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TIIVISTELMÄ

Tutkin opinnäytetyössäni eteistilan ja  kylpy-
huoneen järjestämiseen liittyviä ongelmia ja 
säilytysratkaisuja. Opinnäytetyöni lähtökoh-
tana oli aiemmin suunnittelemani Kaarre-peili 
ja -säilytyskalustekonsepti. 
Olen rajannut tutkittavan aihealueen kosket-
tamaan päivittäin käytettävien pienesinei-
den säilyttämistä ja ehostautumiseen liittyviä 
toimintoja.
Lähestyin aihettani kuvamateriaalin pohjal-
ta ja havainnoimmalla mitä universaaleja 
ongelmia eteistilassa ja kylpyhuoneessa on. 
Vertailin myös Kaarre-konseptia markkinoillla 
jo oleviin tuotteisiin.
Kalusteen rakeenteelliset ominaisuudet poh-
jautuvat rajatun aihealueen esineistöön ja 
toiminnankoreografioihin kalusteen ja käyt-
täjän välillä. Paneudun opinnäytetyössäni 
myös varioitavuuden mahdollisuuteen, tuo-
tekehityksen tarpeisiin sekä materiaalien va-
lintaan. 
Lopullinen tuote on arvioitu siten kuinka hyvin 
asetetut tavoitteet on saavutettu.
 
ASIASANAT

Eteinen, kylpyhuone, säilytyskaluste,
ehostautuminen, kalustesarja, modulaarinen
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STORAGE FURNI-
TURE COLLECTION 
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ABSTRACT

In this thesis I’m investigating the problems 
and solutions of organizing and storing things 
in the hallways and bathrooms. The basis of 
this thesis started with my earlier work named 
Kaarre. Kaarre is a concept of a mirror and 
storage system.
I limited the research to the functions of sto-
ring daily cosmetic products and accesso-
ries.
I approached my subject by researching 
available photo material and observing 
the universal problems of the hallways and 
bathrooms. I also compared the Kaarre con-
cept to the similar existing products.
Constructional features of the furniture are 
based on everyday objects of limited re-
search area and functions between furniture 
and user. In my thesis I am also concentrating 
on the variations of Kaarre concept and its 
product development, as well as the choices 
of materials.
Final product is evaluated by how well the 
aims set in the beginning were achieved.
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‘‘Kaikella on aikansa, kaikella on paikkansa.’’ 
(Liinoja. 1986). Niin myös kotona kaikilla esi-
neillä ja asioilla on oma paikkansa ja aikansa. 
Pyrimme alati järjestämään, asettelemaan, 
lajittelemaan, vähentämään tai hankkimaan 
lisää esineitä. Kodissa vallitsee jatkuva järjes-
tyksen ja kaaoksen välinen sotatila. Jotta kaa-
os saadaan hallintaan, tarvitaan oikeat väli-
neet ja ratkaisut. 
Siisteys ja vaikutelma siitä että tavarat ovat 
järjestyksessä tuottaa meille suurta tyydytystä. 
Joillekin tavarattomuus ja tyhjyys tuottaa mie-
lenrauhaa kun taas osa vaatii niin kutsuttua 
luovaa kaaosta ympärilleen.
Ihmiset ovat hyvin erilaisia järjestyksen ylläpi-
täjiä. Toisilla minimalistinen elämäntyyli näkyy 
myös kotona kun taas toisille tavarapaljous 
tuottaa kotoisen tunnelman.

Keskityn opinnäytetyössäni tutkimaan eteis-
tilan ja kylpyhuoneen järjestämiseen liittyviä 
ongelmia ja säilytysratkaisuja. Olen rajannut 
tutkittavan aihealueen esineistön mukaan. 
Suunnittelemani kalustesarjan on tarkoitus  
helpottaa päivittäisten esineiden käyttöä ja 
järjestämistä.
Säilyttämisen ja järjestämisen teema on kieh-
tonut minua jo pitkään ja opinnäytetyöni poh-
jautuu aikaisemmin suunnittelemaani säilytys-
kalustekonseptiin. 
Osallistuin konseptilla nimeltä Kaarre, 2015 

JOHDANTO

syyskuussa, Habitaressa järjestettävään 
Eco Design-näyttelyyn, jossa menestyin kiitet-
tävästi.
Kaarre-konsepti oli luotu ja sille oli olemassa 
potentiaalia jatkokehityksen saralla.

Opinnäytetyön vaatimusten kannalta en 
esittele ainoastaan vanhaa konseptia vaan 
käytän ainoastaan Kaarre-konseptia opin-
näytetyöni suunnitelmieni pohjana ja inspiraa-
tionlähteenä.

1.1 Aihe ja taustat

1.2 Tutkimusasetelma

Lähtökohtana opinnäytetyölleni oli Kaar-
re-konsepti ja Kaarre-peili prototyyppi. Aloitin 
työskentelyn kyseenalaistamalla konseptin 
toimivuuden ja kartoittamalla mitä kehitys-
tarpeita siinä on. Pohdin kalusteen käyttötar-
koitusta  ennen tuotekehitystä ja sen jälkeen 
sekä tutkin minkälaisia käyttötilanteet voisivat 
olla.  Tässä kohtaa rajasin kalusteen funktiot 
koskettamaan pienesineiden säilytystä (small 
objects) ja ehostautumista. Pienesineistön 
määrittelyssä käytin apuna Pekka Harnin 
’’Object Categories’’ teosta. Olen käyttänyt 

opinnäytetyössäni tutkimukseni tukena myös 
muuta painettua kirjallisuutta, elektronisia 
lähteitä (blogi, artikkelit, opinnäytetyö) sekä 
kuvalähteitä (Internet, omat kuvat, muiden 
ottamat kuvat).
Otin tutkimukseni viitekehykseen myös mini-
malismin näkökulman ja pohdin järjestämisen 
kulttuuria ja siihen liittyviä ongelmia. Sisustus-
blogeissa luotu epätodellinen siisteys ja linjak-
kuus verattuna todellisuuteen kiinnosti minua 
oman opinnäytetyöni aiheen kannalta. Poh-
din tässä kappaleessa myös arvojen suhdetta 
onnellisuuteen ja arvoristiriidan käsitettä.
Havainnoin myös käyttöympäristöjä, kylpy-
huonetta ja eteistilaa, kuvamateriaalin avul-
la. Keräsin kuvia ihmisiltä ympäri maailmaa ja 
esittelen opinnäytetyössäni niistä muutamia.
Koska järjestämiseen ja säilyttämiseen liitty-
vät ongelmat ovat universaaleja, koin tämän 
hyödylliseksi.
Tein myös vertailua Kaarre-konseptin ja mark-
kinatarjonnan välillä. Lopullisten päätelmien 
perusteella omassa konseptissani on potenti-
aalia ja mielenkiintoisia erityispiirteitä, jotka te-
kevät siitä kilpailukykyisen mahdollisilla mark-
kinoilla.
Tuotekehitys ja elinkaariajattelu on osa Kaar-
re-kalustesarjan suunnitteluteemoja ja esit-
telen Motiva Oy:n luoman elinkaari-ajat-
telumallin pohjalta esimerkiksi sitä kuinka 
valmistettava, kuljetettava ja koottava tuote 

on.
Tutkimuksen ja havaintojen pohjalta asetin 
kalustesarjalleni tavoitteet. Tavoitteisiin kuulu-
vat toiminnalliset-, esteettis-visuaaliset- sekä 
kustannustavoitteet ja käyttäjäryhmän mää-
rittely.
Suunnitteluprosessissa määrittelen valmistuk-
sessa käytettävät materiaalit ja mietin kalus-
teen rakenteellisia ominaisuuksia toiminnan ja 
siihen liittyvän esineistön pohjalta. Tuoteomi-
naisuudet ja osien rakenne muodostuu siis tar-
velähtökohdista. Muotokieli ja ideointi juurtaa 
juurensa alkuperäiseen konseptiin, sillä koen 
ne kalustesarjan ilmeen kannalta keskeisinä.
Mitoitus ja kalusteen varioitavuus syntyy erilais-
ten osien ja värien kautta. 
Protosta tuotteeksi osiossa esittelen muotoilu-
prosessin etenemistä 1:1 hahmomallitasollo. 
Tässä vaiheessa syntyi sekä ongelmia että rat-
kaisuja.
Lopuksi esittelen tuotostani konseptitasolla ja 
tuotekuvilla. Esittelen tuotteen ympäristössään  
ja eri käyttötilanteissa.
Arviointi keskittyy tuotteen ja prosessin arvioin-
tiin, missä kerron myös keskeisistä suunnitte-
luongelmista.
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LÄHTÖKOHTANA ‘‘KAARRE’’

