
ONIDAE -valaisinsarjan pakkausratkaisut



2 3

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU
Muotoilu- ja taideinstituutti
Pakkausmuotoilu ja grafiikka

Opinnäytetyö AMK 
Kevät 2013 
Ville Merisalo



4 5TIIVISTELMÄ

ABSTRACT

Opinnäytetyöni aiheena ovat kalustepakkaukset. Käytän työn tausta-aineistona tekemiäni 
haastatteluita, jotka kohdistuivat kalusteliikkeisiin. Haastatteluilla pyrin keräämään tietoa 
kalustepakkauksista, sekä niihin liittyvästä logistiikasta ja myymälänäytteillepanosta. Opin-
näytetyö on tehty asiakastyönä ja siinä tullaan kuvaamaan projektin tähänastinen eteneminen. 
Tavoitteena on suunnitella valaisinsarjalle eri näkökulmista tehokkat pakkaukset. Logistiikan, 
jälleenmyyntiympäristön ja käyttäjän näkökulmat toimivat suunnittelun lähtökohtina. Opin-
näytetyö etenee aiheen valinnasta taustoituksen ja tutkimuksen kautta pakkausten 
prototyyppeihin.

asiasanat: kalustepakkaus, valaisin

The topic of my final thesis is furniture packaging. I have conducted interviews directed at 
furniture stores and used them as background material. The interviews focused on furniture 
packaging and the logistics and store presentation related to it. The final thesis is produced for 
a client and will show the progress of the project this far. The objective is to design a line of 
efficient packaging for a lighting collection. Efficiency in logistics, the resale environment and 
the end user were selected as the guidelines for the designs. The final thesis will progress from 
choosing the topic into prototyping based on background studies.
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8 9JOHDANTO 1  Aiheen valinta

Kesällä 2012 kalustemuotoilija Simo Serpola otti minuun yhteyttä ja kysyi, olisiko minulla 
kiinnostusta lähteä mukaan pakkaussuunnittelijana projektiin, jossa hän oli osallisena. 
Kyseisessä projektissa oli tavoitteena yhdistää kotimaista taidetta ja muotoilua valaisinten 
muodossa. Valaisinsarjan nimeksi oli valittu Onidae. Serpola toimi valaisinten suunnittelijana 
ja halusi minut mukaan suunnittelemaan tuotteille pakkaukset. Pidimme tapaamisen, jossa 
kuulin lisää projektista ja tapasin asiakasyritystä edustavan projektivastaava Oded Peledin. 
Projekti vaikutti erittäin kiinnostavalta, joten lähdin siihen mielelläni mukaan. Sovimme, että 
olemme myöhemmin yhteydessä, kun valaisinten suunnittelu on pidemmällä. Projektin parissa 
työskentelevien henkilöiden erinäisistä kiireistä johtuen työn aloittaminen viivästyi.

Loppusyksystä 2012 Serpola otti minuun 
uudestaan yhteyttä, ja sovimme uuden 
tapaamisen. Valaisinten suunnittelu oli jo
edennyt ja minut haluttiin nyt mukaan 
suunnittelemaan pakkauksia tuotteille ja 
osallistumaan myös yrityksen graafisen 
ilmeen luomiseen. Tapaaminen tuli minulle 
sopivaan aikaan, sillä olin juuri miettimässä 
aihetta opinnäytetyölleni ja koin kyseisen 
projektin sopivaksi aiheeksi itselleni. 
 Tapaamisessa sovimme, että teen 
projektin tuotteiden pakkaussuunnittelun 
opinnäytetyönäni. Tapaamisessa luotiin myös 
pohja yritysilmeelle ja aloitettiin ideointi 
pakkausten suhteen, vaikka valaisimet eivät 
vielä täysin valmiit olleetkaan. Peled halusi, 
että valaisimet suunnitellaan valmiiksi ennen 
pakkasten suunnittelua. Sovimme, että aloitan 
kuitenkin jo ideoiden hahmottelun. Tuotteista 
oli tarkoitus toimittaa käyttööni prototyypit 
suunnittelun tueksi, kun ne saataisiin 
valmistajalta. Tältä pohjalta aloin ideoida 
pakkauksia ja avustaa Serpolaa yritysilmeen 
luomisessa tuotteiden prototyyppejä 
odotellessa.

Koin kyseisen projektin hyväksi aiheeksi 
opinnäytetyölleni, koska kyseessä oli tilaus-
työ, joten työ ei tulisi jäämään konsepti-
luontoiseksi, vaan pääsisin työskentelemään 
todellisen tuotteen ympärillä ja täten 
ratkaisemaan myös todellisia ongelmia 
siihen liittyen. Koin läheisen yhteistyön 
asiakkaan ja pakattavan tuotteen muotoilijan 
kanssa myös kiinnostavaksi. Aikaisemmissa 
suunnittelutöissäni olen suunnitellut 
pakkauksia jo valmiina oleville tuotteille. 
Tässä projektissa pääsisin mukaan jo 
aikaisemmassa vaiheessa. Sen lisäksi en ollut 
koskaan aikaisemmin suunnitellut pakkauksia 
kalustealaan liittyen, joten koin projektin 
paitsi mahdollisuudeksi osoittaa oppimaani, 
niin oppia myös uutta. Pakkausten ollessa 
merkittävä osa yrityksen ilmettä ja viestintää 
pääsen myös rakentamaan brändiä alusta asti 
pakkausmuotoilijan näkökulmasta.

Kuvitus, Merisalo 2013
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?
Onidae on valaisinsarja, joka koostuu lattia-, 
pöytä- ja kattovalaisimesta. Lähtökohtana 
projektille oli uuden sukupolven grafiikan 
ja taiteen esille nostaminen, pääajatuksena 
”light meets art”, valo kohtaa taiteen (Peled; 
Serpola 2012). Onidae-valaisimet ovat
personoitavissa ja kustomoitavissa oleva 
valaisinratkaisu, jossa jokaisesta valaisin-
mallista on kiinteä runko, johon asiakas voi 
valita haluamansa kaltaisen varjostimen. 
Varjostimet ovat erikseen ostettavissa ja 
helposti vaihdettavissa, jolloin asiakas voi 
omistaa useamman varjostimen ja vaihtaa 
niitä halutessaan. Tuotteen kameleontti-
maisesta luonteesta johdettiin myös projektin 
nimi Onidae, joka on lyhenne kameleonttien 
heimon latinankielisestä nimestä 
Chamaeleonidae (Serpola 2012). Yrityksen 
tuotteissa ja brändissä pyritään viestimään 
kameleonttimaista muuntautumiskykyä. 

Minun tehtäväni yrityksen palveluksessa on 
avustaa yritysilmeen luomisessa, suunnitella 
tuotteille pakkaukset ja pakkausgrafiikka. 
Projektin ydinryhmässä kaikki ovat 
vaikuttaneet kaikkiin päätöksiin, niin
yritysilmeen ulkoasusta, tuotteiden 
rakenteista kuin pakkausrakenteistakin. 
Yritysilmeeseen liittyvistä ratkaisuista, joita 
tulen esittelemään, on pääosan tehnyt Simo 
Serpola ja olen toiminut niissä lähinnä
neuvonantajan roolissa. Kaikki pakkauksiin 
liittyvät ratkaisut ja konseptit ovat 
kuitenkin täysin minun työtäni, jossa on 
otettu huomioon asiakasyrityksen ja muun 
työryhmän toiveita ja mielipiteitä.

2 Mistä on kysymys – Onidae

Kuvitus, Merisalo 2013
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Onidae
Uusi aloittava yritys. Ei olemassa olevia pakkauksia. Yrityksen graafinen ilme 
ja brändi vielä rakenteilla.

Pakkausten suunnittelu valaisinsarjalle.
Viesti laadusta, ekologisuus. Toimittava myymäläpakkauksena, sekä kuljetus- 
ja postituspakkauksena. (Peled 2012)

Lattiavalaisin, pöytävalaisin, kattovalaisin, varjostimet.
Valaisimien rungot valmistettu metalliputkesta/-tangosta. Varjostimet muovi-
paperiseosta. (Serpola 2012)

Käyttäjän muokattavissa oleva tuote:
Kolmen valaisimen sarja, joka on käyttäjän muokattavissa. Valaisimelle on 
kolme erilaista perusrunkoa/-mallia; kattovalaisin, pöytävalaisin ja lattia-
valaisin. Yritys tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden valita haluamansa varjostin 
noin kymmenen erilaisen varjostimen valikoimasta. Varjostimia on kolme eri 
kokoa: pieni, keskikokoinen ja suuri. Malliltaan varjostimet ovat samanlaiset, 
mutta niihin on painettu erilaisia tunnettujen suomalaisten graafikoiden,
kuvittajien ja taiteilijoiden töitä.  (Peled 2012)

käyttäjän osallistuminen, kuvittajien työt, ainutlaatuisuus

Yritys haluaa profiloitua kotimaisena ja ekologisena, mutta laadusta
tinkimättä. Tämän ajatuksen toivotaan näkyvän myös pakkauksissa. Yrityksen
toivomus on viestiä pakkauksillaankin laatua, mutta ekologisesti toteutettuna.
(Peled 2012)
 Materiaalirajoitteena on yrityksen vaatimus muovittomista pakkauksista
(Serpola 2012).

laatu, ekologisuus

Yrityksen tuotteiden myynti tapahtuu kahden väylän kautta; myymälöiden, 
kuten kalusteliikkeiden sekä yrityksen omien verkkosivujen kautta, mistä 
käyttäjät voivat tilata tuotteita postitse. Yritys haluaa, että pakkaukset olisivat 
näyttäviä ja viestiviä myymäläympäristössä, mutta myös toimivia ja tehokkaita 
kahdessa logistisessa ketjussa, niin kuljetuksissa myymälöihin kuin myös
postitettaessa. (Peled 2013)

logistiset ketjut, myymälät, postitettavuus

3.1 Brief

Asiakas/Yritys: 

Tehtävänanto:

Yrityksen tuotteet:

Yrityksen
lähtökohdat:

avainsanoja:

Ekologisuus:

avainsanoja:

Myymäläympäristö/
logistiikka:

avainsanoja:

Mitään varsinaista kirjallista briefiä tai työtilausta ei missään vaiheessa ollut,
mutta projektiin liittyviä palavereita on pidetty muutamia, ja niissä brief 
muodostui sanallisesti. Ensimmäisessä palaverissa, jossa olin mukana, minulle 
kerrottiin ja kuvailtiin sekä yrityksen tavoitteet ja lähtökohdat, että se, mitä 
minulta toivotaan. Tämän keskustelun perusteella kirjoitin itselleni briefin, 
jossa määritin lähtökohdat, joista työtä lähdin tekemään. Projektin edetessä 
päämäärät ovat tarkentuneet entisestään. Esittelen niitä tarkemmin luvussa 
5.4. Briefin tarkennus.

Kuvitus, Merisalo 2013
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Nostin kirjoittamassani briefissä esille 
muutamia avainsanoja, joiden kautta lähdin 
pakkauksia suunnittelemaan. Lisäksi näkö-
kulmia nostettiin esille kolme; käyttäjän, 
ekologisuuden sekä myymäläympäristön.
 Käyttäjän näkökulmasta pakkausten 
olisi tuotava esille paitsi tietoa tuotteesta, niin
myös viestiä mahdollisuudesta valita 
haluamansa kaltainen kokonaisuus, sekä 
tuotteen ainutlaatuisuudesta. Tärkeää olisi 
myös viestiä kuvittajista. Pakkausten olisi 
syytä myös viestiä laadukkaasta tuotteesta, 
sillä tuotteet ovat kuitenkin melko kalliita. 
 Ekologisuuden näkökulmasta 
materiaalivalinnoiksi rajautuivat jo 
aikaisessa vaiheessa kuitumateriaalit. 
Yrityksen muovittomuuden toivomuksesta 
pakkausmateriaalit tulisivat olemaan 
uusiutuvista luonnonvaroista valmistettua 
kartonkia tai aaltopahvia. Yksi ratkaistavista 
muotoilullisista ongelmista tulisi olemaan 
se, miten saada viestittyä kalliin tuotteen 
laadukkuudesta, edullisesti toteutetuin 
pakkausratkaisuin. Tässä mielessä 
ekologisuuden näkökulma sivuaa hieman 
käyttäjän näkökulmaa. Pakkauksilta toivottiin 
myös vähäistä materiaalin käyttöä.

3.2 Suunnittelun lähtökohdat

Myymäläympäristön ja logistiikan näkö-
kulmasta pakkausten tulisi toimia monessa
erilaisessa ympäristössä, niin jälleen-
myynnissä kuin logistisestikin. Pakkaukset 
tulisivat kulkemaan useita erilasia logistisia 
ketjuja pitkin, joita olen myös tutkinut ja 
joita tulen esittelemään tarkemmin luvussa 
4.6. Logistiset ketjut. Pakkausratkaisuiden 
toivottiin myös olevan mahdollisimman 
kompakteja.
 Tulen esittelemään tuotteita ja niihin 
liittyviä suunnittelullisia ongelmia luvuissa 
5.3. Tuotteet, sekä 5.5. Pakkausten rakenne, 
lavautuvuminen ja tilankäyttö.

