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ABSTRACT 

 

 

The topic of the thesis was to design a ceramic ambience light for the com-

pany that the author plans to set up in the future. The aim was to design and 

produce a prototype of a light. Background for the thesis is the author’s 

personal interest in combining ceramics with light. Inputs for the design 

process came from author’s own sources of inspiration, trends, target group 

and the values of the future company.  

 

Methods used in the thesis were observing the lights available in the market 

through benchmarking, and the process of designing and producing the 

lighting fixture. In the theoretical part, the emphasis was in sustainable 

product life cycle thinking and in the function that lights have in interior 

design. In the production part of the thesis, the emphasis was at making a 

vast amount of material and shape experiments in the process of searching 

for the final shape and decoration for the ambience light.  

 

The final result of the thesis was a prototype of a ceramic Buoy ambience 

light and several different lighting fixture experiments for future product 

development. In addition to the prototype, the end results included the pric-

ing, life cycle modeling and the reflection of the choices that a designer can 

make to produce sustainable products.  
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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyön aiheena on keraamisen tunnelmavalaisimen suunnittelu 

omalle yritykselle. Lähtökohtia aiheenvalinnalle ovat kiinnostus valaisimiin 

ja valoon tunnelmanluojana, sekä keramiikan ja valon yhdistämiseen. Näi-

den lisäksi tärkeänä tavoitteena on opinnäytetyön tekijän halu saada opin-

tojen lopuksi konkreettinen kestävän muotoilun arvojen mukaan suunniteltu 

ja toteutettu valmis tuote jonka ympärille yritystoimintaa voi käynnistää. 

 

Ensimmäisen sysäyksen keraamiseen valaisinsuunnitteluun sain toisen 

opiskeluvuoden valaisinprojektista, jossa suunnittelin ja valmistin suureh-

kon keraamisen valaisimen prototyypin kivitavarasavesta valamalla. Sen li-

säksi kolmannen opiskeluvuoden lopulla suunnittelin ja valmistin ison pos-

liinista valetun Kide-veistoksen, jonka yhdistin valon kanssa. Silloin kun 

keramiikkaveistokseen lisätään valo sisään, näyttää esine siltä kuin se olisi 

tulessa valon loistaessa posliiniesineen läpi. Tämä ilmiö on jatkuva mielen-

kiinnon kohteeni keramiikan suunnittelussa ja valmistuksessa.  

 

Markkinoilta löytyy useita erilaisia sisustuskäyttöön tarkoitettuja valai-

simia. Taidekäsityönä valmistettuja valaisimia on myynnissä pääasiassa 

messuilla ja erilaisissa myyntitapahtumissa kun taas teollisesti tuotettuja ke-

raamisia valaisimia on saatavilla pääasiassa sisutusliikkeissä ja verkkokau-

poissa. Haluan valaisimieni erottuvan perinteisistä valkoisin valopinnoin 

valaisevista tunnelmavalaisimista ja tuovan uudenlaista tunnelmaa taidekä-

sityönä valmistetun valaisimen kautta koteihin. Markkinoilla on tilaa taide-

käsityönä Suomessa valmistetuille keraamisille valaisimille jotka poikkea-

vat visuaalisella ilmeeltään ja värimaailmaltaan myynnissä olevista valaisi-

mista. Posliinin valoa läpäisevä ominaisuus, sekä sen tuoman valon lämmin 

värisävy mahdollistavat pehmeän tunnelman luomisen. 

 

1.1 Aiheen rajaus ja tavoitteet 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena on suunnitella ja valmistaa yksi piensarjatuo-

tantoon valmis keraamisen tunnelmavalaisimen prototyyppi. Peilaan kestä-

vän muotoilun arvoja tuotesuunnitteluprosessissa sen edetessä ja pyrin mah-

dollisuuksien mukaan kaikissa suunnitteluun liittyvissä valinnoissa kestä-

viin ja ympäristöystävällisiin valintoihin. Lisäksi mallinnan keraamisen 

tunnelmavalaisimen elinkaaren sekä pohdin tuotteen hinnoittelua. 

 

Tulevan yritykseni arvot, toiminta-ajatus ja kohderyhmä täsmentyvät opin-

näytetyön prosessin edetessä ja peilaan tarpeen mukaan näitä suunnittelus-

sani. Pyrin opinnäytetyössäni osoittamaan yritykseni tuotteille paikan 

markkinoilla. Yrityksen perustaminen ja siihen liittyvät suunnitelmat raja-

taan kuitenkin opinnäytetyön ulkopuolelle.  
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Muoto- ja materiaalinvalintani tueksi toteutan pinnankuviointia erilaisin va-

lumenetelmin sekä alilasiteakvarellivärejä käyttäen. Prosessin lopussa va-

litsen valaisimeen sopivan värin, muodon ja materiaalin.  

 

1.2 Kysymyksenasettelu ja tiedonhankinta 

 

Keskeisiä kysymyksiä opinnäytetyön kannalta ovat: 

 

Millainen on yritykselleni suunniteltu keraaminen tunnelmavalaisin?  

 

Miten keraamisen valaisimen pintaan saadaan akvarelli- ja 

tussimaalauksen tyyppistä koristelua? 

 

Mitä on piensarjatuotanto? Miten taidekäsityötuote kannattaa 

viedä tuotantoon? 

 

Millainen on Poiju-tunnelmavalaisimen elinkaarikartta? 

 

 

Opinnäytetyössäni käytän kvalitatiivisia tiedonhankintamenetelmiä. Opin-

näytetyön prosessi etenee suunnittelun, kokeilujen, analysoinnin ja jatkuvan 

kehittämisen kautta, kunnes saavutetaan haluttu lopputulos. Itse prosessi 

dokumentoidaan työpäiväkirjana. Tietoa kerätään muoto- ja materiaaliko-

keiden, sekä kilpailevien tuotteiden havainnoinnin avulla benchmarking-

menetelmää hyödyntäen. Näitä tuloksia käytetään apuna tuotesuunnitte-

lussa valaisimen koon, värin ja muodon valinnassa sekä tuotteen hinnan 

määrittelyssä.  

 

Käytännön osuus opinnäytetyöstä sisältää luonnokset ja suunnitelmat valai-

simesta, kipsimallineen ja muottien valmistuksen, materiaalikokeet sekä 

valmiin tuotteen prototyypin.  
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1.3 Viitekehys 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Viitekehys. 

Viitekehys (kuva 1) jakaa opinnäytetyön aiheen kolmeen tärkeään aluee-

seen, jotka kaikki vaikuttavat siihen millainen keraamisesta valaisimesta tu-

lee. Tuotteen suunnittelussa määräytyvät valaisinmalliston väri- ja koriste-

maailma, tuotteen muoto ja toimivuus sekä toteutukseen valittu tekniikka. 

Kestävän muotoilun menetelmiä hyödyntämällä tuotteen elinkaarta ja ym-

päristövaikutuksia pohditaan ja pyritään suunnittelemaan tuote joka on mo-

nikäyttöinen ja muunneltava. Kohderyhmä määritellään oman tulevan yri-

tyksen kautta. 
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1.4 Prosessikaavio 

 

Kuva 2. Opinnäytetyön prosessikaavio. 

 

Kuvassa 2 esitellään opinnäytetyön prosessikaavio. Opinnäytetyö alkaa ide-

asta suunnitella keraaminen tunnelmavalaisin. Suunnittelun lähtökohtien 

hahmottaminen tapahtuu idean kautta. Prosessissa tarkastellaan valaisimen 

tehtävää sisustussuunnittelussa lähdekirjallisuuden kautta. Prosessi etenee 

kohderyhmän määrittelyllä ja jatkuu suunnitteluun jonka kanssa samanai-

kaisesti tarkastellaan ja vertaillaan markkinoilla olevia valaisimia ja pohdi-

taan oman tulevan yrityksen arvoja. Selvityksen ja pohdinnan kanssa sa-

manaikaisesti luonnostellaan ideoita ja kokeillaan eri muotoja kipsin ja ke-

ramiikan avulla. Suunnitteluprosessin lopputuloksena on valmis valaisimen 

prototyyppi ja kustannuslaskelmat sekä pohdinta. Prosessin lopuksi arvioi-

daan ja pohditaan miten prosessi eteni ja millainen lopputulos prosessissa 

oli.  
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2 TULEVAN YRITYKSEN LÄHTÖKOHDAT JA ARVOT 

 

Tulevan yritykseni arvot ovat kestävien ja ympäristöystävällisten tuotteiden 

suunnittelussa kuluttajille, jotka ovat kiinnostuneita uudesta suomalaisesta 

muotoilusta. Tuleva yritykseni on kotimainen laadukkaita tuotteita suunnit-

televa ja valmistava pienyritys, joka valmistaa pääosin suunnittelemansa 

keramiikkatuotteet itse.  

 

Yrityksen tuotteet on suunniteltu ensisijaisesti kotiin, mutta sopivat myös 

julkisiin tiloihin kuten kahviloihin tai ravintoloihin joihin halutaan luoda 

valaisimieni tuottamaa tunnelmaa. Yrityksen tavoite on luoda kiinnostavia 

muotoilutuotteita jotka palvelevat asiakkaan tarvetta, sopivat persoonalli-

seen sisustukseen ja tuovat käyttäjän arkeen iloa, valoa ja väriä. Yrityksen 

tuotteissa yhdistyvät kiinnostava muotokieli ja monikäyttöisyys. Valaisin-

ten suunnittelu ja valmistus on aluksi yrityksen päätoimiala, sillä valo tuo 

lämpöä ja tunnelmaa, sekä välttämätöntä apua arjessa toimimiseen.  

 

2.1 Yrityksen lähtökohtana piensarjatuotanto 

Sarjatuotanto voidaan jakaa suursarja- ja piensarjatuotantoon volyymin mu-

kaan. Sarjatuotanto yleisesti ottaen on teollinen tuotantotapa, jossa sarjan 

koko voi olla 1-100 kpl ja toistuvuus 2-100 sarjaa vuodessa. (Pynnönen 

2009, 18.) 

 

Piensarjatuotanto on sarjatuotantoa, jossa tuotantomäärät ovat pienempiä ja 

verrattuna suursarjatuotantoon se on pienimuotoisempaa ja mahdollistaa 

keskeytyksen tuotannossa ilman suurta taloudellista haittaa paremmin kuin 

suursarjatuotanto. Sarjatuotannon kilpailukyky on suoraan sidoksissa siihen 

että tuotteen suunnitteluvaiheessa on tuotantovalmiudet kehitetty niin pit-

källe kuin mahdollista tulevaa tuotantoa ajatellen. (Pynnönen 2009, 18, 19.) 

Piensarjatuotetun keramiikan osalta se tarkoittaa, että käytetty valmistus-

materiaali ja tuotantotapa on toistettavissa, ja tuotetta on mahdollista val-

mistuttaa myös yrityksen ulkopuolella.  

 

Tulevan yritykseni lähtökohtana on piensarjatuotanto. Taidekäsityönä 

suunnitellun ja valmistetun keramiikkatuotteen piensarjatuotannossa usein 

keraamikko itse toimii sekä tuotteen suunnittelijana että valmistajana. 