Suunnittelu alkoi keväällä 2015 Timo 
Ripatin ohjaaman kurssin puitteissa, 
jolloin olin kiinnostunut pienesineiden ja 
peilien suunnittelusta sekä säilyttämisen 
problematiikasta.
Piirtämisen ja erilaisten sommitelmien kautta 
vaikutuin erityisen paljon puoli kaaren 
muodosta ja selkeän graafisesta tyylistä. 
Kiinnostukseni geometrisiin muotoihin ja 
minimalismiin näkyi suunnittelussani.
Kiinnostukseni kautta, peilin ominaisuuksiin 
ja peiliin itsessään esineenä, löysin lopulta 
suunnan jonka mukaan Kaarre-konsepti syntyi.
Syyskussa 2015 osallistuin suunnitelmallani 
EcoDesign-näyttelyyn mikä järjestetään 
vuosittain Habitare huonekalumessuilla 
Helsingissä. Näyttelyssä oli neljä eri teemaa 
joista valitsin seuraavan:

‘‘ Sisustukseen liittyvä tuote käyttäen raaka-
aineena PEFC-sertifioitua puuta ja Gradaa 
(UPM), lämpömuovattavaa puumateriaalia.’’ 
(EcoDesign-katalogi, 2015)

PEFC Suomi myönsi tunnustuspalkinnon 
Kaarre-konseptille ja peilille parhaasta 
sertifioidun puunkäytöstä.
”Meidän mielestämme Meri-Tuulen työ 
on onnistunut ja siinä on laajempaakin 
potentiaalia. Muotokieleltään Kaarre on 
selkeä, pelkistetty ja houkutteleva”,

kertoo PEFC Suomen Auvo Kaivola
(PEFC Suomi, 2015).

Kuva 1, Meri-Tuuli Porras. Oma luonnos (2015)

2.1 ’’Kaarre’’ - esittely
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‘’Kaarre on kodin ympäristöön suunniteltu 
säilytyskalustesarja. Se on suunniteltu arjen 
käytettävyyden ehdoilla modernin arkkiteh-
tuurin viitekehykseen ja mukautuu käyttäjän-
sä tarpeiden mukaan erilaisten vaihdettavien 
osiensa ansiosta. 
Kaarre on ilmeeltään graafinen, jossa toistu-
vat perusmuodot: ympyrä ja nelikulmio.
Sen ulkomuoto on pelkistetty ja vaikutelma 
selkeä.
Lähtökohtana suunnittelulle oli tehdä helposti 
valmistettava, kuljetettava ja koottava tuote. 
Sarjan kaikki osat ovat huollettavissa ja kierrä-
tettävissä.  
Valmistuksessa on hyödynnetty UPM Grada 
vaneria, jonka käyttö on perusteltua, sillä se 
korvaisi monimutkaisen muotopuristeen ja 
näin ollen vähentäisi huomattavasti tuotan-
non eri vaiheita, kustannuksia ja virhemargi-
naalia. Myös ympäristölle haitalliset formal-
dehydipäästöt ovat suhteessa pienemmät 
Grada vaneria hyödynnettäessä.
Kaikki puumateriaali on FSC- ja PEFC-sertifioi-
tua puuta.
Puu on pintakäsitelty luontoystävällisellä va-
halla.’’(EcoDesign-katalogi 2015.)

Kuva 2, Meri-Tuuli Porras (2015)

...

5



Kuva 4, Samu Takala (2015) Kuva 3, Meri-Tuuli Porras. Oma luonnos (2015)
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Kaarre nykytilassaan käsittää peilin, avohyllyn 
sekä puisen tangon ja metalliset kiinnikkeet.
Osat on valmistettu UPM Grada vanerista, 
massiivikoivusta, maalatusta lattaraudasta 
sekä lasipeilistä.

Kotimaisen puun käyttö sekä Grada-mate-
riaalin mahdollisuuksien hyödyntäminen ovat 
mielestäni hyväksyttäviä ekologisuuden sekä 
kansantaloudellisesta näkökulmasta tarkastel-
tuna.

Tuote kokonaisuudessaan on myös mahdollis-
ta valmistaa Suomessa alusta loppuun.
Koska opinnäytetyöni ei ole materiaalilähtöin-
en en kuitenkaan rajaa Gradaa valmistusma-
teriaaliksi vaan olen antanut suunnittelupros-
essin kuljettaa.

2.2 Nykytila ja kehitystarpeet

KEHITYSTARPEET TÄMÄN HETKISESTÄ PROTOSTA OVAT:

- säilyttämiseen liittyvien komponenttien lisääminen
- ratkaisu siihen että puisen materiaalin käyttö kosteissa tiloissa aiheuttaa ongelmia 
- metallisten kiinnikkeiden toiminnalliset ongelmat ratkaistava
- Gradan hyötysuhde verrattuna muotopuristeeseen tai muuhun materiaaliin
- käyttöasteen kasvattaminen nykyisestä
- muunneltavuuden lisääminen, mikä taas kasvattaa käyttöastetta
- kohderyhmän kartoitus ja tarpeiden huomiointi
- osien mitoitusten muutokset funktionaalisimman hyödyn saavuttamiseksi 
- toimivuus eteisessä sekä kylpyhuoneessa
- kalustesarjallisuus
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KÄYTTÖ JA 
TOIMINNOT

ENNEN TUOTEKEHITYSTÄ:

Pienesineiden säilyttäminen hetkellisesti.

Kaunistautumiseen ja meikkaamiseen liittyvät 
toiminnot kuten peilaaminen ja muutaman 
kosmetiikkatuotteen laskeminen tasolle onnis-
tuu.
Arkipäiväisten esineiden, joita kannamme 
mukanamme, esimerkiksi puhelin ja avaimet, 
voidaan laskea tasopinnalle. 
Asusteiden ja huomenpaidan säilyttäminen 
hetkellisesti mahdollista, tankoon ripustamal-
la (esimerkiksi huivi) tai käyttämällä henkaria 
(esimerkiksi kauluspaita).

TUOTEKEHITYKSEN JÄLKEEN:

Pienesineiden säilyttäminen hetkellisesti sekä 
pidempiaikaisesti. 

Uusien osien kuten ripustimen (koukku) tuoma 
hyöty kalusteen säilyttämiseen liittyviin funkti-
oihin kasvaa.
Kauneustuotteita ja muita pienesineitä voi-
daan säilyttää paremmin ja monipuolisem-
min. Peilaamiseen liittyvät toiminnot pysyvät 
samoina.
Asusteiden, tekstiilien (pyyhe), vaatteiden säi-
lyttäminen hetkellisesti mahdollista.

Käyttötilanteita tutkiessani käytin esineistön 
lajittelussa apuna Pekka Harnin ’’Object Ca-
tegories - Typology of Tools’’- teosta ja siinä 
esiteltyjä määritelmiä esineiden luonteesta ja 
niiden suhteesta ympäristöönsä (2010, 96-97).