Tarkennettuani briefin itselleni halusin vielä
tutkia kalustepakkauksia, sekä niiden jälleen-
myyntiympäristöjä ja logistiikkaa ennen 
varsinaiseen suunnittelutyöhön ryhtymistä. 
Kalusteala on kuitenkin itselleni hieman 
vieras, enkä osaa suhtautua siihen liittyvään 
suunnittelutyöhön aivan yhtä intuitiivisesti 
kuin esimerkiksi päivittäistavaroiden 
pakkauksia suunniteltaessa. Halusin 
kartoittaa hieman kalustepakkauksiin 
liittyviä ongelmia ja mahdollisuuksia, 
sekä mahdollisesti kerätä ideoita omaa 
suunnittelutyötäni varten.

PROJEKTIN ESITTELY

ONIDAE / LOGO

Kuva 1. Onidae-liikemerkki, Serpola 2013



16 17TUTKIMUS JA TAUSTOITUS 4.1 Kohteen ja menetelmän valinta

Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa 
erilaisista kalustepakkausratkaisuista, niihin 
liittyvästä logistiikasta ja kalusteliikkeiden 
näytteillepanosta. Onidae-valaisinten on 
tarkoitus tulla oman verkkokaupan lisäksi 
myös kalusteliikkeisiin myyntiin, joten koin 
hyväksi lähtökohdaksi aloittaa tutkimus 
niistä. Designtuotteita myyvät kalusteliikkeet
ovat tarkkoja valikoimiinsa otettavista 
tuotteista, joten halusin selvittää minkälaisia 
kriteereitä liikkeillä on ja minkälainen 
logistiikka niiden ympärillä toimii. Tämän 
lisäksi koin hyödylliseksi samalla kartoittaa 
mahdollisia kilpailijoita ja pohtia, miten 
niistä voidaan erottautua mahdollisimman 
edustavasti. Halusin myös selvittää, 
minkälaisiin jälleenmyyntiympäristöihin ja 
näytteillepanoihin Onidae-tuotteet tulevat 
mahdollisesti päätymään.
 Tästä lähtökohdasta johtuen päätin 
kysyä yritykseltä, mitkä liikkeet tulisivat 
olemaan mahdollisia asiakkaita tai tulisivat 
ottamaan Onidae-valaisimia myyntiin. 
Yrityksellä olikin jo valmiiksi mietittynä 
muutama liike, joihin valaisimia olisi 
tarkoitus saada myyntiin. Tuntui loogiselta 
aloittaa tutkimus näistä liikkeistä, jotta saisin 
heti kohdennettua tietoa, jota hyödyntää 
suunnittelussa.

Aloitin tutustumalla liikkeisiin ja niiden 
toimintaan verkkosivujen kautta. Valitsin 
liikkeistä kolme, jotka mielestäni edustivat 
jollain tavalla erilaista tai erikoistunutta 
näkökantaa, jotta saisin mahdollisimman 
laajan ja eroavan näkökulman tai mielipiteen 
aiheesta. Valmistelin joitakin alustavia 
kysymyksiä, joita esittää liikkeiden edustajille 
ja aloin ottaa yhteyttä niihin puhelimitse. 
Toivoin pääseväni liikkeisiin paikanpäälle 
tekemään haastatteluita ja mahdollisesti 
ottamaan valokuvia myyntiympäristöistä, 
varastoinnista ja tuotepakkauksista, mutta 
olin myös varautunut tekemään haastattelut 
puhelimitse. Kaikki liikkeet, joihin otin 
yhteyttä, kuitenkin suostuivat haastatteluihin 
myymälöissä ja antoivat myös luvan valo-
kuvaamiseen.

Kuva 2. Kilpailukartoitusta Formverkillä, Merisalo 2013
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Casuarinan blogissa (2013) kuvaillaan liikettä seuraavasti: ”Casuarina on 
Viveka Uusivirran perustama Kampissa sijaitseva modernia skandinaavista 
tyyliä ja vintagekalusteita sekoitteleva liike. Otteemme sisustukseen on 
boheemi ja innovatiivinen.” (Casuarina inspiroi 2013)

Casuarinan valikoima koostuu modernista skandinaavisesta muotoilusta ja 
Aasiasta tuoduista vanhoista esineistä. Valitsin Casuarinan yhdeksi kohteeksi 
sen monipuolisuuden ja -muotoisuuden johdosta: liikkeessä myydään 
tuotteita niin eri kulttuureista kuin ajanjaksoiltakin. Lisäksi minua kiinnosti, 
minkälaisia pakkausratkaisuja vintage-esineissä on käytetty.

Design Forum Finlandin rooli  on määritetty yhdistyksen verkkosivuilla 
(2013) näin: ”Design Forum Finland on suomalaisen muotoilun promootio-
organisaatio.” (Design Forum Finland 2013)

Design Forum Shop on Design Forum Finlandin myymälä. Design District
-verkkosivu (2013) kuvailee liikettä näin: ”Design Forum Finland on 
suomalaisen muotoilun näyteikkuna Helsingin ydinkeskustassa, keskellä 
Designkorttelia. Design Forum Shopissa on myynnissä suomalaista 
muotoilua klassikoista uutuustuotteisiin ja uniikkiesineisiin.” (Design District 
2013)

Design Forum Shop valikoitui yhdeksi kohteista, koska liike keskittyy koti-
maiseen muotoiluun ja kotimaisiin tuotteisiin. Koin, että Design Forum Shop 
voisi olla hyvä kohde kartoittaa kotimaisten tuotteiden pakkausratkaisuja ja 
mahdollisesti kotimaan sisäistä logistiikkaa.

Tutkimukseni otokseksi valikoituivat:

Casuarina

Design Forum 
Shop

TUTKIMUS JA TAUSTOITUS 4.2 Kalusteliikkeet

Formverkin verkkosivuilla (2013) kerrotaan liikkeen historiasta ja toiminnasta 
seuraavaa: ”Formverk Oy on 1990 perustettu perheyritys. Yritys keskittyi 
aluksi pelkästään oman malliston luomiseen ja valmistamiseen. […] 
Olemme erikoituneita huonekaluihin, valaisimiin ja kodin pienesineisiin 
joiden yhteinen nimittäjä on moderni ja ajaton muotoilu. […] Syksyllä 2012 
valikoimamme siirtyi myös verkkokauppaamme.” (Formverk 2013)

Formverk on paitsi kalusteliike, niin myös verkkokauppa ja valmistaja. Siinä 
missä Casuarina valikoitui mukaan valikoimansa laajuuden johdosta, niin 
Formverk valikoitui toimintansa laajuuden johdosta. Formverkillä on laaja 
valikoima myös pienesineitä ja sisustustarvikkeita kalusteiden lisäksi, joten 
koin sen tarjoavan hyvän lähtökohdan perehtyä erilaisiin pakkauksiin kaluste- 
ja sisustusaloilta. Formverk valmistaa myös omaa mallistoaan, joten samalla 
saisin myös valmistajan näkökulman pakkauksiin ja logistiikkaan. Otokseen 
valituista liikkeistä Formverk on myös ainoa, jolla on verkkomyyntiä. Voisin 
perehtyä siihenkin liittyviin tekijöihin, koska Onidae-valaisimet tulevat 
myyntiin omaan verkkokauppaansa.

Formverk

Sovin liikkeiden kanssa tapaamisajat ja viimeistelin kysymykset aiheista, 
joista halusin kysyä. Kysymykset olivat pääosin jokseenkin suuntaa-antavia, 
sillä arvelin, että minulla ei ehkä ole alasta kuin pinnallinen käsitys ja uusia 
kysymyksiä tulisi heräämään oikeassa ympäristössä. Haastatteluihin varauduin 
muistiinpanovälineillä ja kameralla.



20 21TUTKIMUS JA TAUSTOITUS 4.3 Tavoitteet

Haastatteluissa pyrin selvittämään 
minkälaisia varastointitiloja ja -ratkaisuja 
kalusteliikkeillä on ja minkälaisia logistisia 
ketjuja liikkeiden tuotteet kulkevat, sekä 
mikä pakkausten rooli on myymälän 
näytteillepanossa, minkälaisena myymälän 
henkilökunta pitää pakkauksen osuutta 
tuotteessa ja mitä asioita henkilökunta 
pitää pakkauksissa hyvinä ja huonoina 
ominaisuuksina.
 Tavoitteena oli kerätä tietoa, joka 
auttaisi logistisesti tehokkaan pakkauksen 
suunnittelussa. Helsingin ydinkeskustan 
alueella sijaitsevien designmyymälöiden 
liiketilojen varastointimahdollisuuksien 
uskoin olevan rajalliset, joten halusin myös 
tietoa, josta olisi hyötyä suunniteltaessa 
käytännöllisesti varastoitavaa pakkausta.
 Koska pakkaukset ovat myymälä-
markkinoinnissa merkittävä tekijä, halusin 
myös tutustua ympäristöihin, joihin tuotteet
tulevat esille. Pakkausten on oltava jälleen-
myyntiympäristöihinsä soveltuvia, mutta 
niiden on kuitenkin erottauduttava riittävästi 
kilpailevista tuotteista, joten tulisin samalla 
tekemään kilpailukartoitusta.

Designmyymälät ovat tarkkoja valikoimiinsa 
otettavista tuotteista, joten halusin myös 
kerätä mielipiteitä hyvistä ja huonoista 
pakkausratkaisuista henkilökunnalta, joka
tuotteiden ja pakkausten kanssa on tiiviisti 
tekemisissä. Huonojen kokemusten 
kerääminen on tärkeää, jotta pystyn 
välttämään mahdollisia yleisiä ongelmia. 
Hyvistä kokemuksista kerättyä tietoa 
hyödyntämällä on mahdollista suunnitella 
paremmin kohdennettu tuote, mikä voi
helpottaa valaisinsarjan valikoimiin 
päätymistä ja helpottaa myyntiä.

Pyrin kirjaamaan haastateltavien näkemykset 
ylös ja valokuvaamaan sekä liikkeiden tiloja, 
että mahdollisia esimerkkituotteita, mikäli 
sellaisia tulisi nousemaan esille.

Kuva 4. Design Forum Shopin myymälätilat, Valonen, L. 2013

Kuva 5. Formverkin myymälätilat, Merisalo 2013

Kuva 3. Casuarinan myymälätilat, Casuarina 2013
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Logistiikka ja varastointi

Casuarinan myymälän yhteydessä on pieni varastotila, jota käytetään lähinnä 
tilapäisvarastointiin. Casuarina ei varsinaisesti varastoi valikoimansa tuotteita, 
vaan myymälätilaa käytetään enemmänkin showroom -tyyppisesti ja tuotteet 
tilataan valmistajilta, kun asiakas tekee ostopäätöksen. Liikkeessä on esillä 
mallikappaleet tuotteista. Liikkeeseen toimitetut tuotteet puretaan valmistajan 
pakkauksista ja pakkausmateriaalit toimitetaan kierrätyspisteeseen. Asiakkaan
tilatessa tuotteen Casuarina tilaa sen valmistajalta, tuote toimitetaan 
liikkeeseen, josta se toimitetaan eteenpäin asiakkaalle, tai sitten asiakas itse
noutaa tuotteen. Näissä tapauksissa asiakas saa tuotteen valmistajan alku-
peräispakkauksessa, mikäli se on sellaisessa toimitettu. Casuarina on 
tekemisissä useiden eri huolitsijoiden kanssa tavarankuljetuksissa. Casuarina 
myy myös vintagekalusteita, jotka tulevat meriteitse Pekingistä. Vanhat 
kalusteet yleensä toimitetaan aaltopahviin pakattuna. Tuotteet eivät ole 
varsinaisissa pakkauksissa vaan aaltopahviin käärittynä. (Uusivirta 2013)

Casuarina

Fredrikinkatu 30
00120 Helsinki

Verkkokauppaa Casuarinalla ei ole, mutta tuotteet ovat tilattavissa myös sähkö-
postitse. Casuarina tarjoaa asiakkailleen myös kotiinkuljetuspalvelua. 
Kuljetuksissa tuotteet toimitetaan asiakkaalle alkuperäispakkauksessa, jos 
ne ovat saapuneet suoraan valmistajalta. Liikkeestä suoraan toimitettavat 
tuotteet, kuten esimerkiksi vintagekalusteet pakataan henkilökunnan toimesta 
liikkeessä kuplamuoviin käärimällä. Uusivirran mielestä aaltopahvi on kupla-
muovia parempi pakkausmateriaali, mutta Casuarinalla ei ole käytössään 
pakkausvalmistajan palveluita. (Uusivirta 2013)

TUTKIMUS JA TAUSTOITUS

15. 02. 2013
10.00-10.30

Haastateltu:
Markus Uusivirta

4.4 Tulokset

4.4.1

Myymälänäytteillepano

Myymälässä on esillä näytekappaleet myytävistä tuotteista. Pakkauksia ei 
varsinaisesti ole esillä lukuun ottamatta muutamia pientuotteita, kuten 
kuulokkeita, jotka ovat edelleen alkuperäispakkauksessaan. Muut pakkaukset 
ovat hävitetty myymälään purettaessa.

