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STUDENT DESIGNS
KALUSTEITA NELJÄLTÄ VUOSIKYMMENELTÄ

Kirjassa esitellään Lahden Ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin opiskelijoiden kalustesuunnittelua neljällä vuosikymmenellä.
Suomen huonekalutuotannosta valtaosa oli
keskittynyt Lahden alueelle ja huonekalujen
vienti kasvoi koko 80-luvun ajan. Kalusteteollisuudessa tarvittiin yhä enemmän kalusuunnittelijoita vientimallistojen kehitystyöhön ja
Lahdessa päätettiin aloittaa kaluste- ja sisustussuunnittelijoiden koulutus 1985.
Aluksi tilat sijaitsivat Käsiteollisuusopiston
yhteydessä, joten opiskelijoilla oli käytössään
monipuoliset, metalli-, metallivalu-, puu- ja
muovipajat. Samassa pihapiirissä sijaitsi myös
Teknillinen oppilaitos, jossa pystyttiin suorittamaan teollisuuden valmistamien huonekalujen määräysten mukainen testaus.
Ensimmäiset opiskelijat aloittivat 1985 juuri
postmodernismin huippukaudella. Postmodernismissa korostui vapautuminen aiempien
tyylisuuntien ja trendien kahleista. Suunnittelun tyyli ja ajattelutapa haastoi modernismille
ominaisen uskon jatkuvaan kehitykseen kohti
parempaa tulevaisuutta. Muotoilua ei tarvinnut perustella. Mennyt ja nykyinen, parodia
ja käsitteellisyys kohtasivat. Tulkinnalle annettiin tilaa ja ilmaisutapoja haluttiin uudistaa radikaalisti.
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Suomalainen huonekalumuotoilu oli hyvässä
maineessa ja vienti kasvoi vauhdilla 90luvulle asti. Pohjoismainen muotoilu oli
käsite, jonka sisällä suomalainen muotoilu oli
vielä oma tunnettu käsite Finnish Design.
Tänä päivänä muotoilun trendit vaihtuvat yhä nopeammin, sillä internet on tuonut
koko maailman muotoilun esille samanaikaisesti. Muotoiluinstituutin päävastuualue on
muotoilun ja kuvallisen viestinnän opetus.
Muotoiluinstituutti kouluttaa yhteiskunnan
ja elinkeinoelämän palvelukseen suunnittelun ammattilaisia, jotka osaavat antaa oikean
muodon ihmisen tarvitsemille tuotteille ja
palveluille.
Tässä kirjassa esiintyvien kalusteiden lähtökohtana on ollut eri vuosikursseilla toteutettu
ergonomiaan, materiaalien soveltamiseen tai
materiaalipajalla työskentelyyn liittyvä harjoitustehtävä tai opinnäytetyö. Suuri osa on
opiskelijoiden materiaalipajoilla itse valmistamia kalusteita, osa yhteistyökumppaneiden
toteuttamia. Pajatyöskentelyn kautta opitaan
materiaalien ominaisuudet, liitostavat ja valmistusprosessit. Nämä yhdistettynä tieteellisesti perusteltuun ergonomiseen mitoitukseen
ja teknisiin määräyksiin mahdollistavat hyvän
muotoilun.

FIN

STUDENT DESIGNS
FURNITURE FROM FOUR DECADES

This book showcases the furniture design
work of students from the Lahti Institute of
Design spanning four decades.
The majority of Finnish furniture manufacturing was based in the Lahti region throughout the 1980’s, as the furniture exports kept
increasing. There was thus a rising demand
for furniture designers to develop the export
collections. As a result the decision was made
to start a Furniture and Interior Design education program in Lahti.
At first the facilities were shared with a local
Handicraft Vocational School, so the students
had diverse wood, metal, casting and plastic
workshops at their disposal. The same vicinity also included a Technical College, where
the testing to meet the furniture industry regulations could be conducted.
The first students started in 1985, right at the
peak of Post-Modernism. The movement
emphasized the breaking of shackles from
earlier traditions and trends. The Post-Modernist mentality and design style challenged
the belief in continuous progress towards a
better future that was innate to Modernism.
You no longer needed to rationalize design.
Past and present, parody and conceptualism
shook hands. More freedom was given to interpretation while the means of expression
were being radically renewed.

Finnish furniture design had a strong reputation and international exports grew rapidly
into the 90’s. Scandinavian Design was a
known brand, within which Finnish Design
had its own established niche. Today, design
trends change ever more rapidly, as the Internet presents a platform for all the world’s
design in real time.
The main responsibility of the Institute of
Design is teaching design and visual communication. The institute produces design professionals for society and industry, experts
who can shape the products and services
people need in everyday life.
All the furniture presented in this book is a
result of class assignments or thesis projects
based on ergonomics, materiality or studio
workshops. Most are student-made prototypes, some are produced by partners in the
industry. Through hands-on fabrication
workshops, students become familiar with
the qualities of materials, joinery and manufacturing processes. Combined with research-based ergonomic data and technical
regulations, these ensure good design.

ENG
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MITÄ OVAT KALUSTE- JA
SISUSTUSSUUNNITTELU

WHAT ARE FURNITURE AND
INTERIOR DESIGN?

Ammatillinen työalue liittyy tilasuunnitteluun ja siihen kuuluvien tuotteiden suunnitteluun. Tila käsitetään koko laajuudessaan
suljettuina tai rajattuina huonetiloina, ulkoja sisätilan vuorovaikutuksena ja laajoina
tilaympäristöinä julkisten rakennusten ja asumisen tilojen suunnittelun alueilla. Suunnittelijan tehtävä on tilaohjelman jäsentely ja sen
ilmeen luominen käyttötarkoituksen mukaisilla rakenteilla, väreillä, valaistuksella, materiaaleilla ja kalusteilla.

The scope of work of an Interior or Furniture Designer is centered on spatial design
and the design of the products and elements
within it.
Spaces can be defined as enclosed room
spaces, the interaction of exterior and interior space, or vast spatial complexes when it
comes to public and apartment buildings.
These spaces should have well-defined functions and must have an identity given by
structure, material, lighting, color, fixtures
and furniture.

Kalustesuunnittelun kohteena ovat tilan
esineet, kuten huonekalut ja kiintokalusteet,
rakennesarjat esim. näyttelyrakenteet, tilamoduuli- ja elementtirakenteet sekä valaisinsuunnittelu. Kiintokalusteita ovat esim.
keittiökalusteet, palvelutiskit, kiinteät kaapistot jne. (Pääaineiden nimet muuttuivat
sittemmin: Sisustusarkkitehtuuri ja Kalustemuotoilu).
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Furniture design includes both home and
public furniture and fixtures. It also includes
architectural elements, exhibition structures
and prefabricated constructions and lighting design. Fixture design covers such things
as kitchen and bathroom elements, cabinets,
and service counters in commercial spaces.

PÄÄAINEEN OPINNOT:

THE CURRICULUM

Projektio- ja perspektiivioppi, Esitystekniikat, CAD, Tuotesuunnittelu ja ergonomia,
Materiaalioppi, Rakennustekniikka, Materiaalityöpajat, Sisustussuunnittelu, Kalustesuunnittelu,
Valaistussuunnittelu,
Näyttelysuunnittelu, Markkinointi ja ammattikäytäntö.

The major fields of study in Furniture and
Interior Design are:
Technical and perspective drawing, Presentation drawing, CAD, Product design and
ergonomics, Material studies, Building construction techniques, Material workshops,
Interior design, Furniture design, Lighting
design, Exhibition design and Business, marketing and professional practices.

HARJOITUSTEHTÄVÄN RAKENNE ON PÄÄPIIRTEISSÄÄN SEURAAVA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tehtävänanto ja siihen liittyvät luennot
Idealuonnostelu, valinta jatkokehittelyyn
Esityskuva
Työpiirustus, detaljipiirustukset
Hahmomalli, pienoismalli tai 3D-mallinnus
Prototyypin valmistus pajalla
Näyttely ja asiakaspalautteen hankkiminen.
Markkinointimateriaalin ja tuote-esitteen suunnittelu yhdessä valokuvauksen ja graafi
sen suunnittelun opiskelijan kanssa.

Parhaassa tapauksessa työ etenee yhteistyöhön valmistajan kanssa ja johtaa tuotantoon.

THE BASIC STRUCTURE OF A DESIGN PROJECT IS:
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Briefing, reading round the subject
Sketching, concept selection
Presentation drawing
Work drawing, detailing
Scale model, or 3D modeling
Building the prototype
Exhibition and feedback
Creating marketing materials in cooperation with Photography and Graphic Design
students.

In the best cases the work continues with a manufacturer and leads to production.
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TERVETULOA

SUUNNITTELUN IHMEELLISEEN MAAILMAAN

WELCOME

TO THE WONDERFUL WORLD OF DESIGN
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80-LUKU
THE 80’S
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SIRPA LAITINEN
12

Baarijakkara/High chair.
1987.

SIRPA LAITINEN
”Olin toiminut pari vuotta sairaanhoitajana,
kunnes tuntui, että pitäisi sittenkin pyrkiä
jollekin muotoilun alalle. Opinto-ohjaajani
suositteli minulle Muotoiluinstituutin vasta
perustettua Sisustussuunnittelun linjaa, mutta
tulin kuitenkin valituksi Kalustesuunnitteluun. Näistä opinnoista on ollut todella paljon
hyötyä työurallani.

“I had worked as a nurse for a few years, until
I got a feeling I should apply for a design education after all. My guidance counselor recommended to me the newly founded Interior
Design major at the Institute of Design, but I
got accepted for Furniture Design. This education has benefitted me greatly in my career.
I got very enthused by design because the
workshops allowed the execution of your idea
into a finalized product. Then we were able
to test it and draw conclusions. Ever since
then I’ve been especially interested in materials and manufacturing techniques. I spent
many long nights at the metal workshop with
my fellow students, studying joinery and
making prototype experiments. That taught
me a lot. When we first started, the school
didn’t have large enough drawing desks, so
before anything else we made the desks ourselves in the workshop.
Visits to wood and furniture factories in the
Lahti region inspired us to find out more
about the industry as a whole. We also made
excursions to the furniture and design stores
and museums in Helsinki. We would examine
the materials, colors, joins and trends carefully.

Innostuin valtavasti suunnittelusta, koska materiaalipajoilla oli mahdollista itse toteuttaa
omat suunnitelmat valmiiksi tuotteiksi. Sitten
niitä pääsi testaamaan ja tekemään johtopäätökset. Olen ollut siitä lähtien kiinnostunut
erityisesti valmistustekniikoista ja materiaa-

After the first year of school I got an internship at WSP Finland Oy in Helsinki, which
has been my employer ever since. I got the
opportunity to design street and road environments. Among other projects, I designed the lights, benches and bollards of
a pedestrian street in Pietarsaari. For this
project I designed a streetlight that a Swedish
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leista. Vietimme usein pitkiä iltoja kurssikavereiden kanssa metallipajalla liitoksia tutkien
ja protokokeita tehden. Se opetti valtavasti.
Kun aloitimme opiskelun, ei koululla ollut
tarpeeksi suuria piirustuspöytiä, joten valmistimme ensin ne ja niihin kuuluvat roskakorit
pajalla itse.
Myös
tehdasvierailut
Lahden
puutuote- ja huonekalutehtailla olivat tosi antoisia ja innostuimme ottamaan selvää
kalustesuunnittelusta laajemminkin. Teimme
itse ekskursioita myös pääkaupungin huonekalu- ja sisustusliikkeisiin ja museoihin, koska
se oli niin mielenkiintoista. Tutkimme materiaalit, värit, liitokset ja trendit tarkkaan.
Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen pääsin
kesäksi työharjoitteluun Liikennetekniikka
Oy:lle (WSP Finland Oy) Helsinkiin, jossa
olen siitä lähtien työskennellyt joitakin opiskelurupeamia lukuun ottamatta.
Pääsin suunnittelemaan katu- ja tieympäristöjä ja suunnittelin mm. Pietarsaaren kävelykadun valaistuksen, penkit ja pollarit. Tässä
projektissa suunnitelin mm. katuvalaisimen,
jonka otti tuotantoon ruotsalainen alan yritys
Järnkonst Ab. Se valmisti niitä vuosien ajan
ja niitä asennettiin kaupunkiympäristöön ja
katuvalaisimiksi Euroopassa. Pääsin myös
vierailemaan neljä kertaa Landskronan tehtaalla, jossa insinöörit valmistivat valaisimen tuotantopiirustukset tietokoneella. Minä
seisoin selän takana antamassa design ohjeita
ja valvomassa projektia.
Suunnittelin vuosien aikana kadunkalusteita
eri materiaaleista, ja koulun väriopin luennot
tulivat hyödynnettyä, kun kehitimme mm.
betonikiven värimalliston. On ollut tärkeää
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company Järnkonst Ab also picked up for
their product catalogue. They were produced
for years and installed in urban environments
and roads in many parts of Europe.
I also visited their factory in Landskrona four
times. I stood behind the engineers who were
making the technical drawings giving them
design direction.

During my career I designed urban fixtures
from a variety of materials. The color theory
lectures from the school came in handy
when we developed color palettes for concrete paving. It has been important to get acquainted with local manufacturers to ensure
feasibility and sourcing early in the design
phase. Local manufacturing is always pre-

tutustua aina paikallisiin valmistajiin, jotta
suunnittelussa voi ottaa huomioon käytettävissä olevat valmistustekniikat ja suunnitelmien toteutus voitaisiin suorittaa lähialueen
yrityksissä. Paikallisesti valmistettava on aina
ohjenuorana. Tie- tai katuosuuden onnistunut valaisinsuunnitelma vaatii joka tapauksessa parin päivän havainnointijakson paikan
päällä työn valvojana.
Välillä olen jatkanut opintojani työn ohessa.
Valmistuin taideopettajaksi ja sisustusarkkitehtuurin MA-opinnot suoritin kansainvälisessä IMIAD ohjelmassa. Kaikista
opinnoistani on ollut hyötyä työelämässä.
Toimin nyt valaistussuunnittelun ja esteettömyyssuunnittelun asiantuntijatehtävissä, jossa
sairaanhoitajan tutkintokin on osoittautunut
tärkeäksi. Olen laatinut mm. Länsimetron esteettömyyssuunnittelun ohjeiston.
Nyt joka puolelta tulee internetin välityksellä
pirstaleista tietoa eri maiden kulttuurista ja
muotoilusta. Mielestäni kansallista kulttuuriperintöä ei saa hukata, sillä suunnittelutyö
tehdään kuitenkin aina omista lähtökohdista.
Suomalaista muotoiluperintöä pitää arvostaa.”(Laitinen 2018).

ferred. A successful urban lighting plan
always requires an on-site testing phase.
At times I’ve furthered my education during
my career. I also obtained a degree as an Art
Teacher and completed MA studies in Interior Design in the international IMIAD
program. All my studies have benefitted my
professional life. Now I specialize in consulting in the fields of lighting design and accessibility, so even my degree in Nursing has
proved relevant. For example, I have created
the Accessibility Guideline for the Länsimetro subway system (westwards from Helsinki).
Now we get access to design and cultural traditions from all over the word through the Internet. I feel it is important not to lose our
local cultural heritage as it is always the home
base for design. One must value the Finnish
Design tradition.” (Laitinen 2018).
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FORM FOLLOWS FUNCTION.

MAYBE NOT ALWAYS.

Kalustesuunnittelun opiskelijoiden näyttely Design Museossa 1987. Kalusteet ovat vuosilta 1985–1987.
Design Museum, Helsinki. Furniture design student exhibit. 1987. Furniture from 1985 to 1987.

Sisustusarkkitehtien näyttely Habitare 1985.
Exhibition of Finnish interior architects in the Habitare Furniture Fair 1985.
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KENNETH WIKSTRÖM STOA.

1988.

KENNETH WIKSTRÖM

EDO, Tarjoiluvaunu.
EDO, Catering cart.
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KENNETH WIKSTRÖM
”Hyvä suunnittelu opitaan pohdinnan ja kokeilujen kautta. Omin käsin mallin parissa
työskentely opettaa materiaalien ominaisuudet ja mielestäni vain siten oppii hyväksi
suunnittelijaksi. Rakenne- ja lujuusoppi tulee
haltuun sitä paremmin, mitä enemmän tekee
itse. Bauhaus-koulukunnan periaatteiden soveltaminen käytännön suunnittelutyössä
johtaa edelleen hyvään lopputulokseen.
Kansainvälistyminen ja verkostoituminen on
välttämätöntä ja onneksi opiskelijoilla on nyt
mahdollisuus päästä ulkomaille vaihto-oppilaaksi Erasmus järjestelmän kautta.
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“Good design is learned through thinking
and experimenting. Hands-on prototyping
teaches the qualities of different materials and is key for becoming a good designer.
Structural integrity will be understood the
better the more hands-on work is put in. Application of the Bauhaus principles in design
work will still yield a good end result.
International networking is essential and
luckily students now have the chance to profit
from international exchanges through the
Erasmus program.

Perustin veljeni kanssa kesken opintojen
oman sisustustuotteita valmistavan ja myyvän
yrityksen Formverk, vaikka suomalainen huonekalutuotanto ja vienti sakkasivat pahasti
1991 alkaneen laman seurauksena.

In the midst of my studies I founded Formvek
with my brother. We focused on manufacturing and retail of interior products, even as
Finnish furniture exports were hurt by the recession that started in 1991.

Alussa suunnittelemiani tuotteita myi myös
Artek. Nyt toimin kymmenien kansainvälisten design brändien kanssa ja aikaa omalle
suunnittelulle jää vähän. Koko ajan kehittelen kuitenkin uusia malleja mielessäni ja
ideoin ja luonnostelen niitä muistilehtiöön
kynällä. Joskus tämä prosessi johtaa tuotantoon vasta vuosien päästä, mutta onnistunut lopputulos on edelleen onnellisuuden
lähde. Löytämisen ilo - tuotantotekniikan
hallinta - onnistunut lopputulos - onnellisuus!”(Wikström 2018).

In the beginning my designs were sold also
by Artek. Now I work with dozens of international design brands, and time for personal
design work is scarce. Yet in my mind I’m
always developing new models and I record
my ideas about them on a notepad. Sometimes this process leads to production only
years later, but a successful outcome is still
a source of happiness. Joy of discovery —
mastery of production techniques — successful product — happiness!”
(Wikström 2018).

KENNETH WIKSTRÖM ITO.