’’BODY OBJECTS’’

’’Body Equipment & Body Related Contai-
ners’’
Pienesineiden säilyttäminen hetkellisesti ja sii-
hen liittyvä toiminta ja esineet:
Kassin tyhjentäminen/täydentäminen kotiin 
tultaessa/lähdettäessä: 
avaimet (’’Diverse Handtools’’), lompakko, 
puhelin.
Asusteiden säilyttäminen ja ripustaminen: 
käsilaukku.

’’Body Accessories & Head gear’’
Asusteiden säilyttäminen ja ripustaminen ja sii-
hen liittyvät asusteet:
korut, huivit, silmälasit, aurinkolasit.
Hiustenhoito asusteet:
pinnit, pompulat.

’’Body wear’’
Vaatteiden säilyttäminen hetkellisesti:
esimerkiksi henkariin ripustettu kauluspaita tai 
kravatti otettuna kaapista esiin seuraavalle 
päivälle.

3.1 Käyttötarkoitukset 3.2 Käyttötilanteet 

’’CONTAINERS & HANDTOOLS’’

’’Handgrip Containers & Tools With Pivots’’
Peilaaminen ja pienesineiden säilyttäminen 
hetkellisesti/pidempiaikaisesti ja siihen liittyvä 
toiminta:
Meikkaaminen ja siihen liittyvät esineet: 
meikit, meikkausvälineet, kosmetiikka, pakka-
ukset, purnukat.

’’Handgrip Containers, Handgrip Equipment 
& Diverse handtools’’
Hiustenhoito ja siihen liittyvät esineet: 
kampaustuotteet, hiusharjat, kammat.

’’Handgrip Containers & Packages’’
Hygienianhoito ja siihen liittyvät esineet: 
deodorantti, lääkkeet, rasvat.
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Minimalismi eli niukismi (sanan vanha suomen-
nos) elämäntyylinä länsimaisessa kulttuurissa 
on varsinkin blogimaailmassa hyvin näkyvä il-
miö. Sisustuslehdet ja Internet tarjoavat paljon 
kuvamateriaalia ’’less is more’’-aiheesta.
Minimalismi liitetään myös esteettiseen tyyliin 
ja lähes persoonattomaan selkeyteen
(Wikipedia 2015).

Tavaroiden karsiminen ja esineistön vähyys on 
tyypillistä minimalisteille.
Amerikassa ammattijärjestäjät auttavat ihmi-
siä valtaisin tavaramäärän järjestämisessä (or-
ganizing) kun taas Euroopassa pyritään tava-
raoiden karsimiseen (de-cluttering, purging).
Pakonomainen keräily (hoarding) on Yhdys-
valloissa tunnetumpi sairaus kun toistaiseksi 
Suomessa tästä on käyty vähän julkista kes-
kustelua. (Lindell 2015.)
Onnellisuus ja sen tavoittelu liitetään usein me-
nestykseen, vapauteen ja vapaa-aikaan. Mi-
nimalismissa tavaroista ja muista asioista luo-
puminen ei ole itsetarkoitus, vaan väylä kohti 
merkityksellisiä asioita ja parempaa elämää. 
(Lindell 2015.)

Otin tarkoituksella minimalismin yhdeksi näkö-
kulmaksi opinnäytetyöni aiheeseen. Todelli-
suus ja blogimaailman epätodellinen selkeys, 
kiehtoivat minua tutkimaan asiaa ja löytä-
mään ns. kultaisen keskitien omassa suunnit-

telussani. 
Pohtiessani aihealuetta tästä näkökulmasta 
mieleeni heräsi kysymyksiä onko aiheellista 
tutkia omaa kulutuskulttuuriamme ja tavoitella 
onnellisuutta myös sitä kautta. Onnellisuuden 
tavoittelu ja arvot kulkevat alati rinnakkain. 
Arvokonflikteja syntyy kun kaksi erilaista arvoa 
ovat ristiriidassa keskenään (Puohiniemi 2002, 
43). 

3.3 Minimalismi näkökulmana

Miksi ostamme turhaa jos se tuntuu väärältä?

Kohtaavatko asenteemme ja arvomme to-
dellisuutta?

Mitä käytännön hyötyä minimalismin tavoitte-
lussa on? 

Kuinka paljon esineitä oikeasti tarvitsee pitää 
esillä?

Mitä esteettistä hyötyä siitä on?

Kuva 5, Norm Architects for E.x-t. (2016)
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Kuva 9, Muuto. InspirationKuvat 6-7, Oma Koti Valkoinen (2015)

Kuva 8, Modern Bathroom Vanities – Ideas With Images
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Kylpyhuoneessa tapahtuvat toiminnot liittyvät 
peseytymiseen, vessassa asiointiin, pyykin-
huoltoon sekä kaunistautumiseen/ehostautu-
miseen. Pohjoismaisessa kylpyhuoneessa on 
usein käsipesualtaan yhteydessä peilikaappi, 
seinässä pyyhkeitä varten oleva naulakko, 
kaappi tai kori likapyykille, seinä-tai lattiahyl-
ly. Kosmetiikkaan lukeutuvat muunmuassa 
shampoot ja pesuaineet sekä meikkaamiseen 
liittyvät tuotteet vaativat edellä mainittujen li-
säksi usein lisä säilytystilaa.
Tälläisenä tilana toimii yleensä jokin tasopinta, 
esimerkiksi pesualtaan reuna, lattia, kylpyam-
meen reunukset ja tämäntyyppiseen säilyttä-
miseen liittyvät kalusteet kuten suihkuverhon-
tankoon ripustettava pesuainehylly taikka 
pyörillä varustettu säilytyslaatikosto.

Säilyttämiseen liittyvät ongelmat ovat hyvin 
universaaleja ja näihin ongelmiin liittyvä esi-
neistö hyvin saman tyyppistä.
Näitä havaintoja tuki kuvamateriaali mitä sain 
ihmisiltä ympäri maailmaa. 

Koska en ole suunnittelemassa suihkutilan ka-
lustetta, rajaan tämän tilan säilytysratkaisut 
ulos tutkimusalueestani.
Tutkimuksissani kiinnitän eniten huomiota kyl-
pyhuoneen esineistöön  ja siihen minkälaista 
käyttäytymistä ilmenee tavoissa säilyttää eri 
asioita.

TUOTTEEN 
KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

4.1 Kylpyhuone 
      toimintaympäristönä
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Kuva 12, Ramona Reinvall (2016)
Kuvat 13-14, Meri-Tuuli Porras (2016)

Yllä:
Kolmen 25-vuotiaan naisen ja yhden 28-vuo-
tiaan miehen kimppa-asunnon kylpyhuone 
Englannissa.

Oikealla:
24-vuotiaan naisen kylpyhuone ja kosmetiik-
kaa Suomessa.

52-vuotiaan naisen kylpyhuone Intiassa. Kolmihenkisen lapsiperheen kylpyhuone 
Norjassa.

Kuva 10, Malinen Susanna (2016) Kuva 11, Mira Sjolie (2016)
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Noin 30-vuotiaan naisen kosmetiikkavaraston 
järjestelyä. 

Kuvat 15-16, Magicpoks. Kosmetiikkavaraston inventaario

13



Wikipedian (2014) mukaan:
‘’Eteistä käytetään yleensä myös vaatesäily-
tystilana; vaatteet sijoitetaan avonaulakkoon, 
komeroihin tai vaatehuoneeseen. Eteisestä 
on usein suora käynti WC:hen. ‘‘

Eteiseen tullaan ja sieltä lähdetään. Eteinen 
on välitila joka yhdistää kodin muut tilat ja toi-
mii läpikulkupaikkana kotiin saapuessa ja siel-
tä lähdettäessä.
Eteiseen tilana liittyy monia eri toimintoja ja 
sinne on paikkansa vakiinnuttanut erilaisia esi-
neitä ja kalusteita. 

