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Opinnäytetyöni aiheena oli kattaus jota varten suunnittelin 
ja toteutin astioita posliinista ja valusavesta, tarjottimen ja 
kuosin.

Tahdoin syventää opinnäytetyöni avulla omaa ammatillis-
ta osaamistani.

Työn toteutin valamalla posliinia ja savea kipsimuottiin, 
taivuttamalla koivuvaneria alipaineen avulla ja tekemällä 
kuosin digitaalisesti  Adoben ohjelmistoja käyttäen.

Tuloksena oli yhtenäinen kolmesta objektista koostuva 
kattaus. Suunnittelemani objektit toimivat yhdessä erilaisis-
ta materiaaleista ja valmistustavoista huolimatta.

Tiivistelmä Abstract

The subject of my thesis was a setting for which I designed 
and produced tableware from porcelain and molded clay, 
a tray and a pattern.

I wanted to use my thesis to deepen my professional skill 
set.

Work was executed by casting porcelain and clay 
in plaster molds. Tray was made by vacuumforming 
plywood. Pattern was made digitally using Adobe softwa-
res. 

The result was a uniform setting consisting of three obje-
cts. The objects I designed worked together despite diffe-
rent materials and methods of manufacture.

Avainsanat 

tuotesuunnittelu, muotopuriste, kipsimuotti, 

tekstiil isuunnittelu
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product design, moulding plywood, plaster mold, 

textile design
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1.1 Aihe ja tavoitteet

Rakastan ruokaa, mutta sitäkin enemmän rakastan kau-
neutta. Tutustun opinnäytetyäni ohessa vallitseviin ravinto-
la- ja ruokamaailman trendeihin niistä tietoa ja ymmärrystä 
ammentaen. Ympäristö johon kattausta suunnittelen on 
kuitenkin koti.

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli liikkua taiteen ja muotoi-
lun rajapinnassa herkästi molempia niistä raapaisten, ja 
suunnitella sekä toteuttaa pieneen kattaukseen tarvittavat 
objektit kalustemuotoilun ja sisustusarkkitehtuurin keinoja 
hyödyntäen. Prosessin oli tarkoitus toimia henkilökohtaise-
na opintomatkana ammatillisen osaamiseni syventämiseksi. 

Tämä opinnäytetyö on henkilökohtainen taiteellinen pro-
duktio, johon kuuluvat objektit ovat valmistettu pelkästään 
tätä työtä varten. Tavoitteena on luoda kattaus, jonka 
muotokieleen on haettu vaikutteita Japanilaisista teehuo-
neista, 

Opinnäytetyö koostuu kolmesta pääelementistä:
1. Kuppi
2. Tarjotin
3. Kuosi.

Visuaalisessa presentaatiossa kuosi tullaan heijastamaan 
fyysisten elementtien päälle piirtoheittimellä.

Opinnäytetyön tavoitteena on luoda harkittu kokonai-
suus, joka tarjoaa niin visuaalista kuin kosketeltavaakin 
tutkittavaa. Objektit voivat olla keskenään erilaisia, mutta 
niiden välillä on tapahduttava vuoropuhelua.

Kuva 2. Käyttöympäristö.
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1.2 Miksi kattaus?

Kuva 9. Way Bakeryn aamiaiskattaus Helsingissä. (Way Bakery 2021)

Esillepano vaikuttaa kolmeen asiaan:

1. Se indikoi tunnetta joka ihmisille syntyy yhdessäolosta.
2. Kattauksesta nauttijat pääsevät kokemaan olevansa 
tärkeitä, kun heitä varten on nähty erityistä vaivaa.
3. Esillepano vaikuttaa tarjoiltavan ruuan ulkonäköön.
(UEN, 2.5.2018)

Eri ravintoloiden menut eivät itsessään ole kovinkaan 
erilaisia, mutta ilmapiirit eroavat senkin edestä. Haluttu 
atmosfääri luodaan kattauksen, valaistuksen, äänimaise-
man ja mielikuvituksen aktivoinnin yhteisvoimin. Pienet ja 
suuremmat detaljit ovat merkittäviä tunnelman luomisen 
kannalta. Esimerkiksi oikeista kukista koostuvat asetelmat 
silkkikukkisten sijaan lisävät hetken merkityksellisyyttä. 
”Nämä ovat tässä vain minua varten”, voi asiakas ajatel-
la. Näin taas syntyy kokemuksellisuus.
(UEN, 2.5.2018)

Kuva 10. Sushibar+Wine Kalliossa käyttää Marimekon selkeälinjaisia astioita tasa-
painottamaan ruoka-annostensa moniulotteisuutta. (Sushibar+Wine)
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2.1 Inspiroituminen

Visuaalisena ihmisenä inspiroituminen tapahduu kohdallani 
pääasiallisesti kuvallisten ärsykkeiden kautta. 