Pakkaukset

Uusivirta koki valmistajilta tulevat pakkaukset hyviksi ja tarkkaan mietityiksi.
Erityisesti italialaisten valmistajien pakkaukset olivat hänen mielestään 
pitkälle kehiteltyjä ja hyviä. Kiinasta tulevat tuotteet olivat myös riittävän 
hyvin suojattuja, eikä Uusivirta osannut sanoa erityisempiä ongelmia 
kuljetuksessa tai Casuarinaan tulevissa tuotteissa ylipäänsä. Tärkeimmäksi 
pakkauksen tarkoitukseksi Uusivirta koki tuotteen suojauksen ja piti pakkaus-
tyynyjä erittäin hyvänä tapana suojata tuote. (Uusivirta 2013)

Kuva 6. Casuarinan varastotiloja, Merisalo 2013



24 25

Logistiikka ja varastointi

Design Forum Shopin myymälän yhteydessä on kaksi erillistä varastotilaa, 
joissa varastoidaan pienesineitä pakkauksissaan. Suurempikokoisista 
tuotteista, kuten tuoleista ja pöydistä Design Forum Shopilla on myymälässään 
vain mallikappaleet, tuotteet tilataan toimittajilta asiakkaan tilauksesta. Pien-
tavaraa on pakkauksissaan myös jonkin verran esillä myymälässä. 
Pienemmistäkin esineistä on pääsääntöisesti myös mallikappaleet esillä 
myymälässä. Ostopäätöksen tehnyt asiakas ottaa hyllystä tuotteen 
pakkauksessaan ja hyllyjä täytetään tarvittaessa. Mallikappaleiden pakkaukset 
yleensä säästetään varastossa ja ne käytetään uudestaan tarvittaessa, 
esimerkiksi myytäessä viimeinen kappale tuotteesta. Jotkin tuotteet ovat esillä 
myymälässä ilman pakkausta, mutta pakkaukset ovat varastossa, ja pakataan 
takaisin niihin kun asiakas ostaa tuotteen. Tällaisissa tapauksissa tuotteiden 
pakkaukset on koettu jälleenmyyntiympäristöön sopimattomiksi, joko liikaa 
tilaa vievinä tai epäesteettisinä.
 Tuotetilauksista vastaa ensin tuotetiimi, joka valitsee valikoimaan 
otettavat tuotteet. Kun tuotteiden valikoimasta on päätetty, kuka tahansa 
henkilökunnasta voi tarvittaessa tilata lisää tuotteita myymälään. Design 
Forum Shopilla ei ole omaa sopimusta minkään kuljetusyhtiön tai -toimijan 
kanssa. Myymälään tuotteet toimitetaan riippuen tuotetoimittajien kuljetus-
sopimuksista esimerkiksi Itellan, Matkahuollon tai kuljetusyhtiöiden kautta. 
Tavarantoimittajat vastaavat kuljetuksista. (Kulju & Taljavaara 2013)
 

Design Forum Shopilla ei ole verkkomyyntiä, mutta sellainen on suunnitteilla 
ja valmiudet siihen ovat olemassa. Verkkomyynnin puutteesta johtuen Design
Forum Shop ei yleensä lähetä tuotteitaan asiakkaille, vaan asiakkaat noutavat 
itse tilauksensa myymälästä. Jonkin verran kuitenkin esimerkiksi pienempiä 
tuotteita Design Forum Shop on lähettänyt postitse. Kotimaahan postitse 
lähetetään postiennakolla, mutta ulkomaille Design Forum Shop ei toimita 
laisinkaan. Postitse toimitettavissa lähetyksissä pyritään käyttämään alku-
peräispakkauksia, jotka yleensä kääritään joko aaltopahviin, kuplamuoviin tai 
voimapaperiin. Joskus käytetään myös muiden tuotteiden pakkauksia, joita on
jäänyt käyttämättä. Usein pakkauksiin joudutaan lisäämään ylimääräistä 
täytettä. Joskus tuotteilla ei ole alkuperäispakkausta lainkaan. 
Pakkauksettomat tuotteet ovat usein lasi- tai keramiikkaesineitä, jotka on 
myymälään toimitettu käärittynä esimerkiksi paperiin. (Taljavaara 2013)

Design Forum Shop

Erottajankatu 7
00130 Helsinki

TUTKIMUS JA TAUSTOITUS

18.02.2013
11.00-12.30

Haastatellut:
Veera Kulju, myymälänhoitaja
Eija Taljavaara, myyntikoordinaattori

4.4 Tulokset

Myymälänäytteillepano

Design Forum Shopin valikoima on kasvanut, erilaisia tuotteita on enemmän ja
volyymit ovat lisääntyneet. Tästä johtuen myymälävarastointia on myös 
kasvatettu ja kasvatetaan edelleen. Käytännössä myymälävarastoinnin kasvu 
tarkoittaa myös pakkausten määrän lisääntymistä myymäläympäristössä. 
Kuljun ja Taljavaaran kummankin mielestä pakattujen tuotteiden esilläpito 
helpottaa sekä asiakasta, että myyjää. Asiakas voi mallikappaleiden perusteella 
valita haluamansa tuotteen ja ottaa sen pakkauksessa helposti mukaansa.
Pakkausten tarjoama informaatio koettiin myös tärkeäksi, kun asiakas voi 
lukea pakkauksesta itse esimerkiksi tuotteen ja suunnittelijan tiedot, niin 
myyjää ei välttämättä tarvita mukaan valintatilanteeseen. (Kulju & Taljavaara 
2013)

4.4.2
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Pakkaukset

Design Forum Shop pakkaa tai ainakin jollain tavalla suojaa aina jokaisen 
ostoksen, esimerkiksi silkkipaperiin käärimällä. Valmiiksi pakkauksessa olevat
tuotteet eivät tarvitse sitä, joten myyjän työ nopeutuu ja helpottuu kassalla, 
jossa pakkaaminen muutoin tapahtuu. Kulju ei kokenut pakkausten 
varsinaisesti tarjoavan tuotteille muuta lisäarvoa, vaan pikemminkin koki 
pakkausten saattavan alentaa tuotteiden arvoa. Kulju uskoi pakkausten 
helpottavan asiakkaan ostopäätöstä erityisesti hinnaltaan halvempien 
tuotteiden kohdalla. Kalliimmissa tuotteissa Kulju epäili asiakkaan kokevat 
tuotteen vähemmän arvokkaaksi, jos tuote on pakkauksessaan. Kysyin Kuljulta 
minkälaisen pakkauksen hän voisi kuvitella antavan tuotteelle jonkinlaista lisä-
arvoa ja hänen mielestään kokeellisemmat pakkausratkaisut voisivat olla 
sellaisia. Pakkausten tulisi olla paremmin sidottu tuotteeseen jollain tavalla, 
eikä toimia vain kuljetussuojana. Esimerkkinä Kulju käytti pöytää joka olisi 
kääritty pöytäliinaan. Konkreettisemman esimerkin Kulju näytti Design 
Forum Shopin valikoimasta; keramiikkaa, joka toimitetaan pakkauksettomana 
voitaisiin kääriä kankaaseen japanilaiseen tyyliin.
 Mitään erityisiä ongelmia, joita pakkauksissa esiintyisi Kulju ei 
osannut eritellä, suurin ongelma oli nimenomaan lasi- ja keramiikkatuotteiden 
pakkauksettomuus. Särkyvät tuotteet tarvitsisivat suojaavaa pakkausta, mutta 
monet tuotteet ovat uniikkikappaleita, joten standardoitua pakkausta voisi olla
vaikea soveltaa ja yksittäisten pakkausten teettäminen olla liian kallista. 
Hyvistä pakkauksista Kulju käytti esimerkkinä Muuton valaisinten pakkauksia. 
 Taljavaaralle tärkeimpiä pakkauksen ominaisuuksia olivat suojaavuus, 
edullisuus ja järkevyys, esimerkiksi logistiikan näkökulmasta. Kuljun mielestä 
tärkeitä ominaisuuksia olivat lisäksi tuotteen asettelu pakkauksessa, mietityt 
ratkaisut esimerkiksi avaamisen ja käytettävyyden suhteen ja pakkaus-
materiaalien ekologisuus. Tärkeinä ominaisuuksina pidettiin myös tuotteen 
ja pakkauksen välistä kokonaisuutta, viestivyyttä ja laadukkuuden tunnetta. 
Materiaaleista Kulju piti aaltopahvia erittäin hyvänä, muovia (esimerkiksi 
läpinäkyvät pakkaukset) erittäin huonona. Pakkauksilta toivottiin myös tuote-
kuvia, erityisesti tuotteen ollessa uusi innovatiivinen tuote, jolloin on tärkeää,
että asiakas näkee heti mihin tarkoitukseen tuote on ja miten sitä käytetään. 
Myös erilaisten värivaihtoehtojen viestintää pakkauksessa toivottiin 
selkeämmäksi. Myyvyyden kannalta tärkeimmäksi koettiin pakkauksen 
informatiivisuus. (Kulju 2013)

Design Forum Shop

Kuva 7. Design Forum Shopin varastotiloja, Merisalo 2013



28 294.4 Tulokset

Logistiikka ja varastointi

Formverkin myymälässä on kaksi erillistä varastotilaa, joista toinen on 
suurempikokoisille tuotteille, kuten hyllyille, tuoleille ja kaapeille tarkoitettu. 
Samassa tilassa toimii myös kyseisten tuotteiden lähettämö. Tilatut tuotteet 
pyritään lähettämään samoissa pakkauksissa, joissa ne ovat myymälään 
saapuneet. Tuotteita pakataan uudestaan, jos alkuperäinen pakkaus on 
vaurioitunut tai jos pakkauksessa on tuotetta useampi kappale, mutta asiakas 
tilaa vain yhden. Näitä tapauksia varten varastosta löytyy valmiiksi koottuja 
läppälaatikoita eri kokoisina. Tuotteet ovat varastoitu pakkauksissaan, ja ne 
ovat useimmiten yksittäispakattuja kuljetuslaatikoita. (Wikström 2013)
 Logistiikasta vastaa Bring, jolle on myös ulkoistettu tuotteiden muu 
varastointi ja toimitus. Formverk ottaa tilauksia vastaan myymälässä ja verkko-
kaupassa, joista tilaus välitetään Bringille, joka kerää tilatut tuotteet varastosta 
ja kuljettaa asiakkaalle. Sopimukseen kuuluu myös kotiinkuljetus- ja kokoon-
panopalvelut. Formverkin valikoimasta on osa tuotteista kiinteässä varastossa 
ja osa toimitetaan tilattaessa. Monet Formverkin tuotteista on mahdollista 
tilata esimerkiksi eri värivaihtoehdoilla, jolloin alihankkija varastoi mm. 
runkoja ja osia, jotka kootaan asiakkaan tilauksen mukaan ja kuljetetaan 
Bringin kautta asiakkaalle. Formverkin omat tuotteet pakataan joko 
myymälässä tai alihankkijan toimesta. (Wikström 2013)
 Formverkin lisäpalveluihin kuuluu myös kokoonpano, jolloin 
tuotteiden toimituksen mukana tulee yksi tai useampia työntekijöitä, jotka 
kantavat tuotteet sisään, purkavat ne, kokoavat, asettelevat ja vievät roskat 
ja pakkausmateriaalit mennessään pois. Tästä on asiakkaalle erityistä hyötyä 
esimerkiksi uusittaessa kokonaista toimistoa. Näin varmistetaan, että tuotteet 
tulevat varmasti koottua hyvin ja oikein. (Wikström 2013)
 Toinen varastotila on pientavaroille. Pientavaravarastosta tuotteita 
joko lähetetään asiakkaille Bringin lähettipalvelun tai Itellan kautta. Niillä 
myös täydennetään myymälän hyllyjä. Pientavaravaraston yhteydessä toimii 
myös lähettämö ja kasaamo, jossa yksi työntekijä vastaa logistiikasta ja 
tarvittaessa tuotteiden kokoamisesta, mikäli ne on alihankkijalta toimitettu 
osissa. Logistiikasta vastaava henkilö ei valitettavasti ollut tavattavissa 
haastattelua tehdessä. (Wikström 2013)