1987.
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VESA DAMSKI

Koottava hylly/Dismountable bookshelf.
1988. Photo: Teemu Töyrylä
20

Vesa Damski valmistaa muottia pajalla.
Vesa Damski at the workshop.
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AINA AJASSA - ALWAYS ON TIME
Suomen huonekaluvienti lisääntyi koko 80luvun ajan ja huonekaluvalmistajat järjestivät suunnittelukilpailuja vuosittain. Lahden
kaupunki, SIO, Lahden kauppakamari ja
Suomen huonekaluviejät järjesti Lahtidesign
87 kilpailun, johon tuli peräti 219 hyväksyttyä ehdotusta. Muotoiluinstituutin opiskelijat
saivat yhteensä 7 palkintoa ja kunniamainintaa kilpailun eri vaiheissa. Tarkoitus oli löytää
uusia kehityskelpoisia tuoteideoita erityisesti
länsimarkkinoille.

Finnish furniture exports increased throughout the 80’s and furniture manufacturers organized design competitions every year. The
City of Lahti, alongside several industry partners, organized the Lahtidesign 87 competition, which fostered 219 approved design
proposals. The students of the Institute of
Design garnered 7 awards and honorary
mentions. The purpose of the competition
was to find new product ideas particularly for
the western markets.

Vuoden 1987 ensimmäisellä vuosipuoliskolla
huonekalujen vienti lisääntyi 20 % edelliseen verrattuna. Suurin vientimaa oli Ruotsi
30 % osuudella, mutta suurin kasvu tapahtui
Norjan markkinoilla, jonne vienti lisääntyi 38
% jo 1986. Länsi-Saksan vientiin panostettiin
kovasti. Suurin osa sinne toimitetuista kodin
huonekaluista oli valmistettu oksaisesta mäntypuusta, joka oli pop silloin, paitsi opiskelijoiden keskuudessa.

In the first half of 1987 furniture exports
rose 20% compared to the year before. The
largest importer was Sweden with a 30% rise,
but the biggest rise had already been seen in
the Norwegian market the year before, for
which furniture exports had expanded by
38% in 1986. There was a strong drive to
export to West Germany. Most of the home
furniture exported there was made of knotty
pinewood popular at the time, except among
the student population.

TOIMISTOKALUSTEET - OFFICE FURNITURE
Uusi työterveyslaki muutti toimistokalusteiden suunnittelua radikaalisti 80-luvulla. Tietokoneet tulivat toimistoihin ja tutkimuksissa
oli havaittu, että niiden vaatimien työasentomuutosten vuoksi työpöytien tuli olla korkeussäädettäviä ja työtuolien säätöjä tuli
monipuolistaa.
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A new law on workspace ergonomics
changed the design of office furniture drastically in the 80’s. Computers arrived in offices;
studies showed that changing work postures
required desks to have height customization,
and chairs needed more versatile adjustments
than before.

© Arcus Interior Oy

”Jos vertaamme tämän päivän toimistojen varustusta kymmenen vuoden takaiseen,
huomaamme kuinka paljon teknistyneempi
ympäristö on nyt. Kehitys toimiston elektroniikan ja telekommunikaation alalla on
kiihtynyt tavalla, jota emme osanneet ennakoida. Jos nyt yritämme ennustaa kymmenen
vuoden päähän, voimme aavistaa, että nyt
kokeiluasteella olevat keksinnöt ovat silloin jo
laajasti käytössä. Tämä vaikuttaa koko rakennettuun ympäristöömme.
Kauan on jo puhuttu paperittomasta konttorista, missä kaikki tiedot on tallennettu
digitaaliseen muotoon ja kommunikointi ta-

“If we compare today’s office equipment to
that of ten years ago, we see how everything
entails much more technology now. Evolution
in office electronics and telecommunications
has accelerated rapidly in ways we couldn’t
foresee. If we now try to forecast ten years
ahead, it is safe to say that inventions being
developed and tested right now will be widely
used by then. This will affect all of our built
environments.
For a long time there has been talk about
a paperless office, where all information is
stored digitally and all communications are
electronic. We may not be able to fully get
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pahtuu elektronisesti. Ehkä emme kuitenkaan
pääse kokonaan eroon A4 saasteesta vielä
90-luvullakaan, mutta luulisi, että työnteon
tehostamis- ja mukavuussyistä siirrytään digitalisen muistin käyttöön ja suuri osa yrityspostista tapahtuu elektronisesti.
Muutaman vuoden aikana tulee oleman tungosta työpöydillä, ennen kuin seuraava kehitysvaihe, nimittäin laitteiden integrointivaihe
taas muuttaa käsitystämme toimiston kalustamisesta. Tuolloin laitteet kerätään ``räkkeihin`` kommunikaatiomoduuliksi, johon
ollaan yhteydessä langattomasti. Silloin
monet työvaiheet jäävät pois ja automatisointi mahdollistaa työn suuremman tuottavuuden vähemmällä henkilömäärällä.
Mikroprosessorit pienenevät ja siirrytään litteisiin näyttöihin, jotka vapauttavat pöytäpintaa. Uusi tekniikka luo myös mahdollisuuden
etätyöskentelyyn kotoa käsin.
Jo vuosien ajan on voitu todeta kielteisiä fyysisiä ja psyykkisiä seurauksia, jos työntekijä
käyttää ergonomisesti väärin muotoiltuja kalusteita. Teknisestä kehityksestä huolimatta
tulemme kuitenkin työskentelemään myös
kynällä, jolloin työtason on oltava konetasoa
korkeampi. Siksi kalusteiden tulisi olla muotoiltu siten, ettei käyttäjän tarvitse kurkottaa
tai nousta työtuolistaan ulottuakseen työvälineisiin ja laitteisiin.”
(Lyhennelmä artikkelista Suunnittelun lähtökohtia 90-luvulle, Sisustusarkkitehti Peter von
Knorring, 1985)
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rid of the A4 waste even in the 90’s, but one
would think that for the sake of efficiency
most corporate correspondence will be electronic.
For the next few years desktops will be
crowded, before the next phase, which is Integration, will again change our perception
about the design of the office space. Then
the devices will be gathered in racks as a communication module, which can be accessed
wirelessly. Then many work phases become
obsolete and automation will enable more
productivity with a smaller staff. Microprocessors will get smaller and we will transition to flatter displays, which will free up desk
space. The new technology will also enable
working remotely form home.
Already the negative effects of improperly designed office ergonomics have been observed.
Despite technological advances we will still
work with the pen also, in which case the desk
height should be higher when using a computer. Therefore the furniture should be designed so that the user does not need to reach
out to work equipment and tools.”
(Excerpt from ‘Design Principles for the 90’s’
by Interior Architect Peter von Knorring,
1985)

OFFSIDE.

Yksi varhaisimmista korkeussäädettävistä
työpisteistä Suomessa.
This workstation with height-adjustability was one of the first models of its kind
produced in Finland.
© Offside Oy 1986.

MIKROMIKKO.

Tietokonepöytä Mikro Mikko tietokoneelle on metalliosaston harjoitustyö 1988.
Computer rack, Metal Department
(Industrial design), workshop practicum 1988.
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UUSI KAMPUS - THE NEW CAMPUS
Muotoiluinstituutti laajenee ja uusi kampus
valmistuu Kannaksenkadulle. Irtokalusteisiin
ei ole budjetoitu riittävästi varoja, ja osa niistä
toteutetaan itse pajalla. Oppilaiden suunnitelmien pohjalta valmistettiin lähialueen tehtailla mm. piirustuspöydät, neuvottelupöydät
sekä kahvilan ja ruokalan tuolit vuonna 1989.

ANNE HIRVONEN

The Institute of Design expands and a new
campus is built on Kannas Street. There
wasn’t an adequate budget for furniture, so
some of this was made at student workshops.
Based on student designs the local producers made, among other things, the drawing
desks, conference room tables and the cafeteria chairs in 1989.

Tuolin esityskuva.
Kahvilan tuolin työpiirustus on piirretty Atlas of Human Anatomy oppikirjan kuvan päälle. (Netter 1989).
Cafeteria chair. Chair design is drawn over a picture from Atlas of Human Anatomy. (Netter 1989).
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ANNE HIRVONEN.

Tuolin esityskuva.
Presentation image.
Photo: Timo Jerkku

ANNE HIRVONEN.

Tuolit pinossa.
Lepofinn Oy:n valmisti
kahvilan pinottavat tuolit.
Stacked chairs.
Lepofinn produced these
Cafe chairs.
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ANNE HIRVONEN Tuolit maisemassa/Chairs in a landscape.

JARI KAPLIN

Pinottava yleistuoli muissa tiloissa käytettäväksi.
Valmistus Selka Line, jonka mallistossa tämä
tuoli on ollut pian 30 vuotta!
Kaplin’s chair will soon have been a part of the
Selka Line collection for 30 years!
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Kalustemitoitus/furniture dimensions. Mika Huovinen 2018

Kaavioista käy ilmi kalustemitoituksen pääperiaatteet, joita sovelletaan tässä kirjassa esitetyissä kalusteissa. Nämä mitoitusperiaatteet
perustuvat laajoihin ergonomisiin tutkimuksiin, ja johtavat hyvään käytettävyyteen.

The diagram explains the main principles of
furniture dimensions. These measuring principles are based on extensive studies of ergonomics and are proven to yield a good result
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90-LUKU
THE 90’S
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90-LUKU - THE 90’S

Huonekalujen materiaalit ja design muuttuvat. Kalusteiden runkomateriaalina on nyt
yleensä kromattu teräsputki, joskus rakenteissa käytettiin alumiinista valettuja osiakin.
Koivun lisäksi tulivat käyttöön muutkin kovat
puulajit ja oksaisen mäntypuun aikakausi
päättyi. Suomalaiselle kalustemuotoilulle oli
tunnusomaista perusmuotojen käyttö. Orgaanisia, plastisia muotoja käytettiin lähinnä
alumiinista valetuissa osissa.
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Furniture materials and design changed.
Chromed steel became the popular frame
material, and sometimes parts cast from aluminum were included. Besides birch, other
hard surface wood increased in popularity, while knotted pine faded away. Innate
to Finnish furniture design was the use of
primary geometric forms. Organic shapes
were mostly used only in the cast aluminum
parts.

Näyttely Muotoiluinstituutissa.
Exhibition at the Institute of Design.

Näyttelyssä on esillä eri puulajeista valmistettuja lipastoja ja säilytyskalusteita. Taustalla on harjoitustehtävän tuloksia aiheesta Luonnonmuodosta
pintakuvioon.(Visuaalinen suunnittelu).
The exhibit showcases dressers and storage furniture
made of different woods. In the background there
are course assignments on the theme of “From a
natural shape to a pattern”. (Visual design)
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1. JOUNI PURHONEN Tarjoiluvaunu/Catering trolley.
Vaunun runko on valmistettu ruostumattomasta
teräsputkesta, puumateriaalina on vaahtera.
Steel tube frame and maple wood trays.

2. TIMO HÄMÄLÄINEN Lepotuoli/Easy chair.
Materiaaleina ovat valualumiini,
teräsputkirunko ja verhoiltu istuinvaneri.
Steel and cast aluminum frame.
Upholstered plywood seat.

3. TIMO HÄMÄLÄINEN Hylly/Shelf unit.

4. TIMO HÄMÄLÄINEN

Monena- naulakko/Monena Coat Rack.

Hylly koostuu perusmuotoisista levyosista
ja alumiinista hiekkavaluna valmistetuista
tukirakenteista.
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PYÖRÄTUOLI - WHEELCHAIR
Tehtävänä oli suunnitella kevytrakenteinen
pyörätuoli, jolla on huonekalun ilme ja päämateriaalina on puu.
Mallit toteutettiin metalli- ja puutyöpajalla
työryhminä.

The assignment was to design a lightweight
wheelchair, with a furniture-like look and
made mainly out of wood.
These models were executed at the metal and
wood workshops as group assignments.

NN 1. Pyörätuolin piirustus/NN 1. Presentation drawing.
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HEIKKI HÄMÄLÄINEN,
KARI KOCK,
OLLE MUNCK,
JUHA PORRASSALMI

HELMI ALANEN,
ANNE KANTONIEMI,
PIRJO VIITALA
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ESITYSTEKNIIKAT - PRESENTATION TECHNIQUES
Kaikki piirtäminen tapahtui vielä käsin viivaimia ja mallineita apuna käyttäen. Puhtaaksipiirustus toteutettiin tussipiirtimillä
ja suunnitelmasta tehtiin myös ns. esityskuva, joka väritettiin huopakynillä, pastelliliiduilla ja puuvärikynillä. Tuolin
esityskuva tehtiin yleensä 1:1 projektiopiirustuksena luonnospaperille ja tasokalusteet perspektiivipiirustuksena pienemmässä
mittakaavassa. Puhtaaksipiirustus toteutettiin tussipiirtimillä kuultopaperille ja kopiolähetit kuljettivat työpiirustusten valokopiot
suunnittelutoimistoille, tilaajille ja työmaille.
Suunnittelutoimistoissa piirrettiin harvoin
perspektiivikuvia, vain ns. myyntikuva esitettiin työn tilaajalle tarvittaessa. Yksi piirustusharjoitusten tavoite oli oppia hahmottamaan
kaksiulotteisista tasopiirustuksista tila ja tuote
kolmeulotteisena.
Koska suunnitelmat laadittiin paperille, olivat
piirustukset niin suuria, että jokaisella oppilaalla oli metrin syvyinen ja kaksi metriä pitkä
piirustuspöytä. Naruviivain, kolmioviivaimet,
asteviivaimet, ympyrä- ja kaariviivaimet sekä
säädettävä harppi, tarvittiin eri paksuisten
kynien lisäksi kaikkeen suunnittelutyöhön.
Tekstit ja mitat kirjoitettiin kirjain-sabluunan
avulla käsin.
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All drawing was still done by hand with the
help of rulers. The drawings were finalized in ink. Also a presentation drawing
was made, which was colored with markers,
wooden crayons or pastels. A chair presentation drawing was usually made in 1:1 scale.
Larger furniture and fixtures were presented
in perspective on a smaller scale. Finalized
work drawings were done on tracing paper
and photocopy messengers delivered copies
for the agencies, manufacturers and work
sites. Design agencies rarely made perspective drawings, and such “sales presentation
images” were only provided on clients` requests. One of the goals of student exercises
was to teach them to visualize a product or a
space three dimensionally while drawing and
looking at a 2D image.
Because the drawings were made on paper,
and the drawings so large, each student had
a desk measuring two meters wide and one
meter deep. A vast array of rulers (straight,
curved, triangular, circular…) and other template tools were needed as well as assortments
of pens and markers. Text and measurements
were added with the help of a stencil.

KAI LINDVAL Tuoli/Chair.
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JARI HÄKKINEN
Tuoli/Chair.
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PASI PÄNKÄLÄINEN

Kirjahylly/Bookshelf.

Kalusteet tilassa/Furniture in a space.
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CAD
Tietokoneella
tapahtuvan
suunnittelun
alkeita opetettiin jo, mutta henkilökohtaisia
laitteita ei vielä ollut ja opiskelijoiden omasta
aktiivisuudesta riippui, perehtyivätkö he syvemmin ATK:n käyttöön opiskelunsa apuvälineenä.Vastustustakin tietokoneita kohtaan
esiintyi.

Basic design with the help of a computer was
becoming an area of study. However at that
point there were no personal computers for
each student, so it was up to students own interest how much they wanted to include computers in their learning and work. There was
some opposition towards computers as well.

”CAD = Computer Aided Design = Tietokoneavusteinen suunnittelu. Cad = englanniksi
moukka, konna, lähetti, mailapoika.Compute
on suomeksi laskea, computer (laskija) = tietokone. Tämä huono käännös aiheuttaa
suurimman ongelman tietokoneavusteisen
suunnittelun leviämiselle design-aloille.

“The word ‘computer’ (compute, calculate,)
encompasses all the Orwellian fears when
used in the field of art and design. The fears
about loss of creativity, imagination and
human touch are however unfounded. Designers should dare to dive into the wonderful world of computer-assisted design (CAD),
for when used correctly it is a versatile tool.
When done manually, design work is 30% finalizing and polishing up drawings, and 70%
actual design work. With CAD one can do
98% of the design work while the computer
handles the 2% of routine rendering. In all
variations of this, it will always be up to the
designer`s skill and personality that will determine whether a design is a success or a
failure.” (Markku & Ylönen, 1991).

Sana tietokone sisältää kaikki mahdolliset
Orwellilaiset pelot, epäluulot ja kauhukuvat
taiteiden kenttään tuotuna. Pelot luovuuden,
mielikuvituksen ja inhimillisyyden katoamisesta ovat kuitenkin aiheettomia.Suunnittelijoiden tulisi uskaltaa kurkistaa tietokoneiden
ihmeelliseen maailmaan, onhan kyseessä
monipuolinen työskentelyn apuväline järkevästi käytettynä. Suunnittelutyöstä n. 30 %
on puhtaaksi piirtämistä ja 70 % varsinaista
suunnittelutyötä manuaalisesti toteutettuna. CAD- suunnittelussa samassa ajassa voi
tehdä 98 % ajatustyötä ja koneen hoitamaa
rutiinitulostusta on 2 %. Kaikissa olosuhteissa
suunnittelijan persoonallisuus ja suunnittelutaito tulevat kuitenkin yhä olemaan ne tekijät,
jotka tuottavat hyviä tai huonoja suunnitelmia.” (Markku & Ylönen 1991).
SKALA oli opiskelijoiden perustama lehti,
jossa oli laajoja artikkeleita alan tapahtumista ja mm. kilpailutyöt esiteltiin kattavasti
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“SKALA was a magazine founded by students with articles about industry news,
events and competitions. “SKALA is a foundation and a publication by the Interior and
Furniture Design students. Our goal is to
create synergy among our students, alumni
and industry partners. The publication showcases its members, piques curiosity and is a
forum for discussion. Our goal is a positive,
ecological, economical and visually rich surrounding. Now and in the future.”
(SKALA 1991)

vuosittain. ”SKALA = Lahden Muotoiluinstituutin Sisustus- ja Kalustesuunnittelun
opiskelijoiden yhdistys ja julkaisu. Yhdistyksemme tarkoituksena on luoda laaja-alaista
yhteistyötä opiskelevien, valmistuneiden ja
muiden yhteistyökumppaneidemme kesken.
Julkaisu toimii yhdistyksen jäsenten esittelijänä, mielenkiinnon herättäjänä ja keskustelufoorumina. Tavoitteemme on positiivinen,
ekologinen, ekonominen, visuaalisesti rikas ja
toimiva ympäristö. Nyt ja tulevaisuudessa”
(SKALA 1991).

