muotoilu kulta-aikaansa. Kodin 
sisustus sai olla kevyt ja keskeneräinen, nopeasti muutettavissa kunkin perheen tarpeisiin 
sopivaksi. Olemmeko tuossa samassa tilanteessa jälleen? Kevyt, keskeneräinen, muunnel-
tava ja persoonallinen. Omiin havaintoihini perustuva näkemykseni on, että juuri näin on 
käynyt. Haastatteluistani saadut vastaukset tukivat myös tätä näkemystäni. 

Lopulta mallistoni koostui melko monesta palasesta. Kaikki kuitenkin nivoutui vanerisen  
säilytinkuution ympärille, johon olin yhdistänyt varjättyä villaa. Vanerin työstäminen oli 
uutta. Koska olen työskennellyt vain pehmeiden  ja joustavien materiaalien kanssa tähän 
asti, puun periksiantamattomuus ja muovautumattomuus tuntui välillä turhauttavalta.  
Uuden materiaalin kanssa työskentely ja ylipäätänsä huonekalujen suunnittelu oli minulle 
aivan uutta. Luulen, että juuri tästä syystä, halusin vaneriosien olevan yksinkertaisia ja eleet-
tömiä, jotta ne olisivat  ikäänkuin raamit tekstiileille ja väreille ja jotta niiden valmistaminen 
ilman puuseppää onnistuisi. Raamit myös sikäli, että itse tekstiili pääsee oikeuksiinsa. 

Aikaa meni kuution suunnitteluun. Jouduin miettimän miten osat liitetään toisiinsa, minkä 
paksuisesta vanerista kuutiot tehdään ja millainen kuution kannesta tulee sekä miten kangas 
muovautuu kovaan kansimateriaaliin. Viimeistelyyn olisi voinut jäädä hieman enemmän 
aikaa. Lopputulos, prototyypit ovat kuitenkin mielestäni onnistuneita siihen nähden, että 
tein jotain  itselleni aivan uutta. Uskon suunnittelijaidentiteettini syventyneen. Ehkä olenkin 
enemmän suunnittelija kuin toimittaja tai ehkä nämä eivät pois sulje toisiaan.
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7. Lopuksi
Opinnäyte oli opettavainen ja innostava kokemus.  Itselle uutta oli pehmeän ja kovan 
materiaalin yhdisteleminen sekä puun työstäminen ja teknisten asioiden miettiminen. 
Työn edetessä minulle kuitenkin vahvistui entisestään, että juuri tuo koivuvaneri ja teks-
tiili yhdessä ovat ihana kombinaatio. Ja ylipäätänsä haluan suunnitella lisää huonekalu-
ja, joissa on vahvasti esillä kankaat, kuosit, pinnat, struktuurit ja värit. Haluan jatkossa 
nähdä enemmän tekstiiliä  myös huonekaluissa, eikä vain niin kuin tähän asti on totuttu 
näkemään huonekalun koristeena, pöytäliinana, ikkunaverhona tai sängyn koristeena 
vuodevaatteissa, vaan huonekalun yhtenä osana, integroituna itse huonekaluun. Toisaalta 
haluan myös nähdä kuoseja painettuna muuhun kuin tekstiiliin eli myös koviin mareiaa-
leihin. Mielestäni näistä kombinaatioista voi syntyä jotain uutta ja yllättävää.

Loppujen lopuksi  voisin kutsua opinnäytettäni luovan alan akateemisesti ”poikkitieteel-
liiseksi” opinnäytteeksi.  Se ei ole niinkään jo kerran kirjoitettujen tekstien tulkintaa ja 
tutkimista. Enemmänkin omaan havainnointii perustuvaa ”tietoa” ja oman intuitiivisen 
ajattelun kehittämistä. Se on yhdistelmä omaa suunnittelijan identiteettiäni, toimittajan 
identiteettiä sekä omaa luovaa, intuitiivista havainnointia menneestä, tästä päivästä ja tule-
vasta skä reflektointia ympäristön kanssa.

Se on oma kymmenen vuoden yhteenvetoni niin suunnittelijana kuin toimittajana. Se on 
tämän päivän ilmiön toteamista ja siihen omanlaiseni  luovan ratkaisun löytämistä. Se 
on jonkin uuden asian löytämistä itselle ja toivottavasti myös muille.  Se on merkitysten 
löytämistä asumisesta ja sisustamisesta sekä uuden tavaran tuottamisesta. Miksi valitsem-
me kotiimme tiettyjä asioita? Se on oman suunnittelijaidentiteetin syventämistä.  Se on 
yhteenvetoa historiasta, tästä päivästä ja tulevasta. Se on siemen jollekin uudelle.
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