Formverk

Annankatu 5
00120 Helsinki

Haastatellut:
Mirva Savikko, myymäläpäällikkö
Saija Vihervaara, projektipäällikkö
Kenneth Wikström, suunnittelija/osaomistaja10. 01. 2013

11.00-13.00

Formverkin varsinainen myymälätila toimii myös osittaisena varastona. 
Useimmista tuotteista on esillä mallikappaleet hyllyissä ja hyllyt on
suunniteltu siten, että niissä voidaan myös varastoida tuotteita. Mallikappaleita 
asiakas voi katsella ja tutkia ja tehtyään ostopäätöksen voi asiakas tai myyjä 
ottaa pakatun tuotteen joko hyllyn päältä tai sen alta. Formverk käyttää noin 
95% originaaleista pakkauksista. Myymälän pienemmät tuotteet lähetetään ja
myydään aina alkuperäisissä pakkauksissaan muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta. Tämänlaisia poikkeuksia ovat esimerkiksi se, kun tuotteesta ei ole 
jäljellä kuin mallikappale, jonka pakkaus on hävitetty tai se, kun asiakas haluaa 
tuotteen ilman pakkausta sen tullessa esimerkiksi lahjaksi. (Wikström 2013)
 Itellan tai Bringin kautta lähetettävät verkkokaupasta tilatut tuotteet 
lähetetään niin, että tuotepakkaus joko kääritään pakkauskalvoon, kartonkiin 
tai aaltopahviin, johon tarvittavat toimitustiedot merkitään. Tällä tavalla 
toimitaan, jotta asiakas saa tuotteensa pakkauksineen koskemattomana. 
Pakkauksia käsitellään osana tuotetta, joten sekin pyritään saamaan asiakkaalle 
mahdollisimman alkuperäisessä muodossa. Formverkin henkilökunnan mukaan 
asiakkaat myös haluavat usein säästää tuotteiden pakkauksia. (Wikström 2013)

Verkkokauppaa varten Formverkille on tulossa omat postitus-/kuljetus-
pakkauksensa, joita tulee erikokoisina moduulin laskettuina pakkauksina, 
joissa on otettu erityisesti esimerkiksi Itellan vaatimukset huomioon, mutta 
niitä ei vielä myymälässä ollut. (Wikström 2013)

TUTKIMUS JA TAUSTOITUS

4.4.3
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Ongelmakohdiksi kalustepakkausten logistiikassa Formverkillä on koettu se, 
että toisinaan alihankkijat ovat alipakanneet lähetettäviä tuotteita. Lavatuista 
toimituksista on saattanut puuttua esimerkiksi kulmasuojia tai tuotteita ei ole
muuten suojattu riittävästi, jolloin ne ovat rikkoutuneet kuljetuksessa. Toinen
ongelma liittyy myös tuotteiden rikkoutumiseen kuljetuksen ja varastoinnin 
aikana, mutta ei välttämättä johdu alipakkaamisesta. Wikströmin mukaan
monet tuotteiden rikkoutumiset johtuvat käsittelyvirheistä tai välin-
pitämättömyydestä huolitsijan toimesta. Kuljetuksissa joidenkin lähetysten 
päälle on kuormattu muita lähetyksiä, vaikka se olisi lapuin merkattu 
kielletyksi, jolloin tuotteet ovat rikkoutuneet painon alla. Tuotteiden 
varomaton käsittely purettaessa, varastoitaessa ja lastattaessa on myös 
aiheuttanut rikkoutumisia. Wikström uskoo ongelman johtuvan siitä, että 
terminaalihenkilökunta ei pelkistä lähetyslaatikoista ymmärrä, kuinka arvokas 
lähetyksen sisältö on, eikä käsittele sitä sen mukaisesti. (Wikström 2013)
 Ongelmallisimpia pakkausmateriaaleja ovat olleet kartonki ja aalto-
pahvi. Tuotteiden suojana kuljetuksessa parhaaksi materiaaliksi oli koettu 
puulaatikot. Toinen kuljetussuojaominaisuuksiltaan hyvä materiaali oli 
yllättäen läpinäkyvät muovit ja kalvot, joihin on pakattu mm. tuoleja ja sohvia.
Vaikka nämä materiaalit lähinnä suojaavat tuotetta lialta, niin niiden 
rikkoutumista varastoinnin ja kuljetuksen aikana tapahtuu huomattavasti 
vähemmän. Omien logistiikan alan kokemusteni mukaan työntekijät tosiaan 
usein käsittelevät tuotteita huomattavasti varovaisemmin silloin, kun tuote on
kuljetuksenkin aikana nähtävissä. Tuntemattoman tuotteen sisältävä 
merkkaamaton laatikko saattaa helposti saada paljon kovakouraisempaa 
käsittelyä.
 Käsittelyvirheistä johtuvat rikkoutumiset on koettu jossain määrin 
kotimaiseksi ongelmaksi, esimerkiksi Italiasta alihankkijan toimittamat 
tuotteet ovat saapuneet Suomeen ehjinä, mutta huolitsijalta asiakkaalle 
rikkinäisinä. (Wikström 2013)

TUTKIMUS JA TAUSTOITUS

Myymälänäytteillepano

Myymälän hyllyjen toimiessa myös varastointitilana myymälän puolella 
näytteillepano koostuu sekä esilläolevista mallikappaleista että varastoiduista 
pakkauksista. Myös pakkauksilla on merkittävä osa myyntiympäristöstä. Tuote-
pakkausten tärkeimmäksi ominaisuudeksi koko haastateltu henkilökunta koki
tuotteiden suojaamisen, mutta myös pakkausten ulkoasu ja rakenteiden 
toimivuus koettiin erittäin tärkeäksi. Wikström pitää hyvänä kaluste-
pakkauksena sellaista, joka on tarkkaan mietitty kaikilta osa-alueiltaan. 
Keskustelumme haarautui myös elektroniikan tuotteisiin, joita on myös 
joitakin Formverkin valikoimissa ja Wikström käytti Applen pakkauksia 
esimerkkinä hyvästä pakkauksesta. Wikströmin mielestä paras pakkaus syntyy, 
kun se suunnitellaan tuotteen kanssa samanaikaisesti, optimitilanteessa myös
saman suunnitteluryhmän toimesta. Hyvän pakkauksen merkkinä Wikström 
piti muun muassa sitä, että tuote on aseteltu pakkaukseen harkitusti. Muita 
hyvän pakkauksen ominaisuuksia Wikströmin mielestä oli myös se, että tuote
on jotenkin nähtävissä, esimerkiksi läpinäkyvän pakkausmateriaalin tai 
pakkauksessa olevan ikkunan avulla. Tämä auttaa myös näytteillepanossa 
myynnin kannalta, kun erillisiä mallikappaleita ei tarvita ja tuote on asiakkaan 
nähtävillä vielä pakkauksessakin ollessaan. Wikström pitää pakkausta tärkeänä
osana tuotetta, ja sellaisina niitä Formverkillä kohdellaankin, mikä oli pakkaus-
muotoilijan näkökulmasta ilahduttavaa huomata. (Wikström 2013)

Vihervaaran ja Savikon mielestä myyntipakkausten tyylikkyys oli myös erittäin 
tärkeää, ja niiden pitäisikin olla sen näköisiä, että niitä voi olla esillä design-
myymälässä. Tärkeäksi koettiin viesti siitä, mitä pakkaus sisältää, mutta tapa 
sen viestimiseen koettiin jokseenkin ristiriitaisesti. Savikko toivoi, että
tuotteesta ei välttämättä tarvitsisi olla kuvaa pakkauksessa, mutta Vihervaaran 
mielestä tuote saisi olla kuvattuna, kuitenkin mieluiten vaikka pakkauksen 
takana. Toisto ja kaikkien osien ja toimintojen esittäminen koettiin epä-
miellyttäväksi. Vihervaaran ja Savikon mukaan tuote pitäisi voida olla jollain 
muullakin tavalla esitettävissä kuin vain näyttämällä sen kuva, samoin laatu. 
(Savikko & Vihervaara 2013) 

Logistiikka ja varastointi
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Laadun edustajina pidettiin esimerkiksi hyviä pakkausrakenteita, yksin-
kertaisuutta ja materiaalivalintoja, kuten esimerkiksi sitä, että pakkauksen 
sisältämät osat on pakattu kankaaseen muovipussin sijaan. Yleisesti 
pakkausten toivottiin viestivän laatua, tyyliä ja arvokkuutta. Esimerkkinä 
hyvistä pakkauksista koko henkilökunta piti Muuton valaisinpakkauksia, 
joissa koettiin olevan yksinkertainen ja tyylikäs ulkoasu, toimivat ratkaisut 
rakenteessa ja tarkkaan harkittu tuotteen ja sen osien sijoittelu pakkauksen 
sisällä. (Savikko & Vihervaara 2013)
 Pakkausten ulkoasut koettiin tyylikkäiksi ja kotimaisuutta viestiviksi, 
mikäli ne olivat yksinkertaistettuja. Itselläni oli ennakkoluulo, että ruskea 
aaltopahvi miellettäisiin halvan näköiseksi ja että se herättäisi liikaa mielikuvia 
Ikeasta, mutta näin ei ollut. Savikko piti aaltopahvin ruskeaa väriä kauniina ja
suomalaisuutta viestivänä. Yleisesti ruskean aaltopahvin käyttö koettiin koti-
maiseksi tyyliksi. (Savikko 2013)
 Ongelmallisena tuotepakkauksissa Savikko piti sitä, jos pakkaus 
koostuu monesta osasta, tai se sisältää useita erilaisia sisäosia. Usein asiakkaille 
täytyy esitellä tuotteita ja pakkaus saattaa olla liian vaikea avata, purkaa tai
koota uudelleen, mikäli se sisältää liikaa osia. Pakkausten tulisi Savikon 
mielestä olla riittävän helppoja avata ja tuotteen olla aseteltu siten, että sen voi 
nähdä vaikka purkamattakin pakkausta. Tällöin myös pakkaukset pysyisivät 
koskemattomana, tai mahdollisimman vähän koskettuna. (Savikko 2013)
 
Koin tämän ehkä koko vierailun kiinnostavimpana näkökulmana. Usein 
pakkausta suunnitellessa tulee ajateltua lähinnä loppukäyttäjää, logistisia 
ominaisuuksia ja tuotteen tarpeita, mutta tällainen välivaihe saattaa jäädä
huomioimatta. Pakkaus on osa myyntitilannetta, ja tärkeä sellainen. Lopulta
kuitenkin myyjä saattaa olla se, joka käyttäjän vakuuttaa tekemään osto-
päätöksen, pakkauksen avustuksella. Pakkauksen toimivuus myynti- ja esittely-
tilanteessa on näkökanta, joka lopullisessa tuotteessa on otettava huomioon.

TUTKIMUS JA TAUSTOITUS 4.4 Tulokset

Minut otettiin erittäin lämpimästi vastaan
kaikissa kohteissa, joissa kävin haastatteluja 
tekemässä. Kaikki haastateltavat vastasivat 
kysymyksiini avoimesti ja laajasti. Koin 
haastattelut erittäin hyödylliseksi ja 
hyväksi lähtökohdaksi suunnittelutyölle. 
Haastatteluissa nousi esille useita asioita, 
joita en usko, että olisin ymmärtänytkään 
ottaa huomioon ilman haastateltavien näkö-
kulmia. Vaikka kolmen kohteen otos ei 
olekaan kovin laaja, sain silti paljon tietoa ja 
hyödynnettäviä näkemyksiä.

Uskon keränneeni riittävästi aineistoa 
ryhtyäkseni suunnittelutyöhön. Esille 
nousseita ongelmia ja mahdollisuuksia on
riittävästi ratkaistavaksi ja vaikka osa niistä
saattaakin olla ristiriitaista, niin pakkauksen 
suunnittelu on usein kompromissien 
tekemistä. Kaikkia ongelmia ei välttämättä 
pysty ratkaisemaan, eikä kaikkia 
mahdollisuuksia hyödyntämään. Saamastani 
aineistosta pystyisin kuitenkin rajaamaan 
niitä ongelmia ja mahdollisuuksia, joihin voin 
mahdollisesti vaikuttaa.

Kuva 8. Formverkin varastotiloja, Merisalo 2013

Kuva 9. Haastattelumuistiinpanoja, Merisalo 2013
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Haastatteluissa nousi esille joitakin asioita, jotka olivat kaikille liikkeille yhteisiä ja joitakin, 
jotka olivat enemmän myymäläkohtaisia. Esimerkiksi Casuarinan tapauksessa pakkauksilla 
ei juurikaan ole minkäänlaista roolia myymäläympäristössä ja ne toimivat enemmänkin vain 
logistiikan välineenä, kun taas Formverkillä pakkaukset käsitettiin merkittäväksi osaksi 
tuotetta. Haastatteluista pyrin keräämään koosteen pääasioista, joita hyvältä pakkaukselta 
odotetaan näissä liikkeissä ja täten niiden edustamilla markkinoilla.