CAD piirros/drawing.
Mika Huovinen 2018
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HUOMISEN KEITTIÖ 1990 - TOMORROW’S KITCHEN 1990
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HUOMISEN KEITTIÖ - TOMORROW’S KITCHEN
Novart, Kotimaiset kotitalouskoneet, Stala ja
Puolimatka järjestivät tulevaisuuden keittiökilpailun 1990. Arvostelu tapahtui ehdotusten ideasisällön, uutuusarvon ja taiteellisen
ilmaisun perusteella. Ergonomisista lähtökohdista toteutettujen ehdotusten tuli soveltua erilaisiin asumismuotoihin. 1. palkinnon
voittajatyö on Kooma, jonka suunnitteli Anu
Halme. Kalusteet ovat pystysuunnassa vastapainojen avulla säädettäviä. Lieriön muotoinen jääkaappiyksikkö ja pilarit tekevät
kalusteesta tukevan avokeittiökalusteen.
Keittiön kaappikalusteet integroituine laitteineen ja tasoineen ovat ns. kiintokalusteita.
Laitoskeittiön suunnittelu eroaa teknisiltä
vaatimuksiltaan ja mitoitukseltaan kodin
keittiöstä ja niiden suunnittelu kuuluu sisustusarkkitehtuurin piiriin. Kodin keittiö oli
vielä 90-luvun asunnoissa erillinen huonetila, mutta nykyisin suositaan avokeittiötä.
Laitteiden kehitys on mahdollistanut niiden
integroimisen kalusteisiin ja erityisesti liesituulettimien kehitys mahdollistaa avokeittiön
toteuttamisen. Myös suunnitteluvaatimukset
ovat nyt osin erilaiset aiempaan verrattuna.

Industry partners arranged a competition for
Tomorrow’s Kitchen in 1990. The judging
criteria were based on the idea, novelty and
artistic expression of the design proposals.
The proposals needed to be ergonomic and
flexible to suit different housing needs. The
winning proposal was Kooma by Anu Halme.
Her furniture was adjustable and worked
with counter-weight balances. The spherical
refrigerator unit and pillars make for a robust
open kitchen.
The design of a commercial kitchen is different from a domestic kitchen in terms of technical requirements and measurements, and it
belongs in the realm of interior design. In the
apartments of the 90’s the kitchen was still a
separate room, whereas now an open kitchen
is preferred. The evolution of appliances has
enabled their integration into fixtures, and especially the development of kitchen fans has
made the open kitchen possible. This also
makes the design requirements different from
those of the past.

PIENOISMALLI TAI HAHMOMALLI SUUNNITTELUN APUNA - SCALE AND MINIATURE MODELS AS DESIGN TOOLS
Itse valmistettu pienoismalli on toimiva ja
edullinen ratkaisu muotoa ja mittasuhteita
tutkittaessa. Hyvin tehdystä pienoismallista
otettu valokuva näyttää todelliselta.
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A self-made miniature model is a functional
and cost-efficient solution for studying form
and dimensions. A good photo of a wellmade scale model will appear realistic.

ANNE HIRVONEN

Pienoismallit.
Taiteilijan työpöytä.
Opinnäytetyö.
Miniature models.
The artist’s desk.
Thesis work.
1991.
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Tuolin osat valmistettiin Kapa-levystä ja paperista ja koottiin kalusteeksi pikaliimalla.
Rami Puolimatka ja Arja Ripatti arvioivat tuloksia.
The components of the chair were
made of foam core and paper and assembled with glue. Rami Puolimatka
and Arja Ripatti are evaluating the
result.

HAHMOMALLI - SCALE MODEL
Pahvista valmistetun luonnollisen kokoisen mallin avulla saa hyvän käsityksen
mittasuhteista, rakenteista ja ainevahvuuksista. Pahvimalli valmistuu parissa
tunnissa ja sen avulla voi havaita suunnitelman muutostarpeet ennen lopullisen
mallin valmistuksen aloittamista.
A 1:1 scale model made out of cardboard will give good insights on proportions, structure and material volumes.
This kind of a model can be completed
in a few hours and it will help pinpoint
any needs for revisions before making
the final prototype.
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YRITYSYHTEISTYÖ - INDUSTRY PARTNERSHIPS
Muotoiluinstituutissa on aina tehty yhteistyötä huonekaluja valmistavien yritysten
kanssa. Parhaassa tapauksessa se on johtanut elinikäiseen yhteistyöhön suunnittelijan ja
yrityksen välillä. Tässä esitetyssä tapauksessa
kaluste- ja metalliteollisuudelle alihankintana
komponentteja valmistava yritys halusi oman
kalustemalliston, jonka valmistus ja markkinointi saisivat konekannan tehokkaampaan
käyttöön. Päätöksen taustalla oli talouslama,
joka oli vähentänyt tilauskantaa.
Opiskelija taas tarvitsi opinnäytetyön aiheen
ja tästä alkoi Piiroinen Oy:n Areena kalusteiden suunnittelu ja valmistus. Piiroisen
ensimmäisenä kalustemuotoilijana Pasi Pänkäläinen loi suuntaviivat yrityksen tulevalle
designille.

Areena sarja sai Pro Finnish Design palkinnon 1994 ja Pasi Pänkäläiselle myönnettiin
Valtion taideteollisuustoimikunnan Suomi
palkinto 1997.
The Institute of Design has always partnered
with furniture manufacturers. At best it has
led to lifelong working relationships between
the designer and the manufacturer.
In this case Piiroinen, a metal component
subcontractor, wanted a product of its own to
utilize more fully their existing machinery.
Design student Pasi Pänkäläinen needed a
good theme for his diploma work. The result
was the Areena set of chairs. The collection
won an award by Pro Finnish Design in 1994.
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PASI PÄNKÄLÄINEN Arena. Opinnäytetyö/Thesis. 1992.

Julkisen tilan kalusteille on ominaista mm. käsinojallisten tuolien pinottavuus ja mallien variointi pintakäsittelyn ja verhoilun avulla.
Valmistus: Piiroinen Oy.
Valokuvaus: Teemu Töyrylä
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Common features of public space furniture
are the stackability of chairs with arm rests,
and the ability to vary and customize the
product with upholstery and finishes.
Manufacturer: Piiroinen Oy.
Photo: Teemu Töyrylä

PASI PÄNKÄLÄINEN Mittapiirrokset/Technical drawings.
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PASI PÄNKÄLÄINEN Detaljit/Details.
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KAI LINDVAL Lasikuula.
Tuoli valittiin Milanon kansainvälisillä huonekalumessuilla
Steelman Oy:n mallistoon 1993.
The chair was chosen for the Steelman Oy catalogue at the
Milan International Fair in 1993.
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LAHDEN ASUNTOMESSUT 1993 - LAHTI HOUSING FAIR 1993
Suunnittelun problematiikka voidaan jakaa
kaikilla suunnittelualoilla kolmeen pääkysymykseen, joihin pyritään vastaamaan suunnittelemalla: mitä tehdään, miten se tehdään
ja miksi se tehdään. Sisustussuunnittelun,
Kalustesuunnittelun ja Metallisuunnittelun
opiskelijat osallistuivat kahden kohteen suunnitteluun Lahden asuntomassuille. Toisen
vuosikurssin opiskelijat suunnittelivat Paavolan oppilasasuntolan soluasunnon kalustuksen ja yhteisen oleskelutilan. Oppilaat
valmistivat koulun pajalla myös näiden tilojen
kalusteet.
(Keto 1993).
Työryhmään kuuluivat Olli Aalto, Kari Lappalainen, Pia Pettersson, Heli Pukki, Anna
Sivonen, Tuuli Somma, Jukka Tiihonen.
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All fields of design need to answer these three
basic questions; what is being done, how is it
done, and why is it done? Students form Interior Design, Furniture Design and Metal
Design departments all took part in creating two spaces for the Lahti Housing Fair.
The second-year students designed all the
furniture for the Paavola student dorms and
common rooms.
(Keto 1993).
The team included Olli Aalto, Kari Lappalainen, Pia Pettersson, Heli Pukki, Anna
Sivonen, Tuuli Somma and Jukka Tiihonen.

Arkkitehdin tuoli/Architect’s Chair.
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Valokuvaajan huone/Photographer’s Room.

Valokuvaajan istuin/Photographer’s Chair.

56

Valokuvaajan kirjahylly/Photographer’s Bookshelf.
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Arkkitehdin huone, perspektiivi/Architect’s Room, Perspective.

Arkkitehdin huone, pohjapiirros/Architect’s Room, Floor Plan.
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OLLI AALTO

Tutkijan huoneen kirjahylly.
Book shelf for a Researcher’s room.

TUULI SOMMA

Nojatuoli/Easy chair.

59

Yhteinen terassi/Common Patio.
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VIISKANTA
Kolmannen vuosikurssin opiskelijat tutkivat asumisen vaatimuksia laajemmin ja työ
jatkui vielä lukukauden päättymisen jälkeen
kesäkuun ajan. Laajan ja vaativan työn tulos
oli asunnon kokoinen malli, joka koottiin sitä
varten pystytettyyn telttaan messualueelle.
Valmistustyössä olivat mukana myös ammattikoulun opiskelijat. Dokumentointiin ja messujulkaisun tekemiseen osallistuivat myös
valokuvauksen ja graafisen suunnittelun opiskelijat. Talon rakensivat ammattioppilaitoksen rakennusosaston opiskelijat.
(SKALA 1993).

The third year students explored housing
needs further and the work continued even
after the semester ended, into the summer.
The end result of a huge and demanding
project was a life size housing model that was
assembled in a tent in the fairgrounds. The
work was completed with help from the local
vocational school and construction students.
The corresponding fair publication was produced with the help of the Graphic Design
and Photography Students.
(SKALA 1993).

Telttakatos/Canopy.
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Suunnittelijat.The Interior Design students.
Mari Sonntag, Susanna Lunden, Tanja Jänicke, Arja Ripatti.
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Keittiön valmistusta. Making the kitchen furniture.

Keittiö/Kitchen.
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Makuuhuone.
Bedroom view.

Näyttelyssä on esillä rakennustekniikan opintojen tuloksia.
The exhibition includes works illustrating building and construction techniques.
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MUOTOILUKILPAILUT JA NÄYTTELYT
DESIGN COMPETITIONS AND EXHIBITIONS
Suunnittelun eri osa-alueilta järjestettiin lukuisia kilpailuja ja opiskelijoiden suunnittelutöiden tuloksia esiintyi kansainvälisissä
ja kotimaissa näyttelyissä. SKALA lehden
(1993) mukaan oppilaat saivat palkintoja viidessä suunnittelukilpailussa vuonna 1993:
Lahden Ammattikorkeakoulun logon, Sampo-mobilen ja Resta Centerin hotellihuoneen suunnittelukilpailu, Lahden Oppilastalo
Oy:n tunnuskilpailu ja Valtakunnallinen sarjakuvakilpailu.
Näyttelyosallistumiset: Neste Forma Finlandia, Kölnin kansainväliset huonekalumessut,
Suomen 75-juhlavuoden näyttely Tukholman Kuninkaallisessa Taideakatemiassa,
Tila-, rakenne- ja kalustesuunnittelun kansainvälinen kiertonäyttely, Näyttelykalusteet
LMI:n kiertonäyttely Karlsruhe ja Hannover,
Lahden Asuntomessut, sekä näyttely VIISKANTA.
Ikea järjesti suunnittelukilpailun Lahden
Muotoiluinstituutin ja Taideteollisen Korkeakoulun opiskelijoille 1993. Kilpailuehdotuksia tuli 110 kpl, joista raati valitsi jatkoon
25. Ikea rahoitti mallien valmistuksen ja maaliskuussa 1994 jaettiin palkinnot Designmuseossa Helsingissä. Ikea oli tyytyväinen
kilpailun tuloksiin, koska ne täyttivät Ikean
design filosofian vaatimukset: ne eivät ole
liian erikoisia, kaikki ovat käytännöllisiä, helposti valmistettavia ja koottavia.
(Toivanen 1994).
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Students took part in a vast variety of competitions and exhibitions both domestic and
international. According to the SKALA
magazine, in the year 1993 the students won
awards in five design competitions. That year
the students also participated in six exhibitions, including the international furniture
fair in Köln.
Ikea announced a design competition for the
students at the Lahti Design Institute and
the University of Art and Design in Helsinki
(Aalto University) in November 1993. Out of
the 110 ideas originally submitted, 25 were
preselected. Ikea gave funding for the production of prototypes for the final assessment.
Ikea was satisfied because the entries embodied Ikea’s design philosophy: there was
nothing shocking in them, all aimed to be
practical, well justified and down to earth.
They were planned to be convenient for manufacturing, production and they all were
knockdown ideas. (Toivanen 1994).

Voittajatyö on pöydällä oleva valaisin, jonka
suunnittelivat ja valmistivat Mari Sonntag ja
Jussi Ruohonen. Palkintoon kuului rahapalkinnon lisäksi työpaikka Ikealle suunnittelevassa tanskalaisessa suunnittelutoimistossa
kesän ajaksi.
Kuvan pöytä ja tuoli on Timo Sallin kilpailutyö. Photo: Pauliina Pasanen.

The winning entry was a table lamp, which
was designed and made by Mari Sonntag and
Jussi Ruohonen. In addition to a monetary
prize, the winners also received an internship
at the Danish design studio Pelican Design,
which designed for IKEA.
Chair and Table design entry by Timo Salli.
Photo: Pauliina Pasanen.
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TIMO SALLI
”Tykkäsin piirtää ja rakennella Legotaloja
ja väsätä kaikenlaista jo lapsena. Minusta oli
kiva järjestellä kalusteita ja tutkia taloja ja sisustuksia. Lukion kuvaamataidon jälkeen
kävin taidekursseilla ja rohkaistuin pyrkimään Muotoiluinstituutin Sisustussuunnittelun osastolle.
Opiskeluajan huippuhetki oli, kun saimme
Jussin kanssa tämän palkinnon ja oikea onnenpotku, että saimme työskennellä ensin
harjoittelijana ja myöhemmin palkkatyössä
Pelikan Design studiossa. Saimme tutustua mahtaviin tanskalaisiin ja ruotsalaisiin
kollegoihin, jotka ovat niittäneet mainetta
kansainvälisesti. Toimistossa suunniteltiin
kalusteita ja tuotteita mm. Ikealle ja saimme
vierailla kuukausittain Ikean pääkonttorin
suunnittelutoimistossa Älmhultissa. Toiminta
oli hyvin salaista, mutta voin sanoa, että siellä
oli mahtava tekemisen meininki. Ei voinut
kuin ihmetellä eri tuotesuunnittelun osastojen
määrää ja näkemäämme ammattitaitoa tuotannon eri vaiheissa.
Huippuhetkiä ovat olleet kaikki ne työpaikat, joihin on pyydetty ja joissa olen saanut
suunnitella ja vastata isoista projekteista. Hienolta tuntuu edelleen aina, kun saan jonkin
suunnittelemani esineen tuotantoon. Kalustesuunnittelun opinnoista on ehdottomasti
ollut hyötyä, sillä vastaan Helsingin Yliopiston tilojen sisustussuunnittelusta. Tällä hetkellä työllistävät erilaiset info- ja palvelutiskit.
Välillä tehdään muutoksia vanhoihin kiintokalusteissin ja välillä luodaan kokonaan
uusi konsepti uusine ergonomisine vaati-
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“As a child I loved to draw and build Lego
houses. I liked organizing furniture and
explore buildings and decor. After high
school I took additional art classes and was
encouraged to apply at the Interior Design
department at the Institute of Design.
Receiving this award with Jussi was the highlight of my studies. It also was a real stroke of
luck to get an internship and later work full
time at the Pelikan Design studio. We got to
know Danish and Swedish colleagues with international reputations. The studio designed
furniture and other products for IKEA,
among others, and we got to visit the design
headquarters of IKEA in Älmhult on a
monthly basis. All work was highly confidential but the work atmosphere was great, very
enthusiastic. One could only wonder at the
number of different design departments and
the skill exhibited at all phases of production.
My career highlights have been all the jobs to
which I have been specifically invited, where I
have been able to design and direct large projects. It is also still a special feeling whenever
a design goes into production. My furniture
design studies have definitely come in handy
as I am now in charge of the interior design
of the University of Helsinki. Much of the
work is designs for different info and service
counters. Sometimes we make adjustments to
pre-existing fixtures, and sometime we create
entirely new concepts to meet the requirements of ergonomics. Antiquated spaces with
museum value are also challenging because
you have to understand old tradecrafts, as the

muksineen. Myös museaaliset kohteet ovat
haastavia ja pitää tietää myös vanhoista valmistusmenetelmistä, koska yliopistolla on
paljon kalusteita eri vuosisadoilta. Juuri nyt
ovat työn alla näiden kalusteiden entisöinti ja
irtokalustemuutokset työ- oppimis- ja laboratorioympäristöissä.
Opiskelijan pitää olla ennakkoluulottoman kiinnostunut suunnittelun ja elämän eri
osa-alueista. Nuorena pitää kokeilla rohkeasti
rajojaan ja haastaa totuttuja malleja. Uskon,
että suunnittelijalta vaaditaan tulevaisuudessa entistäkin enemmän luovia ratkaisuja,
jotka nivoutuvat ympäristön, yhteiskunnan
ja maailman ongelmiin. Tekoäly tulee korvaamaan monia työtehtäviä, mutta oikeasti
uusia innovaatioita tekevät joka tapauksessa
ihmiset. Silti tärkeintä on osata arvostaa kulttuuriperintöämme ja saada se liitettyä yhteen
jatkumoksi kaiken uuden kanssa.”
(Sonntag 2018).

University has furniture from various centuries. Right now we are working on the restoration of such furniture as well as making
changes to the furniture in the workshop and
laboratory environments.
As a student you have to be interested in all
facets of design and life. When you’re young
you have to test the boundaries and challenge
traditions. I believe that in the future being a
designer will require even more creativity in
finding solutions that deal with the problems
the environment and society at large. Artificial Intelligence will replace many human
tasks, but real innovation will still be created
by people. It is also important to value our
cultural heritage and to weave it into a continuous fabric with everything new.”
(Sonntag 2018).
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”Muutamia kavereitani pääsi opiskelemaan
Taideteolliseen Korkeakouluun tila- ja kalustesuunnittelua ja minäkin innostuin pyrkimään alalle. Onneksi pääsin Lahteen
opiskelemaan, sillä vaihtoehtona olisi ollut
työ Mac Donaldsin tehtaalla Moskovassa.
Olin näet lähtenyt maailmalle ammattikoulupohjalta ja toiminut luokkahitsaajana mm.
lääketehtailla ja komennusmiehenä pohjoismaissa ja Skotlannissa. Kalustesuunnittelun opinnoista on ollut tosi paljon hyötyä
urallani, sillä pääsin jo Muotoiluinstituutin ensimmäisen opintovuoden lopulla töihin
Stefan Lindforsin toimistoon. Toki siinä
auttoi myös ammattitaitoni ruostumattoman
teräksen työstön parissa, sillä olin mukana
lentoasemalle tilatun Sudenkorento -veistoksen valmistamisessa.
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“Some of my friends got accepted to study
interior and furniture design at the Helsinki
University of Art and Design, and I was inspired to apply as well. Luckily I got accepted
at the Institute of Design in Lahti, for the alternative would have been a job at a McDonald’s factory in Moscow. This is because I
had left the country after a vocational school,
and I had been working as a metal welder
in Scandinavia and Scotland. My furniture
design studies turned out to be pivotal, as
I landed a job at the design studio of Stefan
Lindfors at the end of my first year at the institute. Of course my prior skills with stainless steel helped with that, as I took part in the
making of Stefan’s Dragonfly sculpture that
was commissioned for Helsinki Airport.

