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1 JOHDANTO 

 

Leikki on lapsen keino tutkia maailmaa. Leikin avulla lapsi oppii uusia asioita ja taito-

ja. Leikki ja kehitys kulkevatkin käsi kädessä. Kaikki lapset eivät kehity samalla taval-

la, vaan kehitys on aina yksilöllistä. Jokaisella lapsella on kyky leikkiä, mutta toiset 

tarvitsevat enemmän tukea leikissänsä. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä tärke-

ämpi on aikuisen rooli (Kurvinen 2006). 

 

Lappset Group Oy on yksi johtavista leikkipaikkavälinevalmistajista Euroopassa. Ko-

timaassaan Suomessa se on suurin alallaan. Sen tuotevalikoimaan kuuluu leikkipaik-

kavälineiden lisäksi urheilupaikkavälineitä sekä pihojen, puistojen ja katujen kalustei-

ta. Lappset Group tarjoaa hauskoja leikkipaikkoja ulkokäyttöön, mutta mitä voitaisiin 

tarjota lapsille leikkeihin kotona tai päiväkodissa. Mitä markkinoilla on tarjoilla lapsil-

le leikkeihin sisälle? Mitä lapsille voitaisiin tarjota leikkimiseen kotona? Millainen 

kaluste vastaisi 0-5 -vuotiaiden lasten tarpeisiin? 

 

Opinnäytetyöni aiheena on lasten kalusteiden ja leikkipaikan konseptointi. 

Opinnäytetyöni taustalla on Teollisen muotoilun erikoistumisen kurssin projekti. 

Tämän projektin aikana suunnittelin leikkipaikan konseptin eli ”Merirosvolaivan” 3-

10 -vuotiaille lapsille. Työn tilaaja oli mäntyharjulainen Pirtakka Veljekset Hälikkä 

Ay:n huonekalutehdas. “Merirosvolaiva” -projektin tavoitteena oli kehittää leikillisen 

oppimisen leikkipaikan -konsepti, jossa oppiminen ja leikki sitoutuvat vahvasti 

toisiinsa, sekä valmistaa tuotteesta testiprototyyppi. Lapset kokeilivat ja testasivat 

prototyyppiä kotonani. Havainnoin ja arvioin näitä lasten kokeiluja ja leikkejä. 

”Merirosvolaiva” suunnittelu inspiroi minua muotoilemaan uuden hoito- ja 

leikkikalusteen 0-5 -vuotiaille lapsille.  

Opinnäytetyön teoreettisessa osassa käsittelen lapsen motorisen kehityksen tukemista. 

Kuvailen 0-5-vuotiaan lapsen sensomotorista kehitystä. Kuvailen myös vanhempien 

merkitystä lapsen kehityksen tukijoina. Mitä leikki on ja kuinka leikki määritellään? 

Käsittelen eri ikävaiheiden leikkejä ja lelujen merkitystä. Tein 0-5 -vuotiaan lapsen 

käyttäjäkuvauksen. Kuvailen myös lasten kalusteiden ja leikkipaikkojen 

turvallisuusvaatimuksia. 
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2 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luova konsepteja lasten huonekaluiksi. Keskityn 

erityisesti lasten huonekalujen ulkoasun ja toiminnallisuuden muotoiluun. Suunnittelu-

ratkaisut perustuvat tekemiini haastatteluihin ja vaihtoehtoisten konseptien arviointiin 

yhdessä käyttäjien kanssa.  

 

 

2.1 Opinnäytetyön lähtökohdat  

 

Tämän opinnäytetyön lähtökohtana oli ideoida ja suunnitella lasten kalustekonsepti. 

Ideana oli muotoilla kalusteiden ulkoasu ja toiminnot sekä integroida kalusteeseen 

myös leikin mahdollisuuksia. Lapsen hoito- ja leikkikalusteen käyttäjiä ovat lapset, 

mahdolliset sisarukset ja vanhemmat.  

 

Idea muotoilla monikäyttöinen lasten kaluste syntyi ”Merirosvolaiva” leikkipaikan 

suunnitteluprosessin innoittamana. ”Merirosvolaiva” oli suunniteltu 3-10-vuotiaille 

lapsille. Merirosvolaivan prototyyppi tehtiin Pirtakka Veljekset Ay kalustetehtaalla.  

 

Haastattelin tuttavaani. Hänen nimensä Anna Bandurina. Hän asuu Pietarissa ja hänel-

lä on vauva. Haastattelun aikana syntyi idea muotoilla monnitoiminnallinen hoitopöy-

tä vauvoille siten, että pöytä voisi käyttää myöhemmin leikkipaikkana.  

 

 

2.1.1 Teollisen muotoilun erikoistuminen kurssi 

 

Vuoden 2010 keväällä järjestettiin Teollisen muotoilun erikoistumisen kurssi. Opetta-

jana oli Anssi Ahonen. Kurssin aikana valittiin oma muotoilun erikoistumisen suunta-

us. Keskeinen kysymys oli: millainen muotoilija haluan olla? Minä valitsin muotoilun 

lapsille. Olen kiinnostunut muotoilemaan erilaisia tuotteita lapsille.  

 

 

2.1.2 ”Merirosvolaiva” -leikkipaikan konseptointi 

 

Tämä leikkipaikka olisi kuin puussa oleva pieni maja, johon lapsi voisi kiivetä, 
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ylös, ylhäällä hän leikki ja piirsi. Poikani jäi ylhäälle leikkimään, myöhemmin löysin 

hänet sieltä nukkumasta.  