Varastointi saattaa myös olla kokonaan
ulkoistettu. Pakkausta suunniteltaessa on
otettava kaikki nämä vaihtoehdot huomioon.
Pakkausten olisi sovelluttava myös myymälä-
ympäristössä varastointiin. Tämän asettamia 
vaatimuksia ovat esimerkiksi kokotekijät ja 
pakkauksen ulkonäkö, jonka on sovelluttava 
myymälätilaan. 
 Kalusteliikkeiden yleinen käytäntö
on, että tuotteista pidetään vain malli-
kappaleet näytteillä ja muuten tuote on 
varastoituna. Myytäessä mallikappale olisi
pakkauksen oltava myös helposti uudelleen-
pakattavissa. Uudelleenpakattavuuden 
vaatimus nousee esille myös niissä 
tapauksissa, joissa tuote puretaan 
pakkauksesta käyttäjälle esittelyä varten. 
Näitä tilanteita varten pakkauksen olisi 
oltava helposti avattavissa ja suljettavissa. 
Esittelytilanteissa pakkausten pitäisi myös 
esittää tuote mahdollisimman edustavasti.

Pakkausten on luonnollisesti täytettävä niille 
asetetut perusoletukset; markkinoida tuotetta 
ja tarjota siitä informaatiota, suojata tuotetta
riittävästi ja toimittava mahdollisimman 
tehokkaasti logistiikassa. Nämä tekijät on
tietysti otettava huomioon jokaista pakkausta 
suunniteltaessa ja ovat sellaisenaan 
pakkaussuunnittelussa itsestäänselvyyksiä.
 Tarkennettuja tekijöitä tässä 
kyseisessä tapauksessa ovat logistiikan
lisäksi myös vähäisten varastointi-
mahdollisuuksien asettamat vaatimukset. 
Tämä koskee paitsi pakkauksissaan 
varastoitavia tuotteita, niin myös pelkkiä 
pakkauksia, jos tuote on asetettu esille malli-
kappaleena ja pakkaus säästetty. Tapauksissa, 
joissa pakkaus hävitetään myymälään 
tuotaessa, on pakkausmateriaalien oltava 
helposti hävitettävissä.
 Osa tuotteista varastoidaan erillisissä 
varastotiloissa ja osa myymälävarastoituna.

TUTKIMUS JA TAUSTOITUS 4.5 Johtopäätökset

Pakkauksen käytettävyyden toivotaan 
toimivan niin loppukäyttäjän näkökulmasta 
kuin myös edellä kuvatun myyntitilanteen 
kannalta. Pakkausten haluttiin viestivän 
laatua, ja yhdeksi laadukkuuden merkeistä 
koettiin pakkauksen rakenteet, tuotteen 
asettelu pakkauksessa sekä pakkauksen ja 
tuotteen välinen kokonaisuus. 
 Laadukkuudeksi pakkauksen näkö-
kulmasta koettiin se, että esimerkiksi juuri 
esittelytilanteessa pakkaus on helppo avata, 
sulkea ja tuotetta on helppo esitellä. Tämä 
toteutuu esimerkiksi silloin, kun pakkaus ei
sisällä liikaa sisäosia. Yksinkertaisten 
rakenteiden lisäksi laadukkuutta viestiviksi 
tekijöiksi koettiin myös materiaalivalinnat. 
 Pakkauksen viestivyys koettiin 
tärkeäksi paitsi laadusta, niin myös itse 
tuotteesta, tuotteen käytöstä, esimerkiksi 
värivaihtoehdoista ja muusta informaatiosta. 
Tuotteen toivottiin olevan jollain tavalla 
näkyvissä, joko niin, että pakkaus on läpi-
näkyvää materiaalia, pakkauksessa olevan 
ikkunan kautta tai pakkauksessa olevista 
kuvista. Kuvien käyttö pakkauksissa koettiin
ristiriitaisesti. Toisaalta kuvien tuoma 

informaatio koettiin tärkeäksi, mutta myös
laadukkuuden tuntua laskevaksi tekijäksi. 
Tuotekuvien toivottiin olevan sijoitettu 
pakkauksen taakse ja toiston olevan 
mahdollisimman vähäistä tai täysin 
olematonta.
 Pakkauksen tehokkuuden 
logistiikassa toivottiin toteutuvan myymälään 
tulevien kuljetusten lisäksi myös myymälästä 
postitse lähtevissä toimituksissa. Pakkausten 
toivottiin olevan logistisesti tehokkaita tilan-
säästön ja edullisuuden kannalta. Muiksi 
pakkauksen tärkeiksi ominaisuuksiksi 
kaikissa haastatteluissa nousi ekologisuus.
 Materiaaleista hyviksi koettiin 
kuljetuksissa puu suojaavuutensa vuoksi ja 
muovikalvot tuotteen näkyvyyden vuoksi. 
Myymälätiloissa hyvinä pakkausmateriaaleina
pidettiin aaltopahvia. Erityisesti ruskea aalto-
pahvi koettiin kotimaisuutta ja laadukkuutta 
viestiväksi. Huonoiksi materiaaleiksi koettiin
muovi, epäekologisuuden ja -esteettisyyden 
vuoksi ja kartonki sen suojaominaisuuksien 
riittämättömyyden vuoksi. Kuljetuksissa oli
myös koettu aaltopahvi toisinaan 
riittämättömäksi suojaksi.
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Haastatteluissa selvitin myös liikkeiden logistisia ketjuja, joista tein kuvalliset esitykset 
haastatteluiden perusteella. Pyrin samalla muodostamaan käsitystä siitä, minkälaisia logistisia 
ketjuja Onidae-valaisimet tulisivat kulkemaan. Tämä auttoi kartoittamaan erilaisia huomioon
otettavia seikkoja pakkausten logististen ominaisuuksien suhteen. Haastatteluista sain hyvää ja 
laajaa aineistoa erityisesti jälleenmyyntiympäristöjen näkökulmasta, mutta logistiikan näkö-
kulma jäi vielä vähän rajalliseksi. Päätimme kuitenkin asiakasyrityksen kanssa, että aloittaisin
suunnittelun jo näillä lähtökohdilla ja -tiedoilla ja että logistisia ominaisuuksia tutkittaisiin 
vielä tarkemmin, kun joitain pakkauskonsepteja olisi jo valmiina.

TUTKIMUS JA TAUSTOITUS 4.6 Logistiset ketjut

Kuva 10. Esimerkki logististen ketjujen kaaviosta. Piirretty Formverkillä tehtyjen haastatteluiden perusteella, 
Merisalo 2013

Kuva 11. Arvio Onidae-tuotteiden ja pakkausten mahdollisista logistisista ketjuista, Merisalo 2013
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Kuva 12. &Bros.: Compleated X Illustrated Lampshades,  kuvittajien töillä painettuja varjostimia, &Bros. 2013 Kuva 14. Muuto: E27, valaisimia, joita varastoidaan myös myymälöissä pakkauksineen, Merisalo 2013

Kuva 15. Muuton pakkaukset nousivat haastatteluissa esille useaan kertaan esimerkkinä hyvästä 
pakkauksesta,  Merisalo 2013

Kuva 13. &Bros.: Compleated X Illustrated Lampshades, pakkaukset, Merisalo 2013
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Saatuani taustatutkimuksella kerättyä käyttö-
kelpoista aineistoa suunnittelua varten, 
seuraavaksi sitä olisi sovellettava pakattavat 
tuotteet huomioiden. Tuotteiden suhteen 
prosessin aikana oli kuitenkin noussut 
joitakin vaikeuksia. Minun oli alun perin 
tarkoitus saada tuotteista prototyypit 
käyttööni pakkausten suunnittelua varten,
mutta valaisinten prototyyppien 
valmistuksessa on ilmennyt jatkuvasti 
vaikeuksia. Tuotteiden tietyt osat ovat olleet 
joko liian vaikeita tai kalliita valmistaa ja 
tuotteisiin on jouduttu tekemään useita 

muutoksia. Prototyyppien saaminen on 
samalla viivästynyt. Prototyyppien puute 
ei sinänsä estä minun suunnittelutyötäni, 
sillä minulla on ollut jatkuvasti käytössäni 
viimeisimmät piirustukset tuotteista. 
Piirustusten avulla pääsin aloittamaan 
luonnostelun ja ideoinnin, mutta ongelmaksi 
muodostui se, että tuotteiden lopullisesta 
rakenteesta ei ollut varmuutta. Ideoin 
alustavia pakkausratkaisuita ja aloimme 
tuotteesta vastaavan kalustemuotoilija 
Simo Serpolan kanssa miettimään 
vaihtoehtojamme.

Kuva 16. Työtila, Merisalo 2013
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Valaisinrunkojen prototyyppien 
valmistuksessa ilmenneet tuotannolliset 
ongelmat nostivat esille kysymyksen siitä,
tulisivatko tuotteet pakattaviksi yhtenä 
kappaleena vai useammassa osassa. Projekti-
vastaava Oded Peledin ollessa matkoilla 
pohdimme asiaa valaisinten muotoilusta ja
prototyypeistä vastaavan Simo Serpolan 
kanssa. Kun valaisinten rakenteisiin liittyviä 
ongelmia ratkaistiin, heräsi myös kysymys 
siitä, miten tuotteet tulisivat olemaan 
logistisesti tehokkaita. Yleensä logistisesti 
tehokkain ratkaisu varsinkin lavautumisen 
kannalta on moduuliin lasketut laatikot. 
Moduulimittojen peruskoot ovat ulkomitat 
600 mm x 400 mm ja 400 mm x 300 mm 
(Järvi-Kääriäinen & Ollila 2007, 158). Kuitenkin 
valaisinrunkojen ollessa alaspäin leveneviä 
kolmijalkaisia ja täten kolmikulmaisia, jäisi
nelikulmaiseen laatikkoon hyvin suuri hukka-
tila pakkauksen sisälle. Aloimme miettiä, 
voitaisiinko tuote kuitenkin toimittaa osina, 

SUUNNITTELUPROSESSI

jolloin käyttäjä itse kokoaisi tuotteen. Tällöin 
tuote saataisiin pakattua paljon pienempään 
tilaan ja kuljetuskustannuksissa säästettyä.
 Ongelma näiden kahden vaihtoehdon 
välillä oli kuitenkin siinä, että tuotteen
haluttiin olevan mahdollisimman laadukas
ja koottavuuden pelättiin laskevan 
laadukkuuden tunnetta. Emme olleet 
kuitenkaan varmoja siitä, kuinka tuotteen 
käyttäjät tulisivat asian kokemaan, joten
päätimme luoda kaksi konseptia hahmo-
malleineen kummastakin vaihtoehdosta. 
Serpola suunnittelisi vielä erillisen vaihto-
ehdon, jossa tuote tulisi koottavissa osissa ja
viimeistelisi vaihtoehdon yksiosaisesta 
tuotteesta sekä toteuttaisi karkeat prototyypit 
kummastakin. Minä suunnittelisin ja 
toteuttaisin pakkauskonseptit kummallekin 
vaihtoehdolle. Aloimme valmistautumaan ja 
valmistelemaan käyttäjätestausta, jolla
voisimme selvittää käyttäjäkunnan näkemystä 
siitä, kumpi olisi parempi vaihtoehto.

5.2 Laatu vastaan logistiikka

Ideoin konseptit kummallekin vaihtoehdolle, 
mutta ennen kuin pääsimme prosessissa 
kovinkaan pitkälle, alkoivat tuotannolliset 
ongelmat selvitä. Halusimme kuitenkin vielä 
keskustella vaihtoehdoista, joita olimme 
kehitelleet. Peled palasi matkoiltaan ja 
pidimme palaverin. Palaverissa päätimme 
yhteisellä päätöksellä, että käyttäjän 
koottavasta valaisinkonseptista luovutaan ja
jatkamme eteenpäin yhtenä kappaleena 
toimitettavan valaisinrungon idealla, kuten 
oli alunperinkin tarkoitus. Pelkäsimme, että
ajatus siitä, että käyttäjä joutuisi itse 
kokoamaan tuotteensa assosioituisi liikaa 
esimerkiksi Ikean tuotteisiin ja täten 
heikkoon laatuun. Päätöstä ei kuitenkaan 
lopulta varsinaisesti ratkaissut kyse 
laadukkuudesta vaan helppoudesta. Asiaa 
punnittuamme päätimme, että laadukkuus 
saatetaan kuitenkin kokea subjektiivisesti ja 
tuotteen kannalta on tärkeämpää, että se on 
käyttäjän heti käytettävissä kun se on purettu 
pakkauksesta.