Vaatteiden ripustamisen ratkaisuja eteisessä: 
lattialla seisova naulakko, vaatekaappi, hen-
kari, seinänaulakko, vaaterekki, tanko, hat-
tuhylly. Paikkoja joissa kodin ulkopuolelle kul-
keutuvia esineitä säilytetään ovat tasopinta, 
laatikosto, lokerikko, avainkaappi, koukku.
Lattia pinta-alaa on yleensä rajoitetusti, noin 
muutaman neliön verran. Pienasumisen haas-
teet liittyvät usein tavaroiden säilytykseen ja 
yksittäisten esineiden paljouteen ja tilan vä-
hyyteen. Monesti asunnon säilytysratkaisut 
ovat puutteelliset tai niitä ei ole. Monesti on-
gelmat liittyvät pienesineiden, harrastusväli-
neiden ja vaatteiden säilyttämiseen.
Myös eteisessä havaitut ongelmat ovat uni-
versaaleja, säilytysratkaisujen vähyyden ja 
tilallisten puutteiden kuten valaistuksen ja si-

sustamattomuuden takia. Eteinen toimii väliti-
lana eikä sen viihtyvyyteen tai ratkaisuihin ole 
useinkaan panostettu verrattuna muihin kodin 
tiloihin.

Asioita mihin kiinnitin huomiota eteistilassa oli-
vat mitä siellä on, mitä siellä tapahtuu, kuka 
sitä käyttää, mihin sieltä tullaan/mennään ja 
minkälainen tilallinen käyttöarvo sillä on ihmis-
ten arjessa.

4.2 Eteinen toiminta-
      ympäristönä

Kuva 17, Woud. Töjbox Wardrobe

14



Kolmihenkisen lapsiperheen eteinen Norjassa.24-vuotiaan naisen eteistila Suomessa.

Kuva 18, Shed Hooks Kuva 20, Meri-Tuuli Porras (2016)Kuva 19, Ikea. Internet-katalogi Kuva 21, Mira Sjolie (2016)
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Markkinoilta löytyy suht paljon erilaisia säilyt-
tämiseen suunniteltuja kalusteita ja esineitä 
monimuotoisesti. Seinän pinta-alaa hyödyntä-
vistä peilillisistä kalusteista oli suurin osa kaap-
peja tai hyllyjä. Metalliset ja muoviset ratkaisut 
olivat yleisempiä. Puisia ratkaisuja löytyi suu-
rimmaksi osaksi lastulevystä valmistetut kaa-
pit, lipastot sekä hyllyt tai hengittämättömät 
homealttiit maalatut/lakatut massiivipuu rat-
kaisut varsinkin kylpyhuoneessa.
Suurin osa ratkaisuista vei joko tasopinta-alaa 
tai lattiapinta-alaa. Seinälle kiinnitettäviä tai 
seinään nojaavia ratkaisuja toivoisi kuluttajan 
näkökulmasta olevan enemmän.
Myös modulaaristen ja varioitavien kalustei-
den vähyys yllätti.

Vaneristen tuotteiden kestävyyttä kosteissa ti-
loissa ei voi taata ja olen ottanut myös tämän 
proton valmistuksessa huomioon.

Listatut esineet mitä huomioiden markkinoi-
den säilytyskalusteet valittu:
Meikit ja hiustuotteet
Yksittäiset vaatteet, asusteet
Pesuaineet ja muut hygieniatuotteet
Pienesineet ja elektroniikka (avaimet, puhelin, 
aurinkolasit, silmälasit, lompakko)

Hyviä ratkaisuja olivat Nendon Splinter Colle-
ction, Ex.t:n Giulietta Mirror ja Row Composi-
tion, Visibilityn Arc Mirror, Normann Copen-
hagenin Pocket, Nomessin Reflection Mirror, 
Vide Poche Balcon, Dayna Gedneyn ja Neil 
Botelhon Ridel Set Mirror sekä Mujin akryylibok-
sit.

Hyviä puolia: toimivuus, reliefimäisyys, mah-
dollisuus muodostaa kollaaseja, yhdisteltä-
vyys, puiset ratkaisut, osien kierrätettävyys, 
itsestään seisovat ratkaisut joissa taso ja ripus-
tusmahdollisuudet.

Huonot puolet: neitseellisen muovimateriaalin 
käyttö (investoinnit valmistuksessa suuret), liian 
pieni peili, laskutilan puute tai pelkkä ripusta-
mismahdollisuus, tuotteen ilmeettömyys/tun-
nistettamattomuus, soveltuvuus ainoastaan 
yksipuoliseen käyttöön.

TARJONTA

5.1 Tarjonnan nykytila

Kuva 22, Nendo for Conde House. Splinter Collection (2012)
Kuva 23, Inga Sempé for Moustache. Vide Poche Balcon 
(2012)
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Kuva 24, Luis Arrivilliga for Ex.T. Giulietta mirror (2013)
Kuvat 25-26, Visibility Design Studio. Arc Mirror (2014)
Kuva 27, Javier Moreno Studio for Normann Copenhagen. Flip Mirror (2013)
Kuva 28, Simon Legald for Normann Copenhagen. Pocket storage (2014)

Kaarre-peili nykymuodossaan voisi kilpailla 
Nendon Splinter Collectionin kanssa. Splinter 
Collectionin seinään nojaavat peilit ovat var-
talopeilejä, toisin kuin nykyisessä Kaarre-kon-
septissa peilin koko on suunniteltu toimimaan 
kasvopeilinä. Splinter Collectionin peilin alle 
suunniteltu säilytyslaatikko huomioi ehostautu-
jan tarpeet hyvin. 
Mielestäni Kaarre-konseptin avoin tasopinta 
ei ole riittävä säilytysratkaisu vaan tarvitaan 
jotain rehellisempää ja kuluttajaa palvelem-
paa. Toisin kuin Mujin akryylisäilytyslaatikostot 
soveltuvat juurikin pienesineiden ja kosmetii-
kan säilyttämiseen ja järjestämiseen.
Splinter Collectionin peilit on suunniteltu niin 
ettei niissä ei ole lainkaan ripustamiseen suun-
niteltuja ominaisuuksia toisin kuin Kaarre-sar-
jan tanko sopii tähän mainiosti.

Parhaimmillaan yhteneväisyys näkyy näissä 
tuotteissa: Visibilityn Arc-peili, Ex.T:n Giuliet-
ta-peili ja Nendon Splinter Collection.
Alkuperäisessä Kaarre-konseptissani olen mie-
lestäni onnistunut pitämään sarjallisuuden aja-
tuksen vahvana ja selkeänä, joten tavoittee-
nani on ollut säilyttää kokonaisuus selkeänä 
myös valmiissa prototyypeissä.

5.2 Kaarre ja nykytarjonta
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Kuva 29, Muji. Acrylic Boxes 
Kuva 30, Nendo for Conde House. Splinter Collection Mirror (2012) Kuva 31, Simon Legald for Normann Copenhagen. 

Pocket storage (2014)
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Toisin kuin markkinoilla olevat tuotteet Kaarre 
konseptina poikkeaa toiminnallisesti sekä ul-
konäöllisesti.
Siksi vertailisin sitä mieluummin sarjana kuin ai-
noastaan yhden toiminnon ja objektin kautta. 

Käyttäjällä on mahdollisuus varioida kalustet-
taan erilaisten moduulien avulla, jolloin tälle 
muodostuu tunne itseilmaisun vapaudesta 
mikä taas vahvistaa positiivista käyttökoke-
musta (Lumous Digital 2014).
Osien muunneltavuus toisiinsa nähden tekee 
Kaarre-konseptista kilpailukykyisen verrattuna 
markkinoilla jo nähtyihin tuotteisiin. 

Minua kiinnostaa myös materiaalien kautta 
löytyvät ominaisuudet jotka voisivat tuoda 
lisäarvoa kalusteeseen ja näin parantaisivat 
käytettävyyttä ja helpottaisivat valmistetta-
vuutta.
Grada-materiaalisovelluksia säilyttämiseen liit-
tyvissä kalusteissa ei ole hyödynnetty ja tällä 
saralla olisi vielä paljon löydettävää. Viereisel-
lä sivulla kuva Simo Serpolan upeasta valaisi-
mesta, jossa valmistuksessa on käytetty Gra-
da-vaneria.