 

Alhaalle kiinnitimme kestävän säkin ala- ja yläpotkuharjoitteluun, erinomainen myös 

nyrkkeilyn harrastajille. Poikani ja hänen kaverinsa,  kokeilivat yhdessä prototyyppiä. 

Ylhäällä merirosvohyttiosassa he leikkivät kuin olisivat majassa puunlatvassa.  Poika-

ni ja hänen kaverinsa sanoivat, että leikkipaikassa on parasta se, että siinä voi liikkua 

monipuolisesti. He leikkivät ja kokeilivat Merirosvolaivaan aktiivisesti, heistä oli 

hauskaa pelata yhdessä ”Merirosvolaivassa”. He keksivät erilaisia pelejä. Lapsien 

mielestä tämä leikkipaikka on kaikkein paras, koska se on monipuolinen leikkiväline.  

 

Analysoin tätä leikkipaikan käyttäjien kokemuksien perustella ja päätin suunnitteella 

uuden leikkipaikan/välineen pienemmille lapsille. 

 

 

3 TAUSTAKARTOITUSTA 0-5-VUOTIAIDEN LASTEN LEIKIKALUSTEN 

SUUNNITTELUUN 

 

”Merirosvolaiva” leikkikalusteen käyttäjiä ovat 3-10 -vuotiaat lapset. Lapset innosti-

vat minut muotoilemaan uuden leikkipaikan nuoremmille 0-5 -vuotiaille lapsille. Mi-

nun lapseni on jo 7-vuotias. Olin unohtanut mitä häntä nuoremmat lapset tarvitsevat ja 

haluavat.  Minulle heräsi uusia kysymyksiä. Mistä aloittaa? Mitä vauva tarvitsee? Pää-

tin haastatella ystävääni, jolla on vauva. Hän asuu Pietarissa ja hänen lapsensa on 7 

kuukauden ikäinen. Haastattelin ystävääni puhelimitse ja hän sanoi, että olisi hauskaa 

ja käytännöllistä, jos voisit yhdistä hoitopöydän ja leikkipaikan. Etsin ja tutkin erilai-

sia leikkipaikkoja Internetistä. Tein markkinoilla olevista vauvojen leikkipaikoista ja 

leluista moodboardeja eli kuvakollaaseja.  

 

 

3.1 Kilpailevia vauvojen tuotteita 

 

Markkinoilla on paljon erilaisia tuotteita vauvoille ja lapsille. Vauvoille on tarjolla 

erilaisia puuhamattoja, jossa vauvat voivat leikkiä vanhempiensa valvonnassa. On jo 

olemassa aika paljon leluja, jossa oppiminen ja leikki sitoutuvat vahvasti toisiinsa. 
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3.2 Leikkipaikan turvallisuus 

 

Leikki- ja lähiliikuntapaikan turvallisuus lähtee suunnittelusta. Asiantunteva suunnit-

telija osaa väistää monet turvallisuuskarikot ja säästää näin resursseja ja vähentää in-

himillistä kärsimystä. Suunnittelijan pitää kiinnittää päähuomio seuraaviin vakavan 

onnettomuuden riskeihin: Pään ja kaulan kiinnijuuttuminen, turva-alue välineiden 

ympärillä ja välineen ympärillä olevien alustojen laatu niiden jousto-ominaisuuksien 

puolesta. Jos paikka tarkoitetaan nykykäsityksen mukaan mahdollisimman esteettö-

mäksi, kasvaa suunnittelijan asiantuntemusvaatimus vielä huomattavasti lisää (Marko 

Eskolainen 2006).  

 

 

3.2.1 Leikkiturva Oy 

 

Kuin tein ”Merirosvolaivan” prototyyppiä tehtaalla, johtaja Jorma Hälikkä sanoi, että 

ennen teollisuuden tuotannon alkua on pakko lähettää kaikki piirustukset tutkimusla-

boratorioon arvioitavaksi. Etsin internetistä yrityksiä, jotka olisivat lasten tuotteiden 

turvallisuusasiantuntijoita. Löysin Leikkiturva Oy:n. 

 

Leikkiturva Oy on leikkipaikkojen, lähiliikuntapaikkojen ja skeittipaikkojen turvalli-

suusasioihin erikoistunut yritys. Heidän palveluihinsa kuuluvat lainsäädännön mukai-

set turvatarkastukset sekä kunnossapitoon ja huoltoon liittyvät asiat. Lisäksi he tarjoa-

vat korjauspalvelua ja uusien leikkivälineiden asennuksia (Leikkiturva Oy 2008). 

 

 

3.2.2 Mitä leikkipaikkoja turvanormit koskevat? 

 

Etsin lisää tietoa turvanormeista. Lappset Group Oy:n, joka on yksi maailman johta-

vista leikkipaikkavälinevalmistajista, nettisivulta löytyi paljon tiivistä tietoa turvalli-

suudesta.  