Samassa palaverissa saatiin päätös siitä, että 
pöytä- ja kattovalaisimet tulisivat olemaan 
yhtenä kiinteänä kappaleena pakkauksessa 
ja lattiavalaisin osissa, johtuen sen suuresta 
koosta. Koottavan valaisimen konseptia varten 
ideoitua pakkausta päätettiin jatkokehitellä
varjostinten pakkaukseksi ja yksiosaisen 
valaisimen pakkauksen konseptia pöytä- 
ja kattovalaisinten pakkaukseksi. Tulen 
esittelemään näitä konsepteja ja niiden 
kehittymistä tarkemmin luvuissa 6.1. 
Varjostinpakkaukset ja 6.2. Runkopakkaukset.
 Lattiavalaisimen rungosta olisi vielä 
ratkaistava, kuinka monessa osassa se tulisi 
olemaan ja näiden osien mitat, joten päätin
keskittyä suunnittelussa vielä toistaiseksi vain
pöytä- ja kattovalaisinten runkojen ja 
varjostinten pakkausten suunnitteluun.
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Pöytävalaisin: korkeus 350mm, halkaisija 350mm (= leveys: n. 1200mm)
Kattovalaisin: korkeus 400mm, halkaisija 400mm (= leveys: n. 1400mm)
Lattiavalaisin: korkeus 500mm, halkaisija 500mm (= leveys: n. 1700mm)

Varjostimet ovat muovi-paperiseoksesta valmistettuja painettuja suora-
kulmaisia kappaleita. Kullekin rungolle on oma varjostinkokonsa.

Pöytävalaisin: korkeus 440mm, leveys 300mm
Kattovalaisin: korkeus 118mm, leveys 350mm
Lattiavalaisin: korkeus 1500mm, leveys (osissa) 350mm

Rungot ovat metalliputkesta/-tangosta taivutettuja ja koostuvat kolmesta
samanlaisesta osasta, jotka sijoittuvat toisiinsa ylhäältä katsottuna keski-
pisteestä nähden 60 asteen kulmissa. Lampun sokka on sijoitettu keskelle 
runkoa, jossa osat yhdistyvät. Ylhäältä katsottuna kolmijalkaiset rungot ovat 
kolmikulmaisen muotoisia, joiden leveydet ovat 300mm ja 350mm. Lattia-
valaisin tullaan todennäköisesti toimittamaan osissa, jolloin sen leveys on 
350mm.

Runkojen mittapiirrokset ovat nähtävissä liitteissä 1 Pöytävalaisimen rungon 
mittapiirros, 2 Kattovalaisimen rungon mittapiirros ja 3 Lattiavalaisimen
rungon mittapiirros.

Varjostimet:

Rungot:

SUUNNITTELUPROSESSI 5.4 Briefin tarkennus

Taustatutkimuksen tuoman aineiston ollessa
koottuna ja tuotteiden rakenteiden 
varmistuttua päätin vielä palata 
kirjoittamaani briefiin ja tarkentaa sitä.

Onidae

Pakkausten suunnittelu valaisinsarjalle.

Lattiavalaisimen runko, H:1600mm, Ø:570mm, metallitanko
Pöytävalaisimen runko, H:440mm, Ø:300mm, metallitanko
Kattovalaisimen runko, H:220mm, Ø:350mm, metallitanko

Lattiavalaisimen varjostin, H:500, L:500mm, muovi-paperiseos
Pöytävalaisimen varjostin, H:400mm, L:400mm, muovi-paperiseos
Kattovalaisimen varjostin, H:350mm, L:350mm, muovi-paperiseos

Ekologiset kuitupohjaiset materiaalit; kartonki, aaltopahvi

100kpl / tuote

Pakkausten suunnittelun näkökulmat

Pakkausten on paitsi suojattava tuote, myös viestittävä laadusta. Pakkaus-
ratkaisuilla tämä voidaan tavoittaa muun muassa pakkauksen yksin-
kertaisuudella ja toimivilla rakenteilla.

Logistisesti pakkausten on toimittava tehokkaasti niin kuljetuksissa
myymälöihin, kuin myös postitse toimitettaessa ja asiakkaan itse niitä 
kuljetettaessa. On otettava huomioon huolitsijoiden, postin, lähettiyritysten ja 
käyttäjän vaatimukset. Pakkausten on oltava helppokäyttöisiä myös yrityksen 
omassa verkkomyynnissä.

Pakkausten on oltava helposti varastoitavissa myymälätiloissa ja myymälöiden
varastoissa, niin tuotteen kanssa kuin tyhjänäkin. Myymäläolosuhteissa 
pakkausten on oltava helppokäyttöisiä, mikä tarkoittaa uudelleen-
käytettävyyttä, avattavuutta ja suljettavuutta. Tuotteen asetteluun 
pakkauksessa kiinnitettävä huomiota. Materiaalien on oltava helppoja hävittää.

Pakkausten on oltava käyttäjän kannalta helposti kuljetettavissa. Pakkausten 
oltava myös käyttäjän helppo avata ja käyttää. Pakkausten luotava positiivinen 
käyttökokemus. Materiaalien oltava helppo hävittää.

Asiakas: 

Tehtävänanto:

Tuotteet:

Materiaalit:

Painosmäärät:

Tuote:

Logistiikka:

Myymälä:

Käyttäjä:

Tässä vaiheessa alkoi olla jo tarkempi käsitys 
siitä, mitä olen tekemässä, joten päätin asettaa 
itselleni jo tarkempia päämääriäkin.

Kuva 17. 3D-mallinnus Onidae-pöytävalaisimen rungosta, Serpola 2013
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Tuotteiden rakenteiden varmistuttua yhdeksi
kiinteäksi osaksi aloin tutkia, minkä mallinen 
pakkausratkaisu toimisi tehokkaimmin. 
Yrityksen toive oli, että pakkaus seuraisi 
mahdollisimman tarkkaan tuotteen muotoa ja 
käyttäisi mahdollisimman vähän materiaalia.
 Tuotteen, joka olisi asiakkaan itsensä 
kasattavissa, oli alun perin ideoitu tulevan 
kartonkiputkessa toimitettuna. Tulen 
esittelemään tätä konseptia seuraavassa 
luvussa. 
 Pohdimme, olisiko mahdollista, että 
varjostimet ja rungot pakattaisiin erikokoisiin
kartonkiputkiin, varjostimet kapeampiin ja 
rungot leveämpiin. Pyöreiden pakkausten 
ideasta luovuttiin kuitenkin, koska niiden
uskottiin olevan epäkäytännöllisiä. 
Putkimaisia pakkauksia ei voisi oikeastaan 
käsitellä kuin pohjallaan, koska kyljellään 
pyöreät pakkaukset eivät pysyisi paikallaan. 

Pakkausista päätettiin tehdä kyljiltään 
tasaiset, jolloin niiden pinoaminen ja asettelu 
on helpompaa kaikilla pakkauksen sivuilla.
 Tuotteiden ollessa kolmi-
jalkaisuutensa vuoksi kolmikulmaisia, 
ajatus myös kolmikulmaisista pakkauksista 
seurasi luonnollisesti. Nelikulmaisten 
laatikoiden idea hylättiin lähes välittömästi. 
Mikäli kolmikulmainen tuote pakattaisiin 
nelikulmaiseen laatikkoon, jäisi pakkauksen 
sisään tuotteen ympärille epätoivottavan 
paljon hukkatilaa ja pakkaukseen
jouduttaisiin suunnittelemaan ja 
toteuttamaan sisäosia tuotteiden 
paikallaan pysyvyyden varmistamiseksi. 
Sisäosattomuus ja helppokäyttöisyys olivat 
tärkeitä lähtökohtia suunnittelulle, joten ne 
vaikuttivat nelikulmaisuuden hylkäämiseen 
huonon tilankäytön lisäksi.

5.5 Pakkausten rakenne, lavautuminen ja tilankäyttö

Päätin tutkia hieman lisää, olisiko kolmi-
kulmaisuus tilankäytöltään tehokkaampaa 
kuin nelikulmaisuus, ja jos olisi, niin kuinka 
merkittävästi. Suomessa käytetyt kuormalavat 
ovat standardimitoiltaan 1200 mm x 800 mm 
(EUR) ja 1200 mm x 1000 mm (FIN) (Järvi-
Kääriäinen & Ollila 2007, 27), joiden mittoihin 
myös pakkausten moduulimitat perustuvat. 
Tein piirustukset EUR- ja FIN-kuormalavoista 
mitoituksineen ja tuotteen mukaan mitoitetut 
piirustukset kolmi- ja nelikulmaisesta 
pakkauksesta. Sovittelin molempia vaihto-
ehtoja kuormalavojen mittoihin ja vertailin, 
kuinka monta pakkausta kumpaakin mahtuisi 
yhteen kerrokseen kuormalavalle.

Tulos oli selkeä. Esimerkiksi tuotteen 
leveydellä 300mm mahtuisi kolmikulmaista 
pakkausta EUR-kuormalavalle 18 kappaletta, 
kun taas nelikulmaista vain 8 kappaletta. 
Kolmikulmaiset pakkaukset eivät täytä 
kuormalavaa aivan yhtä tasaisesti, kuin neli-
kulmaiset ja jättävät täten lavalle hukkatilaa.
Näytin laskelmani asiakkaalle ja 
keskustelimme asiasta. Päädyimme siihen 
johtopäätökseen, että hukkatilan on parempi 
kuitenkin jäädä pakkauksen ulko- kuin sisä-
puolelle, etenkin kun tuotteita mahtuu lavalle
enemmän näin. Näin ollen pakkauksen 
muodoksi valikoitui kolmikulmainen rakenne.
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Kuva 19. Lavautuvuminen tuotteen leveydellä 350mm, kuormalavan mitoilla 800 mm x 1200 mm ja 1000 mm x 
1200 mm, Merisalo 2013
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SUUNNITTELUPROSESSI 5.5 Pakkausten rakenne, lavautuminen ja tilankäyttö
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Kuva 18. Lavautuvuminen tuotteen leveydellä 300mm, kuormalavan mitoilla 800 mm x 1200 mm ja 1000 mm x 
1200 mm, Merisalo 2013
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Haastatteluista selvisi, että pakkaukset eivät 
välttämättä tulisi edes esille myymälöihin. 
Todennäköisesti valaisinten rungot tulisivat 
olemaan mallikappaleina esillä myymälässä ja
tuote varastoituna myymälän varastossa tai 
tilattavissa. Koska varjostimia kuitenkin saa 
useammilla erilaisilla painatuksilla eivätkä
ne ole kovin suuria, pidimme todennäköisenä, 
että varjostinvaihtoehdot tulisivat 
myymälöihin esille myös pakkauksissaan, 
jolloin käyttäjä voi helpommin valita 
haluamansa mallin. Näistä syistä päätin 
keskittyä aluksi varjostinpakkausten 
suunnitteluun. Varjostinpakkaukset tulisivat 
olemaan käyttäjän touch point tuotesarjaan, 
joten valitsin ne pakkausten suunnittelun 
fokukseksi. Varjostinpakkauksissa haluttiin 
erityisesti viestiä laadusta, koska ne ovat 
tuotesarjan ensimmäinen pakkaus, jonka 
kanssa käyttäjä on kosketuksissa.

Käyttäjän itsensä koottavissa olevan tuotteen
pakkausratkaisuksi oli alun perin suunniteltu 
kartonkiputkea. Kun tuotteen rakenne 
vakiintui kiinteäksi, päätin kuitenkin 
hyödyntää ideaa kartonkiputkesta. Kartonki-
putki olisi hyvä pakkausratkaisu varjostimille, 
jotka toimitetaan rullattuna. Putken pyöreä 
muoto tukisi hyvin myös yrityksen pyöreää 
liikemerkkiä (Kuva 1. s.15). Varjostimen 
prototyyppien käsittelyssä oli huomattu, että 
varjostinta säilytettäessä rullana se asettuu 
muotoon, joka tekee sen asentamisesta 
helpompaa. Tämä huomio vahvisti päätöstä
käyttää kartonkiputkea. Putken lisäksi aloin
miettiä yksityiskohtia, joilla laadukkuuden 
tunnetta voitaisiin korostaa. 
 Mahdollisuuksiksi valitsin 
lisämateriaalit, kuten kääreet, sinettimäiset 
tarrat sekä esitteen, jolla pakatun varjostimen 
painatusta voitaisiin esitellä paremmin.