Suunnittelijan olisi kuitenkin hyvä tuotetta suunnitellessa pohtia myös tuo-

tannon ulkoistamisen mahdollisuutta ja kehittää tuotantovalmiudet niin pit-

källe kuin mahdollista, sillä se helpottaa myös keraamikon omaa tulevaa 

työtä tuotteen valmistuksessa piensarjatuotantona ja mahdollistaa myöhem-

min tarvittaessa valmistuttamisen jos esimerkiksi uuden tuotteen kysyntä 

ylittää tarjonnan ja vaaditaan nopeita ratkaisuja tuotannonsuunnittelun sa-

ralla.  

 

Mahdollisena haasteena keramiikan piensarjatuotannossa valmistuttamisen 

kannalta voi olla koristelun uniikkius ja halutun koristelun kädenjäljen säi-

lyttäminen tai liian monimutkainen valmistusmenetelmä – esimerkiksi 
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useista osista valettavat, kokoamista ja yhteenliittämistä vaativat keramiik-

kaesineet. 

 

2.2 Yrityksen arvona kestävä muotoilu  

Ekologisesta muotoilusta puhuttaessa tarkoitetaan tuotteen ympäristövaiku-

tusten tarkastelua, mutta kestävä muotoilu on paljon laajempi kokonaisuus, 

joka sisältää myös kestävän kehityksen ja on systeemiperustaista, pitkäkes-

toista eettistä muotoilua, joka liittää muotoilun yhteiskunnalliseen tilaan, 

kehitykseen ja eettisyyteen. (Niemelä 2010, 69, 93-94.)  

 

Haluan tuoda oman yritykseni arvoihin kestävän muotoilun arvopohjan, 

joka vaikuttaa yrityksen toimintaan kaikilla osa-alueilla. Muotoilijan tulee 

työssään käyttää omaa osaamistaan lisätäkseen kestävyyttä yhteiskunnassa 

ja kannustaakseen kuluttajia kestäviin valintoihin. Muotoilijan rooli ja esi-

merkki kestävään kulutuskäyttäytymiseen tuo markkinoille uusia innovatii-

visia ratkaisuja. Pohdin ekologista ja kestävää muotoilua yhtenä tärkeänä 

arvona tulevan yritykseni toiminnassa tuotteen kestävyyden mallintamisen 

avulla. 

 

Muotoilija voi toteuttaa kestävyyttä ja ekologiaa osaamisensa, arvojensa ja 

oman ammattikulttuurinsa kautta. Menetelmien osaaminen ja käyttäminen 

ovat kiinni myös muotoilijan koulutuksen tuomista tiedoista ja taidoista ja 

käsitteen ymmärtäminen ja toteuttamisen taso riippuu käyttäjästä. Materi-

aalivalinnat vaikuttavat tuotteen elinkaareen ja näkyvät tuotteen laadussa ja 

käyttöiässä. Muotoilijan oma näkemys ja arviointi materiaalivalintoja teh-

dessä ovat tärkeitä motivaationlähteitä kestävien tuotteiden tuottamisessa, 

sillä ilman tahtoa, arvoja ja näkemystä ei kestäviä tuotteita tuoteta. (Niemelä 

2010, 95, 144.) 

2.3 Tuotteen kestävyyden mallintaminen elinkaarikartalla  

Taideteollinen muotoilija voi aloittaa tuotteen kestävyyden mallintaminen 

elinkaarikarttaa käyttäen. Muotoilija voi mallintaa tuotteensa elinkaaren ja 

havainnollistaa elinkaariajattelun konkreettisella visualisoinnilla. Värien 

avulla voi kuvata tuotteen elinkaaren eri tasoja ja rakennetta (kuva 3). Elin-

kaarikarttaan kannattaa sisällyttää kaikki ajatukset ja pohdinnat jotka liitty-

vät tuotteen kestävyyteen: ekologiseen, eettiseen ja esteettisyyteen sekä ta-

loudelliseen. Elinkaarikartta tuo esille tuotteen ympäristövaikutusten pää-

kohtia. Elinkaarikartan piirtäminen ja pohtiminen tuo syvempää ymmär-

rystä tuotteen elinkaaresta muotoilijalle. (Niemelä 2010, 131, 132.) 

 

Elinkaarikarttaan (kuva 3) mallinnetaan tuotteen elinkaareen liittyvät muo-

toiluvalinnat, kuten valmistusprosessi ja materiaalit sekä energiankulutuk-

seen liittyvät päästöt. Näiden lisäksi mallinnetaan tuotteen elinkaareen liit-

tyvät kierrätys- tai jätevaiheet. Keramiikan valmistuksessa valmistusproses-

sin materiaalinkäyttö, energiankulutus ja päästöt ovat tärkeitä asioita tiedos-

taa jo tuotetta suunnitellessa, sillä keramiikkaa ei voi palauttaa alkuperäi-

siksi raaka-aineiksi polton jälkeen. (Niemelä 2010, 144.) 
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Kuva 3. Studiotuotetun keraamisen käyttöesineen elinkaariajattelu esitettynä elinkaari-

kartalla (Niemelä, 2010, 138). 

 

Keraamisen valaisimen elinkaarimallinnuksessa on kohtia, joissa tuotteen 

ympäristövaikutuksia voidaan vähentää valitsemalla vähemmän energiaa 

kuluttava työtapa tai esimerkiksi ympäristöystävällisempi energianlähde. 

Nämä kohdat on merkitty elinkaarimallinnukseen vihreällä (kuva 3). Näissä 

vihreällä merkityissä kohdissa tapahtuu muotoilijan valitsemia ja toteutta-

mia positiivisia valintoja kestävyyden näkökulmasta. (Niemelä 2010, 137.) 

 

Tuotteen elinkaaren tarkastelu osana ekologisia arviointimenetelmiä sopii 

taideteollisen muotoilijan osaamiseen ja studiotuotannon näkökulmiin. Ma-

teriaalituntemus ja kokemus tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa hyö-

dyttää elinkaariajattelun käyttämistä. Elinkaariajattelu on tehtävä näkyväksi 

jotta tuotteen elinkaarta voi analysoida ja kehittää. (Niemelä 2010, 116.) 

 

Keraamisen tuotteen materiaalivalinta vaikuttaa tuotteen käyttöikään ja laa-

tuun, ja näkyy tuotteen elinkaaressa. Raaka-aineiden ja polttoprosessin 

energianlähteen valinnoilla on vaikutus sekä tuotteen ympäristövaikutuk-

siin että estetiikkaan. Keramiikan studiotuotannossa muotoilija usein suun-

nittelee ja valmistaa sekä hankkii materiaalit, pakkaa, markkinoi ja kuljettaa 

tuotteet itse, jolloin keraamisen tuotteen valmistus voi olla hyvin käsityö-

valtaista ja esimerkiksi ainoa sähköenergiaa kuluttava laite voi olla keramii-

kan polttouuni. (Niemelä 2010, 135-137.) 
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Kun suunnitellaan tuotteita keramiikasta kestävän muotoilun periaatteita 

noudattaen, on hyvä hyödyntää elinkaariajattelua jotta tuotteen elinkaaren 

vaiheet tulevat analysoitua jo suunnitteluvaiheessa. Elinkaariajattelun 

kautta näkyväksi tehdyt valinnat mahdollistavat sekä läpinäkyvyyden pro-

sessissa että sen kehittämisen ja analysoinnin tulevaisuudessa. Tuotteen 

elinkaarta tarkastellessa voidaan löytää jo suunnitteluvaiheessa ne kohdat, 

joissa ympäristölle haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää. Tämän perus-

teella voidaan tehdä valintoja, jotka vaikuttavat lopulta koko tuotteen elin-

kaaren ekologisuuteen ja kestävyyteen.  

 

2.4 Benchmarking valaisimista 

 

Benchmarking on menetelmä, jossa verrataan yrityksen tuotteita, palveluita 

ja prosesseja alan parhaimpiin. Menetelmä auttaa tunnistamaan yrityksen 

omia vahvuuksia ja heikkouksia sekä laatimaan niiden kehittämiseen täh-

tääviä tavoitteita. Vertailukohteita voivat olla taloudellinen menestys, asia-

kastyytyväisyys ja tuotteiden laatu. Menetelmä mahdollistaa alan parhaim-

milta oppimisen ja pohdinnan miten tuotteita ja palveluja voi tuottaa ja 

markkinoida paremmin. Lisäksi menetelmä auttaa yritystä pyrkimyksessä 

laatuun omassa toiminnassaan. (Stapenhurs 2000, 1-10.) 

 

Monet yritykset käyttävät benchmarking-menetelmää esimerkiksi paran-

taakseen suoritustaan, testatakseen ideoitaan ja teknisten ongelmien ratkai-

suksi. Benchmarking voi olla myös yrityksen strategian, prosessien tai mui-

den mittareiden vertailua. Benchmarking-menetelmää käytettäessä projek-

tin tarpeet määrittelevät miten benchmarking toteutetaan. Ei ole vain yhtä 

tapaa vertailla, vaan jokainen projekti on omanlaisensa ja vaatii oman lä-

hestymistapansa. Toisille yrityksille benchmarking on jatkuva prosessi. 

(Stapenhurs 2000, 10-18.) 

 

Haaste benchmarking-menetelmän käytössä on siinä, kuinka laajasti vertai-

lua tehdään. Päädyin rajaamaan opinnäytetyössäni havainnoinnin koske-

maan valittuja pohjoismaisia muotoiluyrityksiä, jotka valmistavat valai-

simia ja joiden tuotteita on Finnish Design Shop verkkokaupassa tarjolla. 

Tulevan yritykseni pääasiallisina kilpailijoina voidaan ajatella olevan sa-

maan hinta- ja kokoluokkaan kuuluvat valaisimet, joita on myynnissä Fin-

nish Design Shopin kautta Suomessa ja muualla.  

 

Vertailuyritykset valikoituivat niiden imagon ja tuotteiden vuoksi. Vertailu 

on rajattu valaisimiin, muut tuotteet jäävät vertailun ulkopuolelle. Vertailun 

toteuttamiseksi valittiin valaisimet materiaalista riippumatta, sillä keraami-

sia valaisimia oli loppujen lopuksi harvoja markkinoilla. Taloudellisia tie-

toja yrityksistä ja tuotteista ei ole saatavilla, joten se rajataan vertailun ul-

kopuolelle. 

 

Pohdin myös kilpailijoiden brändin ekologisuutta, samoin itse valaisimen 

muotoilun ja valmistuksen kestävyyttä silloin kun sain yrityksen verkkosi-
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vuilta selville tuotteen taustaa riittävästi. Tutkin yritysten tuotteita asiak-

kaan näkökulmasta, ja pyrin itse asettumaan asiakkaaksi, joka tekee valin-

toja yritysten välillä etsiessään tarvitsemaansa tuotetta. 

 

Benchmarking-analyysi on tarpeellinen, jotta voin tulevaa yritystäni varten 

hahmottaa markkinatilanteen, tärkeimmät kilpailijat sekä tiedostaa yrityk-

sen vahvuudet ja voin suunnitella myöhemmin tuotekehitys- ja markkinoin-

tistrategian näitä tietoja apuna käyttäen.  