 

Julkisia leikkipaikkoja koskevia turvallisuusstandardeja ovat EN 1176-1, -2 jne. ja EN 

1177. Vakiintunut puhekielen ilmaus ”turvanormit” tarkoittaa samaa asiaa kuin viral-

linen ilmaus ”turvallisuusstandardit”. Turvanormit koskevat sekä leikkivälineitä että 
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kaikkia muita leikkipaikalla olevia, muuhun tarkoitukseen valmistettuja tuotteita, jois-

sa leikitään. Muuhun tarkoitukseen valmistettuja tuotteita ovat esimerkiksi puutarha-

keinut, penkit ja pöydät, hiekoitushiekkasäiliöt, valaisinpylväät, leikkikalujen säilytys-

laatikot ja roskakorit (Matti Mannonen / Esa Junttila Lappset Group Oy). 

 

Suunnittelija vastaa siitä, että suunnitelma täyttää voimassa olevien lakien, asetusten 

ja viranomaismääräysten vaatimukset. Suunnittelija on sopimusehdoissa määritellyllä 

tavalla vastuussa tilaajalle aiheutuneesta vahingosta, joka johtuu virheistä ja laimin-

lyönneistä. Toimeksiantosopimuksella ei voida rajata vastuuta ulkopuoliselle aiheutu-

neesta vahingosta. Suunnittelija vastaa siitä, että valmiiden leikkivälineiden turva-

alueet täyttyvät ja putoamisalustan koko ja rakenne on riittävä. Suunniteltujen ja pai-

kalla rakennettavien rakenteiden osalta suunnittelija vastaa siitä, että myös rakenteet 

täyttävät turvanormien vaatimukset (Matti Mannonen / Esa Junttila Lappset Group 

Oy). 

 

 

3.2.3 Turvallinen materiaali  

 

Turvalliset materiaalit on tärkeä valinta, koska käyttäjinä ovat lapset. Puu on luonnon 

materiaali  eikä puu aiheuta allergisia rasitteita kuten muovilelut. Puuleluissa käytetyt 

värit ovat erityisesti puisiin leikkikaluihin kehitettyjä, myrkyttömiä ja syljen kestäviä. 

Puu on luonnonmateriaalina turvallinen ja kestävä. Muuntuvan lasten kalusteen mate-

riaaliksi valitsin myös massiivipuun. Hoitopöytään pehmusteen materiaalin pitäisi olla 

kestävä ja helppohoitoinen sekä turvallinen.  

 

 

3.3 Opinnäytetyön tavoitteet 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on muotoilla lasten monikäyttöinen lasten kalusteen kon-

septi. Haastattelun aikana syntyi idea muotoilla hoitopöytä, joka muuntuu myös leik-

kipaikaksi ja lasten pöydäksi. Tähän lasten kalustesarjan voisi kuulua vauvan hoito-

pöytä, pehmustettu lastenhoitolaukku, leikkipaikka, lasten pöytä ja tuoli.  

 

Tavoitteenani on suunnitella hyödyllinen ja toiminnallinen tuote, joka viihdyttäisi ja 

kehittäisi lasta ja joka vastaisi myös lasten vanhempien tarpeisiin. 
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merkitys lapsen kehityksen tukijoina. Perehdyn työssä siihen, mitä leikki on ja kuinka 

leikki määritellään. Käsittelen eri ikävaiheiden leikkejä ja lelujen merkitystä ja toi-

minnallisen käyttöliittymän vaatimuksia.  

 

Opinnäytetyön teoreettinen osa ja produktiivinen osa linkitetään yhteen käyttäjien 

haastattelujen kautta ja näin taataan, että lopputulos vastaa käyttäjien tarpeita ja vaa-

timuksia. 

 

 

4.1 Käyttäjälähtöisyys  

 

Käyttäjälähtöisyys on menetelmä ja toimintatapa, jolla varmistetaan uusien tuotteiden 

ja palvelujen toimivuus ja ymmärrettävyys todellisten käyttäjien kannalta. Prototyyp-

pejä voidaan esimerkiksi testata oikeassa käyttöyhteydessä ja tuotetta parannetaan 

saadun käyttäjä palautteen perusteella. Käyttäjälähtöisessä muotoilussa tärkeimpänä 

tavoitteena pidetään onnistuneen käyttökokemuksen luomista (Design Forum 2011). 

 

Hoitopöydän käyttäjiä ovat lapset ja heidän vanhemmat. Haastattelujen  tavoitteena oli 

lastenkaluste konseptien arviointia yhdessä äitien kanssa. Opinnäytetyöni kartoittaa ja 

kuvaa käyttäjäkokemuksia ja havaintoja, joten vapaa kertominen haastattelussa antoi 

mahdollisuuden rikkaammalle kuvailulle. 

 

 

5 TIEDONHANKINTA LASTEN KALUSTEEN SUUNNITTELUA VARTEN 

 

Tutustuin vauvan hoitoalan kirjallisuuteen ja linkkeihin Internetistä. Luin erityisesti 

Lastenleikki-kirjaa, jossa kerrotaan, kuinka kasvatat terveitä ja huomaavaisia lapsia 

syntymästä 12-vuotiaaksi. Lisäksi luin kahta muotoilualan kirjaa: Tuotekonseptointi ja 

Ergonomia ja käytettävyys suunnittelussa. Käsittelen tulevissa kappaleissa lapsen mo-

torisen kehityksen tukemista, kuvailen sensomotoriikkaa. Käsittelen myös vanhempi-

en merkitystä lapsen kehityksen tukijoina. Perehdyn työssä tarkemmin, mitä leikki on 

ja kuinka leikki määritellään. Käsittelen eri ikävaiheiden leikkejä ja lelujen merkitystä. 