Tangon varaan rakennettu riippuva modulaa-
rinen kokonaisuus ja sympaattinen muotokieli 
ovat konseptissani vahvoja tekijöitä, jotka ha-
luan säilyttää lopullisissa prototyypeissä.

Tuotekehityksen jälkeen säilyttämiseen liittyvät 
ratkaisut ja materiaalivalinnat tekevät kon-
septista valmiin ja kilpailukykyisen ehostautu-
miseen soveltuvan piensäilytyskalustesarjan.

Kuva 32, UPM. Kotisivut

5.3 Kaarre konseptina

Kuva 33, Simo Serpola. Trefoil (2015)
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Suunnittelun yksi lähtökohdista oli tehdä hel-
posti valmistettava, kuljetettava ja koottava 
tuote. Tuotekehityksen tarpeita lähestyin niin 
kutsutun elinkaariajattelu-mallin kautta
(Motiva 2015).

VALMISTUS:
Valmistuksessa ei hyödynnetä neitseellisiä raa-
ka-aineita vaan käytetään mahdollisimman 
uusiutuvia sekä kierrätettäviä materiaaleja 
kuten sertifioitua puuta ja kestävää metallia.
Valmistuksessa on huomioitu suuren materiaa-
lihukan välttäminen sekä helppo valmistetta-
vuusaste, mikä taas vähentää valmistuskus-
tannuksia ja työvaiheita.

LOGISTIIKKA:
Osien purettavuus mahdollistaa pakattavuu-
den litteään pakkaukseen, jolloin myös logisti-
set tarpeet täyttyvät.

KÄYTTÖ:
Kaikki osat voidaan vaihtaa tarpeen tullessa 
uusiin vanhojen rikkoutuessa.
Valmistuksessa käytetään kestäviä materiaa-
leja jotka pidentävät tuotteen käyttöikää ja 
huollettavuutta/puhdistettavuutta.

ELINKAAREN LOPPU:
Kaikki osat ovat kierrätettävissä tai poltettavis-
sa energiaksi ja käytettävissä uudelleen raa-
ka-aineiksi.

5.4 Tuotekehityksen tarpeet ja
      elinkaariajattelu

VALMISTUS PAKKAUS JA JAKELU

KÄ
YTTÖ
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INKAAREN
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(Motiva 2015)
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Tavoitteena on suunnitella ehostautumiseen 
ja pienesineiden säilyttämiseen sopiva tuote 
ja kalustesarja, mikä soveltuu sekä eteis- että 
kylpytilaan. Kalusteen tulee toimia myös muis-
sa kodin tiloissa. Sarjallisuuden tavoitteena on 
olla yhtenevä ja eheä.

Säilytyskalusteen tavoitteena on olla modu-
laarinen ja mahdollistaa erilaiset variaatiot. 
Sen tulee palvella käyttäjäänsä ja antaa käyt-
täjälleen tunteen itseilmaisusta.

Tärkein tavoite on kuitenkin olla päivittäin käy-
tettävien esineiden järjestämiseen liittyvän 
problematiikan ratkaisija.

TAVOITTEET JA RAJAUS

6.1 Toiminnalliset tavoitteet

Tuote on kohdistettu pääasiassa naisille, jotka 
ovat kiinnostuneita sisustamisesta, muodista, 
trendeistä, kauneudesta sekä terveydestä. 
Kuluttajina he ovat todennäköisesti keski-ja 
hyvätuloisia naisia, jotka suosivat etenkin vas-
tuullista ja yksilöllistä kuluttamista. 
Määrittelisin että he ovat feminiinisen luksuk-
sen kuluttajaryhmä, joilla laatu korvaa mää-
rän ja uudet hankinnat tehdään harkiten
(Nyrhinen & Wilska 2012, 18,19).

Ajan vaikutus on muuttanut luksuksen muotoa 
ja on tuonut uuden luksuksen lähemmäs keski-
luokkaa. Nykyään se on yhä useamman kulut-
tajan saavutettavissa ja siihen ollaan valmiita 
panostamaan rahallisesti. (Latvala 2013, 36.)
Luksus on yhä enemmän sidoksissa tunteisiin 
ja sen tarkoituksena on tuottaa mielihyvää ja 
olla merkityksellistä.

Suomalainen mieltää luonnon, käsityöläisyy-
den ja designin luksukseksi. Käsityöläisyys liite-
tään korkeaan laatuun ja autenttisuuteen, ja 
näin myös design voidaan nähdä luksuksena. 
Myös Suomen vahva muotoilu tausta luonnol-
lisesti vaikuttaa siihen että design mielletään 
materiaaliseksi luksukseksi. (Latvala 2013, 70.)
Voidaan siis sanoa että suomalaiset mate-
riaalit yhdistettynä laadukkaaseen Suomes-
sa muotoiltuun ja valmistettuun tuotteeseen 
ovat uudenlaista luksusta. 

’’Naiset käsittivät kuitenkin luksuksen 
miehiä laajemmin - - Naiset yhdistivät luksuk-
sen miehiä yleisemmin palveluihin, nautinnolli-
suuteen, käsityöhön ja vastuullisuuteen.’’ 
(Nyrhinen & Wilska 2012, 10).
Yhteenvetona kohderyhmää voisi kuvailla 
uuden suomalaisen luksuksen kuluttajiksi, joille 
käytännölliset ja hyödylliset arvot ovat tärkei-
tä. Pääosassa he ovat naisia, joille suurimpa-
na motivaatiotekijänä ostopäätöstä tehdessä 
toimii tuotteen laadukkuus, design/käsityö-ar-
vo sekä vastuullisuus. Taustalla vaikuttaa myös 
omien hedonististen arvojen täyttyminen, eli 
mielihyvän ja nautinnon tavoittelu. 

Vaativa luksuskuluttaja kontrolloi omia halu-
jaan hankkimalla räätälöityjä tuotteita ja pal-
veluita (Nyrhinen & Wilska 2012, 8).
Myös Kaarre-kalustesarjan pyrkii vastaamaan 
näihin käyttäjän toiveisiin kokemuksellisten ja 
räätälöityjen toimintojen kautta.

6.2 Kohderyhmät ja käyttäjät
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Mukavuus

Kallis

Hemmottelu

Ei-käytännöllinen

Ylellinen

Ainutlaatuinen

Ei-tavallinen

Käsityöläisyys

Vetovoimainen

Erityinen

Hyvin tehty

Laatu

Design

Epäolennainen

Maine

Ei huolta

Mitä haluan

Miellyttävä

Tavallisuuden ulottumattomissa

Elämän pehmeys

Mukavampi

Näyttää kauniilta

Elämää helpottava

Paras

Aistillinen

Etuoikeutettu

Viettelevä

Vaikea löytää

Eksklusiivinen

Vapaus

Taulukko: Luksusta kuvailevat sanat. 
(Latvala 2013, 23; Danziger 2005, 27)
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Esteettisten tavoitteiden tulee nojata käytet-
tävyyteen ja tukea omaa persoonallista tyy-
liäni ilmaista itseäni muotoilijana. Tavoitteena 
on toteuttaa tarinallinen ja persoonallinen 
tuote.

Muotokielen tulee tukea käytettävyyttä, mut-
ta esteettisten tavoitteiden ehdoilla. Keräsin 
kuvia joissa minua inspiroi vahva muotokieli ja 
assosioitavuus.

Vahva mieltymykseni selkeisiin ja puhtaisiin 
linjoihin, väreihin ja geometriaan näkyvät 
suunnitelmissani. Lapsenomainen, jokseenkin 
sympaattinen tapa kuvittaa suunnittelutyön 
rinnalla näkyy myös luonnosteluvaiheessa ku-
vituksen omaisena sommitteluina ja vapaina 
kynän vetoina.