Sitten pääsin maisteriohjelmaan TAIKiin ja
toimin valmistuttuani myös opetustehtävissä
Muotoiluinstituutissa, kunnes minua pyydettiin rakentamaan uusi maisteriohjelma,
Taideteollinen muotoilu, Taideteolliseen
Korkeakouluun. Toimin Taideteollisen muotoilun professorina 2003–2017. Nyt 15 vuotisen opetustyön jälkeen minulla on taas oma
suunnittelutoimisto ja uusia asioita työn alla.

I had founded my own design studio just
before I was accepted for the Masters
program at the Helsinki University of Art
and Design. I also worked as teacher at the
Lahti Institute, until I was asked to help build
a new Masters program for Industrial Design
at the Helsinki school. I was professor of Industrial Design from 2003 to 2017. After a
15-year career in education, I now have my
own studio and new projects in the works.

Hauskoja kokemuksia on työuralta vaikka
kuinka paljon. Teimme mm. Snowcrash –
näyttelyn Milanon messuille keväällä 1997 ja
näyttely oli menestys. Julio Cappellini otti yhteyttä ja kutsui kesällä Milanoon ja tuomaan
näyttelyssä olleen prototyypin mukanani.
Cappellini tarjosi yhteistyösopimusta ja pyysi
ehdottamaan sopivaa korvausta, jolla prototyyppi jäisi heille malliksi. Mietittyäni hetken,
ehdotin hinnaksi miljoona Liiraa, johon mukisematta suostuttiin. Päivän päätteeksi sain

There have been a plethora of fun experiences throughout my career. For example we
created the Snowcrash exhibit for the Milan
fair in the spring of 1997, when Finland was
battling a deep recession. The exhibit was a
success. Julio Cappellini contacted me and
invited me to Milan in the summer and to
bring a prototype from the exhibit with me.
He suggested a joint venture and asked what
would be the proper compensation for them
to keep my prototype. After thinking for a

kuljetuksen Milanon keskustaan tuotantosopimus ja setelitukku taskussani. Opiskelu on
aina hyödyllistä ja palkitsevaa. Kannattaa
olla ahkera ja ottaa oppia myös muilta opiskelijoilta, koska vertaisoppiminen on palkitsevaa. Pitää myös oppia manageroimaan
itseään ja opittujen taitojen jälkeen luottaa
myös intuitioon.”(Salli 2018)

moment I proposed a million Italian Liras,
to which he immediately agreed. At the end
of that day I had a production agreement, a
roll of cash in my pocket and a ride to the city
center of Milan. Studying was always useful
and rewarding. It pays to be diligent and also
to learn from your fellow students. You also
must learn to manage and promote yourself
and maintain your learned skills, as well as
relying on intuition.” (Salli 2018).

Metallipaja/Metal workshop.
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TAKAISIN PUUHUN - BACK TO THE WOOD
Kansainvälisillä messuilla havaittiin puumaterialin arvostuksen nousu ja Suomessakin
alettiin panostaa puulajien monipuolisempaan hyödyntämiseen ja valmistuslaadun
kohottamiseen. Pyrittiin nostamaan puumateriaalin jalostusastetta, jotta saataisiin materiaalille parempi tuotto ja päästäisiin uusille
kansainvälisille vientimarkkinoille.
Suomen huonekalutuotanto oli romahtanut 40 % talouslaman ja Neuvostoliiton hajoamisen seurauksena, mutta tuotanto ja
vienti kääntyivät voimakkaaseen kasvuun
1994.
Puutuoteteollisuuden
kehittämiseksi aloitettiin yhteistyö teollisuuden kehitysorganisaatioiden, tutkimuslaitosten ja
yritysrahoituslaitosten kanssa. Muotoilualan
oppilaitoksissa käynnistettiin yritysyhteistyöhankkeita kalustevalmistajien kanssa, puuseppien koulutusta uudistettiin ja aloitettiin mm.
hienopuuseppien koulutus Heinola Instituutissa.

72

Finns have now woken up and are working
to restore the mechanical forest product industry to its rightful place alongside paper
making. The state has joined forces with industrial development organizations, venture
capital funds and research institutes to bring
this about. (Runeberg 1994).
In the Heinola College of Crafts and Design
a new training course was started for cabinetmakers in 1994. This made it possible for
design students to participate in international
competitions like the Asahikawa furniture
design competition: Design with Love, Life
with Wood. The cabinetmaker students made
the prototypes of the design students with
superb woodworking craft.

HEINI LEHTO suunnittelee/designing.

Maailman suurin puuhuonekalu-aiheinen suunnittelukilpailu
Design with Love, Life with Wood järjestetään joka toinen
vuosi Asahikawassa Japanissa. Oppilaat osallistuivat tähän ensimmäisen kerran 1994. Kalustesuunnitelmien mallikappaleet
valmistettiin Heinola Instituutin hienopuuseppäosastolla.
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HEINI LEHTO

Hyllykaluste/Shelf Unit.

Kehyksen sisään voi liittää säilytyslokeroita
haluttuun kohtaan perinteisen puuruuvin
avulla. Hyllyköt voi myös kytkeä suuremmaksi kokonaisuudeksi samalla liiitosmenetelmällä. Puukierre on luja ja käyttökelpoinen
liitosmenetelmä ja tämä kaluste on edelleen
käytössä!

74

Storage cubbies can be added to the frame
with a traditional wood screw. The modules
can also be combined into a larger unit with
the same method. A wood screw is a durable
method for joinery, and this shelf is still in use
today!
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TITTA VIHERVUORI

Sarjapöytä/Table series.

Pöydät on valmistettu kolmesta kotimaisesta puulajista. Vaikea reunamuoto on
työstetty ja viimeistelty käsityökaluja käyttäen, sillä
tietokoneohjelmoitavat
cnc-jyrsinkoneet olivat vielä
kaukaista tulevaisuutta.Valmistus: Jari-Pekka Vilkman.
The tables are made of three
domestic wood types. The
complex contour was completed with hand tools, as computerized CNC carving was
still in the distant future.
Manufacturing: Jari-Pekka
Vilkman.
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SATU HYVÄRINEN, NINA SANDELL

Säilytyskaluste/Storage unit.
Lokerot kääntyvät haluttuun asentoon: kun lokero
on täynnä, se käännetään pois näkyviltä. Oksattomasta kuusipuusta valmistettujen lokeroiden perusmuotoa on pehmennetty eri levyisin urituksin ja
rei’ityksin.
The cubbies can be turned away when full.
Photo: Ari Saarto
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LISE-MARI HAUTALA, ANU KANKKUNEN
Kaappi/Cabinet.
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KOOTTAVA KEVYTRAKENTEINEN KALUSTE 1995 - LIGHTWEIGHT KNOCKDOWN FURNITURE 1995
Tehtävänä oli löytää rakenteita ja liitoksia, joita älykkäästi soveltaen voisi saada kalusteesta
tukevan ja kevyen mahdollisimman pienellä materiaalin kulutuksella. Lisäksi tuotteen tuli olla
helposti koottava.

LASU AURA

Koottava pöytä/Knockdown chair.

Jalkojen yläkulmaan liimatun hiomapaperin palan avulla kevytrakenteisesta pöydästä
tulee erittäin tukeva.
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KIMMO KOSKELA

Koottava tuoli/Knockdown chair.
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MIKA PIIPPONEN

Kevyt tuoli/Lightweight chair.
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NN. Pöytä ja jakkara/NN. Table and stool.
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ZOO
Antti Kotilainen suunnitteli opinnäytetyönä
julkiseen tilaan tarkoitetun tuolisarjan Lepo
Product Oy:lle 1995. Tuolin selkänoja on taivutettua koivuviilua, runkorakenne teräsputkea ja istuimen saa verhoiltuna tai ilman.
Tarkoitus oli suunnitella moni-ilmeinen tuolisarja, jonka ilme muuttuu värien ja verhoilun
avulla.

Antti Kotilainen designed this collection
of chairs for public interiors in his thesis for
Lepo Product. The ZOO furniture collection
included soon ten different pieces of furniture. The aim was to design a multifunctional
chair collection. The liveliness of a chair can
be enhanced with colors and upholstering
materials.

ANTTI KOTILAINEN ZOO.
Opinnäytetyö,Thesis. 1995.
Photos: Teemu Töyrylä
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”Suunnittelijan työ on tutkimustyötä, jonka
tuloksena on arkkitehtuuriin sopiva uusi ja
kiinnostava tuote. Huonekalu on aina vuorovaikutuksessa tilan kanssa ja sen on oltava
ristiriidaton osa sitä. Kaiken suunnittelun lähtökohta on havainnointi ja sen analysointi. Yritän luoda tuotteilleni selkeän ja
yksinkertaisen muodon. Olen suunnitellut
kalusteita kotimaisille, ruotsalaisille, italialaisille ja amerikkalaiselle valmistajille ja niitä
myydään kaikilla mantereilla. Tämän päivän
muotoilulleni on tunnusomaista orgaaninen
funktionalismi. Pyrin kehittämään valmistusteknisten ja viimeisteltyjen yksityiskohtien
avulla esteettisiä kalusteita.” (LAMK 2007)
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“The designer’s work is a form of research.
The research conducted by a furniture designer results in a piece of furniture. The
product is always in interaction with the surrounding architecture. Furniture is part
of the given space. Good thinking is based
on observation, and observation takes
time I have designed furniture for domestic, Swedish, Italian and American companies and they are sold around the world on all
continents. Today, the main characteristic of
my design work can be described as organic
functionalism. I try to refine technical issues
and details into the aesthetics of the final
product.” (LAMK 2007).
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KARI LAPPALAINEN Keinu/Swing.
Malli valmistettiin ISKUn tehtaalla
Lahdessa.
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ANNE HARJU Työpiirustus/Technical drawing.
Pikkutuoli, opinnäytetyö/Thesis. 1996.

Tuolin prototyyppi.
Chair prototype.
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MINNA KELTTO Futuro.
Minnan ehdotus osallistui Forsnäs Ab:n järjestämään suunnittelukilpailuun.
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MINNA KELTTO Klaffikaappi/Cabinet.
Työpiirustus, perspektiiviluonnos ja esityskuva.
Technical drawing, perspective drawing and
presentation image.
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TEEMU VAARAKALLIO Nojatuoli/Easy chair.
Nojatuolista lepotuoliksi.
Ergonomiatutkielma monikäyttöisestä istuinkalusteesta hahmomalliasteelle
toteutettuna.
Ergonomic study.
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NEA VIKSTRÖM suunnittelee/designing.

selänkorkeus min 300
100°-104°

18°

käsinojien vapaa väli min 460

käsinojat 230
ristiselkä
190

420
18°

410

4°

450

680

90°

4°

90°

Tuolin mitoitus/Chair measurement.
Mika Huovinen 2018
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Muotopuriste.
Curved plywood.

Tuolin hahmomalli/Scale model.
Valmistus: ISKU. Manufacturer: ISKU.
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NN, Muotopuriste/NN, Curved plywood seat.

MUOTOPURISTE - CURVED PLYWOOD
Puuviiluja yhteen liimaamalla ja muotoon
puristamalla saadaan aikaan ns. muotopuristeita, joita käytetään mm. tuolien istuinosissa. Valmistusmenetelmiä on useita:
Yksittäinen mallikappale l. proto puristetaan
muottien välissä ilman sähköä. Kahteen suuntaan taivutuksessa käytetään teollisuudessa
yleensä suurjaksopuristusta tai ns. kuumapuristusta, jolloin muotti esilämmitetään.
Tällä tavalla valmistetaan mm. puiset tarjottimet. Puriste voi olla vain yhteen suuntaan
taivutettu tai monimuotoinen kappale, ns.
3D-muoto. Mitä monimuotoisempi kappale
on, sitä kalliimpi on muotti ja valmistusmateriaali. Uusin puristetekniikka on UPM:n kehittämä ekologinen Grada-menetelmä.

Gluing plywood sheets together with the help
of a mold results in curved plywood, which is
commonly used in chair-seat parts. There are
several methods and degrees of complexity in
this process. The end result can be curved on
one plane, or it can be curved in several directions for a so-called 3D shape. The more
complex the shape, the more expensive it is to
manufacture.

Muotopuriste/Curved plywood.
Mika Huovinen 2018
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KEVYT TUOLI 1997 - LIGHTWEIGHT CHAIR 1997
Tehtävänä oli suunnitella ja valmistaa mahdollisimmat kevytrakenteinen tuoli, joka keveydestään huolimatta on tukeva ja kestävä.

KARRI MONNI Banana.
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The assignment was to design as light of a
chair as possible without sacrificing structural
integrity.

MIKKO HAKOMÄKI Origo.

SAMI OURILA

Onko riittävän kevyt tuoli?
Is this chair light enough?
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ARNO PUUKKO Ballo.

Vaikka tämä pinottava tuoli on todella kevyt,
tekee omaperäinen ja luja takajalan liitos ja
muoto siitä kestävän julkisen tilan vaatimukset täyttävän kalusteen.
Valmistus Lepo Product Oy
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Although this stackable chair is very light,
the unique back leg joint makes it durable
enough for use in public spaces.
Manufactured by Lepo Product Oy

UUDET TOIMISTOKALUSTEET - NEW OFFICE FURNITURE
Ergonomiset, korkeussäädettävät monimuototyötasot ovat muuttaneet jälleen kerran
toimistotyön ja sisustuksen ilmeen. Toimistokalusteet muodostuivat nyt monikulmaisista
tasoista, mutta erillisten tasoelementtien korkeussäädettävyydestä seurasi, etteivät tasot
liittyneet saumattomasti toisiinsa.
Näyttöpääte sijoitettiin yleensä vinottain
tasojen kulmaukseen, koska ajateltiin viereisten tasojen muodostavan ergonomisesti
ihanteellisen työtason. Tämä oli kuitenkin valaistuksen suhteen usein huono ratkaisu. Työtuolin tuli olla helppo säätää, mutta oikea
säätö vaatii ergonomian tuntemusta, jotta
huono työasento vältettäisiin. Erityisesti tämä
korostuu näyttöpäätetyön ääressä pitkään
staattisessa asennossa työskennellessä.
Lepo product Oy halusi uudistaa toimistokalusteiden mallistoa ja Muotoiluinstituutin
yrityskoulutusosastolla käynnistettiin tähän
tarkoitukseen tuotekehityshanke 1998. Työryhmään kuului valokuvauksen, graafisen
suunnittelun ja teollisen muotoilun opiskelijoita sekä yrityksen johto ja muotoilija. Projektia rahoitti Euroopan Sivistysrahasto
Lahden Kauppakamarin johdolla.
Teollisen muotoilun opiskelija Heikki Ruoho
suunnitteli tähän kalustesarjaan työtuolin
opinnäytetyönä. Työtuolissa pitää olla paljon
säätömahdollisuuksia: istumakorkeuden, syvyyden ja käsinojakorkeuden sekä käsinojavälin säätö, istuin- ja selkäkulman säätö sekä
ristiselän tuen säätö.

Ergonomically adjustable multilevel office
furniture has changed the look and feel of
the office space once again. The furniture
is now multileveled and multiangular, but
this resulted in unevenness of surfaces. The
monitor was usually placed diagonally at the
corner where two levels meet. It was thought
that surrounding levels created an ideal workspace. However, in terms of lighting this was
often a poor solution. The work chair had to
be easily adjustable. But to make the correct
adjustments required an understanding of ergonomics to avoid bad working posture. This
became specifically important for working
on a screen in static positions for extended
periods of time.
Lepo Product Oy wanted to renew their
office furniture collection, and a joint
venture was started for this with the Institute of Design in 1998. The team included
photography, graphic design, and industrial
design students, a furniture designer and the
company management. The project also received public funding. Industrial design
student Heikki Ruoho made his thesis of a
work chair for this collection. A work chair
needs to have adjustments options for sitting
height, depth, armrest height and distance,
seat angle and lower back support.
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HEIKKI RUOHO

Point työtuolit.
Valmistus Lepo product.
Point Work Chairs.
Manufactured by: Lepo Product.
Photos: Pekka Viljakainen

98

Point työpiste.
Point workstation.
Lepo product. 1998.
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2000-LUKU
THE 2000’S
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2000 LUKU - THE 2000’S
Suunnittelu muuttui uudella vuosituhannella
uusien 3D ohjelmien ansiosta yhä enemmän
tietokoneella piirtämiseksi. Vähitellen luonnostelutekniikatkin muuttuivat tietokonepohjaisiksi ja käsin piirtämisen tekniikat jäivät
taka-alalle.

In the new millennium design became increasingly computerized as 3D software advanced. Gradually also sketching techniques
became more digital while hand-drawn presentation techniques took a back seat.