Kuva 21. Luonnos kartonkiputkea hyödyntävistä pakkauksista, Merisalo 2013

Kuva 20. Luonnoksia ja hahmomalleja, Merisalo 2013
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Varjostinpakkaus jätettiin tässä vaiheessa 
vielä ideatasolle ja materiaalinäytteitä 
päätettiin tilata prototyyppiä varten. Samaan
aikaan aloitin runkojen pakkausten 
luonnostelun. Lattiavalaisin on korkeudeltaan 
1600mm ja korkeutensa vuoksi aiheuttaa 
tiettyjä logistisia ongelmia, kuten 
sopimattomuuden standardikokoisille 
kuormalavoille. Aloin tutkia, mitä 
mahdollisuuksia huolitsijat, lähettiyritykset 
ja Itella tarjoavat pitkille lähetyksille. Tätä 
tutkimusta tehdessäni minulle samalla 
selvisi, että lähettiyritykset ja Itella (2013). 
eivät halua käsitellä pyöreitä lähetyksiä, 
koska ne saattavat aiheuttaa ongelmia 
koneellisessa käsittelyssä. Keskustelimme 

yrityksen kanssa asiasta ja päätimme, että 
koska tuotetta tullaan myymään myös postitse 
verkkokaupasta, kaikkia mahdollisia yleisiä 
ongelmia halutaan välttää.
 Olin ehtinyt jo suunnitella, että 
verkkomyynnin kautta toimitettuna varjostin-
pakkaus tulisi runkopakkausten sisällä, mutta 
koska varjostimia on tarkoitus myydä myös 
erikseen, päätettiin kartonkiputkirakenteesta 
luopua. Toki olisin voinut verkkomyyntiä 
varten suunnitella vielä erillisen lähetys-
laatikon varjostinpakkauksille, mutta en 
halunnut suunnitella pakkausta pakkaukselle, 
etenkään kun alkuperäinen tavoite oli, että 
yksi pakkaus toimisi kaikilla mahdollisilla 
toimitustavoilla.

6.1 VarjostinpakkauksetIDEOINTI JA LUONNOKSET 6.2 Runkopakkaukset

Minulle on suunnittelijana tyypillistä, että en 
luonnostele kovinkaan paljoa. Työskentelen 
mieluummin prototyyppien parissa niitä 
testaillen ja teen sitten tarvittavia muutoksia. 
Yleensä keskityn miettimään pakkausten 
rakennetta ja toimivuutta lähinnä vain 
päässäni, ja piirrän sitten ylös karkeita 
luonnoksia yksityiskohdista tai valmiiksi 
mietityistä rakenteista, etten unohda niitä. 
Runkojen pakkausten suunnittelun aloitin 
samalla tavalla.
 Kuvittelin mielessäni erilaisia 
vaihtoehtoja ja piirsin ne nopeasti ylös. 
Suunnittelin kymmenisen erilaista vaihto-
ehtoa, joiden kaavat piirsin sitten puhtaaksi. 
Tein niistä karkeita hahmomalleja pienois-
koossa paperista ja korjailin niistä ongelma-
kohtia. Vaihtoehdoista karsin puolet pois,
valiten samankaltaisista ratkaisuista 
vahvemman. Valitsemastani kuudesta 
konseptista tein sitten prototyypit todellisessa 
koossa. Samalla tein joitakin kokeiluja 
materiaalin suhteen. Halusin tietää olisiko 
yksiaaltoinen aaltopahvi riittävän tukevaa 
tuotteille, joten tein muutaman prototyypin 
myös kaksiaaltoisesta GB-aaltopahvista. 

Kaksiaaltoinen aaltopahvi oli kuitenkin vähän 
liian jäykkää käsitellä, ja kuten myöhemmin 
selvisi, myös yksiaaltoinen aaltopahvi tarjoaa 
riittävän suojan.
 Prototyypeistä osa karsiutui heti liian 
vaikean käsiteltävyyden vuoksi. Halusin, että 
tuote on mahdollisimman helppo pakata, 
purkaa ja tarvittaessa käyttää uudelleen. 
Muutama vaihtoehto prototyypeistä oli liian 
monimutkainen koota ja siten myös pakata. 
Yhden vaihtoehdoista karsin pois, koska en 
pitänyt sen kaksiosaisesta rakenteesta, jossa 
erillinen kansi näytti pakkauksessa liian 
raskaalta elementiltä, ja siksi mielestäni 
halvan näköiseltä. Prototyypeistä jäi jäljelle 
kolme hyvää vaihtoehtoa, jotka esittelin 
projektivastaavalle.
 Olimme samaa mieltä siitä, mikä 
konsepteista oli paras ja työskentelyä sen 
parissa päätettiin jatkaa. Ensimmäiset 
prototyypit oli tehty kattovalaisimen mittojen 
mukaan. Tuotesarjan muiden tuotteiden 
pakkaukset tullaan johtamaan tai soveltamaan 
tästä prototyypistä.Oli onnekas sattuma, että esimerkiksi DHL verkkosivuillaan (2013) suosittelee rullana 

toimitettavien tuotteiden pakkaukseksi kolmikulmaista lähetysputkea. Olimme jo päättäneet
runkopakkausten olevan kolmikulmaisia, joten kolmikulmainen varjostinpakkaus tulisi
sopimaan hyvin tuoteperheeseen. Päätin johtaa varjostinpakkauksen rakenteen runko-
pakkausten rakenteesta, jotta tuoteperheestä tulisi vielä yhtenäisempi.

Kuva 22. Luonnoksia pakkauskonsepteista, Merisalo 2013
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Kattovalaisimen pakkaus on stanssiltaan
timantinmuotoinen ja yhdestä kappaleesta 
koostuva. Pakkaus on helppo pystyttää ja 
tuote pakata. Tuote asetetaan pakkauksen 
pohjalle ja pakkauksen kyljet nostetaan 
pystyyn, jolloin pakkauksen sisään taipuu 
kulmista nuutatut ja leikkuutaivutetut osat. 
Pakkauksen takasivun yläosasta taittuu 
sulkeva kansi, joka lukkiutuu kylkiin. 
Pakkauksen sisään taittuvat osat varmistavat 
tuotteen paikallaan pysymisen. Pakkaus 
on myös helppo avata ja sulkea uudelleen. 
Pakkaus on täysin liimaton ja rakenteeltaan 
sellainen, että avattuna se aukeaa arkiksi, 
jolloin se on helppo taittaa tilaa säästävästi 
kasaan hävitettäessä. Avattuna arkkina 
pakkaus on myös säilytettävissä pienessä 
tilassa.
 Halusin kuitenkin myös testata 
materiaaliksi valitun yksiaaltoisen B-aalto-
pahvin suojaavuutta ja kantavuutta. 
Teollisuudessa pakkaukset käyvät läpi 
erilaisia testauksia, joissa niiden suojaavuutta 
tutkitaan. Testattavia ominaisuuksia ovat 
muun muassa pakkauksen puristuslujuus, 
jolla kuvataan sitä, millaisen kuorma pinon 
alimmalle laatikolle voidaan sallia (Aaltopahvi, 
Käyttäjän käsikirja 2007,  28). Toinen yleinen 
testaus on pudostustesti, jossa laatikko 
pudotetaan kovalle alustalle eri kyljilleen 
(Laakso & Rintamäki 2003, 131). Näitä testejä 
pystyin simuloimaan itsekin, joten päätin 
testata, miten prototyyppi reagoisi niihin.

IDEOINTI JA LUONNOKSET

Asetin tyhjän prototyypin lattialle ja pinosin 
sen päälle 60 kiloa painoja. Prototyypin oltua 
painojen alla viikon verran mitään vaurioita 
ei ollut havaittavissa. Ainoastaan pakkauksen 
se kylki, jolla aallon suunta on pystysuora, 
pullistui muutaman millimetrin ulospäin.
 Pudotustesteissä kahden metrin 
korkeudelta kaikille kyljille ja kulmille 
ainoastaan terävät kulmat hieman painuivat 
sisäänpäin. Tuote pakkauksessa ei kuitenkaan 
kosketa pakkauksen kulmia. Näiden kokeiden 
perusteella uskon pakkauksen ja sille valitun 
materiaalin suojaavan tuotetta riittävästi. 
 Pakattavat tuotteet eivät tule olemaan 
kovin painavia, joten pidän näitä testejä 
riittävän vakuuttavina, mutta aion uusia 
kokeet, kun saan tuotteiden prototyypit 
käyttööni.
 Pakkauksen avaaminen tarjoaa myös 
asiakkaalle erilaisen käyttäjäkokemuksen. 
Kun kannen lukot avataan ja kansi nostetaan, 
pakkausmateriaali pyrkii palautumaan 
suoraksi, joten pakkaus ikään kuin leviää auki 
tuotteen ympäriltä. 
 Pöytävalaisimen pakkauksen rakenne 
tulee olemaan sama kuin kattovalaisimen, 
mutta korkeampaan kokoon skaalattuna. 
Lattiavalaisimen pakkauksen rakenteesta olen 
suunnitellut samankaltaista kuin varjostimen 
pakkauksessa, mutta tätä kirjoitettaessa 
tuotteen rakenteesta ei ole vielä varmuutta.

Runkojen pakkausten piirustukset ovat nähtävissä liitteissä 4 Pöytävalaisimen pakkauksen aihio ja 5 
Kattovalaisimen pakkauksen aihio.

6.2 Runkopakkaukset

Kuva 23. Prototyypin puristuslujuustestaus, Merisalo 2013
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Kuva 24. Prototyypin teko mallileikkurilla, Merisalo 2013

7 Prototyypit

Prototyypit toteutettiin DS Smith Packaging 
Finland Oy:n avustuksella mallileikkurilla. 
Käänsin Adobe Illustratorissa puhtaaksi 
piirtämäni pakkausten piirustukset .dxf-
tiedostomuotoon ja korjailin niitä hieman 
Esko Artios CAD-ohjelmassa. Illustrator 
ei oikein sovellu pakkausten kaavojen 
piirtämiseen, joten kuvia tarvitsi hieman 
siistiä. Ensimmäiset mallileikkurilla leikatut 
prototyypit vaativat myös hieman korjailua, 
esimerkiksi pakkausten lukkojen osalta. 
Prototyypit niistä malleista, joihin olimme 
päätyneet onnistuivat hyvin. 
 Kattovalaisimen pakkauksen jo 
aikaisemmin tehtyyn prototyyppiin ei 
tarvinnut tehdä suuria muutoksia. Tuotteen 
korkeutta oli laskettu matalammaksi, joten 
pakkausta skaalattiin matalammaksi myös sen
mukaisesti. Pöytävalaisimen pakkauksen 
prototyyppi valmistettiin myös tässä 
vaiheessa, kattovalaisimen pakkauksesta 
suuremmaksi skaalattuna, kuten oli 
suunniteltu. Pakkauksen malli toimi hyvin 
myös suuremmassa koossa. 
 Pöytävalaisimen pakkauksen kulmista 
sisäänpäin taittuvat osat tulevat pakkaukseen 

sisemmäksi kuin kattovalaisimen vastaavat. 
Sisään taittuvat osat kohdistuvat pakkauksen 
sisällä olevan valaisimen rungon ympärille 
antaen tuotteelle enemmän tukea, jolloin se 
varmasti pysyy paikallaan kuljetuksen ajan.
 Varjostinpakkauksista toteutettiin 
kolmikulmainen malli. Valmistuksen 
lisäkulujen välttämiseksi pyrin
suunnittelussa roskattomuuteen. Esimerkiksi 
pakkaukseen tulevista lukoista jää usein 
pieniä irtileikkautuvia osia, jotka joudutaan 
poistamaan joko koneellisesti tai käsin, 
joka lisää kustannuksia. Tämänhetkisessä 
prototyypissä on vielä kaksi roskaa
pakkauksen päissä, jotka tulen jatko-
kehittelyssä vielä poistamaan.
 Kolmikulmainen pakkaus 
mahdollistaa logistisen tehokkuuden 
vastatessaan postitettavuuden ongelmaan. 
Jälleenmyyntitilanteen ja käyttäjän kannalta 
pakkaus on helppokäyttöinen. Pakkaus on
helposti avattavissa ja suljettavissa sen päistä,
joista tuotteen saa helposti esille. Kaikki 
Onidae-valaisinsarjan pakkaukset ovat 
liimattomia.

Kuva 25. Varjostinten pakkausten prototyyppejä, Merisalo 2013

Varjostimen pakkausten piirustus on nähtävissä liitteessä 6 Varjostimen pakkauksen aihio
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Kuva 26. Kattovalaisimen pakkaus, prototyyppi, Merisalo 2013 Kuva 27. Pöytävalaisimen pakkaus, prototyyppi, Merisalo 2013

7 Prototyypit
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Kuva 29. Kattovalaisimen pakkaus avattuna, Merisalo 2013

Kuva 30. Varjostimen pakkauksen avausmekanismi, Merisalo 2013

TOTEUTUS

Kuva 28. Varjostimen pakkaus, prototyyppi, Merisalo 2013
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Onidae-valaisinten pakkausmallisto koostuu tällä hetkellä pakkauksista kattovalaisimelle, 
pöytävalaisimelle ja kolmelle eri kokoiselle varjostimelle. 