 

Taulukosta 1 selviää kuuden tuotteen valmistaja, tuotteen nimi, suunnitte-

lija, käyttökohde, tekniset tiedot ja materiaalitiedot sekä lisäksi taulukossa 

on tietoa tuotteesta, brändistä ja sen ekologisuudesta sekä yrityksen ar-

voista. Taulukon lisäksi analysoin seuraavissa kappaleissa jokaista yritystä 

ja valaisinta yksityiskohtaisemmin. 
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Taulukko 1. Tuotevertailu.
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2.4.1 Muuto: E27-valaisin 

Muuto on tanskalainen vuonna 2006 perustettu muotoiluyritys, joka myy 

tuotteitaan maailmanlaajuisesti. Yrityksen filosofiana on ”New Nordic” eli 

uusi pohjoismainen muotoilu.  Muuton valaisimet ovat kestäviä, ajattomia 

ja laadukkaita. Toimivuus, rehellisyys ja vaatimattomuus ovat laadun li-

säksi tärkeitä. Inspiraation lähteenä yrityksellä on luonto ja pohjoismaisen 

designin perintö. (ABC Home 2015.) 

 

Kuva 4. Muuton E27-valaisin oranssina. (Muuto n.d.) 

 

Muuton E27-niminen valaisin (kuva 4) on noussut brändin ikoniksi. Valai-

sin on sellaisenaan pelkistetty valonlähde, joka leikkii yksinkertaisella muo-

dolla ja estetiikalla. Valaisinta voi käyttää yksin tai niitä voi sijoitella use-

amman lähekkäin muodostamaan modernin skandinaavisen kattokruunun. 

Valaisin sopii moneen tilaan ja sitä on saatavilla useissa väreissä. E27-va-

laisin on Mattias Ståhlblomin suunnittelema. (Muuto n.d.). Valaisinta on 

saatavilla useissa väreissä. Tuote on klassisen oivaltava ja sen tuotteistami-

nen on hyvin onnistunut. Materiaalina on muovi ja silikoni. Tuote on leik-

kisä ja hauska, ja uskoisin sen olevan suosittu monikäyttöisyytensä vuoksi. 

Tuotteen valmistusmaata en saanut selville verkkosivujen kautta. 

2.4.2 Andbros: Model No.1 

Andbros vuonna 2011 perustettu muotoilutoimisto, jonka mallisto on kas-

vanut keramiikasta ja kodin tekstiileistä myös huonekalujen ja valaisimiin. 

Tuotteita yhdistävät leikkisyys, oivaltavuus ja ekologisuus. Suuri osa tuot-

teista valmistetaan Suomessa. (Andbros n.d.) 

 

Andbrosin valaisin nimeltään Model No.1 on valmistettu pahvista ja taittuu 

litteään pakkaukseen (kuva 5). Valaisinta on saatavilla useissa väreissä, ja 
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se on oivaltava ja hauska osallistaessaan käyttäjän kokoamisen kautta mu-

kaan rakentamiseen. Materiaali on kevyt ja ekologinen, ja kotimaisuus ja 

leikkisyys ovat luultavasti tuotteen menestystekijöitä. Tuotteesta herää kui-

tenkin kysymys käyttöiän pituudesta. 

 

 

Kuva 5. Andbros:in Model No.1 on koottava valaisin. (Andbros n.d.) 

2.4.3 Pilke 

Pilke-valaisin on saanut inspiraationsa perinnekäsitöistä. Pilke on näyttävä 

sisustuselementti, ja samalla uusi tulkinta vanhoista käsityöperinteistä ny-

kyajan valmistusmenetelmiä ja materiaaleja hyödyntäen. Tuote on valmis-

tettu Suomessa kotimaisesta koivuvanerista vesileikkaustekniikkaa hyö-

dyntäen. (Pilke n.d.) 

 

Tuotteessa on mielenkiintoinen, geometrinen muoto ja taitavaa puunkäyttöä 

(kuva 6). Käsityömäinen henki ja kotimainen materiaali sekä kotimainen 

valmistus tuovat puun uudella tavalla sisustukseen. Tuote on mielenkiintoi-

nen, selkeä, rauhallinen ja maanläheinen. 

 

Kuva 6. Koivuvanerista valmistettu Pilke-valaisin, saatavilla myös mustana. (Pilke 

n.d.) 
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2.4.4 Menu: Bollard-monikäyttövalaisin 

Menu on tanskalainen yritys, jonka filosofiana on tehdä maailmasta pa-

rempi, yksinkertaisempi, ja muutenkin mukavampi paikka herätä aamuisin. 

Tuotteet ovat laadukkaita, raikkaita ja skandinaavisia, kestävät aikaa ja niitä 

arvostetaan aina. Aina kun mahdollista, yritys tekee yhteistyötä paikallisten 

kädentaitajien kanssa ja pyrkii ylläpitämään käsityötaitoja alueella. (Menu 

n.d.) 

 

Bollard-valaisin on pelkistetty mutta innovatiivinen valaisin, joka on val-

mistettu silikonista. Samassa valaisimessa on neljän valaisimen mahdolli-

suudet, sen voi asettaa roikkumaan katosta, osoittaa kulmasta kohdevalon 

tyyppisesti, asettaa hyllylle osoittamaan ylöspäin pöytälampun tyyppisesti 

tai asettaa sivuttain hyllylle (kuva 7). (Menu n.d.). 

 

Valaisinta on tarjolla useissa väreissä, ja muoto on klassisen yksinkertainen, 

mutta tuote itsessään on kovin vaisu. Monikäyttöisyys on tuotteessa hieno 

ominaisuus, mutta silikoni materiaalina ei vaikuta laadukkaalta tai pit-

käikäiseltä. Valmistusmaata en saanut selville yrityksen verkkosivujen 

kautta. 

 

Kuva 7. Menun Bollard-monikäyttövalaisin. (Menu n.d.) 

2.4.5 New Works: Bowl-pöytävalaisin 

New Works on Kööpenhaminassa sijaitseva muotoilutoimisto, joka pyrkii 

luomaan esineitä joissa kohtaavat muotoilun kädentaidot ja taide. Yritys te-

kee yhteistyötä kansainvälisten suunnittelijoiden kanssa lisäten muotoiluun 

skandinaavisen mausteen. Suunnittelijat kunnioittavat mutta samalla halua-

vat myös haastaa perinteisen skandinaavisen muotoilun. Muotoilu on saanut 

vaikutteita luonnon materiaaleista ja geometrisista muodoista, antaen esi-

neille veistoksellisen ilmeen. Yritys pyrkii luomaan esineitä, jotka ovat mu-

kavuuden lisäksi mielenkiintoisia katsoa. (New Works n.d.) 

 

Bowl-pöytävalaisin on laadukkaan näköinen lasin ja kuparin yhdistelmä 

jossa on mielestäni onnistunut hyvin muotoilun ja käsityön yhdistäminen 

sekä tuotteistaminen. Materiaalit ovat laadukkaita sekä aikaa kestäviä, sa-

moin muotoilu. Tunnelmaltaan valaisin on rauhallinen (kuva 8). 
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Kuva 8. New Works:in Bowl-pöytävalaisin. (New Works n.d.) 

2.4.6 Innolux: Lambada 

Innolux on kotimainen valaisinyritys, joka valmistaa klassisia ja ajattomia 

valaisimia. Innoluxin Lambada on vertailun ainoa keraaminen valaisin. Sa-

muli Naamangan suunnitteleman Lambada-valaisimen kuvut valmistetaan 

Suomessa käsin valamalla. (Innolux n.d.) 

 

Lambada-valaisin on ulkonäöltään laadukas, Suomessa käsityönä valmis-

tettu valaisin (kuva 9). Innolux valmistajana on tunnettu Suomessa. Materi-

aalina keramiikka on laadukas ja tyylikäs, sekä muotoilu ajatonta, selkeää 

ja klassista. Innoluxin Lambada-valaisin päätyi vertailuun valmistusmateri-

aalinsa vuoksi, vaikka valaisin onkin kooltaan hieman isompi muita valai-

simia ja sopii parhaiten kohdevaloksi keittiöön tai muuhun tilaan. 
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Kuva 9. Innoluxin harmaa Lambada-valaisin. (Innolux n.d.) 

 

2.4.7 Yhteenveto 

 

Vertailtavat yritykset ja tuotteet valikoituivat tutkiessani Finnish Design 

Shop -verkkokaupan valikoimia. Olin yllättynyt verkkokaupan valikoiman 

pohjoismaisuudesta, vaikka kaupan nimi viittaa vain suomalaiseen muotoi-

luun. Valikoiman pohjoismainen ulottuvuus palveli kuitenkin hyvin havain-

nointia asettuessani asiakkaan asemaan. Usein kuluttaja tutkii markkinoilla 

olevaa valikoimaa verkon välityksellä ennen ostopäätöksen tekoa. Valoku-

vien tärkeys tuotteistamisessa ja materiaalintunnun tuomisessa asiakkaalle 

näkyväksi on tärkeää.  

 

Vertaillessani valitsemiani valaisimia pohdin ensisijaisesti valaisimen sijoi-

tuspaikkaa ja valaisun tarvetta. New Works:in Bowl ja Muuton E27 tuntui-

vat parhailta valaisimilta yleisvaloksi tai kohdevaloksi valaistustehoa aja-

tellen. Niiden ulkonäkö oli myös kiinnostava. Bollardin valaistusteho näytti 

kuvien perusteelta tunnelmavalaistukseen sopivalta. Innoluxin Lambada-

valaisin sopii mielestäni parhaiten ruokailutilaan pöydän yläpuolelle, ja toi-

mii pääasiassa kohdevalona. Uskoisin että Pilke-valaisin luo tilaan oman-

laisensa tunnelman ja valon, valaisimen muodon leikkiessä valolla tehden 

kuvioita ympärilleen.  
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Vertailin myös kilpailijoiden brändin ekologisuutta, samoin itse valaisimen 

muotoilun ja valmistuksen kestävyyttä silloin kun sain yrityksen verkkosi-

vuilta selville tuotteen taustaa riittävästi. Kotimaisista valaisimista kaikki 

ovat pääosin Suomessa valmistettuja ja imagoltaan ekologisia. Tanskalai-

sista valaisimista Bowls-valaisin oli ainoa, jota valmistava yritys kertoi 

käyttävänsä paikallisia käsityöläisten palveluja. 

 

Toteuttamastani vertailusta sain tietoa markkinoilla olevien valaisinten hin-

nasta, koosta ja materiaaleista, ekologisuudesta ja paikallisuudesta. Paikal-

lisuus, taidekäsityömäinen toiminta ja ekologisuus ovat asioita joita kannat-

taa tuoda esille tulevan yritykseni markkinoinnissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keraaminen Poiju-tunnelmavalaisin 

 

17 

3 VALAISIMEN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

Valaisimen suunnittelun lähtökohtina opinnäytetyössä ovat suunnittelijan 

omat inspiraation lähteet, trendit, kohderyhmä ja tulevan yrityksen arvot. 

3.1 Valaisin ja sen tehtävä sisustussuunnittelussa 

Valaisimen tehtävä on suojata valonlähdettä ja käyttäjää, täyttää sähkötek-

niset turvallisuusmääräykset, suunnata valaistus halutulla tavalla, estää häi-

käisy, sopia ulkoasultaan käyttöympäristöönsä, tarjota hyvä valonlähteen 

huolto- ja vaihtomahdollisuus, olla näkymää täydentävä esine tai koriste-

aihe, olla luontevasti kiinnitettävissä käyttökohteeseensa, suoda mahdolli-

suus luontevaan rinnakkaiskytkentään muiden valonlähteiden kanssa, tar-

jota mahdollisuus valaistuksen kirkkauden säätelyyn. Valaisimia tarvitaan 

lukemattomiin eri tarkoituksiin, ja useimmiten valaistuksesta huolehtimi-

nen on tilaan ja tehtävään sopivien valaisintyyppien etsimistä ja sijoitta-

mista tarkoituksenmukaisesti ja ulkoasultaan mielekkäällä tavalla. (Rih-

lama 1999, 25.)  