TIETOKONEAVUSTEINEN SUUNNITTELU JA
MALLINNUS MUOTOILUINSTITUUTISSA
Tietokoneavusteisella suunnittelulla ja mallinnuksella on Muotoiluinstituutissa suunnilleen yhtä pitkät perinteet kuin suurimmalla
osalla valmistavaa teollisuutta. Tämä johtuu
osittain rikkaasta yritysyhteistyön perinteestä
ja osittain siitä, että Muotoiluinstituutin
yhtenä tavoitteena on kouluttaa muotoilijoita
työelämän asettamien tarpeiden ja vaatimusten mukaan.
Tietokoneavusteinen mallinnus ja -suunnittelu on ollut osana muotoiluinstituutissa annettavaa opetusta aina 90-luvun alusta asti.
Alkuvaiheessa sekä tietokoneet ja niissä käytetyt ohjelmat olivat tämän päivän mittapuiden
mukaan hyvin vaatimattomia ja vaikeakäyttöisiä, eivätkä ne pystyneet oikeasti kilpailemaan tuottavuudessa teknisten piirtäjien ja
visualisoijien kanssa. Suunnittelutyö ja mallinnus oli enemmän tai vähemmän marginaalista niin työelämässä kuin opetuksessakin.
Koneiden ja laitteiden kehittymisen myötä
niiden käyttö lisääntyi ja vakiinnutti asemansa osana tuotekehitys- ja muotoiluprosesseja. Opetukseen liittyvän osaamistason
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The use of computer-aided design (CAD)
and modelling in the Institute of Design can
be traced as far back as manufacturing industry itself. This is thanks partly to a rich tradition of entrepreneurial collaboration and
partly due to the Institute’s aim to train designers to meet the needs and demands of
working life.
CAD modelling has formed part of the Institute’s teaching since the early 1990s. In
the beginning, both computers and the software they ran were, by today’s standards, very
basic and difficult to use. Nor were they really
able to compete in productivity terms with
the technical draftspersons and illustrators.
Design work and modelling were more or less
marginal, both in working life and teaching.
With developments in the machines and
equipment, the use of modelling software increased and confirmed its place as part of the
product development and design processes.
The learning objectives have largely been determined by the needs and wishes of working
life. Hence educational establishments have
always strived to use as versatile and afforda-

ovat määrittäneet pitkälti työelämän tarpeet
ja toiveet. Tästä syystä oppilaitoksissa onkin
aina pyritty käyttämään 2D ja 3D mallinnukseen liittyviä kohtuuhintaisia ja mahdollisimman monipuolisia ohjelmia, joiden avulla
on mahdollista oppia mallinnuksen perusperiaatteet siten, että siirtyminen ohjelmien
välillä on mahdollisimman vaivatonta. Muotoiluinstituutista valmistuneiden opiskelijoiden kyvyt mallinnuksen perusteissa ovatkin
olleet erinomaiset tällä saralla.
Alkuvaiheessa tietokoneavusteisen mallinnuksen ja suunnittelun opetus toteutettiin yhteistyössä Tekniikan laitoksen kanssa siten,
että samat opettajat opettivat tähän liittyviä
kursseja sekä Muotoiluinstituutissa että Tekniikan laitoksella. 2000 – luvun alussa aloitettiin oman eriytetyn opetuksen antaminen
Muotoiluinstituutissa ja tietokoneohjelmat
eriytettiin tekniseen suunnitteluun ja muotoiluun soveltuvien ohjelmien opettamiseen.
2000-luvun alussa ohjelmien käytettävyydessä oli paljon parantamisen varaa ja sen
aikaiset ohjelmistoversiot oli kehitetty palvelemaan enemmän teknisen tuotekehitystyön kuin varsinaisen muotoilutyön tarpeita.
Tästä syystä osa Muotoiluinstituutin opiskelijoista ei kokenut ohjelmien soveltuvan heidän
tarpeisiinsa. Nyt tietokoneavusteisesta mallinnuksesta ja suunnittelusta on tullut täysin
arkipäiväistä ja käytettävien ohjelmistojen
ominaisuuksia on parannettu siten, että ne soveltuvat käytettäviksi kaikissa muotoilualan
suunnittelutöissä.

ble programs as possible in their 2D and 3D
modelling, this with a view to learning the
basic principles of modelling and making
transitions between programs as smooth as
possible. In this regard, the students graduating from the Institute have demonstrated
excellence in their mastery of the basics of
modelling.
In the early stages, the teaching of CAD
modelling was done in cooperation with the
Technical Department i.e. the same teachers
taught relevant courses both in the Design Institute and the Technical Department. At the
beginning of the 21st century the Design Institute started offering its own specialist teaching, in particular the teaching of dedicated
software for technical design.
At the turn of the millennium there was
plenty of room for improvement in the software’s usability: the early versions had been
developed more to serve technical product
design work than the actual needs of the
design work. So some of the Institute’s students saw little of practical use in the software. Nowadays, CAD forms a routine part
of the work and the properties of the software in use have improved to the point that
the programs form an integral part of all
aspects of the design work.
The first steps in adopting the software were
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Ensimmäiset askeleet ohjelmistojen käyttöön
otettiin ns. 2D suunnittelun saralla, jossa pyrittiin korvaamaan vaivalloiset ja hankalasti
monistettavat ja jaettavat tekniset piirustukset ja pohjapiirustukset tietokoneilla tehdyillä
suunnitelmilla. Seuraava askel oli kolmeulotteisten geometrioiden (3D – visualisoinnit) tekeminen siihen soveltuvilla ohjelmilla.
3D suunnittelussa on tähän päivään asti tuotettu pääsääntöisesti esityskuvia ja animaatioita. Näiden rinnalle on tullut erilaisia
virtuaalisen todellisuuden versioita, joiden
avulla voidaan esitellä suunniteltuja kohteita
huomattavasti monipuolisemmin ja toden
tuntuisemmin kuin aikaisemmilla esitysmuodoilla. Näiden ohjelmistojen opettamisen lisääminen annettavaan opetustarjontaan
lienee seuraava kehitysaskel. Tietokoneavusteinen mallinnus ja -suunnittelu eivät luultavasti pysty koskaan korvaamaan käsin

taken with 2D design. Attempts were made to
replace the arduous and awkward duplication
and dissemination of technical drawings and
blueprints with the aid of computer software.
The next stage was to produce three-dimensional geometrical designs (3D visualizations)
with dedicated software.
To this day, 3D design has been used to generate both static presentation images and animated versions. Alongside these, we have
various virtual reality versions, which enable
us to demonstrate design features with considerably more versatility and realism than
earlier presentation modes. Stepping up the
teaching provision for this software seems a
likely development. CAD design will probably never be able to replace hand-drawn
sketches, since rapid sketching is an important initial stage in the design process.
On the other hand, modelling with the help

IDEASTA TUOTTEEKSI - FROM IDEA TO END PRODUCT
TUOTEKEHITYSPROSESSI TEOLLISUUDESSA - PRODUCT DEVELOPMENT IN INDUSTRY

1

MARKKINOINTIKONSEPTIN MÄÄRITTELY
MARKET CONCEPT SPECIFICATION

2

MARKKINATUTKIMUS
MARKET RESEARCH

TUOTEKÄSITYKSEN ARVIOIMISEKSI:
ASIAKASANALYYSI, KILPAILIJA-ANALYYSI,
TRENDIANALYYSI,MARKKINA-ANALYYSI,
JAKELUKETJUANALYYSI
TO EVALUATE THE PRODUCT CONCEPT:
CUSTOMER ANALYSIS, COMPETITOR ANALYSIS,
TREND ANALYSIS, MARKET ANALYSIS, DISTRIBUTION
CHAIN ANALYSIS
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3

TUOTEMÄÄRITTELY / BRIEF
PRODUCT SPECIFICATION / DESIGN BRIEF

KUKA ON ASIAKAS, MITÄ ASIAKAS HALUAA,
TUOTTEEN OMINAISUUDET, TUOTTEEN
MUOTOILU
WHO IS THE CUSTOMER? CUSTOMER NEEDS,
PRODUCT FEATURES, PRODUCT DESIGN

4

ALUSTAVAT LUONNOKSET
INITIAL SKETCHES

SUUNNITTELIJAN EHDOTUS
DESIGNERS PROPOSAL

piirrettyjä luonnoksia, sillä nopea luonnostelu
on tärkeä vaihe suunnittelunprosessin alussa.

of three-dimensional geometry, the socalled presentation image, when well executed, matches reality and the manufacturer’s
product development division can get involved even in the early design stage. The object’s structures, dimensions, materials and
colours can be presented with photographic
precision and the client can readily appreciate the 3D display. Furthermore, the object
can be turned and inspected from every angle
and alterations made before prototyping. It
is also possible to calculate an initial price for
the product with a well-executed 3D file. Necessary changes usually concern the manufacturing process and are in any case something
that needs to done within budget.

Toisaalta kolmeulotteisen geometrian avulla
toteutettu mallinnus eli ns. esityskuva on
hyvin toteutettuna todellisuutta vastaava ja
valmistajan tuotekehitysosasto pääse mukaan
jo suunnittelun alkuvaiheessa. Esineen rakenteet, mittasuhteet, materiaalit ja värit pystytään esittämään valokuvan tarkkuudella ja
asiakkaan on helpompi ymmärtää näin toteutettu 3D esitys. Lisäksi esinettä voi käännellä
ja tarkastella joka puolelta ja havaita muutostarpeet ennen prototyypin valmistusta.
Tuotteen hinta pystytään myös laskemaan
alustavasti hyvin toteutetun 3D tiedoston
avulla. Tarvittavat muutokset liittyvät yleensä
valmistusprosessiin ja ne on joka tapauksessa
tehtävä, jotta pysytään budjetissa.

Kaavio/Diagram: Sami Kivinen 2018
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TESTAUS
TESTING

6

SUUNNITTELU
REVISED DESIGN

7

KONSEPTIN TESTAUS
CONCEPT TESTING

8

MUUTOKSET
MODIFICATIONS

9

MARKKINOINTI
MARKETING

ASIAKASPALAUTE

MUOTOILUEHDOTUS ASIAKASPALAUTE HUOMIOIDEN

MAHDOLLISET KORJAUKSET

CUSTOMER FEEDBACK

ANALYSIS OF CUSTOMER FEEDBACK, DESIGN REVISION

CORRECTIONS AND ADJUSTMENTS AS REQUIRED

10

VALMISTUS
PRODUCTION

Opiskelijalla on aina mahdollisuus saada ideansa tuotantoon esittämällä sen huonekalumessuilla.
Siellä valmistaja saattaa kiinnostua hyvästä tuoteideasta, mikäli se sopii yrityksen design brändiin.
A design student always has a change of getting an idea into production by presenting it at furniture
fairs, where producers may find good ideas that fit their design brand.
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SUUNNITTELU

DESIGN

3D ohjelma mahdollistaa esim. monimuotoisten liitospintojen suunnittelun helposti
ja nopeasti, koska suunnittelu tapahtuu kolmessa eri dimensiossa ja kaikki suunnat ovat
samanaikaisesti tarkasteltavissa. Vastaava
suunnittelu on manuaalisilla menetelmillä
miltei mahdoton työ. Perinteisessä tasopiirustuksessa tarkastellaan yleensä yhtä tasoa
kerrallaan, joten 3D suunnittelu on kokonaisvaltaisempi työvaihe, jossa yhdessä tasossa
tehdyn muutoksen vaikutus havaitaan heti
muillakin tasoilla, joten suunnitteluprosessi
on nopeutunut.

3D software make it possible to easily and
quickly design multidimensional connecting
surfaces, since the design is in three dimensions and every direction can be checked simultaneously. The equivalent design with
manual methods would be practically impossible. Traditional drafting usually involves
checking one level at a time, whereas 3D
design is a more integrated process in which
the effect of a change made at one level is instantly recognized at other levels, thereby
speeding up the design process.

MARKKINOINTI
Ennen tehtiin markkinatutkimuksia varten
tasopiirustuksia, joiden pohjalta pyydettiin arvioita tuotteen ominaisuuksista. Tavallisten ihmisten kyky ymmärtää tasokuvissa
esitettyjä suunnitelmia oli heikko. Toinen kalliimpi tapa oli valmistaa mallikappaleet ja
tehdä tutkimus niiden pohjalta. Nyt 3D ohjelmalla voidaan helposti laatia hyvin toden
tuntuisia esityksiä joiden käyttö tutkimuksissa on helppoa ja edullista. Markkinatutkimus voidaan toteuttaa internetin välityksellä
asiantuntijoiden laatiman tutkimusmateriaalin perusteella.

TUOTANTO
3D ohjelmalla voidaan suunnitelmat tallentaa useisiin eri muotoihin ja työstökoneet
ymmärtävät 3D ohjelman omia tallennusmuotoja. Kun tuotannossa on alettu käyttää
vastaavia ohjelmia, kuin suunnittelutoimistoissa, on se tuonut uuden ja nopean mene-
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MARKETING
Market research used to involve cross-sectional drawings, as a basis for assessing the
properties of the product. The average individual’s ability to comprehend designs
presented in this way was poor, however.
Another, more costly, way was to produce
prototypes and do the research using these.
Now with 3D software we can easily generate highly realistic presentations that are easy
and cheap to use in market research, and
the research can be done through the internet based on research material prepared by
experts.

PRODUCTION
With 3D software, it is possible to save designs
in various formats and the manufacturing
machines interface with the 3D software’s individual formats. As the production process
has begun to make use of the same software
as the design offices, it has resulted in a new
and efficient style of project management.

telmän projektin hallintaan. Suunnittelija
lähettää koko suunnitelman 3D ohjelman
muodossa ja tehdas avaa sen omassa vastaavassa ohjelmassaan, jolloin kaikki tieto on heti
käytettävissä.

The designer sends a file of the entire design
in 3D format and the factory opens it in its
own corresponding program, so all the data is
immediately available.

MEDIAANI - MEDIAN
JOHDANTO

INTRODUCTION

Tavoitteenani oli suunnitella teollisesti valmistettava istuinkaluste, joka soveltuisi tietokoneella työskentelyyn kotona erilaisissa
työasennoissa. Istuin on suunniteltu kodin sisustukseen sopivaksi ja sitä voi käyttää myös
lepotuolina. Kirjallisessa osassa on tutkittu
tietokoneiden käyttöä kodeissa sekä hahmoteltu tulevaisuuden näkymiä.

The purpose of my thesis was to design an
industrially constructed seat for working on
a laptop at home in different working positions. The seat should also fit the home interior and be usable as home furniture. I have
also researched the different ways of using
the computer at home and outlined views for
the future.

Tietokoneiden määrä kodeissa kasvaa koko
ajan ja niistä on tulossa joka kodin työ- ja harrasteväline. Tietokone antaa mahdollisuuden
linkittyä ympäri maailmaa, jolloin yksittäisen
ihmisen maailmankuva laajenee valtavasti.
Tuomme maailman kotiimme ja viemme
itsemme maailmalle. Millaiseksi kotitietokoneet muuttuvat on vielä epäselvää, mutta on
jo varmaa, että tietokone ja televisio yhdistyvät.

The number of home computers is increasing and they’re becoming a ubiquitous
medium for work and play. The computer
enables interconnectedness to the whole
world, which can widen a person’s worldview
tremendously. We bring the word home, and
we share our home with the world. How computers will turn out in the future is unclear,
but it is clear that television and computer
will integrate into one.

Olemme luoneet television ympärille oman
katselukulttuurimme ja myös tietokone vaatii
omanlaisensa toimintaympäristön. Tietokonetta käytetään moniin eri tarkoituksiin:
haetaan tietoa netistä, työskennellään, katsellaan kuvia, seurustellaan kavereiden kanssa,
pelataan yms. Nämä toiminnot ovat luonteeltaan erilaisia ja vaativat siksi erilaisen työs-

We have created a particular viewing culture
around television, and the computer will
require its own functional environment as
well. The computer is used for a variety
of things, from searching and browsing to
working, socializing, viewing, gaming etc.
Many of these activities differ, and so does
the pose of the user. This means that the tra-
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kentelyasennon. Tämä ei ole mahdollista
tavanomaisessa toimistotuolissa, eikä se muutenkaan sovellu olohuoneen sisustukseen.
Tämän opinnäytetyön ensisijainen tavoite on
suunnitella istuinkaluste kotona tapahtuvaan
tietokoneella työskentelyyn. Tuolin tule olla
teollisesti valmistettava kodin sisustukseen
sopiva tuote, joka soveltuu helposti eri käyttötilanteisiin. Tuolin suunnittelu tähän tarkoitukseen on siksi perusteltu, joskin vaativa
tehtävä.

ditional office chair is not the answer to all of
these functions. Nor one would suit a living
room decor anyway. The subject of this thesis
is therefore to design a chair suitable for use
with a computer at home. The chair needs to
be a commercially feasible, versatile product
that will suit a home decor.

MINNA MYLIUS Luonnoksia/Sketches.
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MINNA MYLIUS

Työpiirustus/Technical drawing.
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Tuolin rakenne muodostuu kolmesta osasta:
vaneri l. muotopuriste, keinumekanismista,
johon hydraulinen korkeussäätö kiinnittyy,
sekä 50 x 15 x 2 mm teräsputkesta taivutettu
jalustasta. Jalustassa on kartioreikä, johon
jalan alapäähän sorvattu kartio puristuu tiukasti muoviholkin kanssa.
Selkänojassa on kiinnitysholkit, joihin pään
tuki kiinnittyy teräksestä taivutettujen 10 mm
pyörötankojen avulla. Pääntuki on korkeussäädettävä, säätövara 50 mm.
Istuimessa on 8 mm lyöntimutterit, joihin
jalusta kiinnitetään ruuveilla.

Prototyyppi/Prototype.

Käyttötilanne/In use.

”Olen vakuuttunut, että tällaiselle tuotteelle
on kysyntää. Monet ovat kyllästyneet katsomaan tylsän näköistä toimistotuolia olohuoneessaan, mutta muutakaan vaihtoehtoa ei
ole tällä hetkellä tarjolla. Koska tietokoneen
näyttö sijoitetaan usein pöydälle, on olohuoneeseen paremmin sopivien nojatuolien istuinkorkeus liian matala.”(Mylius 2001).

“I’m convinced there’s a market for a product
like this. Many people are fed up with looking
at an office chair in their living room, but alternatives are lacking. An easy chair more
suitable for the situation would not have a
high enough seat as computers are often
placed on a table.” (Mylius 2001)
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PUISEVAA!
NÄYTTELY HÄME GALLERIASSA JA PRO PUU GALLERIASSA 1.6.–2.9.2001.
A STUDENT FURNITURE EXHIBIT AT THE HÄME AND PRO PUU GALLERIES 1.6.–2.9.2001.
Tehtävänä oli suunnitella kotimaisesta puusta
valmistettava teolliseen tuotantoon soveltuva kodin istuinkaluste, jossa ei ole viilupuristeesta valmistettuja muoto-osia. Muotoilun
lähtökohtana voi olla perusmuoto tai luonnonmuoto.
Opiskelija laati ensin itse suunnitteluohjeen
suunnittelijan ja valmistajan käyttöön. Tehtävän aikana opittiin puuntyöstö- ja liitosmenetelmät, sekä suunnittelun työvaiheet
ideoinnin kautta työpiirustuksiin, esityskuviin
ja hahmo- ja protomalleihin.
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The assignment was to design a home chair
from domestic wood without the veneer press
technique. The basis of the design needed to
be either an elementary shape, or a natural
shape.
First the student drafted a design guide for
the maker. During the assignment the students would learn how to shape and join
wood, as well as experience the journey from
sketches, presentations and technical drawings to scale models and prototypes.

Osa tuotteista on opiskelijoiden itse valmistamia, osa Heinola Instituutin hienopuuseppäoppilaiden valmistamia. Näyttelyn ja protomallien valmistuksen mahdollisti Huonekalusäätiön
myöntämä apuraha.