Projekti tulee jatkumaan vielä opinnäytetyön 
valmistumisen jälkeenkin. Asiakas on 
hyväksynyt pöytävalaisimen, kattovalaisimen 
ja varjostinten pakkausten prototyypit. 
Prototyypit vaativat kuitenkin vielä pientä 
viimeistelyä, kuten esimerkiksi pakkausten 
lukkojen osalta. Pöytä- ja kattovalaisinten 
pakkaukset ovat jo roskattomia, mutta 
varjostinten pakkauksissa tämä osa-alue pitää 
vielä ratkaista.
 Lattiavalaisimen rakenne on vielä 
tätä kirjoitettaessa epävarma, joten sen 
pakkaustakaan ei ole vielä suunniteltu. Olen
tällä hetkellä tutkimassa, mikä lähetystapa 
olisi paras pitkälle tuotteelle. 1500 mm pitkä
tuote ei sovellu helposti Itellan tai kuljetus-
palveluiden käsiteltäväksi yksittäisenä tai 
pienissä erissä lähetettävänä.
 Mikäli pakkausten tuotannossa 
tarvitsee säästää kustannuksissa, olisi yksi
mahdollisuus luopua varjostinten 
pakkauksissa kolmesta koosta ja käyttää yhtä 
kokoa kaikilla varjostimilla.
 Pakkauksiin tuleva lisämateriaali on 
vielä suunnittelematta, kuten esimerkiksi se,
miten varjostinten erilaiset painatusvaihto-
ehdot tulevat esille. Yksi mahdollisuus 

Kuva 31. Onidae-pakkaussarjan osat, Merisalo 2013

Kuva 32. Kattovalaisimen pakkauksen prototyyppi  ruskealla ulkopinnalla ja valkoisella sisäpinnalla, Merisalo 
2013

toteuttaa tämä voisi olla painattaa 
varjostinten pakkaukset digipainolla, jossa on
periaatteessa mahdollista painattaa vaikka 
jokainen pakkaus erilaisella painatuksella. 
Digipainatus on myös muita painotapoja 
edullisempi ja tällöin varjostimen kuosi tai 
kuva voitaisiin painaa suoraan pakkaukseen. 
 Jokaisen pakkauksen pakkausgrafiikat 
ovat myös edelleen suunnittelematta. 
Pakkausgrafiikoiden suunnitteleminen tulee 
olemaan seuraava askel jo hyväksyttyjen 
pakkausrakenteiden kohdalla.
 Viimeiset materiaalivalinnat 
ovat myös vielä tehtävänä. Prototyypit 
toteutettiin kummaltakin puolelta valkoisesta 
aaltopahvista, mutta haluaisin, että 
pakkaukset tulisivat olemaan ulkopinnaltaan 
ruskeita ja sisäpinnaltaan valkoisia. Grafiikat 
pakkauksissa tulisivat todennäköisesti 
olemaan ulkopinnalla yksinkertaiset ja yksi-
väriset, mahdollisesti valkoiset. Sisäpinta 
voisi olla painettu kaksivärisenä käyttäen 
yrityksen päävärejä. Sisäpinnan painatus voisi 
olla monimuotoisempaa, esimerkiksi jokin 
kuosi. Tällöin pakkauksen avaaminen tuottaisi 
käyttäjälle vielä näyttävämmän kokemuksen.
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Tätä projektia ja opinnäytetyötä tehdessäni 
havaitsin haastattelut erittäin hyväksi tavaksi 
lähestyä suunnittelua. Olen aikaisemmin 
lähinnä tottunut joko luottamaan asiakkaan 
tarjoamaan informaatioon tai keräämään sitä 
internetistä. Aiheen paremmin tuntevien 
ihmisten kanssa oikeasti keskustelemalla 
löysin paljon hyviä näkemyksiä, jotka muutoin
olisivat todennäköisesti jääneet minulta 
huomioimatta. Koin haastattelut ja niistä 
kerätyn tiedon työni tärkeimmäksi osa-
alueeksi.
 Taustatyöhön, tutkimukseen ja siinä 
kerätyn aineiston purkamiseen meni melko 
kauan ja tuotteen rakenteen epävarmuudesta 
johtuneiden viivästykset veivät aika suuren 
osan ajasta, mutta itse pakkausten suunnittelu 
tapahtui sen sijaan melko nopeasti. Uskon, 
että koska keräämälläni tiedolla olin saanut
määriteltyä melko tarkasti suunnan 
tekemiselleni, ei minun tarvinnut yrityksen 
ja erehdyksen kautta päästä työssä eteenpäin. 
Suunnittelutyö eteni nopeasti, eikä suuria 
muutoksia tarvinnut tehdä, kun pakkaus-
konsepti oli valittu. 
 Projektin parissa on ollut inspiroivaa 
työskennellä pienessä ydinryhmässä, jossa 
kaikki ovat vaikuttaneet kaikkiin päätöksiin, 
eivätkä kaikki roolit ole aina pysyneet niille
määrätyillä henkilöillä. Koen, että tällainen 
tiivis yhteistyö lopulta tuottaa paljon 
yhteinäisemmän lopputuloksen, kuin 
sellainen, jossa kaikki tekisivät vain omalla 
sarallaan töitä. On ollut hyvä työskennellä 
ryhmässä, jonka jokaisella jäsenellä on oma 
roolinsa, jossa toimii asiantuntijana, mutta 
kaikkien näkemykset huomioidaan ja ideoita 
vaihdetaan.
 Työn aikatauluttaminen opinnäyte-
työn kanssa yhteen on ollut haasteellista. 
Työn rytmi on kulkenut jossain määrin 
sykleissä, joissa välillä ei tapahdu mitään ja

TOTEUTUS

välillä tapahtuu paljon ja nopeasti. Työ ei aina
edistynyt seminaareja varten niin paljon kuin
olisin halunnut, mutta loppua kohden työn 
vauhti nopeutui huomattavasti. Olisin 
toivonut voivani esitellä valmiimman 
tuotteen opinnäytetyön puitteissa, mutta 
olen kuitenkin erittäin tyytyväinen projektin 
tämänhetkiseen tilaan. Projekti jatkuu 
edelleen ja on kiinnostavaa nähdä kuinka se
kehittyy vielä. Tuotteiden prototyyppejä 
odotetaan saapuvaksi, jonka jälkeen 
pääsemme sovittamaan niitä pakkauksiin ja
näen mitä muutoksia niihin täytyy 
mahdollisesti tehdä.
 Toinen tekijä, jonka koin 
haastelliseksi, oli projektinhallinta. Välillä oli 
hieman vaikeaa erotella mikä tekemisestä on 
opinnäytetyötä ja mikä varsinaista työtä.
Molempia oli välillä haastavaa tehdä 
päällekäin, etenkin kun pelkän suunnittelu-
työn lisäksi olen joutunut esimerkiksi 
selvittämään mahdollisia kuluja ja logistisia 
ratkaisuja. Työelämässä olen yleensä saanut 
keskittyä vain suunnittelemaan ja esimerkiksi 
hintojen ja toimitusten selvittämisestä on 
vastannut joku muu. 
 Tämä on kuitenkin ollut opettavaista 
ja uskon, että olisin aikaisemmissakin 
suunnittelutöissäni päätynyt toisenlaisiin 
ratkaisuihin, mikäli minulla olisi ollut 
laajempi käsitys kaikista tekijöistä, jotka ovat
tavallaan suunnittelutyön ulkopuolisia, mutta
kuitenkin vaikuttavat siihen. Tämän projektin
kautta koen saaneeni entistä laajemman 
kuvan, en pelkästään pakkausten 
suunnittelusta, vaan kaikesta toiminnasta, 
jonka keskiössä pakkaukset ovat. Koin 
haastattelut merkittäväksi tiedonhankinta-
tavaksi ja todella hyväksi työkaluksi 
suunnittelun suunnan määrittämisessä ja aion 
hyödyntää sitä tulevaisuudessakin.



66 67LÄHTEET

Järvi-Kääriäinen, T. & Ollila M. (toim.) 2007. Toimiva pakkaus. Helsinki: 
Hakapaino Oy

Laakso, O. & Rintamäki, T. 2003. Aaltopahvin valmistus ja jalostus. 2. korjattu ja 
päivitetty painos. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy

Suomen Aaltopahviyhdistys ry. 2007. Aaltopahvi, Käyttäjän käsikirja. Erweko

Casuarina. 2013. Mistä on kyse [viitattu 13.02.2013]. Saatavissa: http://
casuarinablogi.blogspot.fi/

Design Forum Finland. 2009. Design Forum Finland [viitattu 13.02.2013]. 
Saatavissa: http://www.designforum.fi/DF_yleisesti

Design District. 2013. Design Forum Finland [viitattu 13.02.2013]. Saatavissa: 
http://www.designdistrict.fi/jasen/t=Design+Forum+Finland/id=1738512

Formverk Oy. 2013. Tietoja meistä [viitattu 13.02.2013]. Saatavissa: http://
www.formverk.com/epages/Formverk.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Formverk/
Categories/Tietoja_meistae

DHL International GmbH. 2013. Pakkausohjeet [viitattu 10.04.2013]. Saatavissa: 
http://www.dhl.fi/fi/express/lahettaminen/ohjeita_lahettamiseen/packaging_
advice.html

Itella Oyj. 2011. Postin lajittelukoneiden käyttöönottovaiheen ongelmista 
on päästy eroon [viitattu 10.04.2013]. Saatavissa: http://www.posti.fi/
tiedotteet/2011/20110722_Postin_konelajittelu.html

Kulju, V. 2013. Myymälänhoitaja. Design Forum Shop. Haastattelu 18.02.2013.

Savikko, M. 2013. Myymäläpäällikkö. Formverk Oy. Haastettelu 10.01.2013.

Taljavaara, E. 2013. Myyntikoordinaattori. Design Forum Shop. Haastattelu 
18.02.2013.

Uusivirta, M. 2013. Casuarina. Haastattelu 15.02.2013.

Vihervaara, S. 2013. Projektipäällikkö. Formverk Oy. Haastattelu 10.01.2013.

Wikström, K. 2013. Omistaja. Formverk Oy. Haastattelu 10.01.2013.

Kirjalliset lähteet:

Sähköiset lähteet:

Suulliset lähteet:

Lindqvist, L. 2012-2013. Tuotesuunnittelija. DS Smith Packaging Finland Oy. 
Keskustelut 2012-2013.

Merisalo, O. 2013. Terminaalivastaava. Hki-Vantaa Freight Watchers Oy. 
Puhelinkeskustelu 10.04.2013.

Peled, O. 2012-2013. Projektivastaava. Onidae. Keskustelut 2012-2013.

Serpola, S. 2012-2013. Suunnittelija. Onidae. Keskustelut 2012-2013.

Kuva 1. Serpola, S. 2013.

Kuva 3. Casuarina. 2013. Saatavissa: http://3.bp.blogspot.com/-
O0AyDDKkTF0/USYttHewnGI/AAAAAAAABZY/_Z8oPtgY9j4/s1600/
Casuarina+sisustusliike+Helsinki+(3).jpg

Kuva 4. Valonen, L. 2013. Saatavissa: http://www.designforum.fi/files/dff/
SHOP_20v/design_forum_shop_img_36.jpg

Kuva 12. &Bros. 2013. Saatavilla: http://payload112.cargocollective.
com/1/9/307596/4555649/Compleated_collabo2_905.jpg

Kuva 17. Serpola, S. 2013.

Muut lähteet:

Kuvalähteet:
s.15

s.21

s.38

s.44



68 69Liite 1 Pöytävalaisimen rungon mittapiirrosLIITTEET

Table lamp 1-3 / Copyright Onidae 2013

Onidae-pöytävalaisimen rungon mittapiirros, Serpola 2013



70 71Liite 2 Kattovalaisimen rungon mittapiirrosLIITTEET

Suspension lamp 1-3 / Copyright Onidae 2013

Onidae-kattovalaisimen rungon mittapiirros, Serpola 2013

Liite 3 Lattiavalaisimen rungon mittapiirros

Floor lamp 1-4 / Copyright Onidae 2013

Onidae-lattiavalaisimen rungon mittapiirros, Serpola 2013



72 73Liite 4 Pöytävalaisimen pakkauksen aihioLIITTEET

Onidae-pöytävalaisimen pakkauksen aihio, Merisalo 2013

leikkaus

leikkuutaivutus

nuuttaus

Liite 5 Kattovalaisimen pakkauksen aihio

Onidae-kattovalaisimen pakkauksen aihio, Merisalo 2013

leikkaus

leikkuutaivutus

nuuttaus



74 75Liite 6 Varjostimen pakkauksen aihioLIITTEET

Onidae-valaisimen varjostimen pakkauksen aihio, Merisalo 2013

leikkaus

leikkuutaivutus

nuuttaus
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