 

Valaisinta suunnitellessa tulee ensisijaisesti ajatella sen tulevaa valaistuk-

sellista käyttötarkoitusta eikä liian yksipuolisesti sen ulkonäköä. Suunnitte-

lussa tulee ottaa huomioon muun muassa onko kyseessä yleis- vai paikal-

lisvalaisin, valon jakautuminen eri suuntiin, valaisimen sijoituskorkeus suh-

teessa tilaan ja käyttäjään, suuntauksen säätelytarve, siirreltävyys, suojaus 

häikäisyltä ja käyttökohteeseen soveltuva ulkonäkö. Näiden lisäksi valais-

tukseen liittyviä valintoja tehdessä tulee kiinnittää huomiota kaivataanko ti-

laan tietynlaista tunnelmaa valaistuksella. (Rihlama 1999, 25-27.)  

 

Kodikkuutta ja paikallisvalaistusta voidaan saada koteihin tunnelmavalai-

similla. Tunnelmavalaisimina käytetään usein valkopinnoin valaisevia va-

laisimia. (Rihlama 1999, 28.) Keraamisessa valaisimessa yhdistyvät usein 

sekä tunnelmavalo että kohdevalo. Keraaminen valaisin tunnelmavalona 

tuo tilaan miellyttävän tunnelman ja pehmeän valon.  

 

Valaistuksesta puhuttaessa käytetään usein termejä kuten valovoima, väri-

lämpötila ja luminanssi. Seuraavana olen lyhyesti avannut termien sisältöä: 

 

Luminanssi eli valotiheys kuvaa valoa jonka silmä aistii. Mitä suurempi 

pinnan luminanssi on, sitä kirkkaammalta se näyttää (Rihlama 1999, 29). 

 

Valaistusvoimakkuus on pinnalle saapuvan valovirran suhde pinnan alaan. 

Valaistusvoimakkuuden yksikkö on luksi (lx) (Rihlama 1999, 29). 

 

Valotehokkuus on valonlähteen säteilemän valovirran suhde sen kulutta-

maan tehoon, ja ilmaisee sen kuinka tehokkaasti sähkö muuttuu valoksi 

lampussa. Valotehokkuuden yksikkö on luumen wattia kohden (lm/W). 

(Rihlama 1999, 29.) 

 

Valovirta on säteilyteho joka on painotettu silmän herkkyyden mukaan. 

Lamppujen valoteho ilmoitetaan usein valovirtana, jonka yksikkö on luu-

men (lm). Valovirta kuvaa valon määrää. Wattimäärä taas kertoo ainoastaan 
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sähkönkulutuksesta, ei lampun tuottaman valon määrästä. Jos halutaan esi-

merkiksi että energiansäästölampun tuottama valon määrä vastaa 60 watin 

hehkulamppua, tulee energiansäästölampun valovirran (lm) olla 800 luume-

nia. (Rihlama 1999, 29; Kodin sähköturvallisuusopas 2015.) 

 

Valovoima kuvaa valon voimakkuutta tiettyyn suuntaan, ja se yksikkö on 

kandela (cd) (Rihlama 1999, 29). 

 

Värilämpötila ilmoittaa valon värisävyn, eli sen kuinka valkoiselta valo 

näyttää. Värilämpötilan yksikkö on kelvin (K). Värilämpötila vaikuttaa va-

laistavan tilan tunnelmaan. Mitä korkeampi arvo on, sitä kylmempi ja siner-

tävämpi valon väri on. Hehkulampun värilämpötila on 2700 K (lämmin val-

koinen), kun taas kirkkaan päivänvalon (eli auringon) värilämpötila on 6500 

K. (Rihlama 1999, 30; Kodin sähköturvallisuusopas 2015.) 

 

3.2 Sähköturvallisuus ja energiatehokkuus 

Sähköturvallisuus tulee ottaa huomioon valaisinten suunnittelun ja asen-

nuksen yhteydessä. Sähkötöitä saavat tehdä vain sähköalan ammattilaiset 

joilla on töihin asianmukaiset oikeudet. Tavallinen sähkönkäyttäjä ei saa 

tehdä kiinteitä sähköasennuksia, kuitenkin tavallinen sähkönkäyttäjä voi 

tehdä joitakin pieniä töitä jotka tietää varmasti osaavansa. Sähkötöiden te-

kijällä on aina vastuu käyttämästään ja korjaamastaan sähkölaitteesta. Vää-

rin käytetty tai korjattu sähkölaite voi aiheuttaa hengenvaaran tai palovaa-

ran, joten on syytä aina noudattaa annettuja ohjeita ja tarvittaessa pyytää 

apua sähköalan ammattilaiselta. (Kodin sähköturvallisuusopas 2015.) 

 

En ole sähköalan ammattilainen, joten suunnittelen keraamisen tunnelma-

valaisimen sopimaan valmiina ostettavaan kaupalliseen E14-kantaiseen 

lampunpidikkeeseen, jossa on kangaspäällysteinen johto ja joka liitetään 

suojamaadoitettuun pistorasiaan. Tarvittaessa aion käyttää myös sähköalan 

ammattilaisen palveluja kun tarvitsen sähkötöitä. 

 

 
 

Kuva 10. Colors-lampunjohto. (Clas Ohlson n.d.) 
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Keraamiseen valaisimeen voi yhdistää esimerkiksi Clas Ohlson -liikkeen 

Colours-lampunjohdon (kuva 10) jonka enimmäiskuormitus on 2 kg. Lam-

punjohtoa on saatavilla useissa väreissä. 

 

Myynnissä olevista led-polttimoista keraamisen tunnelmavalaisimen valon-

lähteenä voi käyttää esimerkiksi 6W polttimoa jonka valovirta on 470 luu-

menia (lm) ja värilämpötila 2800 K (lämmin valkoinen). Tämä vastaa 40 

watin hehkulamppua. Led-polttimot ovat monikäyttöisiä, energiatehokkaita 

ja pitkäikäisiä, ja niitä on saatavilla useimpien valaisinten kantoihin. Paras 

energiansäästö saavutetaan led-polttimoilla juuri niiden pitkän käyttöikänsä 

sekä energiatehokkuutensa ansiosta. Led-polttimoista tulee valita sellainen 

jonka energiankulutus on vähintään A+-luokkaa.  

3.3 Inspiraation lähteet 

Valaisinsuunnitteluni aluksi tutkin kiinnostavaa muotokieltä ja värimaail-

maa. Värimaailmassa kiinnostaa akvarelli- ja tussimaalauksen tyyppinen 

maalausjälki, ja muotokielessä vääristymä ja geometrisen muodon muutos 

liikkeen kautta. 

 

Mielenkiintoni persoonallisen näköisiä valaisimia kohtaan heräsi löydet-

tyäni Stranged Lights -valaisimen kuvan (kuva 11). Valaisimen on suunni-

tellut Gitta Gschwendtner. Valaisin toimi minulle ensimmäisinä inspiraa-

tion lähteenä valaisinsuunnittelussa. Sen muotokieli herätti mielenkiintoni 

ja uteliaisuuteni. 

 

 

Kuva 11. Strangled Lights. (Gitta Gschwendtner n.d.) 

Sen lisäksi valaisimet kuten Pleat Box (suunnittelijat Xavier Mañosa & 

Mashallah, kuva 12 vasemmalla) ja Bunker Lights (suunnittelija Chris 

Johnson, kuva 12 oikealla) kiinnostivat visuaalisesti minua. 

 

 

http://www.marset.com/en/designers/xavier-manosa/
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Kuva 12. Pleat Box (Marset n.d.) ja Bunker Lights (Chris Johnsson n.d.) 

Pleat Box-valaisin on keraaminen valaisin jossa on sisäpinnassa valotehoa 

lisäävä pinnoitus. Bunker Lights-valaisimessa on suunniteltu samasta muo-

dosta kaksi eri valaisinta muodostamaan tuoteperheen. 

 

Pinnan ja muodon suhteen kiinnostavaa on taidekäsityömäinen uniikki pin-

nankuviointi ja akvarelli- ja tussimaalausmaisuus. Opinnäytetyön valaisin-

suunnittelua varten tekemääni tunnelmatauluun valikoitui erilaisia akvarel-

limaisia pintoja ja värien yhdistelyä (kuva 13). 
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Kuva 13. Moodboard. (Pinterest n.d.) 

3.4 Kestävyys ja trendit keraamisen valaisimen suunnittelussa 

Ekologinen ja kestävä muotoilu on nykyisin yksi muotoilun käytännöistä, 

ja esimerkiksi kierrätys- ja jätemateriaaleista tehdään paljon kauniita esi-

neitä ja vaatteita. Tuotteen kestävyyden huomioiminen jo tuotetta suunni-

tellessa on jo nykyisin osa tuotesuunnittelua heti prosessin alusta lähtien sen 

sijaan että kestävyysajattelu lisätään prosessiin keinotekoisesti. Tuotteen 

elinkaari otetaan huomioon suunnittelussa, ja tuotteiden halutaan myös ole-

van ympäristöystävällisiä kauniin ulkokuoren lisäksi. Pintojen ja materiaa-

lien valinnoissa esimerkiksi jätemateriaalit luovat uusien tekniikoiden 

kautta uutta estetiikkaa tuotteisiin. (WGSN 2016.) 

 

Jokapäiväiset materiaalit kuten betoni, keramiikka, lasi ja metalli saavat 

pintakäsittelyn kautta uuden nosteen, oli se sitten kiillotus, hiekkapuhallus, 

pigmenteillä värjäys tai vahaus. Käsityö ja tehdasvalmisteinen kohtaavat 

trendeissä luoden uutta ottaessaan molempien menetelmien parhaat puolet 

huomioon. Värimaailmassa trendit ottavat suunnan materiaaleista jotka ovat 

prosessoitu: kulutettu, oksidoitu ja sekoitettu. Pehmeät harmaalla taitetut 

pastellit lainaavat pehmeyttään teräkseen ja harmaan sävyihin sekä laivas-

tonsiniseen. (WGSN 2016.) 
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Hain inspiraatiota suunnitteluuni tutkimalla trendisivusto WGSN:n sekä 

Pinterestin kuvatarjontaa valaisimista syksyn 2015 messuilta, kuten Milan 

Design Week, Stockholm Furniture Fair, Maison et Objet (Paris), ja Dutch 

Design Week. Näistä havainnoin seuraavia tämänhetkisiä trendejä sisustuk-

sessa: punasavi, 3D-tulostus, kirkkaat värit, posliini ja liukuvärjäys.  

 

4 SUUNNITTELUPROSESSI 

4.1 Kohderyhmä 

Valaisinta suunnitellessa on tärkeää tuntea asiakas, jolle tuotetta suunnitel-

laan sekä tunnistaa tämän tarpeet. Suunnittelemani valaisimen kohderyh-

mään kuuluvat kotinsa sisutukseen panostavat nuoret aikuiset sekä keski-

ikäiset naiset ja miehet, jotka sijoittavat sisutuksessa laadukkaisiin tuottei-

siin ja hankkivat tuotteita jotka herättävät mielenkiinnon ja ovat kiinnosta-

via katsella. Kohderyhmän henkilöt rakastavat kotona olemista, ja kodin 

tunnelman luominen on heille tärkeää. He arvostavat elämässään arjen luk-

susta, ja nauttivat kauniiden esineiden tuomasta ilosta. Kohderyhmän edus-

taja sisustaa persoonallisesti ja rohkeasti, eikä pelkää näyttää omaa maku-

aan kotinsa sisustuksessa.  