Hienopuuseppä opiskelijoiden valmistamat liitosesimerkit, joita sovellettiin suunnittelussa.
Kaikkiin liitoksiin voi tutustua Pro Puun (2015) Liitosten arkissa.
Carpentry students made these joinery examples that were then used in the student
designs.
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TOMI HAKKARAINEN
ARJA RANTALA

SARIANNE KORHONEN

114

VESA KATTELUS

ARI-PEKKA INKINEN

TIINA NÄRKKI
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ARI-PEKKA INKINEN

ELINA TÖRMÄNEN

MARJA-LIISA VÄRE Eteiskaluste.
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ASAHIKAWA 2002
Japanissa järjestettävään puuhuonekalujen
suunnittelukilpailuun Design in Love, Life
with Wood, osallistui 830 suunnittelijaa kaikkialta maailmasta. Kalusteesta tuli valmistaa mallikappale ja lähettää siitä valokuva,
jonka perusteella kansainvälinen raati valitsi
30 ehdotusta loppukilpailuun. Heinola Instituutin hienopuuseppäoppilaat valmistivat
Muotoiluinstituutin
sisustusarkkitehtuurin
4. vuosikurssin opiskelijoiden suunnitelmista
mallikappaleet. Tuolimallien valokuvat ovat
suunnittelijoiden itse valokuvauskurssilla
ottamia koulun studiolla.

The “Design in Love, Life with Wood” competition in Japan drew 830 participants
from all over the world. The design was to
be made into a prototype, and then submitted as a photograph of it. From these entries
an international jury would pick 30 proposals for the finals. Carpentry students of the
Heinola Institute made the prototypes based
on the design of the 4th-year interior design
students from the Institute of Design. The
photos were taken by the designers during a
photography class.

LAURA PETRIS-FORSELL

Kevyt tuoli/Light Chair.
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KAROLIINA ISOVIITA Rulo.
Rulo tuolin istuinosa on valmistettu taipuisasta
levystä, joka muodostuu tukikankaan päälle liimatuista rimoista. Tavallisesti ruloa käytetään
kaapin liukuovena, mutta soveltuu hyvin tähänkin tarkoitukseen.
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TIINA TERHO

Keinutuoli, jolla on kolme funktiota, keinu, lepo ja säilytys.
Mallin valmistus Jari- Pekka Vilkman.
Rocking chair with three functions, rocking, relaxing and
storing. The prototype was made by cabinetmaker student
Jari-Pekka Vilkman
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EVA-MARIE ERIKSSON

Liitos tuoli/Joint Chair.

Tuolin kokoaminen tapahtuu liitosten avulla.
Osat työnnetään yhteen ja tuoli on valmis!
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EVA KOBER Jatkettava pöytä, jossa on säilytysltilaa/Extendable table.
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PATRIK HÖGNABBA Graf tuoli/Graf chair.
Photo: Jyrki Karjalainen
Tämä nojatuoli oli yksi 30 parhaan joukkoon päässeistä ehdotuksista. Suomalaista muotoiluperinnettä
edustava, rakenteeltaan selkeä tuoli, on tarkoitettu odotustilojen kalusteeksi. Patrikin valmistaman tuolin materiaaleina on koivuviilu ja vaahtera.
Japaniin lähetettiin versio, jossa jalkojen alapää ei
ole pyöristetty. Suomen Käsityömuseo lunasti tuolin
kokoelmiinsa, ja Graf tuoli osallistui Paina Puuta Sitting on Green Gold Euroopan kiertonäyttelyyn.
This easy chair was one of the top 30 finalists. The
lobby chair with clean lines represents the Finnish
design tradition well.

123

JAN-ERIK LINDROOS SHADE.
Terassikalusto esiteltiin Heinolan
asuntomessuilla 2004.
Mallien valmistus: Tuukka Pirnes.
Patio furniture 2004.
Manufactured by Tuukka Pirnes.
Photo: Heikki Peron
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JARI- PEKKA VILKMAN
Nojatuolin sivussa on säilytyslaatikko kirjoille ja lehdille. Malli on hienopuuseppä, nyt Kalustesuunnittelun opiskelija Vilkmanin suunnittelema ja valmistama.
In the side of the easy chair there is a pocket for books
and magazines. The chair was designed and made by
cabinetmaker, now Furniture Design student Vilkman.
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UUDET MATERIAALIT - NEW MATERIALS
Uudet materiaalisovellukset tulivat myös
opiskelijoiden ulottuville. Koto ja Tiisala
(2004) esittelevät opinnäytetyössään puukuitulujitteisen muovikomposiitin käyttöä kalusteessa.

New materials became available for the students. This thesis showcases wood-fiber reinforced thermoplastic composite as furniture
material.

TUULA KOTO, STELLA TIISALA

Muovi+puu, puukuitulujitteiset muovikomposiitit, opinnäytetyö 2004.
Plastic+Wood, Thesis 2004.

”Vaikka tekniikka kestomuovien ja luonnonkuitujen yhdistämiseksi onkin ollut olemassa
jo 1970-luvulla, varsinainen kiinnostus puukuitulujitteisia muovikomposiitteja kohtaan
heräsi vasta parikymmentä vuotta myöhemmin. Kasvava kiinnostus ympäristökysymyksiä ja materiaalikustannuksia kohtaan, aina
metsän hakkuista kierrätykseen, saivat kaksi
hyvin erilaista ja toisistaan riippumatonta
teollisuuden alaa kohtaamaan: puu- ja muoviteollisuuden.
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Although the technology to combine plastics and natural fibers has existed since the
1970’s, deeper interest in it didn’t arise until
two decades later. The increased focus on environmental issues and material costs made
two very different branches of industry intertwine: the wood and plastic industries.

Puukuitulujitteinen muovikomposiitti valmistetaan puukuidun ja muovimassan seoksesta. Puukuitu lujittaa ja jäykistää seoksen,
joten siitä voi valmistaa mm. kalustekomponentteja. Materiaalin käyttöä voi perustella
kustannussäästöllä, koska puuraaka-aine on
hinnaltaan edullista. VTT aloitti Puukuitulujitteiset muovikomposiitit-projektin vuonna
2001. Tavoitteena oli kehittää uusia materiaaleja, joita voitaisiin käyttää esimerkiksi huonekalu-, ikkuna-, lista ja kotelorakenteiden
valmistusmateriaaleina.
VTT:n koordinoimassa kehityshankkeessa oli
mukana puuraaka-aineen tuottajia, muovin
valmistajia, prosessin kehittäjiä ja lopputuotteiden valmistajia. Mukana oli myös kaksi
muotoilun opiskelijaa, sillä materiaalin teknisten ominaisuuksien lisäksi haluttiin pohtia
myös materiaalin mahdollisuuksia muotoilun
ja estetiikan kautta.
Puukuitulujitteiseen
muovituotteeseen
saadaan paksu seinämä huokeammalla, kuin
pelkästä muovista valmistettuun tuotteeseen,
sillä seinämävahvuutta voidaan kasvattaa
edullista puukuitua lisäämällä. Tämä ominaisuus voikin olla tulevaisuudessa se erottava
tekijä, jonka avulla puukuitulujitteinen tuote
erottuu markkinoilla.

Wood-fiber reinforced plastic composite is
made of a mixture of both materials. The
wood fiber hardens the composite, so it can
be used as components for furniture. The use
of this material can be justified by its cost, as
wood is affordable.
The VTT Technical Research Centre of
Finland Ltd started a project on these kinds
of materials in 2001. The goal was to develop
new materials for use in furniture and fittings. The project partners included wood
and plastic manufacturers, process developers and product manufacturers, as well as two
design students to help explore the aesthetic
and design potential of the new materials.
Wood-fiber reinforced plastic products can
achieve thickness more affordably than a full
plastic one, because volume can be increased
by adding wood fiber. This may prove to be
it’s competitive advantage in the future.
Composite material is made of the following: thermoplastic, wood fiber, and color pigments, which make it nice to sit on even in
cooler temperatures.
(Koto & Tiisala 2004).

Komposiittimateriaali koostuu seuraavista
raaka-aineista: Kestomuovi, puukuitu, väriaine. Penkkien valmistusmenetelmänä on
pursottamalla valmistettu levy ja muotoon
taivutus. Ominaisuudet: Penkeissä on käytetty myös eristelevyä, joka on mukavan
lämmin istua viileässäkin.”
(Koto &Tiisala 2004).
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MINIMALISMI - MINIMALISM

Vähäeleisyys, selkeät rakenteet ja perusmuotoien käyttö on tunnusomaista aikakauden
arkkitehtuurissa ja muotoilussa. Tämä muotoilun suuntaus oli pitkään erityisesti suomalaisen kalustesuunnittelun vallitseva trendi
erityisesti julkisen tilan puumateriaalista valmistetuissa kalusteissa. Muoto-opillinen ankaruus johtaa siihen, että plastiset muodot ja
jopa kulma- ja reunapyöristykset jäivät lähes
kokonaan tämän trendin seurauksena pois
käytöstä. Toisaalta mitä enemmän orgaanisia muotoja kalusteessa on, sitä enemmän
aikaa sen valmistamisen kuluu. Yksittäisen
mallin valmistaminen on siis paljon kalliimpaa, mutta sarjavalmistuksessa tämä ei ole
ongelma. Suunnittelutehtävien aikataulu on
aina tarkkaan rajattu, kuten valmistukseen
käytettävä aikakin.

Simplicity, clean structures, and reliance on
basic elementary shapes are distinctive features of the architecture and design of this
era. This trend dominated Finnish furniture
design for a long time, especially in wooden
furniture made for public spaces. This discipline of form led to the disappearance of
organic shapes and even rounded corners.
On the other hand, the more organic shape
a furniture piece has, the more time-consuming it is to make, although some of this time
can be regained when moving to mass production.

JONNA HEIKKINEN
Tuoli/Chair.
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NÄYTTELYT MILANO JA ARTEK 2006 JA 2009 - EXHIBITIONS: MILAN AND ARTEK 2006 AND 2009
Muotoiluinstituutin osastolla Milanon kansainvälisillä huonekalumessuilla esiteltiin oppilaiden suunnittelemia kalusteita:

The Institute of Design had a section at the
Milan international furniture fair displaying
student furniture designs:

”The Black Room is constructed around the
theme of quietness. The designs on display
was selected by an external jury. The intention of the selection was to present the profile,
values and competence of the Institute, as
well as to promote the image of Finland.”
(Saros 2009).

ANNE HOLOPAINEN Kiiku.
Photo: Jani Mahkonen
Detaljikuva/Detail image: Piia Arnould, Tomi Nuotsalo
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Anne suunnitteli tuolin suomalaiselle Aarnon
Puu Oy:lle, joka valmisti tuolin mallikappaleet. Milanon huonekalumessuilla ruotsalainen Nc Nordic Care kiinnostui tästä
tuolimallisata ja otti sen mallistoonsa seuraavana vuonna, jolloin se esiteltiin Tukholman
huonekalumessuilla. Hyvä suoritus 2. vuosikurssin opiskelijalta!
Anne designed the chair originally for the
Finnish furniture manufacturer Aarnon Puu
Oy, who made the prototype. At the fair the
Swedish company Nc Nordic Care became
interested in this chair and chose it for their
brand collection. Good design by a second
year student!
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Artek järjesti näyttelyn 1:1 PROTOTYYPIT
28.1.–14.2.2009 Helsingissä.
Näyttely oli Muotoiluinstituutin opiskelijoiden yhteisnäyttely, jossa esiteltiin mm. tuotesuunnittelua ja kalusteita.

EERO LOUHIO Ranko.
Photo: Antti Ahtiluoto
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The 1:1 PROTOTYPES exhibition in Artek
Helsinki presented selected prototypes and
product innovations.

JUSSI TAKKINEN Blockhead.
Photo: Kristiina Kuronen.

SUSANNA LATVA

Eteisen kaluste/Vestibule furniture.
Photo: Antti Ahtiluoto.
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MAIJA KÄRKINEN Kiikka.
Kiikka on IMIAD opintojen
a Plywooden object tehtävän tulos.
Photo: Antti Ahtiluoto

PANCHO NIKANDER Kanto.
Kanto valittiin näyttelystä Artekin mallistoon.
Kanto is produced by Artek.
Photo: Antti Ahtiluoto
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JURI KARINEN Marcell.
Marcell on kokoon taittuva lepotuoli
ilman tyypillistä taitettavan tuolin vaikutelmaa. Tuolin uusi geometria mahdollistaa kaksi erilaista käyttöasentoa,
lepoasento ja pystympi istuma-asento.
Marcell is a folding chair without the
characteristic look of a foldable frame.
The chair is designed with a new geometry that includes the benefit of two
sitting positions, one relaxed and one
more upright.

JURI KARINEN
”Kun ajattelen suunnittelijana tämän nykyistä ihmisen maailmaa, on kauneuden merkitys usein jäänyt taka-alalle. Pyrin löytämään
suunnittelutyössäni mahdollisuuksia luoda
kauneutta materiaalivalinnoilla ja teknisillä
ratkaisuilla. Minua motivoi yksityiskohtien ja
teknisten ratkaisujen viimeistely kohti esteettisempää lopputulosta ja salattua kauneutta.

“As a designer I feel that beauty is a dimension often neglected in today’s man-made
world. I explore the possibilities to create
beauty through my material choices and
technical solutions. Refining this aesthetic
and uncovering the hidden beauty within the
context of design and manufacturing is what
motivates my work.

Muotoiluinstituutin jälkeen valmistuin Royal
College of Art:sta, jossa suoritin tuotesuunnittelun MA tutkinnon. Tämän lisäksi on

After the Lahti Institute of Design I graduated from the Royal College of Art in
London, where I successfully completed my
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urallani ollut muitakin huippukokemuksia,
mm. kun sain Milleniun Yacht Award-palkinnon 2011 ja Ecodesign palkinnon Habitare-messuilla 2014 ja tietysti se, että minulle
on myönnetty monta apurahaa jotka mahdollistivat opinnot RCA:ssa. Nyt toimin ISKUn
suunnittelijana Lahdessa.”
(Karinen, 2018).
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MA studies in product design. In addition to
this, there have been many lucky moments
in my career. Especially when I received the
Millennium Yacht Design Award in 2011
and the Eco Design Award in Habitare 2014,
and of course the grants that made it possible to study in London. At the moment I am
working as an in house designer for the furniture company ISKU in Lahti.”
(Karinen 2018).

VIRTUAL TUTOR AULAKALUSTE - VIRTUAL TUTOR LOBBY FURNITURE
Muotoiluinstituutin 4. vuosikurssin Sisustusarkkitehtuurin opiskelijat saivat toimeksiannon suunnitella Lahden Tiede- ja
yrityspuiston kampuksen aulatilaan kevytrakenteinen infokaluste 2007. Kalusteeseen
sijoitetun tietokoneyksikön avulla voi ilmoittautua ja selata kampuksen tarjontaa. Kaluste
sai olla joko istuallaan tai seisten käytettävä.
Virtual tutorin käyttäjiä ovat yritysvieraat
ja opiskelijat. Suunnittelu tapahtui kolmen
opiskelijan työryhminä. Näiden tietokoneella
piirrettyjen illustraatioiden perusteella valittiin yksi ehdotus, joka toteutettiin.

In 2007 the 4th-year Interior Design students
were tasked with designing a lightweight info
fixture for the Lahti Science campus lobby. A
computer unit integrated into the furniture,
where one could sign up for classes or browse
the Internet. The piece could be either used
standing up or sitting down. People using this
virtual tutor would be students and industry
partners. The design took place in three-person teams. Based on these computer renders
one design was chosen to be executed.

ERIKA KIVELÄ, ADRIANA STÅHLBERG,
EERIKA VÄHÄ-ANTTILA, REETTA PAAVOLA
Stick-Stand.
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GRZEGOR CHOLEWIAK, AGATA PILARSKA,
MARI POHJOLA, ANNA RANTALA
Informat.

ANNIINA PELTONIEMI, EEVA KETO,
HENNA KUKKONEN, MINNA ROUHIAINEN.
Cubic.
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SUVI HIRVONEN,
FLAVIE MOREAU,
SINI PERÄSALO
Husk.
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IMIAD
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Kansainvälinen opiskelijavaihto käynnistyi toden teolla ja Sisustusarkkitehtuurin
osastolla voi suorittaa MA-tutkinnon kansainvälisessä IMIAD – ohjelmassa = International Master of Interior Architectural
Design. Muotoiluinstituutin lisäksi koulutusohjelmaan kuuluivat Istanbul Technical
University, SUPSI University Lugano, Edinburgh College of Art ja Stuttgart University
of Technology. Opintoihin kuului mm. kalustesuunnitteluperiodi ja oman suunnitelman
toteutus puutyöpajalla.

Student exchange really took off in 2006, and
in the Interior Design department one could
complete an MA degree in the international
IMIAD program (International Master of
Interior Architectural Design). In addition
to the Lahti Institute of Design, the other
partnering schools were Istanbul Technical
University, SUPSI University Lugano, Edinburgh College of Art and Stuttgart University of Technology.

VANERILEVYSTÄ VALMISTETTAVA TUOTE

A PLYWOOD OBJECT

Tehtävänä oli suunnitella ja valmistaa vanerilevystä leikatuista elementeistä ilman
ruuveja koottava opiskelijan asuntoon sopiva
kaluste, esimerkiksi tuoli, säilytyskaluste tai
lehtiteline. Kalusteluonnosten jälkeen valmistettiin toimiva pienoismalli pahvista. Kun
idea oli hyväksytty, laadittiin työpiirustukset
ja aloitettiin valmistus puupajalla.

The assignment was to design, draw and
build a plywood object for a student apartment, with simple materials, simple joints
and techniques. The object could be for
example a seat, a trunk or a magazine rack.
The object was made out of a size 12 x 1100
x 1520 mm plywood board with no screws or
glue. The aim was to develop a piece of furniture that would be aesthetically, ergonomically and functionally suitable for the target
group. Before making the full-size object, the
piece was to be examined as a 1/5 scale cardboard model to define the final dimensions,
joints and structures.

Nomadismi oli päivän sana. Opiskelijat suunnittelevat mukana kannettavia kalusteita ja
selkäreppu on palannut uudestaan katukuvaan. Nomadic design oli kansainvälinen
trendi erityisesti nuorten keskuudessa. Tuotteen pitää olla edullinen, helposti koottava,
kevyt ja helposti siirrettävä. Myös materiaalin
tuhlausta pitää välttää.
Nomadic design was the buzzword of the
day. The students were designing furniture
one could carry with ease, and backpacks
were dominating the streets. A product was
required to be cost-efficient, easy to assemble,
light and easily transportable. Wasteful use of
materials was to be avoided.