Materiaalivalinnat tapahtuvat haptinen aspekti edellä.

Koronan rantautuessa Suomeen minun olisi kuulunut 
rantautua Japaniin, Kiotoon, mutta toisin kävi. Japanilai-
nen kulttuuri on miellyttänyt minua lapsesta lähtien ja aion 
nytkin ammentaa siitä työhöni. Ystäväni vihjasi minulle 
Japanilaisista teehuoneista ja niissä vallitsevasta tarkasta 
hierarkiasta

Perinteisessä Japanilaisessa teehuoneessa tärkeitä 
elementtejä ovat shojoi-ovet joiden herkän paperipinnan 
lävitse valo siivilöityy kevyesti, tatamilattiat ja alkovi, 
tokonama, jossa pidetään joko yksinkertaista sesongin 
mukaista kukka-asetelmaa tai kalligrafiarullaa seinälle 
ripustettuna. (W&L 2020)

Kuva 4. Perinteinen Japanilainen teehuone (Yokohama Royal Park Hotel 2021)

Kuva 3. Katsetta ja käyttöä kestävät ajattomat materiaalit ja muodot. (Iittala 2021)
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2.2 Ray Eames

Kuva 5. Rayn sommitelma hänen ja miehensä kodissa. (Saarinen papers n.1950)

Yhdysvaltalainen muotoilija Ray Eames oli tunnettu erityis-
laatuisista sommitelmistaan ja kattauksistaan merkittävän 
ammatillisen uransa lisäksi. Eames loi merkityksen jokai-
selle kokoelmansa esineelle ja antoi sille oman paikkansa, 
jota saattoi kuitenkin vaihtaa mikäli koki tarvetta pienelle 
muutokselle. Jatkuva liikehdintä ja muutos sommitelmien 
kesken oli olennaista. Sommitelmat olivat sekoitus teollista, 
käsintehtyä, uutta ja vanhaa. 

Runsaudestaan huolimatta sommitelmat eivät aiheutta-
neet niitä ihasteleville koskaan oloa, että jotakin olisi ollut 
liikaa.
(Jennifer Snyder 2012)  

Ray ja Charles Eamesin lapsenlapsi Lucinda Atwood 
on kertonut Vitralle antamassaan haastattelussa suloisia 
yksityiskohtia Rayn kattauksista. Sen lisäksi että astiat ja 
kattauksessa käytetyt esineet olivat rakkaudella valittuja, 
päti sama periaate myös ruoka-aineisiin. Eksoottisempia 
tai muuten vain hyväksi todettuja aineksia oltiin valmiita 
lähtemään hakemaan kauempaakin. 

Pienet kukat koristivat voita ja tarjolla oli aina tuoreaa 
ruisleipää. Ray tarjoili mielellään ahomansikoita niiden 
sesongin aikana.

Lucinda kuvailee Rayn kattausten olleen kuin vasta kui-
vumaan nostettuja maalauksia, usein kukin koristeltuja ja 
täynnä värikkäitä yksityiskohtia. (Stine Liv Buur 2019)

Kuva 6. Kukkia ja herkkiä detaljeja. (© Eames Office, LLC, 2019)
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Yhdessä aviomiehensä kanssa Ray Eames järjesti fantas-
tisia kutsuja Case Study House #8.ssa heidän ystävilleen, 
asiakkailleen ja täysin tuntemattomille ohikulkijoille. Hei-
dän kotinsa toimi mainiona näyttämönä näille performans-
sinomaisille tapahtumille. 

Kutsuja edeltäneisiin valmisteluihin kuuluivat todistetusti 
verhojen silittäminen, kynttilöiden polttaminen valmiiksi 
tiettyyn korkeuteen ja Rayn huolellisesti kuratoimien esi-
neiden sijoittaminen heidän oman kalustemuotoilullisen 
tuotantonsa joukkoon. Eamesit tahtoivat ilmapiirin olevan 
mahdollisimman lämmin ja kodikas, kaukana steriilistä ja 
tehdasmaisesta ympäristöstä.