 

Kohderyhmän kuluttajat ostavat valaisimen harkiten ja harvoin, ja haluavat 

vaikuttaa ympäristöön omilla kulutustottumuksillaan sekä arvostavat tuo-

tetta, joka on laadultaan kestävä sekä ympäristöystävällinen, ja joka on mo-

nikäyttöinen tai helposti muunnateltavissa paikkaa vaihtamalla. Kohderyh-

mään kuuluvat arvostavat uutta suomalaista muotoilua sekä Suomessa 

suunniteltua ja taidekäsityönä piensarjatuotettua tuotetta. 

 

Kohderyhmän henkilöt unelmoivat pohjoisen pimeässä talvessa pehmeän 

valon hohteessa ylellisestä lomasta lämpöön ja aurinkoon, ja tunnelmava-

laisin tuo oikeanlaista tunnelmaa pimeään pohjolaan talvella. 

4.2 Ideointi, luonnostelu ja kokeilut 

Aloitin suunnitteluprosessin luonnostelemalla mielestäni valaisimeen sopi-

via muotoja. Piirtämisen rooli oli aluksi toimia apuna muodon hahmottami-

sena, jonka jälkeen siirryin hahmottamaan muotoa kolmiulotteisesti kipsin 

avulla.  

 

Ensimmäisenä ideana minulla oli kokeilla aiemmin opinnoissa valmista-

mani kupin muotoa valaisimena varioimalla sitä kooltaan isommaksi ja pie-

nemmäksi. Päätin että valaisimen kantana käytän E14-koon lampunpidi-

kettä, johon yhdistän kangasjohdon ja LED-valon. Näitä yhdistelmiä on 

markkinoilla tarjolla runsaasti ja se sopii pienen kokonsa puolesta hyvin 

suunnitteluuni.  

 

Luonnostelin pieniä johdon päässä roikkuvia seinävalaisimia, jotka on mah-

dollista kiinnittää seinään asennettavaan puu-osaan, josta valaisimet antavat 



Keraaminen Poiju-tunnelmavalaisin 

 

23 

kohdevaloa haluttuun kohtaan, tai valaisevat tunnelmavalon lailla (kuva 14 

vasen yläkulma).  

 

 

Kuva 14. Luonnoksia valaisimista. 

 

Katto- ja pöytävalaisimia luonnostelin etsiessäni muotoa joka toimisi kah-

dessa tai kolmessa käyttökohteessa ja pysyisi paikoillaan pöydälle kyljel-

leen asetettuna. Pohdin ja luonnostelin eri muotojen kautta valaisimen muo-

toa. 

 

Hahmotellessani valaisimeen sopivaa kokoa pohdin sitä valaisimen käyttö-

tarkoituksen kautta. Päädyin valitsemaan suunnitteluprosessin edetessä va-

laisimiin pienen koon siitä syystä, että valaisin olisi monikäyttöinen, hel-

posti liikuteltava ja pieneen tilaan sopiva. Pieni valaisin toimii näissä tehtä-

vissä parhaiten. 

 

Luonnostelin myös valaisimiin vääristymää ja kallistumaa (kuva 14 alhaalla 

keskellä), ja hain yksinkertaisia muotoja, joita voisi rutistaa ja muokata 

muilla tavoilla mieleisiksi uniikeiksi valaisimiksi. 
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Tein muotokokeita ja niille muotit kipsistä. Muottien avulla tein valukokeita 

muodoista. 

 

Kuva 15. Muodon hahmottelua kolmiulotteisesti kipsidreijalla. 

 

Kuvassa 15 sorvaan kokeilua pystysuorasta muodosta kipsidreijan avulla. 

Tavoitteena on saada malli sellaiseksi, että sen avulla voi valmistaa yksi-

osaisen päästävän valumuotin, jolloin esineen valusta ei tule ylimääräisiä 

sauman jälkiä. Syy tähän on että vaikka ylimääräiset valusauman jäljet siis-

titäänkin valun kuivuttua, usein ne näkyvät eripaksuisina kohtina valon lä-

päistessä posliinin aiheuttaen läikikkyyttä valaisimen läpikuultavuuteen. 

 

 

Kuva 16. Kipsidreijalla valmistettuja, sellakalla lakattuja mallineita. 

 

Vein useita ideoita konkreettisiksi muodoksi valmistamalla mallineen (kuva 

16) ja muotit sekä valamalla ja polttamalla esineen, jotta pääsin hahmotta-
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maan miten muoto toimii valmistusprosessissa ja valon kanssa. Ideat ja in-

spiraatio veivät minua eteenpäin tässä työvaiheessa vauhdikkaasti. Minulla 

oli rajattu aika käytettävänä kokeiluihin kerrallaan muiden opintojen ja pro-

jektien viedessä syyslukukaudella oman aikansa, joten työskentely oli haja-

naista mutta silti etenevää. 

 

 

Kuva 17. Kuva suunnittelun kierrosta ideasta toteutukseen. 

 

Ideoiden vienti konkreettisiksi esineiksi antoi mahdollisuuden arvioida ja 

analysoida tuloksia ja päättää jatkokehittelystä. Prosessi oli jatkumo, jossa 

idea joko kehittyi tai sykli alkoi uudelleen uuden idean luonnostelulla ja 

kokeiluilla kuten kuvasta 17 näkee. 

4.3 Materiaalikokeet 

Keraamisen valaisinmalliston valmistukseen tarvittavissa materiaalivalin-

noissa pyrin mahdollisimman ekologisiin vaihtoehtoihin jotka käytettävyy-

deltään täyttävät muotoilutehtävän tuotteen valmistuksessa. Ekologisia tai 

lähellä tuotettuja materiaaleja keramiikassa ovat esimerkiksi paikallinen pu-

nasavi sekä erilaisten jätemateriaalien hyödyntäminen keramiikan raaka-ai-

neena.  

 

Prosessin alussa mielessäni oli hyvin ekologiset lähtökohdat ja halu kokeilla 

kotimaisen punasaven ja kierrätyslasijauheen yhdistävää valusavea, jota 

Tanja Ylitalo tutki opinnäytetyössään vuonna 2012. Mielessäni oli puna-

saveen perustuva värimaailma yhtenä materiaalikokeiden kohteena. Kuiten-

kin raaka-aineiden sen hetkisten saatavuusongelmien ja korvaavilla raaka-

aineilla tehtyjen epäonnistuneiden kokeilujen takia päädyin jättämään ko-

keilut tämän opinnäytetyön ulkopuolelle, sillä materiaali oli haastava ja olisi 

vienyt liikaa aikaa muilta kokeiluilta. 

 

Päädyin valitsemaan kokeiluihini posliini- ja kivitavaramassat, ja pyrki-

mään tuotteen elinkaariajattelun kautta ekologiseen kokonaistuotteeseen. 

Ideointi, 
luonnostelu

Kolmiuloitteinen 
kokeilu 

kipsidreijalla

Muotin valmistus 
Valu, koristelu, 

poltto 

Analysointi ja 
päätökset 

jatkokehittelystä
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Kokeideni kautta pyrin etsimään materiaalin, joka toimisi parhaiten valitse-

mani muodon kanssa ja jota pystyn parhaiten kierrättämään omassa tuotan-

nossani uusia tuotteita valmistaessani. 

4.3.1 Valusavikokeet  

Tavoitteenani oli testata sekä esineen valettavuutta että valusaven ominai-

suuksia suhteessa valettavaan muotoon kahden valusavimassan avulla. Näi-

den lisäksi halusin tutustua pigmentein värjätyn valusaven mahdollisuuk-

siin pinnan kuvioinnissa. 

 

Tein valmistamiini kipsimuotteihin valukokeita kahta eri valusavimassaa 

käyttäen. Valitsin käytettävät massat niiden ominaisuuksien vuoksi. Hyvien 

valusavien ominaisuuksia ovat muun muassa pieni vesipitoisuus ja kuivu-

miskutistuma, alhainen viskositeetti (massa on juoksevaa), nopea valusei-

nämän muodostuminen ja kuivuminen sekä tasavahva ja sileäpintainen sei-

nämä, ja lisäksi valettu esine irtoaa hyvin muotista ja kestää käsittelyä eikä 

valuseinämä repeile veitsellä leikatessa (Jylhä-Vuorio 2002, 70). 

 

Ensimmäinen testattava massa oli jo aikaisemmin opinnoissani käyttämä 

KTV-massa (liite 1), josta värjäsin osan mustalla pigmentillä. KTV-

massalla valaessani testasin menetelmää jossa pyöritetään kipsimuottia ka-

valetin päällä ja samanaikaisesti kaadetaan muottiin sekä värjättyä va-

lusavea että valkoista valusavea. Tällä tekniikalla sain aikaan valetulle esi-

neelle mielenkiintoisen marmorointikuvion (kuva 18).  

 

 

Kuva 18. Marmorointikuvio. 

KTV-massa on väriltään luonnonvalkoinen ja se on ominaisuuksiltaan plas-

tisempaa kuin muut aiemmin käyttämäni valusavimassat. Massa mahdollis-

taa valetun esineen pienen lisämuokkauksen silloin kun esine on poistettu 

muotista märkänä. KTV-massa pitää poltossa hyvin muotonsa. 
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Toisena massana testasin PN-posliinimassaa (liite 1), joka on väriltään 

KTV-massaa valkoisempi ja sintraantuu tiiviimmäksi korkean kvartsipitoi-

suutensa vuoksi. PN-massa valautui hyvin kokeiluissani, joskin lasituspol-

tossa tuli pientä vääristymää esiin lampun kannan muuttuessa soikeaksi.  

 

PN-massalla valaessa valumuotin sisäpinnan täytyy olla todella hyvässä 

kunnossa, sillä massa on niin hienojakoista, että se lähtee pölynä liikkeelle 

kuivuneen raakapolttamattoman esineen pinnan kastuessa. Tästä syystä esi-

neen viimeistelyssä ei voi käyttää paljoa vettä. 

4.3.2 Lasite  

Lasite on ohut lasinen pinnoite keraamisen esineen pinnassa. Keraamisia 

esineitä lasitetaan usein siitä syystä, että ne ovat hygieenisempiä ja helpom-

pia puhdistaa kuin lasittamattomat. Lisäksi lasite usein täyttää ja tasoittaa 

esineen rungon pintavirheitä sekä parantaa tuotteen kulutuksenkestoa. 

(Jylhä-Vuorio 2002, 89.)  

 

Suunnittelemani tuotteen ollessa valaisin pohdin lasitteen tarvetta ja mah-

dollisuuksia tuotteessa. Valaisimen ollessa yleisesti ajatellen esine jota ei 

usein liikutella, eikä se muutenkaan kulu käytössä samalla tavalla kuin esi-

merkiksi lautanen tai kuppi, ei lasite ole valaisimessa välttämätön, jos esi-

neen pinnan saa siistiksi ja miellyttäväksi muulla tavoin. Keraamisen esi-

neen pintaa voi hioa polton jälkeen vesihiomapaperilla ja tätä kautta saada 

miellyttävän pehmeän ja sileän pinnan esineelle. Toisaalta lasite lisää ke-

raamisen esineen heijastavuutta, ja myös puhtaanapidon ja kulutuksenkes-

tävyyden kannalta lasitteessa on hyvät puolensa myös valaisimessa, erityi-

sesti koska olen suunnittelemassa valaisinta, jota on mahdollista liikutella 

enemmän ja sitä kosketaan käsin näin ollen enemmän kuin valaisinta nor-

maalisti.  