Käsittelen myös leikkiä lapsen kehityksen tukena. 
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5.1 Vauvan hoitotarvikkeet  

 

Mitä vauva tarvitsee? Etsin internetin vauvalinkeistä tietoa, vinkkejä tai tarvikkeita, 

joiden avulla arki lapsiperheessä sujuu mukavammin.  

 

Vauvantarvikekaupat pursuilevat myyjien mukaan toinen toistaan välttämättömämpiä, 

hyödyllisempiä, kätevämpiä ja mukavampia vauvanhoitotavaroita. Tuoreiden van-

hempien on miltei mahdotonta etukäteen tietää, mitä juuri heidän perheessään todella 

kaivataan (Huvituttiarki 2011). 

 

Vauvan perushoitoon ei kovin ihmeellisiä tarvikkeita tarvita ja äitiyspakkauksesta 

perhe saa jo useimmat tärkeimmät tavarat. Hoitopöytä ei ole välttämättömyys, mutta 

on useimmiten käytännöllinen hankinta. Oikean korkuinen hoitotaso säästää hoitajan 

selkää ja hoitopöytään useimmiten yhdistyvä laatikosto tai kaappi on tarpeen vauvan 

vaatteiden ja tarvikkeiden säilytykseen. Pelkästään hoitopöydiksi suunniteltujen pöy-

tien lisäksi useiden huonekalusarjojen lipastoihin on myytävänä päälle kiinnitettäviä 

hoitotasoja. Eräs vaihtoehto varsinaiselle hoitopöytäkaapille tai -lipastolle on ammeen 

ja hoitopöydän yhdistelmä. Näissä kylvetyskin sujuu aikuisen selkää säästäen, mutta 

pienehkön kokonsa takia pöydät ovat melko lyhytikäisiä, eikä niissä ole säilytystilaa 

(Huvituttiarki 2011). 

 

Hoitopöytiä löytyy niin lastentarvikeliikkeistä kuin huonekalukaupoistakin. Oman 

sisustusmaun, rahatilanteen, hoitopaikan tilavuuden ja säilytystilatarpeen mukaan 

kannattaa punnita erilaisia vaihtoehtoja. Myös käytettyjä hoitopöytiä näkee usein 

myytävän puoli-ilmaiseksi lehtien osto- ja myyntipalstoilla, kauppojen ilmoitustauluil-

la jne. Tuttavilta ja sukulaisiltakin kannattaa käytettyjä pöytiä kysellä (Huvituttiarki 

2011). 

 

Hoitopöydän tärkeimmät ominaisuudet ovat tukevuus (ja turvallisuus), riittävä koko 

(jotta vauva todella mahtuisi siihen tarpeeksi monen kuukauden ajan), käyttäjälle so-

piva korkeus (pitkä ihminen tarvitsee korkeamman pöydän kuin lyhyt) ja säilytystilan 

käytännöllisyys. Turvallisuutta lisäävät korkeat laidat, mutta hyvinkään reunustetulle 

pöydälle ei vauvaa saa jättää hetkeksikään yksin. Useissa hoitopöydissä säilytyshyllyt 
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tiä. Esimerkiksi lasta ei voi opettaa kävelemään ennen kuin hänen fyysiset ja motoriset 

valmiutensa kypsyvät vastaamaan kävelyyn liittyviä taitoja" (Aaltonen ym. 2002, 

109). "Herkkyys-ja kriittiset kaudet vaikuttavat ihmisen kypsymisaikatauluun. Kun 

toinen lapsi kypsyy nopeammin matkimaan aikuisen sanoja, toinen lapsi kypsyy käve-

lemään aikaisemmin. Herkkyyskausilla tarkoitetaan ajanjaksoa, jolloin lapsen aivoissa 

jokin osa-alue kehittyy normaalia vauhdikkaammin, ja tällöin kyky oppia jotain asiaa 

on normaalia parempi. Kriittisillä kausilla tarkoitetaan taas aikaa, jolloin ihmisen on 

opittava jokin taito tai hän ei enää opi sitä" (Vilèn ym. 2006, 132, 133).  

 

"Kulttuuriset, sosiaaliset ja fyysiset ympäristöt, joissa lapsi kehittyy ja elää, vaikutta-

vat paljon hänen oppimiskokemuksiinsa. Ympäristö siis antaa lapsen oppimiskoke-

muksille mahdollisuuksia ja asettaa sille toisaalta rajoja. Vaikka ympäristö vaikuttaa 

kasvuun ja kehitykseen, lapsen oma suuntautuneisuus ja aktiivisuus ovat kuitenkin 

olennainen osa kasvua ja kehitystä" (Aaltonen ym. 2002, 109, 111). "Lapsuudessa 

yksilö harjoittelee omaa aktiivisuutta. Lapsi tutkii ja ihmettelee asioita ja etsii omia 

mielenkiinnon kohteita." (Vilèn ym. 2006, 133.) "Yksilö ei siis ole ympäristön ja pe-

rimän passiivinen ilmentymä, vaan hän vaikuttaa elämäänsä itse" (Aaltonen ym. 2002, 

111). 

 

 

5.3 Vauvan motoriikka ja kehitys 

 

Kuvaan työssäni tarkemmin vauvan motoriikkaa ja kehitystä, koska ne kuvaavat lap-

sen kasvusta. Vauvan motoriikka ja kehitys ohjaavat osaltaan suunnittelutyötäni.  