Vieraiden viimein saapuessa paikalle saattoi pari olla 
vieraitaan vastassa hullunkuriset maskit kasvoillaan, tai 
sitten balettia ja modernia tanssia harrastanut Ray saattoi 
viihdyttää vieraita sulokkaalla esityksellään. Eamesit esit-
tivät monesti itse koostamiaan erilaisia visuaalisia presen-
taatioita olohuoneessaan projektorilta vierailleen.

Ruokapöydän kattaus oli ylenpalttinen värien, kuosien 
ja tekstuurien leikkikenttä. Pieniä suupaloja oli sijoiteltuina 
yksittäisiin astioihin, kullatut ruokailuvälineet, servetit ja 
lautaset loivat kontrastia. 

Eamesit tahtoivat luoda vierailleen välittömästi tervetul-
leen olon tarjoten henkilökohtaisen ja lähes taianomaisen 
vierailun. Eames House oli visuaalisesti palkitseva kokonai-
suus. (Kelsey Rose Williams 2018)

Kuva 7. (Saarinen Papers n.1950)

Kuva 8. (Eames Foundation 2021)
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2.3 Kokemuksellisuuden synty

Olennainen osa kokemuksellisuutta on odotusten luomi-
nen sekä niiden täyttäminen. Ihmiset kaipaavat arkensa 
keskellä normaalista poikkeavia uudenlaisia elämyksiä. 
Vallitseva pandemia on mahdollistanut sen, että kuluttaja 
voi ostaa mm. ravintola-annoksen lähikaupastaan kotiin, 
mutta kokemus ei vastaa täyttä ravintolaelämystä. Kotona 
tapahtuvaan kokkaamiseen taas yritetään saada uusia 
vivahteita uusilla erilaisilla ja vieraammillakin raaka-aineil-
la. (Thoreau 2020)

Positiivinen pandemiaa seurannut trendi on ihmisten avoi-
muus ja ennakkoluulottomuus uusia ideoita kohtaan. Digi-
talisaatio on aiheuttanut vastareaktion jonka seurauksena 
ihminen kaipaa empatiaa, kosketeltavuutta, kokeiltavuutta 
ja jotakin mitä tunnustella. 

Läpinäkyvyyttä ja tarinallisuutta arvostetaan uudella 
tavalla. materiaalivaloinnoissa suositaan luonnollisuutta, 
muotokielessä taas pehmeää ja orgaanista. Epätäydelli-
syys kaunistaa ja ajan jälki lisää arvoa. (Saaksmäki, 2021)

Kuva 11.
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Ravintolassa tai kahvilassa ruokailu ei ole tällä hetkellä 
suotavaa yksilön terveyden nimissä. Jäljelle jää siis koti. 
Kokemuksellisuutta kotona tapahtuvaan ateriointiin voi 
luoda kiinittämällä erityistä huomiota ruoka-aineiden esille-
panoon.

Yksi vuoden 2021 nousevista trendeistä ravintola- ja 
kahvilasuunnittelussa ovat käsintehdyt ja mittatilaustyönä 
toteutetut ratkaisut tilassa. Tällaiset kustomoidut elementit 
luovat tilaan merkityksellisyyttä ja yksilöllisyyttä. Hyviä esi-
merkkejä näistä elementeistä ovat taiteilijoilta tilatut suuret 
seinäteokset jotka nivoutuvat tilassa käytettyjen muiden 
elementtien kanssa kauniisti yhteen. (Hackrea, 2021)

Asun referenssikuvissa esiintyvän ravintolan vieressä ja 
ylemmässä kuvassa esiintyvä taiteilija Tuukka Tammisaaren 
maalaus on kiinnittänyt lukuisia kertoja huomioni kävelles-
säni ravintolan ohitse, keskustan suunnalta tullessa. 