 

Lasitteena käytin kokeiluissani kirkasta lasitetta A (liite 1), joka oli yhteen-

sopiva molempien käyttämieni korkeanpolton valumassojen kanssa. Käyt-

tämäni lasite ja marmorointi sekä alilasitevärit eivät kuitenkaan kaikissa ta-

pauksissa sopineet täysin yhteen, sillä kaupalliset alilasitevärit aiheuttivat 

lasitteessa kuroumaa maalauspinnan päällä. Marmoroinnissa käyttämieni 

pigmenttien päällä lasite toi maitomaisen härmän kauniin marmorointiku-

vion päälle jos lasitetta oli liian paksu kerros. 

 

Marmoroimalla valmistettuihin kokeiluihini totesin kuitenkin pinnan ole-

van esteettisempi ilman lasitetta, ja tämän lisäksi ilman erillistä lasituspolt-

toa pystyin polttamaan tuotteet kertapolttona ja säästämään näin myös ener-

giaa polttojen määrän vähentymisen kautta. Polton jälkeen hioin vesihioma-

paperilla pinnan esineiden ollessa märkiä. Pinnasta tuli mukavan pehmeä ja 

sileä (kuva 19). 
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Kuva 19. Marmoroitu esine ja sen hiottu pinta.  

4.3.3 Marmoroinnin hyödyt ja haasteet 

Marmoroinnilla saadaan esineeseen mielenkiintoista pintaa, joka tuo esi-

neeseen elävyyttä ja kiinnostavuutta pelkistetyn muodon vastapainoksi. 

Marmoroinnissa on myös omat haasteensa, kuten se että menetelmän käyt-

tämiseen tarvitaan joka valulla saman verran pigmentein värjättyä valusa-

vimassaa ja valkoista valusavimassaa. Muottia tyhjennettäessä nämä massat 

ovat kuitenkin sekoittuneet ja pigmentillä värjätty valusavimassa laimenee 

runsaasti valkoisen vaikutuksesta mikä vaikuttaa seuraavien valujen väriin. 

Tämän lisäksi valkoinen massa kuluu nopeasti loppuun. Hyötyinä marmo-

roinnissa oli mielenkiintoinen esteettinen pinta, joka on jokaisella valuker-

ralla uniikki ja erityinen.  

 

Silloin kun marmoroitu esine lasitetaan, tulee pigmenttien vaikutus lasittee-

seen testata erikseen, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä. Ensimmäisissä 

marmorointikokeiluissani lisäsin KTV-massaan 10 % mustaa pigmenttiä, 

jota roiskin valumuotin pohjalle ja annoin sen kuivua. Sen jälkeen valoin 

samaan muottiin valkoista KTV-valusavimassaa. En ollut siinä vaiheessa 

vielä löytänyt hyvää tekniikkaa marmorointikokeiluja varten, ja tällä mene-

telmällä värillinen ja valkoinen valusavi pysyivät erillään. Musta pigmentti 

kupli uunissa aiheuttaen esineen pinnalle epämuodostumia. Myöhemmin 

selvisi tämän johtuneen keramiikkauunissa olevasta viasta, joka aiheutti 

sen, että uuni poltti noin 30 °C yli tavoitelämpötilan. Tavoitelämpötila mi-

nulla oli 1240 °C.  
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Kuva 20. Kulho jonka pohjalle roiskin mustalla pigmentillä värjättyä valusavea sekä 

kuppi johon roiskittu mustaa ja oranssia valusavea. 

 

Pyrin valamaan värjätyillä massoilla säästeliäästi, sillä keraamista väripig-

menttiä joutuu lisäämään massaan valujen välissä jos haluaa saada aikaan 

samanvärisiä esineitä jokaisella valulla. Halusin pitäytyä kahdessa värissä, 

sillä valkoinen toisena värinä toi raikkautta marmorointiin ja mahdollisti 

valonläpäisyn niiltä kohdin missä valkoinen esineessä oli. 

 

4.3.4 Värimaailman suunnittelu ja alilasiteakvarellit 

Värimaailman suunnittelussa pohdin sekä trendejä että ajattomuutta. Väri-

maailman valinta toi omia haasteitaan tuotteen visuaalisen kestävyyden 

pohdinnan kautta. Miten valita väri- ja kuviomaailma valaisimeen jonka on 

tarkoitus kestää lähes ikuisesti? 

 

Tarkastelin aiempia materiaalikokeitani (kuva 21) joissa maalasin alilasi-

teakvarelliväreillä kuppeja ja lasitin ne sen jälkeen kirkkaalla lasitteella. 

Pohdin akvarellimaisen pehmeää väriä ja valkoista posliinia yhdistävän vä-

rimaailman sopivuutta suunnittelemaani valaisinmallistoon.  

 

Osa alilasiteväreistä joita kokeilin oli tarkoitettu matalampaan polttoon kuin 

1240 °C minkä takia värit joko paloivat pois kokonaan tai muuttuivat pol-

tossa ruskeiksi. Toisinaan myös alilasiteväri nousi esineen pintaan lasitteen 

läpi aiheuttaen pieniä reikiä tai isomman kurouman lasitteessa. Ilman lasi-

tetta alilasitevärien hehku jäi kovin himmeäksi. Osassa kokeista pinnasta 

tuli hyvin kiiltävä ja posliinimaalausmaisen oloinen lasitteen kanssa, joka 

oli kaunis mutta sopi mielestäni paremmin jonkin muun keraamisen esineen 

kuin valaisimen pintaan. 
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Kuva 21. Alilasiteakvarellikokeilujen tuloksia.  

Alilasiteakvarelliväreillä sain aikaan utuisen savuista tussimaalauksen 

tyyppistä jälkeä sekä akvarellikynän tyyppistä jälkeä. Päätin testata alilasi-

teakvarelleja valaisinmuotojen kanssa, ja tehdä lopulliset päätökset väri-

maailmasta testien perusteella. 

 

4.4 Prototyyppimallisto 

Suunnittelu- ja tuotekehitysprosessin aikana sain valmiiksi useammasta 

mallista valaisimen prototyypin, jotka muodostavat yhdessä prototyyppi-

malliston. Valaisinprototyyppimallistoon kuuluvat valaisimet ovat pieniä 

keraamisia tunnelmavalaisimia. Valaisimet muodostavat keskenään mie-

lenkiintoisia kokonaisuuksia, ja malliston kaikkia valaisimia voi yhdistellä 

samaan tilaan. Valaisimia voi käyttää myös useassa eri käyttötarkoituk-

sessa, kuten pöytävalaisimena, seinävalaisimena ja kattovalaisimena.  

 

Valaisinprototyyppimalliston esineiden värimaailma ja muotokieli ovat yh-

teensopivia keskenään. Valaisinten muotokielen ollessa yksinkertainen 

väri-, kuviointi- ja muu koristelumaailma antaa mahdollisuudet varioida va-
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laisimia loputtomiin asiakkaiden yksilöllisten mieltymysten mukaan. Valai-

simiin sopii kangaspäällysteinen johto jossa on E14-kokoinen pistokkeelli-

nen lampunpidike. 

4.4.1 Aurinkotuuli-prototyypit 

Prosessin aluksi lähdin hahmottamaan valaisinta kartion mallisen perus-

muodon kautta, jonka avulla pystyin kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja pin-

nankuvioinnin suhteen. Tästä syntyi ensimmäinen prototyyppi (kuva 22 va-

semmalla) joka muodoltaan toimii parhaiten kattovalaisimena.  

 

Aurinkotuuli-nimen saanut valaisin kaipasi mielestäni hieman muutoksia 

muotoonsa, joten suunniteltuani muotoa eteenpäin syntyi uusi prototyyppi 

(kuva 22 oikealla).  Testattuani uuden muodon toimimista valaisimessa to-

tesin sen toimivaksi katto- tai pöytävalaisimessa.  

 

Valaisinprototyyppien nimeksi valikoitui Aurinkotuuli näiden avaruudelli-

sen pinnankuvioinnin vuoksi. 

 

 
 

Kuva 22. Vasemmalla Aurinkotuuli-valaisin mustavalkoisena, ja oikealla mustavalko-

harmaana. Kuvat: Jussi Vauramo. 

4.4.2 Majakka- ja Myrsky-prototyypit 

Seuraava valaisimen prototyyppi kehittyi suunnitellessani edellisiä proto-

tyyppejä eteenpäin. Halusin muodosta pidemmän ja kapeamman, jotta pää-

sisin kokeilemaan, miten valo tulee esiin tässä muodossa. Muoto sopii par-

haiten kattoon asennettavaksi kohdevalaisimeksi. Prototyypistä tein kolme 

variaatiota (kuvat 23 ja 24), joiden nimiksi valikoitui Majakka ja Myrsky. 
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Kuva 23. Vasemmalla Majakka-prototyyppi kokeilu valko-harmaana, ja oikealla rus-

keana. Kuvat: Jussi Vauramo. 

Viimeisenä variaationa valmistin valkoisella ja tummanvihreällä valusa-

vella valamalla hyvin ohuen marmoroidun esineen jota tarkoituksellisesti 

muovasin esineen ollessa vielä märkä muotista poistettaessa. Onnistuin saa-

maan esineen muotoon tavoittelemaani vääristymää ja marmorointi toi mu-

kanaan mielenkiintoisen maisemallisuuden ja avaruudellisuuden valaisi-

men ollessa päällä (kuva 24). Tämä muistutti aiemmin esittelemieni Aurin-

kotuuli-prototyyppien visuaalista ilmettä (kuva 22). Valaisimen nimeksi va-

likoitui Myrsky. Myrsky-valaisinprototyypin muodon vääristymän kokeilu 

oli mielenkiintoista. 

 

 

 

Kuva 24. Myrsky-prototyyppi valolla (kuvat vasemmalla ja keskellä) sekä ilman valoa 

(kuva oikealla).  

4.5 Tuotekehitys  

 

Ensimmäisten prototyyppikokeilujen kautta sain vahvistusta ajatukselle 

siitä, että valaisimella voisi olla useampi käyttötarkoitus, esimerkiksi katto- 

ja pöytävalaisin joka pysyy paikallaan pöydällä myös kyljellään. Halusin 

pitäytyä pyörähdyskappaleen muodossa, sillä halusin valmistaa mallineen 
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kipsidreijalla. Suunnittelin muotoon painettavaa lommoa, joka pitäisi esi-

neen paikoillaan pöytätasolla kyljellään. Idea lommosta ei kuitenkaan vie-

nyt tuotekehitystä eteenpäin, joten kehitin muotoa lisää kulmikkaampaan 

suuntaan joka myös mahdollistaa esineen kyljellään pöydällä pysymisen 

(kuva 25). Valmistin kipsistä muodon kahdessa osassa (kuva 26).  

 

 

Kuva 25. Kulmikkaampi muoto. 