 

"Motorisella kehityksellä tarkoitetaan liikkeiden kehitystä. Motorinen kehitys määräy-

tyy pitkälle keskushermoston, luuston ja lihaksiston kehityksen mukaan. Se ei kuiten-

kaan tarkoita, että kehitys olisi pelkästään biologista alkuperää. Perimä antaa rajat 

motorisen kehityksen mahdollisuuksille, mutta ympäristön virikkeet, yksilön persoo-

nallisuus ja oma motivaatio vaikuttavat siihen, millaisia motorisia taitoja kukin lopulta 

hallitsee" (Vilèn ym. 2006, 136).  "Lapsi on luonnostaan innostunut liikkumisesta. 

Hän harjoittaa motoriikkaansa oma-aloitteisesti jo hyvin pienestä pitäen. On kuitenkin 

muistettava, että motoriikan kehitys vaatii aina liikkeisiin tarvittavien osa-alueiden 

kypsymistä. Jotta uusien motoristen taitojen oppiminen olisi mahdollista, lapsen on 

saatava kehittyä rauhassa ja saavuttaa vaadittava kypsyystaso" (Vilèn ym. 2006, 136).  



 

"Tuntoai

laukaise

aisti on y

lapsen n

toa ihon 

ketukses

tuleva pa

Lapsen i

Pieni lap

vauvan s

seen ja p

linta kas

visuus li

Sivén, V

 

Kun luin

liitetyist

täten roh

kosketel

ja psyyk

 

KUVA 1

5.4 Eri

 

isti on tärke

e vastasynty

yksi tärkeim

normaalille k

reseptoriso

sta, paineest

alaute kehit

ihossa on ru

psi reagoi he

sopeutumist

psyykkiseen

svaa, lihasko

isääntyy" (K

Vihunen & V

n taktiilisest

tä palloista (

hkaisivat va

lla ja tutkia 

kkistä kehity

15. Pallot (

 ikävaiheid

eä sekä kasv

yneellä hen

mmistä viest

kehitykselle

oluilta, joita 

ta, värähtely

ttää osaltaan

unsaasti herm

erkästi kosk

ta kohdunul

n kehityksee

oordinaatio 

Kirkilionis 2

Vilén 2008, 

ta aistijärjes

(Kuva 15), j

auvaa koske

erilaisia pin

ystä.  

Larisa Khy

den leikkejä

vulle ja keh

nkiinjäämise

tintäkanavis

e. Taktiiline

a on kaikkial

ystä, lämpö

n kehontieto

rmopäätteitä

ketukseen. K

lkoiseen elä

en. Vauvan 

paranee ja 

2003, 48-49

 112). 

stelmästä sy

jotka olisiv

ettelemaan j

ntoja ja mat

yuppyenen

ä ja lelujen

itykselle ett

elle välttämä

sta, ja sen o

en järjestelm

lla kehossa.

tilasta ja kiv

oisuutta ja m

ä, jotka ottav

Kosketuksen

ämään. Kos

paino nous

puheen keh

9; Mäkinen 2

yntyi mielen

at pinnaltaa

a tutkimaan

teriaaleja. K

n 2011). 

n merkityst

tä eloonjääm

ättömiä refl

oikea toimin

mä saa koske

. Ne antavat

vusta. Takti

motorisen su

vat vastaan 

n käyttö hoi

kettelu vaik

ee, pituus li

hitys edistyy

2007, 223; K

nkiintoinen 

an ja materia

n niitä. Vauv

Koskettelu tu

 

ä  

miselle. Tun

leksejä. Tak

nta on välttä

etukseen lii

t tietoa kevy

iilisesta järj

uunnittelun 

tuntoaistim

idettaessa h

kuttaa vauva

isääntyy, lih

y. Myös vau

Karling, Oj

idea hoitop

aaleiltaan er

va voisi hoi

ukisi vauvan

21

ntoaisti 

ktiilinen 

ämätöntä 

ittyvää tie-

yestä kos-

estelmästä 

kykyä. 

muksia. 

helpottaa 

an fyysi-

hastenhal-

uvan aktii-

anen, 

pöytään 

rilaisia ja 

itoaikana 

n fyysistä 

 



22 

"Leikkiä on tutkittu useissa eri kulttuureissa. Samanlaisia leikkimuotoja ja leluja on 

hyvin erilaisissa yhteisöissä ja kulttuureissa. Leikki on jotakin lapsille tyypillistä ja 

tarpeellista riippumatta ympäristöstä, jossa lapsi kasvaa. Leikkiminen on yksikertai-

sesti lapsen tapa elää ja toimia, harjoitella, kehittyä ja oppia. Omaan minään ja koko 

ympäröivään maailmaan tutustuminen on valtava haaste lapselle. Siinä paras työväline 

on leikki" (Jarasto – Sinervo 1997: 206). 

 

"Lastenleikkiä esittelee tärkeimmät kehitystehtävät, jotka lasten leikkiin kussakin iäs-

sä liittyvät, ja kuvaa, millainen leikki parhaiten edistää pienokaisten kehitystä. Jokai-

seen leikkihetkeen kuuluu tiettyjä tärkeitä perusajatuksia, joita Lastenleikkiä nostaa 

esiin. Ensinnäkin: yksikertainen on kaunista. Toiseksi: turvallisuus on tärkeintä. Kol-

manneksi: anna lapsen määrätä tahti. Anna hänen ohjata sinua leikissä niin paljon kuin 

mahdollista.  Neljänneksi: ole kokonaan läsnä. Viideksi: lähtekää liikeelle. Ja vielä 

viimeiseksi: naurakaa!!!" (Ann Pleshette Murphy 2010: 7). 