Kuva 12. Tuukka Tam
m

isaaren m
aalaus Sushibar+W

ine Kaliossa. (D
ieta 2019)

Kuva 13. Linda Linkon m
aalaus 

Sushibar+W
ine Kalliossa. (D

ieta 2019)
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Perinteisesti japanilaiseen teeseremoniaan kuuluvat teeku-
pit ovat 
1. Korvattomia
2. Sylinterin muotoisia
(Yonobi, 2021)

Alunperin seremonioissa käytetty teekuppi toimi kulhona, 
jonka vuoksi siinä ei ole korvaa. Näin kupin muoto kutsuu 
käyttäjää tarttumaan siihen molempia käsiään käyttäen. 
(Yonobi, 2021)

Molempien käsien käyttäminen on eleenä kaunis ja ar-
vostava. Siksi tässä kupissa ei tule olemaan korvaa. Tämän 
takia materiaalipaksuus täytyy tosin tarkistaa, koska 
ensimmäinen kuppierä osoittautui liian ohueksi kuumien 
nesteiden nauttimiseen.

Muuta huomioitavaa ensimmäisestä kuppimallineesta:

Muovipuusta rakennetun mallineen pyöristetyssä pohjas-
sa ei ollut tarpeeksi päästöpintaa, joten sen irrottaminen 
kipsimuotista ilman muotin pakotettua halkaisemista 
osoittautui mahdottomaksi. Toisaalta muotin halkaiseminen 
mahdollistaa nopeamman valutahdin, kun kuppi on mah-
dollista saada muotista ulos nopeammin. Siisti halkeamis-
jälki minimoi jälkeenpäin tapahtuvan valun siistimisen.

3.1 Kuppi

Neljä lasittamatonta ja raakapoltettua kuppia pääsevät 
lopulliseen esitykseen. Lasitteet ja niiden tutkiminen, kuten 
keramiikan erilaiset polttoasteetkaan, eivät ole työni pää-
pointtina. Lasitteita tutkitaan työn jatkokehityksessä.

Kaksi käytettävistä kupeista on valusavesta valmistettuja 
ja muodoltaan mallineen mukaisia, yksi on posliinista valet-
tu ja kolmas on valusavesta ja vielä valun jälkeen kevyesti 
käsin painamalla kevyesti muokattu. Painamalla tahdottiin 
ilmentää sitä jälkeä mikä jäisi kupin pintaan mikäli materi-
aali olisi periksiantavaa.

Kuva 14.
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3.1.1 Kar toitus

Kuva 15.  (Arhoj 2021) Kuva 16. (Arhoj 2021) 

Kuva 18. Fujiwo Ishimoto - Sami Ruotsalainen
(Franckly 2020)

Kuva 17. Samuji - Pasi Kärkkäinen 
(Finnish Design Shop 2021)

Kuva 19. Arne Jacobsen (Stockman) Kuva 20.  Veera Kulju (Lokal 2021)
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1.

2.

1.
Muovipuusta hiotun mallineen pohjassa ei ollut tarpeeksi 
päästöpintaa, ja malline jouduttiin väkisin kankeamaan 
ulos sylinterin mallisesta kipsimuotista vipuvartta käyttäen. 
Tätä ennen mallinetta yritettiin irrottaa muotista myös 
paineilmalla, joka yleensä toimii silloin kuin muotti on liian 
tiukka. Kipsi kutistuu hieman kuivuessaa, joten tapaus ei 
ole ensimmäinen laatuaan.

2.
Vipuvartta käyttäessä kipsimuotti vahingoittui reunoistaan. 
Tämä tosin johtui myös siitä, että muotti ei ollut vielä mal-
linetta irti vääntäessä täysin kuiva. Totesimme keramiikan 
pajamestari Kimmo Kukkosen kanssa, että mallinetta ei 
olisi ollut mahdollista irroittaa ilman muotin rikkoutumista. 

3.1.2 Kupin muotti

Kuva 22.

Kuva 23.
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3. 4.

5. 6.

3.
Ensimmäisen muotin epäonnistuttua päädyimme rakenta-
maan klassista kaksiosaista kipsimuottia neljästä puulevys-
tä ja pohjasta koostuvaan kehtoon. Levyjen pinnat käsi-
teltiin saippualla ennen kipsin valamista, samoin malline. 
Puolet kehdosta täytettiin savipedillä.

4. 
Kun muotin A-puolikas oli valmis, kehto avattiin ja savi-
peti poistettiin. A-puolikkaan pintaan kaiverrettiin pienet 
pyöreät kolot muottien kohdistamista helpottamaan. Sitten 
kehto suljettiin jälleen ja sisään kaadettiin kipsiä muotin 
B-puolikasta varten. 