6.3 Esteettis-visuaaliset 
      tavoitteet

Kuva 34,  Meri-Tuuli Porras. Solut (2016)
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Kuvat 35-36, Meri-Tuuli Porras. Pockets (2015) ja Merellä (2015)
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Kuva 40, Alfredo Häberli. April Tables (2012)

Kuva 37, Bruno Munari. Da De Padova (1991)

Kuva 39, Zoë Mowat. The Arbor Jewellery Stand (2013)

Kuva 38, Alessandro La Civita

25



Kuva 43, Gamfratesi. Haiku Sofa (2015) Kuva 44, Brian BuscheKuva 42, Kenyon Ye. Kaki table 

Kuva 41, Meri-Tuuli Porras. Patterni (2015)
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MITÄ?
Modulaarinen kaluste ja kodin eri tiloihin sovel-
tuva kalustesarja mikä soveltuu ehostautumi-
seen ja helpottaa arjessa käytettävien piene-
sineiden järjestämistä.

MIKSI?
Siksi, että tuotteita jotka huomioivat sekä 
pienesineiden säilyttämisen hetkellisesti että 
pidempiaikaisesti ei markkinoilla ole tarpeek-
si. Koen että ihmisten yksilöllisten tarpeiden 
pohjalta ja muuttuvista asenteista johtuen 
tarvitsemme jotain mikä tukee yksilön omaa 
itseilmaisun vapautta ja mahdollisuutta räätä-
löityihin ratkaisuihin.

MITEN? 
Suomalaisista materiaaleista valmistettu kalus-
tesarja, joka rakenteellisten ominaisuuksien ja  
toimintojensa ansiosta mukautuu käyttäjänsä 
tarpeiden mukaan. Erilaiset osat helpottavat 
järjestyksen ylläpitoa ja muita arkisia toiminto-
ja kuten ehostautumista.

KENELLE?
Keski- ja hyvätuloisille naisille, jotka ovat kiin-
nostuneita estetiikasta, muodista, trendeistä 
sekä sisustamisesta. Kuluttajille jotka suosivat 
vastuullista, yksilöllistä kulutusta, johon liittyy 
myös terveys ja hyvinvointi. Feminiinisen luk-
suksen kuluttajaryhmälle, joilla laatu korvaa 
määrän ja uudet hankinnat tehdään harkiten.

Jotta kohderyhmälleen suunnatun tuotteen 
hinta ei nousisi turhan suureksi täytyy jo valmis-
tuksen aikana ottaa huomioon kustannusta-
voitteet. 

Materiaalien valinnat sekä valmistustekniikat 
on valittu niin että tuote on teollisesti valmis-
tettavissa.

Valmistuksessa pyritään mahdollisimman vä-
hään materiaalihukkaan mikä on taloudelli-
sesti kannattavempaa sekä ympäristöystäväl-
lisempää. 

Muotopuristeen korvaaminen lämpömuo-
vattavalla gradalla säästää työtunteja ja 
isompien erien valmistuksessa alentaa valmis-
tuskustannuksia. Gradan korvaaminen taas 
lasertyöstetyllä alumiinilevyllä alentaa kus-
tannuksia huomattavasti. Alumiinin laserleik-
kaaminen tapahtuu täysin koneellisesti ja sen 
työstäminen on nopeaa.

6.4 Kustannustavoitteet 6.5 Muotoilubrief
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Prototyyppien valmistukseen valitsin massiivi-
puun (tanko) sekä ohuen alumiinin (säilytin ja 
ripustin). Metalliset osat on työstetty koneelli-
sesti laserleikkaamalla. Puiset osat on yksinker-
taista sorvata ja työstää. 

Valmistuksessa käytetyt materiaalit on valittu 
asetettujen kustannus ja valmistustavoittei-
den perusteella sekä materiaalien huolletta-
vuuden, puhdistettavuuden ja kestävyyden 
vuoksi.

Grada-vanerin käyttö painottuu alkuperäi-
seen Kaarre-peili moduuliin ja jätin sen koko-
naan uusista suunnitelmistani pois, sillä koin 
sen rajoittavan liiaksi suunnittelutyötä. Lisäk-
si metallin laserleikkaaminen on edullista ja 
nopeaa. Alumiini on kevyt materiaali ja sopii 
sekä kuiviin että kosteisiin tiloihin. Toisin kun 
puun niin sanottu eläminen voi vaikuttaa ne-
gatiivisesti tuotteen ominaisuuksiin ei metallilla 
samaa riskiä ole.

LISTA MATERIAALEISTA:
- UPM Grada-lämpömuovattava koivuvaneri         
(vanha konsepti)
- massiivi puu 
- lasipeili
- laserleikattu alumiini (uusi konsepti)

SUUNNITTELUPROSESSI

7.1 Materiaalit

Kuva 45, Studio 06 for Curti Metal. Ics chair Kuva 46, Cecilie Manz for Iittala. Aitio (2014)

Kuva 48, Meri-Tuuli Porras. Kaarre (2015)Kuva 47, Johan Oy. Puutangot
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Kalusteen rakenteelliset ominaisuudet poh-
jautuvat tilojen toiminnankoreografioihin ja 
niihin liittyvään esineistöön. Suunnittelumene-
telmien tukena käytin apuna kysymysasette-
lua - mitä - miten - kuinka paljon.

EHOSTAUTUMINEN

Ehostautumiseen liittyvät kosmetiikka ja tar-
vikkeet (harjat, meikkisiveltimet yms.) vievät 
yllättävän paljon tilaa, ja siksi rajasinkin tutki-
musalueeni koskemaan vain päivittäistä kos-
metiikkaa ja tarvikkeita. Tutkimuskohteeksi 
valitsin omaan kauneudenhoitooni kuuluvat 
esineet, sillä lukisin itseni keskimääräiseksi kos-
metiikankuluttajaksi.

Päivittäiseen kosmetiikkaan lukeutuvat päi-
vävoide, silmänympärysvoide, deodorantti, 
hajuvesi, huulirasva, hoitosuihke, hiuskiinne ja 
meikkituotteet.
Näiden lisäksi käytän erilaisia kauneustarvik-
keita kuten hiusharjaa, erilaisia meikkisivelti-
miä, meikkisientä, puuterivippaa sekä ripsen-
taivutinta.
Kuvissa olen havainnoinnut sitä kuinka paljon 
tilaa tietyntyyppiset tuotteet vievät ja miten 
tyypillisesti asioita säilötään. Meikkejä säilyte-
tään usein meikkipussissa kun taas hiustuottei-
ta ja voidepurkkeja tasopinnalla pystyssä. 

Viereisen sivun kuvista voidaan olettaa että 
päivittäiskosmetiikka mahtuu yhdelle A4 ko-
koiselle alueelle, mikäli kaikkia tuotteita säily-
tetään esillä ja pystyssä tasopinnalla.

Järjestämisen (organizing) helpottamiseksi tar-
vitaan jotain mihin kaikki nämä tuotteet voi-
daan vaivattomasti lajitella ja asettaa. Lokeri-
kon, purkin, taskun, pussukan tai korin tuomat 
hyödyt ovat kiistämättä käytännöllisiä ja tar-
peen. Voidaan siis olettaa että tiettyjä asioita 
kuten kaunista hajuvesipulloa halutaan syystä 
pitää esillä kun taas meikkejä piilossa järjestyk-
sen ylläpitämiseksi.

7.2 Rakenne ja toiminta

Kuvat 49-55, Meri-Tuuli Porras (2016)
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Kuva 56, Meri-Tuuli Porras (2016)

MUU TOIMINTA

Pienesineisiin ja asusteisiin liittyvä toiminta ta-
pahtuu  usein kotiin tultaessa/sieltä lähdettä-
essä riisuutumisen/pukeutumisen yhteydessä.