SELAMI YILMAZ Nomad.
Photo: Nora Tobiasson

ANJA PUTIGNANO Piegato.
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SOHVAKALUSTEEN SUUNNITTELU - DESIGN OF A SOFA
Sohvan mitoitusperiaate ja muoto muuttui
rajusti. Sohvassa ei voi enää istua ergonomisesti oikeassa asennossa, koska istuinsyvyys
on kasvanut niin paljon, että tarvitaan irtotyynyjä tukemaan selkä oikeaan asentoon.
Tämä synnytti uuden trendin. Sisustustyynyt ovat valloittaneet sohvat ja olohuoneet.
Istuimen etureunasta selkänojan takareunaan mitattuna on sohvan koko kasvanut 30
cm 70-luvulta 2000-luvulle tultaessa, vaikka
istujan pituus on kasvanut vain 2 cm! Toinen
huomattava muutos on istuinpinnan vaakasuoruus, joka sekin estää oikean istuma-asennon ja lisää huonoryhtisyyttä ja sopii
paremmin varavuoteeksi.

The measurements and shape of the sofa
changed drastically. One could no longer sit
ergonomically in a sofa due to the newly elongated depth of the seat. This required additional decorative pillows to support the back
in it’s correct position. This in turn reinforced
the decorative pillow trend, which took over
the sofas and living rooms. When measured from the front to back of the sofa seat,
the depth of a sofa has grown 30 centimeters
from the 70’s to the 2000’s, while the average
height of a person sitting has only grown 2
centimeters. Another noticeable change is the
now horizontally straight seat, which also prevents proper posture.

Sohvan rakenne/Couch structure. Mika Huovinen 2018
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LAP TOP FURNITURE PROJECT 2008
YRITYSYHTEISTYÖPROJEKTI

INDUSTRY PARTNERSHIP

Opiskelijat saivat vapaat kädet suunnitella
aulakalusteen, joka toimisi mukavana lepotuolina ja jossa olisi mahdollista käyttää omaa
tietokonetta. Suunnitelmien villit muodot
kertovat selvästi design trendin muutoksesta.
Rohkeat, orgaaniset muodot tulivat käyttöön
kansainvälisen arkkitehtuurin kautta, kuten
ennenkin. (vrt. Arkkitehti Zaha Hadid). Suomalaiset kalustevalmistajat vierastivat lennokkaita muotoja ja kokivat valmistuksen hyvin
haasteelliseksi. Seuraavalla vuosikymmenellä
kaikki mahdolliset trendit ovat yhtäaikaisesti
esillä kansainvälisillä huonekalumessuilla ja
muotomaailma on niin kirjavaa, että mukana
pysyminen on vaikeaa.

The students were given free range to design
a lobby furniture piece that would work as a
nice lounge chair, with the ability for laptop
use. The wild shapes of the designs signal
a change in creative trends. Bold organic
shapes became popular through the influence
of international architecture (see Architect
Zaha Hadid). The Finnish furniture manufacturers were hesitant about this type of
formal language, and also felt the items were
difficult to manufacture. In the next decade
all possible trends started to live simultaneously at international design fairs, and it
became hard to see overall trends.

LIISA LUNDELL

Soft Furniture.
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LIISA LUNDELL

Soft Furniture.
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MARTA PUJOL
Laptopper.
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KATARIINA MARKKULA O Chair.
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JOMANTE VALIULYTE
Lobbyist.
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MARIA KORKEAKOSKI
LapTop.

HANNA SALMINEN Kiila.
Hahmomallit/Scale models.
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ANNIE LEE Sung Eun.
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JOONAS HUHTA

MARIKA HÄKKINEN Kaite.
Valmistus: Lepo product.
Produced by Lepo Product.
Photo: Mikko Säteri
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MARIKA HÄKKINEN Tuoli tilassa/The chair in a space.
Tämä tuote valittiin Lepo product Oy:n mallistoon.
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ELINA HAKALA Pala.
Photo: Teemu Töyrylä

Muunneltava, modulaarinen ja hauska Pala on suunniteltu julkisen tilan kalustesarjaksi.
Sohva muodostuu vapaasti eri muotoihin koottavista elementeistä tilojen ja
käyttötarkoituksen mukaan sopivaksi. Lepo product otti tämän mallistoonsa 2008.
Customizable, modular and fun, Pala is designed as a furniture line for public spaces.
The sofa is assembled in a free-form manner to fit the space.
Lepo Product took this into their collection in 2008.

152

HANKINTALAKI - PROCUREMENT
Kilpailutuslainsäädäntö l. Laki julkisista
hankinnoista 2007, vaikutti radikaalisti pienempien valmistajien mahdollisuuksiin kalustetoimittajina. Jotta huonekaluja valmistava
yritys voi osallistua tarjouskilpailuun, on sen
päästävä kuntien ja valtion ehdot täyttävien
yritysten listalle. Tämä edellyttää mm. riittävän suuruista liikevaihtoa ja mikäli ei ole hyväksytty tarjoamaan, ei voi osallistua edes
oman kunnan alueella toteutettavaan kalusteurakkaan.
Tämän lain soveltaminen ajoi monet valmistajat ahdinkoon. Onneksi nyt suurimmat kalustetoimittajat ovat lisänneet mallistoonsa
myös pienten yritysten mallistoa, joten asetelma on parantunut huomattavasti ja tällainen markkinoinnin yhteistyö on helpottanut
pienempienkin kalustetoimittajien asemaa.
Suurista toimittajista on tullut ikään kuin kalustetavarataloja. Toisaalta urakkakilpailun
voittanut yritys lisää kalusteen hintaan oman
provisionsa, joten tätä kautta hankittu tuote
on kalliimpi kuin suoraan alkuperäiseltä valmistajalta.

Legislation about procurement in 2007 affected smaller manufacturers drastically.
For such a company to be able to enter into
public bidding for projects, they had to now
meet requirements set by the government.
One of the requirements was a large enough
turnover. This prohibited many smaller companies from bidding even for local furniture
requests for proposals, which drove some
out of business. Part of the corrective move
against this in the industry has been for larger
manufacturers to include collections from
smaller businesses in their catalogues as a
joint venture.
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TUOTEPERHE - PRODUCT FAMILY
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MUOTO- JA RAKENNEOPPI 2009

STRUCTURAL STUDIES 2009

Tehtävänä oli suunnitella valittuun arkkitehtuuriin sopiva puurakenteinen kalusto.
CAD ohjelmalla mallinnetut kalusteet sijoitettiin valittuun tilaan. Taitavasti toteutettu
illustraatio voi korvata valokuvan ja jopa kalusteen prototyypin, koska tuote pystytään
esittämään luonnollisen näköisenä oikeassa
tilaympäristössä. Kaluste tilan osana – tehtävässä on valittu ensin tila, johon kaluste suunnitellaan. Tarkoitus oli löytää arkkitehtuurista
muotoilua ohjaavia tekijöitä, jotka johtaisivat hyvään muotoon. Nummelan Käsityöoppilaitoksen puuseppäopiskelijat valmistivat
mallikappaleet muotoiluopiskelijoiden suunnitelmista.

The assignment was to design a wooden furniture set that fits a chosen architecture.
The furniture designs were then placed into
the space as a CAD render. A well-executed
render can replace the need for a photo,
and even a prototype, as the product can be
shown realistically in its correct environment.
On this assignment the goal was to find architectural form factors to guide the design
of the furniture. Carpentry students manufactured sample models based on the student
designs.

JASMIN FRIMAN Taitos.
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HELI VAUHKALA

Pienoismallit/Miniature models.

HELI VAUHKALA 3D.

HELI PAHULA Proto.
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HELI PAHULA Proto.

HELI PAHULA
”Valmistin lepotuolin mallikappaleen koulun
pajalla koivupuusta ja uusiokäytetystä verhoiluvanerista. Tuolin rakenne on yksinkertainen ja muoto minimalistinen. Tuote on
koottava ja vie varastoinnissa ja kuljetuksessa
vain vähän tilaa. Verhoiluna on villahuopa
ja pehmusteena 20 mm vaahtomuovi, tuolin
rungon pintakäsittelynä on vahaus ja helpon
valmistustavan, pienen varastotilan, kierrätysmateriaalin hyväksikäytön ja kotimaisen
materiaalin vuoksi se täyttää myös ekologisen
tuotteen kriteerit. Tuoli täytti sille asettamani
vaatimukset, sillä sen istuin- ja selkänojalevyt
muodostavat lievästi kuppimaisen muodon
ja antavat istujalle myös sivuttaistukea. Siinä
mahtuu istumaan rennosti vaikkapa jalat
sylissä.”

“I made a sample of an easy chair at the
school workshop out of birch wood and recycled plywood. The structure of the chair
is simple and the form factor minimalistic.
The product is assemblable and doesn’t take
much space when shipped or stored. The
upholstery is of wool felt, and it’s cushioned
with 20mm foam. The recycled and local
materials combined with space-saving shipping makes this an ecological product. The
seat and backing of the chair have a slightly
concave shape, which supports a person who
sits sideways. And it is wide enough to sit casually with legs crossed.”
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ECO TREND 2010
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ECO TREND 2010

Ekologinen muotoilu käyttää materiaaleja
säästäviä, ympäristöystävällisiä ratkaisuja
ja valmistustekniikoita. Valmistusmateriaalien on oltava kierrätettäviä uusiksi tuotteiksi,
niiden komponenteiksi, materiaalikomposiiteiksi tai energiaksi. Se tarkoittaa muotoilussa
käyttäjäystävällisyyden ja energiaa säästävän valmistustavan lisäksi myös hyviä ominaisuuksia ympäristömme kannalta. Tuotteiden
tulee olla myös kestäviä.
Ekologinen ajattelutapa on suuri haaste muotoilulle, sillä uusiomateriaalista valmistetun tuotteen on oltava yhtä käyttökelpoinen
kuin perinteisistä materiaaleista valmistettu.
Onneksi nyt panostetaan materiaalien kehittelyyn ja uusia mahdollisuuksia ympäristöystävälliseen muotoiluun on jo olemassa.
Kertakäyttökulttuurille pitää panna piste.
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Ecological design applies solutions, techniques and materials that save resources and
are environmentally friendly. The materials
need to be recyclable either into new products, components, material composites or
energy. The products should also be durable.
Ecological requirements pose challengers for
a designer, as a sustainable product made of
recycled materials needs to be just as functional as a traditional one. Luckily a lot of development is happening with new materials
and new avenues from sustainable design are
opening. We must get rid of disposable design
and think more long-term.

ROSKASTA TUOTTEEKSI - FROM TRASH TO A DESIGN
Tehtävän aiheena oli materiaalin uusiokäyttö. Puupajan hukkapaloista tai muusta
vastaavasta piti kehittää kaluste.

This assignment was all about recycled or
re-used materials, such as pieces of leftover
wood from the waste bin in the workshop.

MIKAEL LEHTINEN
Inside Out.
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MIKAEL LEHTINEN
Inside Out tuolin osat ovat pihapuiden
karsittuja oksia.
The Inside Out chair’s components are
trimmed branches from the yard.
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HANNA LAAKSONEN, JONAS HAKANIEMI
Multi Quatro.

Monitoimikaluste muodostuu levyosista,
jotka näin liitettynä tekevät säilytyslaatikosta aputason ja tuolin.
This multifunctional piece transforms
from a storage unit to a chair.
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JANNE MELAJOKI, ARTTU KUISMA

ROUND.

Tämä muotoilutyö sai Habitare 10 Design
kilpailussa 1. palkinnon. Lepotuoli on valmistettu messuhallin roskalavalta kerätystä
ylijääneestä messumatosta. Messu- ja näyttelytapahtumista viedään kaatopaikalle tätä
materiaalia vuosittain miljoona kuutiometriä!
1st prize winner at Habitare 10 Design Competition. The easy chair is made of fair carpeting collected from the trash. A million
cubic meters of such carpet is taken to landfills after trade shows each year!
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JAAKKO HYVÄRINEN, JAAKKO LEEVE, AINO MICHELSEN Wimble.
Tuolin pehmuste on valmistettu 156 käytetystä tennispallosta.
The Wimble chair is made of 156 used tennis balls.

SAMULI HELAVUO
Kiila.
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SONJA HAAK Secretable.
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Muotoilutehtävä on toteutettu perusteellisesti ja
toimii hyvänä esimerkkinä muotoilun prosessin
hallinnasta. IMIAD workshop 2010.
This well-executed assignment shows mastery
of the design process. IMIAD workshop 2010.
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FLAVIA JURIETTI

Eteiskaluste/Vestibule furniture.
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WORKS AND THOUGTS
Voimakkaat värit ja muodot palaavat sisustuksiin ja kalusteisiin. Puusta sorvatut jalat
tulevat takaisin pitkän poissaolon jälkeen ja
kaikki kalustevalmistajat joutuvat mukautuman tähän. Suomalaiset kalusteet erottuvat
kansainvälisillä huonekalumessuilla tasapaksuksi sorvatuilla ja jaloilla, mutta muutamassa
vuodessa kartiomuoto yleistyy. Kalusteversioiden määrä lisääntyy, koska tarjolla pitää
olla sama kaluste sekä puu-, että metallijalkaisena.

Bold colors and shapes are returning to interiors and furniture. Furniture legs made by
woodturning are making a comeback and
all manufactures have to adapt to that. The
demand for versions is also increasing, as the
same piece must be available with both wood
and metal legs.

PETTERI HÄKKINEN
Duck.
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Tuolisarja on osa opinnäytetyöstä 2011.
Chair collection, Thesis 2011.
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”Kolmiulotteinen hahmotuskyky ja visualisointitaidot kuuluvat olennaisesti hyvän kalustesuunnittelijan ominaisuuksiin, samoin
kuin materiaalien ja niiden ominaisuuksien
hallinta. Tulee myös hallita suunnittelun apuvälineet, kuten tietokoneohjelmat. Teen itse
kalusteen mieluiten puumateriaalista. Se on
kiinnostava ja joskus vaikeasti kesytettävä materiaali.” (Autio 2011).

“The ability to visualize in 3D is an essential skill for a furniture designer, as well as
mastery of materials. I prefer to work with
wood, which is an interesting material that is
sometimes hard to tame.” (Autio 2011).

AINO MICHELSEN MAI.
Tuoli valmistetaan Vietnamissa, jossa perinteinen käsityötaito on vielä kunniassaan.
Nordic Country Home 2013.
This chair is made in Vietnam, where traditional crafts still thrive.
Nordic Country Home 2013.
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RIKU TUPPELA Doppio.
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MIKKO LANNE, RIKU TOIVONEN
Tuohinen.

”Tuohinen sohva on ensimmäinen prototyyppi suuremmasta 2013 suunnittelemastamme kalustesarjasta. Inspiraation lähteenä
on perinteinen tuohipunonta, mutta tuohen
sijaan tämä on punottu väreistä. Erilaisella
huonekaluratkaisuilla haluamme luoda tilaan
positiivisen vuorovaikutuksen mahdollistavan
ilmapiirin. Tämä konsepti on myös opinnäytetyömme aiheena.”
(Lanne & Toivonen 2016).
“This sofa was inspired by traditional birch
bark weaving. But instead of bark, it’s woven
out of colors.”
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TOMI LAUKKANEN Whole.

Photo: Anna-Matilda Valli

Photo: Tapio Ranta-aho

176

ANNIKA BENGTS

Päiväkodin tuoli ja pöytä.
Kindergarten Table and Chair.

Lastentuoli on osa 180 sivuisesta opinnäytetyöstä Päiväkodin sisustus (Bengts 2015)
”Valitsin kalusteen materiaaliksi puukuitukomposiitin, koska se on helppo pitää puhtaana, se on kestävämpää kuin muovi ja
ekologinen materiaali.” Komposiitti valmistetaan sellukuidusta ja puhtaista polymeereistä.

Tästä materiaalista valmistetut tuotteet ovat
myrkyttömiä ja hajuttomia. (UPM 2015).
“I chose wood-fiber composite as my material as it’s easy to clean, is durable and ecological.”(Bengts 2015).
Products made of this material are free of
chemicals and smells. (UPM 2015).

Ontelorakenteinen istuinosa on valmistettu komposiitista, jalat ovat koivua. Selkänojan aukon muoto ja
koko on suunniteltu lapselle turvalliseksi mahdollistaen tuolin helpon liikuteltavuuden.

The hollow seating part is composite, the legs are
birch. The gap in the back is sized to be safe for children, and makes the product easy to move.
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LAURA VÄRE
Triangle.

Triangle on graafinen ja pelkistetty
seinään kiinnitettävä naulakko, joka
sopii pieniin tiloihin. Se on suunniteltu
ihmiselle, joka haluaa pitää kauniit vaatteensa siististi esillä.
Triangle is a graphic and minimal wall
mounted coat rack and is well suited for
small spaces. It is designed for people
who want to display their clothes neatly.
Photo: Aleksi Tikkala

LAURA VÄRE
”Olen lapsesta saakka tiennyt, että tulen työskentelemään luovalla alalla. Jo peruskoulussa
valitsin tekniset työt tekstiilityön sijaan, sillä
koin puun ja metallin mielenkiintoisemmiksi
materiaaleiksi. Opiskelin ensin metalliartesaaniksi ja löysin sitä kautta tieni muotoilun
ja kalusteiden pariin. Ennen jatko-opintoja
opiskelin vielä vuoden mittaisella taidelinjalla Kanneljärven opistossa ja se valmensi ja
innosti pyrkimään ylemmän asteen koulutuk-
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“Ever since I was a child I knew I’d work in
the creative field. Even in primary school
I was interested in working with wood and
metal. First I studied to be a metal artisan,
and that led me to design and furniture. I
did a year-long art class which encouraged
me to apply for a higher education in design.
I graduated in 2013 from the Institute of
Design, and now I’m finishing my masters at
the Aalto University. I am making my thesis

LAURA VÄRE Rectangle.
Valmistus/ Manufactured by:
Nordic Hysteria 2016.
Photo: Aleksi Tikkala.