 

"Kiinnostus esineisiin alkaa kolmesta kuukaudesta eteenpäin. Kolmekuinen lapsi tut-

kii jo kehoaan ja tarttumisote alkaa kehittyä. Mielenkiinto esineitä kohtaan näkyy lap-

sen kurottaessa esineitä kohti. Esineistä kiinnostuminen ja esineitä kohti kurottaminen 

motivoi lasta myös liikkumaan ja kehittämään liikunnallisia taitojaan. Lapsi tutkii 

esineitä suuhun laittamalla sekä käsin. Erilaisilta tuntuvat materiaalit kiinnostavat las-

ta" (Kurvinen ym. 2006: 160-163).  

 

 

5.4.1 Lastenleikkiä 0-12 kuukautta  

 

"Edistä puheen kehitystä juttelemalla lapselle hänen lempileluistaan. Läppäkirjat vah-

vistavat pysyvyden tajua. Pehmolelun tarkastelu sylikkäin vahvistaa sidettä välillänne. 

Peili innostaa lasta kääntämään päätään ja vahvistamaan kaulan lihaksia. Helistin hioo 

tarttumistaitoja" (Ann Pleshette Murphy 2010: 16, 19, 22, 25) 
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selvittelevät moraalisia käyttäytymissääntöjä. Piirustusvälineitä on syytä pitää saata-

villa "ei mitään tekemistä" -hetkiä varten. Kun pikku kätöiset näpertelevät muovailu-

vahaa tai pientä lelua, ne pysyvät poissa suusta" (Ann Pleshette Murphy 2010: 112, 

114, 116, 121).  

 

Tutustuminen eri ikävaiheiden leikkeihin ja leluihin synnytti minulle paljon uusia aja-

tuksia ja ideoita. Nyt leikit ja lelut ovat selvillä, voin aloittaa luonnostelun ja ideoin-

nin. 

 

 

6 LAPSEN KASVUN MUKAAN MUUNTUVA KALUSTEN KONSEPTOINTI 

 

Asetin tavoitteekseni suunnitella monitoimisen lasten huonekalun, joka toimisi vauvan 

hoitopöytänä, leikkipaikkana ja lasten pöytänä. Kalustesarjaan kuuluisi myös lasten 

tuoli ja pehmustettu hoitolaukku, joka voitaisiin ottaa mukaan matkoille. Tämä lasten 

tuotekonsepti muuttuisi lapsen iän mukaan vastaten eri ikäkausien tarpeisiin. Lapsi ja 

vanhemmat voisivat käyttää kalustekokonaisuutta läpi koko elämän! 

 

 

6.1 Ideointi ja konseptointi 

 

Tähän suunnittelemaani lasten kalustekokonaisuuteen kuuluvat seuraavat toiminnot: 

vauvan hoitopöytä, pehmustelaukku, lasten pöytä, hylly ja tuoli. Kalusteessa on paljon 

käteviä säilytyspaikkoja hyllyjä ja kaappeja hoitotason ympärillä erilaisille tarvikkeille 

ja leluille. Monitoimista pöytätasoa voidaan käyttää vauvan hoitopöytänä ja myö-

hemmin kun lapsi kasvaa pöytätaso toimiin lapsen koon mukaan säädettävänä pöytä-

nä. Tutustuin eri ikävaiheiden leikkeihin, koska tämä hoitopöytä muuttuu lapsen iän 

mukaan. Mitä eri-ikäiset lapset kaipaavat ja tarvitseva. 

 

 

6.2 Haastattelut 

 

Haastattelin kahta äitiä, jotta ymmärtäisin lasten ja äitien tarpeita ja haluja. Haastatel-

taviksi valitsin sellaisia henkilöitä, joilla on vauvoja. Haastateltavat löysin omien  
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ystäviäni ja tuttavieni kautta kahdesta kaupungista Pietarista ja Mikkelistä. Jokaista 

haastateltavaa haastattelin yksitellen ja haastattelut kestivät noin puoli tuntia. 

 

Haastattelut olivat keskustelunomaisia teemahaastatteluja. Muokkasin haastattelun 

teemat suorien kysymysten muotoon. Haastateltavat saivat kuulla haastattelukysy-

mykset vasta haastattelutilanteessa, joten he eivät voineet valmistautua haastatteluihin 

etukäteen. En ole esittänyt kysymyksiä sanasta sanaan samalla tavalla haastateltaville. 

Tarkentavia kysymyksiä esitin silloin, kun halusin varmistaa, että olin ymmärtänyt 

vastauksen oikein. Haastatteluissa esitin haastateltaville kaikki kysymykset. Esittelin 

haastateltaville myös kaikki lasten kalusteiden sen hetkiset luonnokseni. Kysymysten 

järjestys vaihteli haastateltavien kertomien vastausten mukaan. 

 

Alkuvuodesta 2011 soitin ystävälleni Anna Bandurinalle, joka asuu Pietarissa, haasta-

tellakseni häntä. Hänellä on 7 kk ikäinen poikavauva. Hän on nuori äiti, joten hän tie-

tää mitä vauva tarvitse ja kaikki vauvan tarvikkeet ovat hänelle tuttuja. Vauva tarvit-

see lopulta hyvin vähän tarvikkeita, tavaroita tai vaatteita. Lapsi kasvaa nopeasti, ja 

yhden tai kahden pikkuvauvan käytössä tavarat tai vaatteet eivät vielä paljon kulu. 