 

 
 

Kuva 26. Malline kahdesta kipsistä valmistetusta osasta. 
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Kuva 27. Mallineen kaksi osaa laitetaan päällekkäin muotin valmistusta varten. 

Mallineen kaksi osaa (kuva 27) muodostavat yhdessä kokonaisen malli-

neen, kun ne asetetaan päällekkäin. Apuviiva auttaa hahmottamaan muotin-

valmistuksessa kohdan johon asti muotti valetaan. 

 

Valmistettuani muotit valoin ensimmäiset kokeilut uudella muodolla, jotka 

onnistuivat hyvin (kuva 28). Valaisimen nimeksi valikoitui Poiju. Tämän 

jälkeen analysoin suunnitteluprosessin tähän asti saavutettuja tuloksia.  

 

 

Kuva 28. Poiju-valaisinkokeilu valolla. 

Olin valmistanut useita muotokokeiluja, ja kaipasin apua päätöksenteossa 

siihen mitkä muodoista olivat mielenkiintoisimpi ilmeeltään ja joissa olisi 

potentiaalia tuotekehitykseen (kuva 29). 
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Kuva 29. Muotokokeita. 

Pyysin palautetta muotoilun opiskelijoilta parhaimpien muotojen valinnan 

tueksi (kuva 29). Parhaimman vastaanoton sai Poiju-prototyyppi (kuva 28) 

kiinnostavan muotonsa ansiosta. Aurinkotuuli- ja Myrsky-prototyyppien 

marmorointikuviointi sai myös hyvää palautetta visuaalisen kiinnostavuu-

tensa ansiosta. 

 

Sain palautetta myös siitä, että valaisinten valaistusteho on vähäinen ja pa-

lautteen antajat toivoisivat valaisimelle enemmän valoa läpipäästävää ma-

teriaalia, osaksi myös oman valontarpeensa vuoksi. Näin ollen päättelin, 

että keraaminen kupu tai kuori valaisimessa sopii parhaiten tunnelmava-

loksi ja joissain tapauksessa kohdevaloksi. 

 

 

Kuva 30. Valaisinkokeiluja valolla. 
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5 LOPPUTULOS 

Suunnitteluprosessin lopputulokseksi valikoitui Poiju-valaisinprototyyppi, 

josta valmistin uusia kokeiluja. Esittelen, hinnoittelen ja mallinnan Poiju-

valaisinprototyypin elinkaaren tulevissa kappaleissa. 

5.1 Keraaminen Poiju-tunnelmavalaisin 

Poiju-valaisimen muoto valikoitui prosessin päätteeksi viimeisestä kokei-

lusta. Poiju-valaisimen muoto mahdollisti monikäyttöisyyden kaikista 

suunnitelluista esineistä parhaiten. Tämä muoto tuli esiin jo suunnittelun 

alkuaikoina, mutta jäi kuitenkin suunnitteluprosessin viimeiseksi kolmi-

ulotteiseksi kokeiluksi. 

 

 

Kuva 31. Poiju-valaisimen kattomalli. 

 

Valaisimen ensimmäisiä nimiehdotuksia oli sekä Jälkipoltin että Poiju. Jäl-

kipoltin-nimi viittaa polttoaineen palamiseen ja poistumiseen kovalla no-

peudella lentokoneen suihkumoottorin suihkuputkessa. Nimiehdotus oli 

hyvä vaihtoehto sillä valaisimen suuaukosta loistava valo toi mieleen suih-

kumoottorista syntyvän hohteen. Poiju-nimi (eng. buoy) taas tulee valaisi-

men poijua muistuttavasta muodosta sekä siitä, miten valaisin lepää pöy-

dällä hieman kallellaan kuten poiju meressä (kuva 32). Nimeksi valikoitui 

lopulta Poiju – Buoy nimen helppouden ja hauskuuden sekä kuvaavuuden 

vuoksi.  

 

 

 

Kuva 32. Poiju-valaisin toimii hyvän muotonsa ansioista myös pöytävalaisimena. 
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Poiju-valaisin toimii monikäyttöisyydessään myös seinäversiona. Seinä-

kiinnitykselle on useita kaupallisia vaihtoehtoja tarjolla joista kuluttaja voi 

valita haluamansa. Kuvassa 33 on idea seinään kiinnitettävän hyllynkan-

nakkeen käytöstä, ja kuvassa 34 seinään kiinnitettävän koristenupin käy-

töstä valaisimen seinäkiinnikkeenä. 

 

 

Kuva 33. Seinäversio Poiju-valaisimesta, vaihtoehto 1. 

 

Kuva 34. Seinäversio Poiju-valaisimesta, vaihtoehto 2. 
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Kuva 35. Poiju-valaisin valon kanssa. 

 

 
 

Kuva 36. Poiju-valaisimen mitat. 
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Kuva 37. Keraamisen Poiju-valaisimen kokeiluja valolla (kuva oikealla) ja ilman valoa 

(kuva vasemmalla). Kuvat: Rita Kärkkäinen. 

 

 
 

Kuva 38. Keraamisen Poiju-valaisimen kokeiluja värillistä valusavea käyttäen. Kuva: 

Rita Kärkkäinen. 
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5.2 Poiju-tunnelmavalaisimen elinkaarimallinnus 

 

Kuva 39. Poiju-tunnelmavalaisimen elinkaarimallinnus (mukailtu Niemelän 2010, 138 

mukaan). 

Kuvassa 39 on keraamisen Poiju-tunnelmavalaisimen elinkaarimallinnus. 

Elinkaarikarimallinnukseen on merkitty vihreällä kohdat, joissa tuotteen 

ympäristövaikutuksia voidaan vähentää valitsemalla vähemmän energiaa 

kuluttava työtapa, ympäristöystävällisempi energianlähde tai paikallinen 

materiaali.  
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Poiju-valaisimen elinkaari alkaa suunnittelun lähtökohtien määrittelystä, 

joista tärkeimpänä on muotoilla kestävän muotoilun periaatteita noudattava 

korkealaatuinen ja ajaton tuote. Seuraavana mallinnuksessa esiintyy mate-

riaalien valinnat, joista tärkein Poiju-valaisimen valmistuksessa on valusavi 

ja sen raaka-aineet. Muotoilija voi vaikuttaa tuotteen ympäristövaikutuksiin 

valinnoillaan positiivisesti silloin kun valitaan raaka-aineiksi paikallisia 

materiaaleja, kierrätys- tai jätemateriaaleja. Poiju-valaisimen materiaalina 

käytetään valusavea, joka koostuu useista keramiikan raaka-aineista, joita 

saadaan maasta kaivamalla ja prosessoimalla ne käyttöön sopiviksi. Suurin 

osa raaka-aineista tuodaan ulkomailta, sillä Suomen maaperästä löytyy vain 

harvoja korkeapolttoisen keramiikan raaka-aineita. Valumassan raaka-ai-

neista kotimaisia korkeanpolton polttoprosessiin sopivia ovat esimerkiksi 

kotimainen kvartsi ja maasälpä, jotka muodostavatkin osan Poiju-valai-

simeen käytetystä valusavesta.  

 

Keramiikan materiaalit sekä muottien valmistukseen käytetyt materiaalit 

ovat kaikki uusiutumattomia luonnonvaroja. Raaka-aineista, kuten kipsi, 

keramiikan väriaineet, valusaven raaka-aineet ja prosessiin käytetystä ve-

destä, tulee tuotteen elinkaaressa näkyviä ympäristövaikutuksia. Materiaa-

livalintana korkeanpolton valusavi toimii Poiju-valaisimen muodossa hy-

vin. Korkean polttolämpötilansa ansiosta esine on laadullisesti kestävä, tii-

vis ja hyvin sintraantunut sekä mahdollistaa pidemmän käyttöiän kuin esi-

merkiksi huokoisempi matalanpolton esine. Poiju-valaisin on myös esteet-

tisesti kestävä ja toimii tehtävässään tunnelmavalaisimena päästäessään 

pehmeän valon posliinin läpi. 

 

Poiju-valaisimen valmistus tapahtuu käsityönä piensarjatuotantona, ja tuo-

tannon ylijäämä kuten valusaven jäte kierrätetään sisäisesti uusiksi tuot-

teiksi. Energiaa kuluu esineiden polttoihin, ja siitä aiheutuvan hukkaläm-

mön voi pyrkiä käyttämään muottien ja esineiden kuivatukseen. Keramii-

kan poltossa oikeanlainen tiivis ladonta mahdollistaa myös vähäisemmän 

sähkönkulutuksen, sekä vähentää tarvittavien polttojen määrää tuotannossa 

silloin kun poltetaan vain täysiä uunillisia. Lisäksi energianlähteenä voi 

käyttää uusiutuvista energianlähteistä saatua sähköä. 

 

Poiju-valaisimen markkinoinnissa energiaa ja uusiutuvia luonnonvaroja ku-

ten paperi kuluu muun muassa markkinointimateriaalien, kuten käyntikort-

tien ja tuote-esitteiden valmistamiseen sekä pakkausmateriaaleihin. Muu 

markkinointimateriaali pysyy ideaalitilanteessa vain sähköisessä muodossa 

markkinoinnin tapahtuessa pääosin digitaalisen markkinoinnin keinoin ver-

kon ja sosiaalisen median välityksellä. 

 

Poiju-valaisimen myynti tapahtuu sekä myyntitapahtumien, lähialueen liik-

keiden että verkon välityksellä, jolloin paikallisuus ja vähäiset kuljetuspääs-

töt ovat mahdollisia. Varastot ovat pienet, ja tuotteita liikkeisiin valmiste-

taan ja toimitetaan pääasiassa tilauksesta tarpeen mukaan.  

  

Poiju-valaisimen voi kierrättää myymällä sen eteenpäin esim. second hand 

-liikkeessä, jolloin tuote kiertää samassa muodossa uudelleen ja uudelleen, 

tai murskaamalla valaisimen keramiikkaosan raaka-aineeksi ja kierrättä-
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mällä sähköosan uusiokäyttöön. Keramiikka-esineen murskaaminen ei kui-

tenkaan tee siitä enää neitseellistä materiaalia, sen lisäksi murskaamiseen 

kuluu energiaa ja resursseja. 

5.3 Poiju-tunnelmavalaisimen valmistuskustannukset ja hinnoittelu 

Hinnoittelulla on myyjän näkökulmasta kaksi tavoitetta: saada tuote myytyä 

ja tuottaa myyjälle tuotannon kustannuksia suurempi rahavirta.  

Saadakseen tuotteen myytyä hinta on oltava asiakkaan näkökulmasta hou-

kutteleva. Sen lisäksi tuotteen hinnan on kuitenkin pystyttävä kattamaan 

tuotantokustannukset ja tuomaan voittoa yritykselle, eli hinta ei saa myyjän 

mielestä olla liian matala.  

 

Käsittelen hinnoittelua myyjän näkökulmasta, sillä hinnoittelu on myyjän 

tehtävä piensarjatuotetun keramiikan myynnissä. Hinnoittelu on periaat-

teessa yksinkertaisesti sanottuna oikean hinnan etsintää, mutta siihen liittyy 

kuitenkin käytännössä monia huomioonotettavia tekijöitä ja lukuja (Kul-

mala n.d).  