Kenkäteline syntyi naulakon innoittamana ja se edustaa tyyliltään samaa minimalistista muotoilua.
Kevyt seinään kiinnitettävä kenkäteline toimii yksin tai yhdessä Trianglen kanssa.
The wall-mountable shoe rack was inspired by the coat rack, and follows the same minimalist language

seen. Valmistuin Muotoiluinstituutista 2013
ja nyt viimeistelen maisteriopintojani Aalto
yliopistossa. Opinnäytetyöni teen yritysyhteistyössä valmistajan kanssa ja sen aiheena
on vuodesohva. Opintojen ohessa toimin
myös itsenäisenä suunnittelijana ja mieluiten suunnittelen kodin kalusteita, avuksi
arkeen ja iloksi silmälle. Opiskelijan kannattaa verkostoitua muidenkin kuin oman alan
opiskelijoiden kanssa. Pitää opiskella hyvin
tietokoneohjelmat ja yrittäjyys- ja markkinointiopinnotkin ovat tärkeitä. Pitää myös
osallistua suunnittelukilpailuihin ja näyttelyihin, jotta saa omat tuoteideansa esille. Kannattaa myös uskoa itseensä ja ottaa rohkeasti
yhteyttä valmistajayrityksiin.`” (Väre 2018).

working with a manufacturer, and my subject
is a sofa bed. Aside from my studies, I work as
an independent designer, and I like to focus
on home furniture that aids everyday life and
pleases the eye. As a student it’s important to
network with people across disciplines. Software skills, entrepreneurship and marketing
skills are all important. Design competitions
and exhibitions are great for showcasing your
ideas, and it pays off to be bold and contact
manufacturers directly.”(Väre 2018).

179

HUONEKALUVALMISTUS JA VIENTI - FURNITURE MANUFACTURING AND EXPORTS
Huonekalujen tuonnin arvo on ollut Suomessa vuodesta 1999 lähtien suurempi kuin
viennin. Erityisesti Kiina on lisännyt valtavasti kalusteidensa vientiä: vuodesta 1997
vuoteen 2007 lisäys oli 80 % ja tämä tuntuu
Suomessakin. Vielä vuonna 2007 Suomen
kalusteteollisuus oli kooltaan 15. suurin EU:n
alueella. Kalusteteollisuuden liikevaihdosta
40 % valmisti 2 % yrityksistä. Kotikalusteiden osuus oli tuolloin 60 % liikevaihdosta.
Vuonna 2000 olivat kalusteiden viennin ja
tuonnin arvo lähes tasoissa, mutta 2008 finanssikriisin jälkeen viennin arvo on pudonnut 280 milj. eurosta 158 milj. euroon!
Vuonna 2016 Suomen kotikalusteiden
viennin arvo oli 47 milj.€, toimistokalusteiden 35 milj. ja kalusteosien vienti 25 milj. €.
Tuonnin arvo vastaavasti 250, 50 ja 80 milj.
euroa. Nyt rakentaminen on lisääntynyt Suomessa 12 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Asuinrakennuslupia on myönnetty 47000.
(vrt. 33600 v. 2010). Nyt on siis käynnissä rakentamisen noususuhdanne. Miten tämä
vaikuttaa kodin sisustamiseen ja huonekalujen suunnitteluun? Asuntojen pinta-ala lisääntyi aina vuoteen 2009 saakka, mutta nyt
rakennetaan ensisijaisesti pienasuntoja kasvukeskuksiin. Tulevaisuuden trendi: asunnon
keskikoko on kahdelle henkilölle suunniteltu
koti. On siis suunniteltava kalusteet pienasuntoa ajatellen = pienemmät, vähemmän tilaa
vievät huonekalut.
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Furniture imports have exceeded exports
in Finland since 1999. Especially China has
grown rapidly as a furniture exporter; by
80% from 1997 to 2007. In 2007 Finland
still used to be in the top 15 furniture manufacturing countries in the EU. While the
import-export ratio used to be balanced,
the 2008 financial crisis made the value of
exports drop from 280 million Euros down to
158 million. In 2016 the export breakdown
was 47 million € for home furniture, 35M €
for office furniture and 25M € for furniture
components. The import breakdown for the
same year was 250M, 50M and 80M Euros.
Housing construction has now increased
12% compared to 2016. 47 000 new housing
permits have been issued, marking an economic upturn. How does this affect home
decor and furniture design? Apartments were
growing in square footage until 2009, but currently the trend is towards small apartments
for growing urban centers. In the future the
standard seems to be an apartment designed
for two people. So one must shift the design
thinking towards smaller space-saving furniture.

Huonekaluviennin tuotekohtainen kehitys
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KESTÄVÄ KEHITYS - SUSTAINABLE DESIGN
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VALMISTUSMATERIAALIEN KÄYTTÖ
ON AJATELTAVA KOKONAAN UUSIKSI.

RETHINKING MATERIALS
FOR A SUSTAINABLE FUTURE.

Ilmaston lämpeneminen, muovijäte, metsien
tuhoaminen ja resurssien tuhlaus on tehnyt
selväksi, että materiaalien käyttö on ajateltava kokonaan uudelta pohjalta. Meidän
on päästävä eroon nykyisestä ota-valmista-heitä pois ajattelutavasta ja keksittävä
uusia tapoja materiaalien uusiokäyttöön. Erityisesti merien muovijäte on valtava ongelma,
mutta se tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia. Onneksi uusien materiaalien kehitys on
jo päässyt vauhtiin. Esimerkiksi puuhuonekalujen valmistuksessa syntyvä jäte puristetaan pelleteiksi, jota voi käyttää vaikkapa
lämmitysenergiaksi. Suomessa on kehitetty
useita uusia komposiittimateriaaleja, joista
pystytään valmistamaan myös kalusteita. On
puuhakkeesta ja kivimurskeesta valmistettu
yhdiste `puukivi´, josta voi valmistaa vaikkapa kestäviä kadun kalusteita. Selluloosakuidun, puuhakkeen ja muovin seoksesta
valmistettuja tuotteita on jo markkinoilla.
Puuhakkeen ja polymeerien seoksesta valmistetaan jo pesualtaitakin. UPM on kehittänyt
uuden menetelmän viilupuristeiden valmistamiseen ja tämän UPM Grada-taivutusmenetelmän energiankulutus on vai murto-osa
suurjaksopuristukseen verrattuna.

Global warming, plastic soup, deforestation
and resource depletion makes it clear that we
must rethink the use of materials. We have to
get rid of the disastrous disposable product
model and find new ways to re-use discarded
materials. Waste is no longer waste, but a resource. Especially the plastic waste material
in the oceans is a huge problem, but offers
also new possibilities. Luckily there are many
new solutions that have been developed in
Finland. Stonewood is made of stone-industry waste material and wood-fiber waste.
Woodio uses 100 % water resistant products like wash basins of ecological solid wood
composite. This is a mix of wood and sustainable polymers. UPM Grada material is a new
method for making form-pressed plywood,
and the waste of energy compared to the
high voltage pressing method is minimal.
One of the newest biodegradable materials
developed in Finland is called Sulapac.

ECODESIGN 2017
Ecodesign kilpailuun ehdotuksista näyttelyyn
valitut tuotteet täyttävät ekologisen ja vastuullisen suunnittelun vaatimukset. Valitut
kilpailutyöt esitellään näyttelyssä Habitare
messuilla.

The product entries for EcoDesign competition that were chosen for the exhibition fulfill
all the requirements of sustainable and responsible design.

ALEKSI PELTONEN Clamp.
Ekologinen kirjahylly on kilpailun ensimmäisen palkinnon voittaja.
This ecological bookshelf is the first-place winner.
Photo: Ninni Vidgren
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TOMI LAUKKANEN
Sleeps.

Sleeps on helposti ilman työkaluja ja ruuveja koottava sänky. Yksinkertaiset liitokset lukitsevat sängyn
osat paikoilleen tukevaksi rungoksi. Tuote on helppo
ja nopea valmistaa, eikä vie pakattuna paljon tilaa.
Koottava vuode sai tunnustuspalkinnon.
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Sleeps is a bed that assembles easily without tools.
Simple joints lock the frame solidly together. Sleeps
is easy to manufacture, as well as easy to knock
down and transport in a small package. Honorary
mention.

Kuinka nopeasti, kustannustehokkaasti ja
helposti saadaan järjestettyä hätämajoitus
ja kalusteet sitä tarvitseville ihmisille? Kun
suuret pakolaismäärät tulivat Eurooppaan
ja Suomeen vuonna 2015, oli hätämajoituksen tarve suuri, ja Muotoiluinstituutin 2.
vuosikurssin opiskelijat tutkivat aihetta kalustesuunnittelun osalta. Tutkimuksen tuloksena
syntyi kymmenen koottavaa aaltopahvista
ja vanerista valmistettua kalustetta, jotka toteutettiin automaatiotekniikalla ja esitettiin
ensiksi Habitaressa syyskuussa 2017.

High Volume Temporary Furniture for
Emergency An answer to people`s primary
needs
The main goal of the Rehome project was to
develop the rapid production of inexpensive
furniture in high volume to meet the criteria
of the primary needs in temporary housing.
Sleeping, storage and privacy became the
most important issues to be solved.

Rehome photos: Antti Turunen
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Rehome projektin päätavoite oli kehittää
edullisia, nopeasti suurissa sarjoissa valmistettavia kalusteratkaisuja ihmisten tilapäisen
asumisen perustarpeisiin. Nukkuminen, säilytys ja yksityisyyden suoja olivat kaikkein tärkeimmät ratkaistavat asiat.
Tässä projektissa suunnitellut huonekalut valmistetaan pienimmällä mahdollisella kustannuksella automaattisella tuotantolinjalla,
jonka kapasiteetti on 3500 tuotetta tunnissa.
Sängyn kappalehinnaksi on arvioitu n. 6
euroa. Nopeasti bio-pohjaisista materiaaleista
valmistettavia, edullisia ja kestäviä Rehome
huonekaluja voidaan käyttää moniin tilapäisen asumisen tarpeisiin. Kalusteet pakataan
litteinä komponentteina vähän tilaa vievästi ja niiden kokoaminen onnistuu helposti
ilman työkaluja kuvallisen ohjeen avulla, jota
lukutaidotonkin pystyy tulkitsemaan. Aaltopahvi ja vaneri eivät ole huonekalumateriaaleina ikuisia, mutta äkilliseen tarpeeseen ne
tuovat järkevän, kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen ratkaisun. Stora Enson
aaltopahvista toteutetut sängyt ja tilanjakajat
kestävät normaaliolosuhteissa ja -kosteudessa
jopa vuoden ajan. Hanketta on tukenut Päijät-Hämeen maakunnan kehittämisavustus ja
Euroopan Sosiaalirahasto. Projektin yhteistyökumppaneina ovat mm. Stora Enso, Isku
ja Suomen Punaisen Ristin Hennalan vastaanottokeskus, jossa opiskelijat tutustuivat
olosuhteisiin ja testasivat ideoitaan.
(Rehome 2018).
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The furniture designed within Rehome can
be manufactured automatically with the
lowest cost possible. For example, around 3
500 pieces of a cardboard bed can be manufactured in one hour! Corrugated cardboard
and plywood are not everlasting materials,
but they can be used as sensible, cost-effective
and environmentally-friendly alternatives in
sudden need Quick, affordable and sustainable Rehome furniture can be used in various
needs of temporary housing. The furniture
was executed through the automation industry and the products are made from biobased materials.
The Rehome project was first exhibited at
the Habitare Interior, Design and Furniture
Fair 2017 in Helsinki, Finland and next at
the Milan Furniture Fair, Salone del Mobile,
Salone Satellite in April 2018.
Lahti is a pioneer in the circular economy
and provides a vantage point of urban development and eco-innovations. Rehome acts as
a unique example of that. In Lahti, natural
resources, materials and products are recycled efficiently and new value is created with
technology and smart solutions. The Rehome
project has been funded by the European
Social Fund and was realized in collaboration
with the companies Stora Enso and Isku and
the Finnish Red Cross.
(Rehome 2018).

JANI LUUKKONEN Bunkbed.

JUSSI ALANEN Single bed.
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ROSA-MARIA TOLVANEN Dining set.

SAMULI STRANDER Space divider.
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TOPIAS KANTO Private space.

TUULI LATVALA Shelf.
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2018 Rehome osallistui Milanon Salone del
Mobile – huonekalumessuille SaloneSatellite – osastolla. Milanon Designviikko rakentuu Salone del Mobile huonekalumessujen
ympärille ja on muotoilumaailman tärkein
ja suurin kansainvälinen tapahtuma. Vuonna
2018 tapahtumassa vieraili noin 500 000
muotoilun- ja kalustealan ammattilaista yli
165 eri maasta. Tänä vuonna myös suomalainen muotoilu oli hyvin edustettuna Milanossa.
Rehome projekti sai EU:n aluekehittämisrahastolta 2,5 vuotisen hankerahoituspäätöksen
n. 400 000 euroa vuonna 2018. Hankkeessa
Lamk, Muotoiluinstituutti yhdessä Lappeenrannan Teknillisen yliopiston kanssa kehittää
Rehome mallistoa ja sen liiketoimintamallia
eteenpäin, jotta se voisi valmiudeltaan ja toiminnoiltaan vastata tulevaisuudessa suuriin
kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin.
Rehome kokonaisuutta on tutkittu YK:n eri
järjestöjen taholta lähinnä Lähi-Idän pakolaiskriisiin ja sen hallintaan liittyen ja on arvioitu, että Rehome-mallistolla olisi merkittävä
tarve mm. Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän pakolaiskriisien hallinnassa.
Alun perin pienenä opiskelijaprojektina käynnistynyt Rehome projekti on raivannut tietä
humanitaarisen muotoilun alueella ja se on
huomioitu laajalti kansainvälisissä muotoilun
ja humanitaarisen alueen medioissa, kuten
Dezeen.com:ssa ja arcdaily.com:ssa.

2018 Rehome took part in the Milan Furniture Fair with a stand in the Salone Satellite
section. The Milan Design Week is centered
around the Salone del Mobile furniture fair
and is the design world`s biggest and most
important event. In 2018, the event was
visited by around half a million professionals from over 165 countries, representing the
design and furniture sector. And this year also
Finnish design was well represented.
The Rehome project received funding of approximately 400,000 euros for two and a half
years from the European Union`s Regional
Development Fund. The Lahti University of
Applied Sciences and the Institute of Design,
together with the Lappeenranta University
of Technology, developed the Rehome line
of products and its business model so that it
can meet the demands of major international
crisis management operations in the future.
The whole Rehome concept has been approved by various UN bodies mostly for addressing the refugee crisis in the Middle East,
and it has been established that there would
be a significant demand for the Rehome furniture line in that area together with North
Africa.
What started out as a modest student project
has now blazed a trail in the area of humanitarian design. Rehome has attracted a great
deal of attention in the media representing
international design and humanitarian assistance, such as Dezeen.com and Arcdaily.com.
VESA DAMSKI

Projektin ohjaaja/Project Director
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TULEVAISUUS
THE FUTURE
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TULEVAISUUS - THE FUTURE
Uusi vuosikymmen tuo varmasti tullessaan
uusia haasteita sekä valmistustekniikalle, kalusteiden valmistajille että niiden suunnittelijoille. Tuotannon automatiikka kehittyy koko
ajan ja yhä haasteellisempia muotoja ja liitoksia on mahdollisia valmistaa teollisesti. Myös
uudet kehitteillä olevat raaka-aineet vaativat
uutta innovatiivista ajattelua.
Verkkokaupan valtava suosio kuluttaa yhä
enemmän pakkausmateriaalia. Nyt tuote on
yksittäispakattu kuljetuksen kestäväksi ja toimitetaan suoraan asiakkaan ovelle. Pakkausten lähettäminen ja palautukset, lisäävät
kuljetukseen käytettävän energian kulutusta.
Kartongin kierrätys on onneksi järjestetty
Suomessa, mutta tarvitaan uusia innovaatioita hukkamateriaalin lisääntymisen ehkäisemiseksi. Materiaalien keräys ja kierrätys olisi
saatava toimimaan kaikkialla.
Valmistus, pakkaus ja kuljetusrobotiikka kehittyvät kovaa vauhtia ja 3D tulostusautomatiikka mahdollistaa kalusteiden tulostamisen
jo nyt. Jos saamme käyttöön parempia valmistusmateriaaleja, koko ala voi mullistua.
Tarkoittaako tämä sitä, että tuotannossa tarvitaan yhä vähemmän henkilökuntaa? Insinöörikoulutus, muotoilu- ja kaupallinen
koulutus olisi saatava lähemmäs toisiaan. Tietojen vaihto olisi reaaliaikaista ja uudet innovaatiot saataisiin nopeammin käyttöön ja
markkinoille.
Muovijäte on suuri ongelma, mutta juuri
tulleen uutisen mukaan on löydetty muovia
syövä entsyymi, joka hajottaa PET muovin
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The upcoming decade will surely bring new
challenges for manufacturing techniques, furniture manufacturers and designers. Automation keeps developing further and industrial
production of ever more complex shapes and
joints becomes feasible. All the new materials
also need innovative thinking.
The explosive growth of e-commerce requires record amounts of packaging materials. The products are single-packaged and
delivered to the door. Shipping and returns
increase the energy consumption in commerce. Finland has an effective system for
recycling cardboard, but we need new innovations to minimize waste further. Functional
collecting and recycling systems should be a
given everywhere.
Robotics in manufacturing, packaging and
logistics is spreading, and 3D printing is now
available for furniture as well. The need for
manufacturing personnel may keep diminishing. New and improved materials and
methods may revolutionize the industry. We
should invest in synergy between engineering,
design and business in education. This way
the exchange of knowledge would happen in
real time and in the future new innovations
would reach the market place faster.
Plastic waste is a major problem, but there
is a recent discovery of an enzyme that can
break plastic into its primary components,
which might allow new products to be made
from it. If this proves to be applicable on an
industrial scale, then we will still have hope.

takaisin alkuosiinsa, jolloin siitä voidaan valmistaa uusia tuotteita. Jos sen kehittäminen
onnistuu teollisessa mitassa, meillä on vielä
toivoa. Toisaalta muovista valmistettujen
elintarvikepakkausten määrä on koko ajan lisääntynyt ja muovimateriaalin tuotanto on lisääntynyt 70-luvun öljykriisin notkahduksen
jälkeen 50:stä 370 miljoonaan tonniin! Kierrätys on päivän trendi, ja nyt kaikki tuloluokat
Suomessa ostavat ja myyvät tuotteita myös
käytettynä. Kirpputorit ja kierrätyskeskukset
ovat lisääntyneet ja ne myyvät myös kunnostettuja huonekaluja.
Muotoilijan työssä on kaikkein innostavinta
päästä kokeilemaan uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Joka tapauksessa uusien
menetelmien käyttöönotto synnyttää aina
uutta muotoilua.

On the other hand, the use of plastic materials in packaging is still growing, and
plastic production is reaching an annual 370
million tons. Recycling has become a trend
in Finland and all economic classes are participating in selling and buying pre-owned
goods. Flea markets and recycling centers
have increased, and they also sell refurbished
furniture.
In a furniture designer’s job, the most interesting thing is gaining access to new materials and manufacturing techniques, as they are
bound to inspire new types of design.
How will the future shape the role of a furniture designer?

Mikä on kalustesuunnittelijan rooli tulevaisuudessa?

ON THE WAY TO THE NEW GOLDEN TWENTIES!
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