Kannamme päivittäin esineitä mukanamme 
mitkä helpottavat arkipäiväisiä toimenpiteitä 
kuten kommunikointia tai  kaupassa asiointia. 
Näihin esineisiin olen valinnut itselleni päivit-
täin mukanani kulkevat esineet: älypuhelin, 
kuulokkeet, puhelimenlaturi, lompakko, tas-
kumuistio sekä avaimet. Lasken myös tietyt 
asusteet, jotka olen suunnittelussa huomioinut: 
kaulaliina, hanskat sekä kaulakoru, mahdolli-
sesti myös laukku.
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RAKENNE

Ehostautumista varten tarvitaan:
- peili (meikkaaminen)
- lokerikko, purkki, pussukka, tasku, kori, laatik-
ko tai jokin muu (meikit, hygieniatuotteet, kau-
neustarvikkeet
- tasopinta (hiustuotteet)

Muuta toimintaa varten tarvitaan:
- tasopinta (arvokkaat pienesineet: aurinkola-
sit, älypuhelin)
- tasopinta, ripustin tai  jokin muu (avaimet ja 
lompakko)
- ripustin (henkari, asusteet, korut, tekstiilit)

Osien rakenne pohjautuu tangon varassa-aja-
tukseen, joka on yksi tärkeimmistä teemoista 
koko Kaarre-konseptissa. En orjallisesti noudat-
tanut tanko-teemaa vaan kehittelin tuoteper-
heen ympärille uusia ratkaisuja, jotka kuitenkin 
sopivat konseptiin. Tuoteperheajatus synnytti  
uusia ideoita ripustukseen liittyen.

Kuvat 57-59, Meri-Tuuli Porras. Omat luonnokset (2016)
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Varhaisia luonnoksia säilytyslaatikosta. Konseptiin tarvittavien osien hahmottamista.

Kuvat 60-61, Meri-Tuuli Porras. Omat luonnokset (2016) Kuva 62, Meri-Tuuli Porras. Omat luonnokset (2016)
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Kuva 63, Meri-Tuuli Porras. Omat luonnokset (2016)

Muotokieli nojaa vahvasti geometrisiin muo-
toihin, ympyrään ja puoliympyrään sekä ne-
liöön ja suorakulmioon.

Puoliympyrä tai ellipsin muoto toimii mieles-
täni hyvin puolipeittävänä muotona, jolloin 
tavarat on mahdollista piilottaa, mutta ovat 
samalla helposti löydettävissä. Kaarevat muo-
dot toistavat myös aiemmin suunnittelemani 
Kaarre-peilin muotoja, jolloin konseptin sarjal-
lisuus pysyy yhtenäisenä.
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Luonnoksia tankokoukusta ja seinäkoukusta.

Kuvat 64-65, Meri-Tuuli Porras. Omat luonnokset (2016)

34



Luonnoksia vartalopeilistä ja tangon seinäkiin-
nityksestä.

Kuvat 66-67, Meri-Tuuli Porras. Omat luonnokset (2016)
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Kaarre sarja koostuu seinäkoukusta, tangosta, 
säilytin laatikoista, peilistä sekä vartalopeilistä.

Muunneltavuuden mahdollisuus on yksi tär-
keimpiä tavoitteita sekä mahdollisuus laajen-
tua kodin eri tiloihin, ei vain kylpyhuoneeseen 
tai eteistilaan.

Värivaihtoehdot sekä erityyppiseen järjes-
tämiseen ja säilyttämiseen suunnitellut osat 
tekevät Kaarre-kalustesarjasta monipuolisen 
sekä personoidun. Varioitavuuden mahdolli-
suus antaa käyttäjälleen vapaat kädet luoda 
oma Kaarre-kokonaisuutensa.

Mitoituksessa on otettu huomioon erityyppis-
ten esineiden viemä tila ja tyypilliset säilyttä-
misratkaisut. Myös materiaalivahvuuksissa on 
huomioitu kalusteen altistus rasitukselle nor-
maalissa käytössä.

Koukku taivuttamaton:
130 x 30
Teräksen paksuus 2

7.3 Mitat ja muunneltavuus

Tanko:
1200 x Ø24
800 x Ø24

Peili:
Ø500
Lasipeilin paksuus 4
Alumiinin paksuus 2-3

Korkea laatikko:
320 x 180 x 120
Alumiinin paksuus 1.5

Matala laatikko:
180 x 260 x 120
Alumiinin paksuus 1.5

Vartalopeili:
1200 x 600
Lasipeilin paksuus 4
Alumiinin paksuus 2-3
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Valitsin metalllimodulien värivaihtoehdoiksi 
paljon pastellivärejä sekä kontrastiksi kylläisiä 
värejä. Näiden lisäksi vaihtoehtoina on myös 
valkoinen.

Puun jätin kauniin luonnolliseksi ja käytin pin-
täkäsittelyyn vain vahaa, joka suojaa puuta 
lialta ja kosteudelta, mutta ei kuitenkaan 
peitä liikaa.

7.4 Pintakäsittelyt ja ulkoasu
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7.5 Protosta tuotteeksi

Luonnostelu vaiheen jälkeen jatkoin muotoi-
luprosessia hahmomallien tekemisellä. Tein 
hahmomallit 2mm pahvista ja ne on toteu-
tettu 1:1. 

Tein eri variaatioita säilytin laatikoista ja 
seinäkoukuista. Kokeilujen kautta selvisi mitkä 
mittasuhteet toimivat keskenään ja mitkä 
eivät. 

Koska vartalopeili idea tuli suht myöhään on 
se vasta konseptitasolla, enkä vie sitä proto-
tyyppitasolle asti tässä opinnäytetyössä.

Huomasin myös että tankokoukun suunnittelu 
junnasi paikallaan, enkä saanut kunnollista 
ideaa mitä olisin voinut jatkaa prototasolle 
asti. Jatkoin ideointia seinäkoukun kanssa ja 
mielestäni onnistuin löytämään jotain sellaista 
mikä pitää viedä protyypiksi saakka.

Kuvat 68-69, Meri-Tuuli Porras
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Kuvat 70-72,  Meri-Tuuli Porras (2016)
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Ensimmäisenä ajatuksenani oli valmistaa säi-
lytinlaatikko yhdestä taivuteltavasta osasta, 
mutta valmistuksessa syntyvän materiaalihu-
kan huomioon otettuani päätin valmistaa mo-
duulin kahdesta taivutetusta osasta.
Tässä havainnollistan materiaalihukan synty-
mistä teollisessa valmistuksessa kun laatikko 
moduuli koostuu kahdesta osasta.
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Kuvat 73-74, Meri-Tuuli Porras (2016)
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Kuva 75, Meri-Tuuli Porras (2016)

Suunnittelin koukkua aluksi myös tankoon ri-
pustettavaksi, mutta en keksinyt tarpeeksi hy-
vää muotoa mikä sopii sarjan muotokieleen. 
Ajatus vaatii pidempää kypsyttelyä, joten en 
esittele tankoon ripustettavaa koukkua opin-
näytetyössäni mikä tosin konseptin kannalta 
voisi olla perusteltua. 

Keksin kuitenkin mielenkiintoisen seinäkoukun, 
joka on mielestäni hyvä ratkaisu koko kalus-
tesarjan sekä laajemman käytettävyyden 
kannalta esimerkiksi kylpyhuoneessa se toimii 
myös pyyhekoukkuna. Muotokieleltään se 
sopii yhteen sarjan muiden osien kanssa.
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Suunnittelin kaksi koukkuvaihtoehtoa, yksi 
haaraisen ja kaksihaaraisen.

Kuva 76,  Meri-Tuuli Porras (2016)

43



Kuva 77, Meri-Tuuli Porras (2016)

44



Kaarre säilytyskaluste sarja käsittää yhteensä 
viisi osaa: tanko, säilytinlaatikko, peili ja koukku 
ja vartalopeili.