 

Kilpailukeinona hinnoittelu on varsin tehokas. Hinnoittelulla voi saada ai-

kaan suuria myyntimäärien kasvua. Hinnoittelu voi olla myös varsin huono 

kilpailukeino, sillä mitä suuremman määrän yritys myy tuotteitaan tappiol-

lisesti, sitä luultavammin liiketoiminnan jatkuvuus on uhattuna. Suuremmat 

yritykset voivat käyttää hinnoittelua kilpailukeinona, mutta taidekäsityötä 

piensarjatuotantona valmistava yritys ei voi yleisesti ottaen myydä tappiol-

lisesti tuotteitaan pitkään, sillä se asettaa yrityksen liiketoiminnan vaaka-

laudalle. Sen lisäksi hintaa on vaikea myöhemmin nostaa, sillä asiakkaan 

mielikuva tuotteesta on jo usein muodostunut ensimmäisen hinnan perus-

teella. (Kulmala n.d.) 

 

Hinnoittelussa voi käyttää apuna erilaisia hinnoittelutapoja. Tässä työssä 

hinnoittelua pohditaan kustannusperusteisesti laskemalla piensarjatuotetun 

keramiikkaesineen tuotanto- ja työkustannukset, ja määritellään hinta sen 

perusteella. Sen lisäksi laskettua hintaa verrataan markkinaperusteisesti 

muihin markkinoilla oleviin valaisimiin joita analysoin aiemmin tässä opin-

näytetyössä.   

 

Piensarjatuotetun keramiikkaesineen valmistuskustannukset voidaan karke-

asti jakaa materiaali-, laite-, ja palkkakustannuksiin. Tilanvuokra, sähkö, ja 

muut kiinteät kulut sisältyvät laitekustannuksiin. Materiaalikustannuksiin 

taas kuuluvat prototyypin valmistukseen tarvittavat materiaalit kuten kipsi, 

savi sekä tuotteen valmistukseen tarvittavat valusaven ja lasitteen raaka-ai-

neet, sekä muut mahdolliset apuaineet mallineen ja muottien valmistukseen. 

Näiden lisäksi valaisimen sähköosat lasketaan materiaalikustannuksiin. 

Palkkakustannuksiin lasketaan kaikki tuotteen suunnitteluun ja valmistuk-

seen kuluneet tunnit. 

 

Valusaven ja lasitteiden kilohinta on laskettu raaka-aineiden kaupallisen 

hinnan mukaan (ei sisällä toimituskuluja). Työn hinta on määräytynyt sen 

mukaan mitä todellisia tunteja on valaisimen valmistukseen kulunut, ja 
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suunnittelutunnit sekä prototyypin valmistuskustannukset on laskettu mu-

kaan valaisimen kustannuksiin. Kustannuksiin ei ole laskettu vielä mukaan 

laitteiden hankinta- ja ylläpitokustannuksia eikä tilanvuokraa ja sähkö-

kuluja. 

 

Kustannuslaskennassa laskin, että jotta tuotteen hinta pysyy kohtuullisena, 

on kannattavaa valmistaa 20 valaisimen piensarjoja kerrallaan. 20 valaisi-

men valmistamiseen kuluu yhteensä 60 h, sisältäen suunnittelun. Työni tun-

tihinnaksi määrittelin 20 €, jonka päälle lasketaan sosiaalikulut 24 % ker-

toimena jolloin yhden työtunnin hinnaksi tulee 25,74 €. 60 h työn hinnaksi 

määräytyy siis yhteensä 1544,40 €, joka jaetaan 20 kpl valaisimia jolloin 

yhden valaisimen työkustannus on 77,22 €. Tähän lisätään materiaalikus-

tannukset, joita yhdelle valaisimelle tulee 22,41 €. Materiaalikustannusten 

jälkeen lisätään valmistajan myyntikate, joka tässä tapauksessa on 40 %, eli 

ennen arvonlisäveroa hinta on 166,39 €. Arvonlisäveron 24 % jälkeen lo-

pulliseksi hinnaksi määräytyy 206,32 €. Tässä hinnassa ei kuitenkaan ole 

vielä  mukana työhuoneen kone-, vuokra- tai sähkökuluja, jotka tulee laskea 

lopulliseen hintaan mukaan kiinteinä kustannuksina. 

 

Taulukossa 2 on esitelty kustannukset lyhyesti per valaisin.  

 

Kustannus per valaisin € / valaisin 

Työtuntien kustannus 77,22  

Materiaalikustannukset 22,41 

Omakustannehinta yhteensä 99,63 

Myyntikate 40%   

Valmistajan myyntihinta ALV 0% 166,39  

ALV 24% tuotteissa   

Valmistajan myyntihinta ALV 24% 206,32 

 

Taulukko 2. Valaisimen kustannuslaskelmat. 

Hinnoittelussa täytyy muistaa, että lopullinen hinta ja se mitä tuottajalle jää 

hinnasta määräytyy kuitenkin sen mukaan mikä on myyntikanava, eli 

myykö tuottaja itse tuotteensa myyntitapahtumissa vai ovatko tuotteet 

myynnissä jälleenmyyjän liikkeessä. Sen lisäksi myös markkinat määräävät 

osaltaan hinnan. 

 

Vertaillessani hintaa 206 € (joka pyöristyisi esimerkiksi 209 € myyntitilan-

teessa) samoihin valaisimiin joita vertailin aiemmin kappaleessa 4 

Benchmarking, voin todeta hinnan olevan melko keskihintainen vertailu-

joukossa, jossa hinta vaihtelee 65 € - 352 € välillä. 
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6 ARVIOINTI JA POHDINTA 

Opinnäytetyössä haettiin vastausta kysymykseen: Millainen on yrityksel-

leni suunniteltu keraaminen tunnelmavalaisin? Tähän kysymykseen vastat-

tiin tuottamalla suunnitelmia, kokeiluja ja useita prototyyppejä valaisimista, 

joista valikoitui lopulliseksi tuotteeksi Poiju-tunnelmavalaisin. Lisäksi sel-

vitettiin miten keraamisen esineen pintaan saadaan akvarelli- ja tussimaa-

lauksen tyyppistä koristelua ja vastattiin kysymykseen mitä on piensarja-

tuotanto ja miten taidekäsityö kannattaa viedä tuotantoon, sekä kysymyk-

seen miten elinkaariajattelua voi hyödyntää keraamisen tunnelmavalaisi-

men suunnittelussa. Kaikkien kysymysten vastaukset kietoutuvat suunnit-

teluprosessiin jonka lopputuloksena syntyi Poiju-tunnelmavalaisimen li-

säksi pohdinta valaisimen tuotannosta, hinnoittelusta, elinkaaresta ja siihen 

liittyvistä valinnoista muotoilijan ja taidekäsityöläisen näkökulmasta. Opin-

näytetyön prosessin edetessä tulevan yritykseni tuotteiden paikka markki-

noilla alkoi hahmottua.  

 

Suunnitteluprosessin edetessä pohdin, miten saisin valaisimen tulevan käyt-

täjän osallistettua mukaan suunnitteluprosessiin. Koen, että suunnittelun 

edetessä ja protojen valmistuttua oli vaikeaa tehdä päätöksiä ilman konk-

reettista asiakasta, joten pyrin saamaan käyttäjäpalautetta lähipiiriltä ja 

muilta opiskelijoilta. Palaute auttoi minua hieman eteenpäin, mutta lopulli-

set päätökset tein omien mieltymysten mukaan. Ajallisesti prosessi venyi 

pidemmäksi kuin alussa suunnittelin, sillä olin kiinnostunut varioimaan jo-

kaista muotoa värin ja pinnankuvioinnin kautta loputtomiin. 

 

Valitessani opinnäytetyöni aiheeksi keraamisen valaisimen suunnittelun sy-

vensin oppiani keramiikasta ja sen apuaineista opinnäytetyön kautta, vaikka 

samalla rajoitinkin luovuuttani valitsemalla materiaalin jo prosessin alussa. 

Sovelsin opinnäytetyöni tekemiseen opintojeni aikana hankkimaani osaa-

mista tuotesuunnittelu- ja kehitysprosessista. Prosessin edetessä kyseen-

alaistin myös sekä valitsemani materiaalin keramiikan valaisinsuunnitte-

lussa, että tarpeen tuottaa uusia esineitä maailmaan. Pohdin sitä onko kera-

miikka hyvä materiaali valaisimessa, ja mikä olisi parempi valotehon kan-

nalta. Koin tuotteen elinkaariajattelun hyväksi avuksi kysymysten rationa-

lisoinnissa.  

 

Kilpailevien yritysten tuotteiden havainnointi benchmarking-menetelmää 

käyttäen tuotti tietoa Finnish Design Shop -verkkokaupan valikoimasta va-

littujen valaisinten osin, mutta havainnointia olisi voinut laajentaa myös eri-

laisten pienten sisustusliikkeiden valikoimiin saadakseni laajempaa käsi-

tystä kilpailutilanteesta. 

 

Yritystoiminnan aion käynnistää aluksi osuuskuntayrittämisen kautta. Aion 

valmistaa Poiju-tunnelmavalaisimia pienen erän pienensarjatuotantona ja 

koemarkkinoida tuotteitani sekä digitaalisia markkinointikanavia hyödyn-

täen että seuraavissa Ornamon Design-joulumyyjäisissä. Aion tehdä näiden 

myynti- ja markkinointikokeilujen jälkeen kysyntää analysoimalla ennus-

teet ja päätökset yritykseni tuotteiden tulevaisuudesta. Ennen myynti- ja 

piensarjatuotannon käynnistämistä aion vielä kehittää Poiju-valaisinta 

eteenpäin suuremmaksi ja sen lisäksi aion jatkokehittää Myrsky-valaisimen 

prototyyppiä eteenpäin. 
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Aion laajentaa valaisinsuunnitteluani myös muihin materiaaleihin jotka toi-

mivat eri lailla valon kanssa. Tavoitteenani on tehdä yhteistyötä muiden alu-

een taidekäsityöläisten kanssa sekä tarjota tulevia suunnitelmiani eteenpäin 

eri valaisinvalmistajille oman tuotannon rinnalla. 

 

Tämän prosessin läpikäytyäni sain hyvät ja realistiset lähtökohdat tulevalle 

lasi- ja keramiikkamuotoilijan ja taidekeraamikon uralleni. 
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Liite 1 

 

VALUSAVI- JA LASITEREPSEPTIT 

 

1. Kirkas lasite A  
Ref.: Reimbold & Strick Stains, recalc. by Kaija, E. 27th September 

2010 
  
Polttolämpötila 1240 °C  
  

Raaka-aine % 

Maasälpä FFF 32,8 

Kaoliini Grolleg 11,4 

Dolomiitti Microdol 4,2 

Wollastoniitti FW325 19,5 

Sinkkioksidi 2,4 

Kvartsi FFQ 29,7 

Kuiva-aineet yhteensä 100 
  
  

2. KTV-valusavimassa  

  

Raaka- aine % 

Kaoliini Grolleg 45,0 

Pallosavi Hyplas 64 10,0 

Maasälpä FFF 200 22,5 

Kvartsi FFQ 22,5 

Kuiva-aineet yhteensä 100 

  

Vesimäärä 38,0 

Deflokkulantti Dispex N40 0,19 

  

Lisäksi:  

Musta pigmentti 10 

  

  

3. PN-valusavimassa  
  

Raaka- aine % 

Standard Procelain 35,0 

Maasälpä FFF 200 25,0 

Kvartsi FFQ 40,0 

Kuiva-aineet yhteensä 100 

  

Vesimäärä 50,0 

Deflokkulantti Dispex N40 0,15 

 