Mitä puuttui kauppavalikoimasta? 

 

Haastateltava Anna: Valikoimasta puuttui vauvan hoitopöytä, jossa on 

paremmat säilytystilat. Olisi kiva, jos hoitopöydässä olisi ”lelu” tai ”le-

luja”, joka/jotka kiinnittää vauvan huomion. Suositeltava materiaali oli-

si puu. On ongelma, että kaikkia hoitopöytiä käytetään noin vuosi. Olisi 

kivaa, jos olisi mahdollisuus muuttaa hoitopöytä lasten leikkipaikaksi tai 

kirjoituspöydäksi, jolla on käyttöä tulevaisuudessakin.  

 

Haastattelun jälkeen hän piirsi ja lähetti minulle luonnoksen vauvan hoitopöydästä 

(kuva 12). 
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meidän tapauksessa ihan hyvin, koska tilaa on vähän kodissa ja vesipiste 

on siinä lähellä. Säilytystilaa kaipaa lisää.     

 

Näytin hänelle luonnokseni ja arvioimme lasten kalustekonsepteja yhdessä. Haastatte-

lujen pohjalta tein hoitopöydästä uusia versioita. Syntyi idea lisätä kalusteeseen sylin-

terimäisiä hyllyjä, joihin voi laittaa pyyheliinoja rullalle säilöön. Lisäksi syntyi idea 

suunnitella kokoontaitettava hoitolaukku, jonka voi ottaa mukaan matkalle.   

 

Haastateltava Kaisa: Laatikon reiät voisivat olla hauskat, jos olisivat 

erimuotoisia, mutta muistettava käsittelymukavuus ennen kaikkea. Pöy-

dän korkeuden säätö mahdollisuus on eritäin hyvä! Värien vaihto mah-

dollisuus on hyvä. Laukku on hyvä idea, koska kaikki tarpeellinen kulkee 

kätevästi mukana ja sitä on helppo käyttää. Materiaaliksi täytyy valita 

jotain helposti puhdistettavaa.  

 

 

Haastattelut sujuivat hyvin ja luontevasti. Sain haastattelujen kautta paljon itselleni 

uutta käyttäjätietoa, hyviä ideoita ja näkökulmia. Kiitän molempia haastatteluun osal-

listumisesta. 

 

Haastattelun aikana syntyi idea muotoilla hoitopöytä, joka muuntuisi lapsen kehityk-

sen mukana leikkipaikkasi, lasten pöydän ja kirjahyllyksi.  

 

 

6.3 Moodboardit 

 

Aloitin suunnittelun tutustumalla lasten maailmaan ja tuotteisiin. Hain tunnelmaa ja 

innoitusta suunnittelulle tekemällä moodboardeja eli kollaaseja kilpailevista vauvojen 

ja lasten tuotteista.  
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jossa voi säilyttää omia henkilökohtaisia tavaroita, esimerkiksi kännykää. Se on tosi 

kätevää, koska omat tavarat löytyvät omasta osastostaan.  

 

Hoitolaukun visuaalinen ilme noudattaa "ROBO" lasten kalusteen visuaalista ilmettä 

muodostaen yhtenäisen kokonaisuuden.  

 

 

7 POHDINTA 

 

Opin tässä lasten kalusteen muotoiluprojektissa itselleni uusia muotoilumenetelmiä ja 

sovelsin prosessin aikana käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä. Opin myös pal-

jon lasten kehittymisestä ja heidän leikeistään. 

 

Tutustuin monipuoliseen lasten huonekalujen, lelujen ja muiden tuotteiden valikoi-

maa. Minun mielestäni lasten tuotteiden muotoilu ja kehittäminen on erittäin haastava, 

koska huomioitavia ominaisuuksia ja vaatimuksia on paljon. Lapset ja heidän leikkin-

sä inspiroivat minua suunnittelemaan ja muotoilemaan uusia tuotteita heille. 

 

Kaikki lapset ovat erilaiset, jokaisella on oma ainutlaatuinen maailmansa. Leikistä 

kiinnostuneille muotoilun opiskelijoille opinnäytetyöni kuvaa ja esittelee alle viisivuo-

tiaan kehitystä ja leikkiä sekä niitä haasteita, joita lapsien tuotteiden muotoilu sisältää.  

 

Tämä muotoiluprojekti kehitti huomattavasti taitojani muotoilijana ja antoi minulle 

tärkeitä kokemuksia ja näkökulmia tuotekehityksestä. Olen erittäin iloinen prototyy-

peistä saamistamme käyttökokemuksista.  

 

Mielestäni tämä projekti oli erittäin mielenkiintoinen ja hyödyllinen tulevaisuuden 

työuraani ajatellen. 

 

 

7.1 Lasten kalustekonseptin arviointia  

 

Tein konseptien arviointia yhdessä haastattelemieni äitien kanssa. Kaksi haastatelta-

vaa antoivat mielestäni riittävästi käyttäjänäkökulmia muotoilutyölleni. Haastatteluis-

sa samat asiat alkoivat toistua, mutta jokainen haastattelu toi jotain uutta. Haastatelta-
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vien vastauksissa oli paljon yhteneväisyyksiä toistensa. Haastateltavien vastaukset 

olivat myös sopusoinnussa teoreettisen viitekehyksen kanssa. Vastauksissa ilmeni, 

miten lapsen kehitys ja leikit ilmenevät todellisuudessa.  