Kaarre-säilytyskalustesarja sopii erilaisten pie-
nesineiden säilyttämiseen kuin ehostautu-
miseenkin. Kalustesarjan osat on suunniteltu 
helpottamaan esineiden järjestämistä. Kaikki 
osat on suunniteltu niin että ne toimivat etei-
sessä sekä kylpyhuoneessa. Kalustesarjaa ja 
sen osia on mahdollista käyttää myös muissa 
kodin tiloissa. 

Säilytinkaluste on ilmeeltään pelkistetty ja siinä 
on pyritty säilyttämään vanhan konseptin pe-
rusrakenne: puinen tanko johon erilaiset mo-
dulit kuten säilytinlaatikko ja peili on mahdollis-
ta ripustaa. Muotokieli on myös hyvin vahva ja 
yhtenäinen. Puoliympyrän ja -ellipsin muodot 
toistuvat eri osien välillä. Modulaaristen omi-
naisuuksien myötä kaluste muuntautuu käyt-
täjänsä tarpeiden mukaan ja tekee siitä moni-
puolisen sekä kiinnostavan kalusteen.

Seinäkoukun yksinkertainen mutta oivalta ul-
komuoto on omiaan tuomaan lisäarvoa Kaar-
re-perheeseen. Se sopii hyvin kaikkiin kodin 
tiloihin.

LOPPUTULOS

8.1 Esittely
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Kuva 78, Samu Takala (2016)



Kuva 79, Samu Takala (2016)
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8.2 Tuote ympäristössään

Kuva 80, Meri-Tuuli Porras (2016)
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Kuva 65: Meri-Tuuli Porras (2016)
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Kuva 81, Meri-Tuuli Porras (2016)



Kuva 82,  Meri-Tuuli Porras (2016)
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8.3 Käyttötilanneskenaariot

Kaarre-säilytyskaluste mahdollistaa pienesinei-
den säilyttämisen ja järjestämisen. Pienesineet 
kuten avaimet, puhelin, korut sekä kosmetiik-
ka ja muut kauneustuotteet on helppo pitää 
järjestyksessä erilaisten Kaarre-moduulien 
avulla. 

Kaarre-säilytinlaatikon muoto toimii hyvin puo-
lipeittävänä ja rauhoittaa yleisilmettä kun ka-
luste on käytössä.

Kaarre-peili ja -säilytinlaatikko toimivat hyvin 
yhdessä. Peili toimii hyvin meikki-peilinä ko-
konsa vuoksi ja säilytinlaatikkoon voi laittaa 
kosmetiikkatuotteita meikkaamisen ajaksi tai 
säilytykseen pidemmäksi ajaksi. Peili on esite-
telty ainostaan konseptitasolla.

Kaarre-seinäkoukun hyödyt ulottuvat myös 
vaatteiden ja asusteiden säilyttämiseen sekä 
pyyhkeiden ripustukseen. Koukkuun voidaan 
myös ripustaa esimerkiksi korujen ja muiden 
asusteiden lisäksi aivainketju tai käsilaukku.
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Kuva 80, Samu Takala (2016)
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Kuva 83, Samu Takala (2016)



Kuva 84, Samu Takala (2016)
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Kuva 85, Samu Takala (2016)
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Kuva 86, Samu Takala (2016)
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Kuva 87, Samu Takala (2016)
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Kuva 88, Samu Takala (2016)
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ARVIOINTI

9.1 Tuote 9.2 Prosessi

Jo olemassa olevan tuotteen ja konseptin 
pohjalta tehty opinnäytetyön tekeminen oli 
suht haastavaa. Kaikki piti kyseenalaistaa 
uudelleen ja aloittaa työ kokonaan alusta. 
Uusien ratkaisujen löytäminen ei aina ollut 
helppoa, sillä vanhasta oli vaikea irrottautua. 
Päätin kuitenkin hyödyntää jo olemassa ole-
vaa ja olla muuttamatta niitä asioita liikaa, 
mitkä ovat Kaarre-konseptin ilmeen kannalta 
keskeisiä.

Haasteita ilmeni myös rajaamis vaiheessa. Oli 
hyvin hankalaa määrittää oleelliset säilyttämi-
seen liittyvät esineet ihmisten tavara paljou-
desta ja kalusteen luonteesta johtuen. 
Käyttöympäristöinä kylpyhuone ja eteinen 
ovat hyvin erilaisia keskenään joten kaluste-
sarjan yhteensovittaminen näihin tiloihin oli 
haasteellista. Joka tapauksessa onnistuin mie-
lestäni löytämään prosessin kannalta oleelliset 
asiat näistä käyttöympäristöistä. Esineistön 
määrittelyssä käytin omakohtaista kokemus-
tani naisena ja keskiverto kosmetiikan kulutta-
jana.

Arvioisin että olen tarkastellut aihealuettani  
tarpeeksi rehellisesti, jolloin onnistuin löytä-
mään oikeita perusteluja suunnitteluni tueksi. 

Muotoiluprosessini eteni seuraavanlaisessa jär-
jestyksessä:

havainnointi - päätelmät - ideat - luonnokset 
- hahmomallit - ongelmat - uudet ideat - mal-
linnukset - prototyypin valmistus.

Hahmomalli vaiheessa huomasin että kap-
paleen valmistaminen yhdestä osasta ei ole 
kannattavaa. Tähän ongelmaan löysin mie-
lestäni hyvän ratkaisun ja pääsin muotoilupro-
sessissani eteenpäin. Myös tankokoukun suun-
nittelussa tuli ongelmia. En löytänyt tarpeeksi 
perusteltua muotoa, jolloin jätin tankokoukun 
kypsymään myöhempää suunnittelua varten. 
En kuitenkaan jättänyt ripustinta kokonaan, 
koska koen sen olevan keskeinen säilytyskalus-
tesarjan osa. Sain idean seinäkoukusta, jossa 
yhdistyy tavoiteltu muotokieli sekä käytännöl-
lisyys.

Ajanhallinta sekä prototyyppien myöhästymi-
nen aikataluun nähden olivat keskeisiä kom-
pastuskiviä oman opinnäytetyöni kannalta. 
Myös ideointi olisi voinut olla vielä monipuo-
lisempaa ja rohkeampaa jo luonnosteluvai-
heessa. 

Tuotetestaaminen puuttui kokonaan proses-
sista, jolloin myös käyttöönottotilanteessa il-
meni ongelmia.

Loppuen lopuksi olen tyytyväinen lopputulok-
seen asetettuihin tavoitteisiin nähden, kuiten-
kin tiedostaen että parantamisen varaa on.
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Lopputuloksena on kalustesarja joka käsittää 
tangon, säilytinlaatikot sekä seinäkoukun. Tan-
koon ripustettava peili jäi harmillisesti konsepti-
tasolle. Kokonaisuudesta puuttuvat osat teke-
vät kalustesarjasta vajaan tuntuisen.

Protot ovat suunnitelmien mukaiset. Seinä-
koukku on oivalta ja mielestäni ansioitunein 
osa tässä kokonaisuudessa. Laatikot ovat ke-
vyet ja muoto niissä on kiinnostava. 

Tuotteita olisi voinut testata käytössä, jotta 
käytössä ilmenevät ongelmat kuten laatikoi-
den epätasapaino tai ’nihkeä’ tangolla liikku-
minen olisi ollut mahdollista ratkaista.

Vanhan konseptin säilyttäminen on ollut sa-
maan aikaan hyvä ja huono ratkaisu. Ehkä 
variaatioiden vähyys suunnitteluprosessissa 
näkyy helpon tuntuisena loppuratkaisuna. 
Kuitenkin pelkistetyn oloinen lopputulos ja yh-
tenäinen muotokieli tekevät kalustesarjasta 
kiinnostavan. Mielestäni sympaattisuus ja yk-
sinkertaisuus ovat Kaarre-kalustesarjan valtte-
ja.

Käyttö muissa kodin tiloissa on mahdollista  
mikä kasvattaa kalusteen käyttöarvoa. Myös 
kasattavuus ja purettavuus on tehty helpoksi,  
jolloin käyttö on helppoa.
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