 

Haastattelut jatkuivat koko projektin läpi. Ymmärsin, että on helpompaa ja inspi-

roivampaa suunnitella lasten tuotteita, kun on vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa 

koko suunnitteluprosessin ajan. Viimeisessä Annan puhelin haastattelussa sain Annal-

ta arvioinnin koko lasten kalusteen suunnitteluprosessin ajalta: 

 

Haastateltava Anna: Tämä monitoiminallinen hoitopöytä 

on tosi mielenkiintoinen. Olisi kiva ostaa tämä pöytä kau-

pasta. Kuvittelin, että lopputuloksesta voisi tulla hyvä, mut-

ta tämä tuote on yllättänyt minut. Minun mielestäni siirret-

tävä taso on hieno idea! Uskon, että jos sellaista pöytää 

myydää kaupoissa kaikki vanhemmat ostaisivat tämän tuot-

teen. Voin suositella vanhemmille ja lapsille. Olen iloinen, 

että minun osallistumiseni tässä projektissa oli hyödylli-

nen. Oli tosi mielenkiintoista osallistua tähän projektin. 

 

 

7.2 Oma arvioni koko lasten kalusteen muotoiluprosessista 

 

Opinnäytetyöprosessini oli monipuolinen ja haastava. Lapset asettavat muotoilulle 

omat haasteensa, koska he muuntuvat, kasvavat ja oppivat kokoajan uutta. 

 

"Merirosvolaiva" lasten leikkipaikka, joka suunnittelin vuonna 2010, inspiroi minua 

aloittamaan tämän uuden monitoimisen lasten kalusteen muotoiluprojektin. Oli haas-

tavaa ja vähän jännittävä aloittaa tämä uusi muotoiluprojekti, mutta "Merirosvolaiva"-

projektista saamani kokemukset toimivat hyvänä lähtökohtana. Aloitin siis monikäyt-

töisen lasten kalusteen muotoilun hyvältä pohjalta.   

 

Alkuluonnoksia oli helppo piirtää, ideoita ja visuaalisia variaatioita syntyi runsaasti. 

Mutta mitä lapset ja vanhemmat tarvitsevat oikeasti? Haastattelemalla ja havainnoi-

malla sain selville käyttäjien toiveita, tarpeita ja vaatimuksia.  
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Toisella luonnoskierroksella piirsin kaksi vaihtoehtoista lasten kalustekonseptia. 

"ROBO"-konseptin piirsin ja suunnittelin lasten huoneeseen. Visuaalisesti neutraa-

limman ja pelkistetymmän vähemmän robottimaisen konseptin piirsin ja muotoilin 

niin, että se sopisi visuaalisesti myös muihinkin huoneisiin kuin lasten huoneeseen.   

 

Toisen haastattelukierroksen ja käyttäjien arvioinnin perusteella päätin kehittää edel-

leen pelkistetympää ja vähemmän robottimaista lasten kalustekonseptia. Haastattelut, 

havainnointi ja koekäytön analysointi oli minulle uutta. Huomasin kuitenkin, että vuo-

rovaikutus käyttäjien kanssa rikastuttaa ja ohjaa muotoiluprosessia kohti käytettäväm-

pää lopputulosta. 

 

Huomasin muotoiluprosessin aikana, että lastenkalustetta voisi täydentää hoitolaukul-

la. Keräsin käyttäjäkokemuksia myös hoitolaukun käytöstä. Otin koekäytöstä valoku-

via ja videoita. Lisäksi haastattelin yhtä äitiä hänen hoitolaukusta saamistaan käyttö-

kokemuksistaan. Tässä opinnäytetyössä näyttäytyy, kuinka tärkeä käyttäjän rooli ja 

näkemys on tuotekehityksessä.  

 

Haastavinta minulle tässä lasten kalusteen muotoiluprosessissa oli suunnitella pöytäta-

son ja hyllyjen kiinnitys- ja säätömekanismit. Haastavaa oli myös huomioida valmis-

tustekniikan vaatimukset suhteessa käyttäjien vaatimuksiin. Tämän lasten kalusteen 

pöytätason ja hyllyjen kiinnitys- ja säätömekanismi vaatii vielä jatkokehitystä. Samoin 

lopullisten materiaalien valintaan on vielä kiinnitettävä huomiota. 

 

Tekemäni käyttäjäskenaariot näyttävät tämän lasten kalustekonseptin tarjoamat moni-

puoliset käyttöominaisuudet ja sen muuntumiskyvyn lapsen kasvaessa. 

 

Minun mielestäni muotoilemani muuntuva lasten kalustekonsepti onnistui laajuuteen-

sa ja monimuotoisuutensa nähden hyvin. Olen itse lopputulokseen tyytyväinen. 

 

Haluan kiittää molempia haastateltaviani. Sain paljon uutta tietoja, uusia näkökulmia 

ja hyviä ideoita. Tiedän, teollisessa muotoilussa käyttäjän arviointi on erittäin tärkeä  

tuottamisen osa, joka vaikutta lopputulokseen.  

 

Kiitän lämpimästi ystävääni Anneli Leppää, joka antoi ohjeita minulle suomen kieles-

sä. 
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