5.
B-puolen kuivuttua kehto avattiin viimeistä kertaa ja puo-
likkaat otettiin ulos. Muottikuution kulmat käytiin lävitse 
raspilla kevyesti pyöristäen ja epätasaisuuksia tasoittaen.

6.
Muotin A sisäpintaan oli ilmestynyt epätoivottua kuplaku-
viota johtuen liiaallisesta määrästä saippuaa mallineen 
pinnassa. Tämä teki muotista käyttökelvottoman. Negatii-
vista muotoa olisi voinut tasoittaa kastelemalla muottia ja 
sivelemällä sen pintaan sitten hieman paikkaavaa kipsiä. 
Näin ei kuitenkaan edetty, vaan uuden muotin rakennus 
aloitettiin.

Kuva 24. Kuva 25.

Kuva 26. Kuva 27.
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7.

8. 9.

7.
Viimeinen muotti rakennettiin jälleen yksiosaisena ja sylin-
terin mallisena, mutta tällä kertaa mallinetta ei kangettu 
irti sieltä muotin ollessa ehjä, vaan muotti pakotettiin  
halkeamaan sahaamalla sen pintaan jokaiselle puolelle 
muutaman sentin syvyyteen. Sen jälkeen muotti pakotettiin 
halkeamaan hallitusti haluttua linjaa myötäillen taltan ja 
kumivasaran avulla. Valusaven ollessa muotissa muotti 
tuetaan kiinni kuminauhoilla.

8. 
Kaksi taaempaa ja tummempaa valua raakapoltosta 
tulleita ja vesihiottuja valusavesta valmistettuja kuppeja. 
Etualalla on 5min muotissa seissyt posliinivalu raakapolton 
jälkeen. 

9. 
5min muotissa seissyt posliinivalu heti muotista irroittami-
sen ja kevyen saumakohtien siistimisen jälkeen.

Kuva 28.

Kuva 29. Kuva 30.
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10.

11.

12. 13.

10.
Alilasite ennen polttoa.
11.
Alilasite polton jälkeen.
12.
Lasituspoltossa rikkoutunut lasitettu posliinikuppi.
13.
Lasituspoltossa haljennut valusavinen kuppi lasitteella.

Kuva 31. Kuva 32.

Kuva 33. Kuva 34.



2 2

13.

13.
Raakapoltetut valusavikupit ja lasituspoltossa rikkoutunut 
posliinivalu.

Kuva 35.
Kuva 36.
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2.11.2020

Työstin muovipuista mallinettani puolen päivää nauhahi-
omakoneella. Kappaleen pohjasta tuli mitä pehmeimmän 
muotoinen. Tajusin että voin tehdä erilaisia osia joita 
ruuvaan sitten yhteen/käyn saumat lävitse kitillä. Tun-
teen/runon rytmi? Tein kaksi ensimmäistä kipsimuottia. 
Molemmista tuli kelvottomia, koska mallineessa ei ollut 
päästöpintaa nimeksikään. Alku oli hyvä, ärsyttää. Opin 
tekemään täydellistä kipsiä.

Tunne muodostuu useista erilaisista sävyistä, tässä tapauk-
sessa palikoista. Tyhjä pinta?

Rakenna savipeti, halkaise alaosa vielä kahtia? Tammen-
terhomainen pinta, koti, lapsuus, Harju, Papka ja kastan-
jat. Muoto houkuttelee silittämään, laittamaan taskuun. 
Kipsi toistaa kaiken tarkasti.

11.11.2020 

Valoin eilen posliinia. 5min oli liian pitkä aika seisottaa 
massaa muotissa. Olen tehnyt 2-osaisella muotilla savi-
valuja, 20min. Muotti nro 2., eli halkeamaan pakotettu 
yksilö on ollut siihen kaikkein parhain. Nopeuttaa myös 
valutahtia.

Työpäiväkirja

Posliinivalu 2,5min. Muotin saumat paistavat kurjasti 
lävitse, paikkasin ja jätin muottiin. 

12.11.2020

2,5min posliinivalu meni rikki. Jatkossa ei mitään valun 
jälkityöstöä enne raakapolttoa. 2x 5min kokeiluja menos-
sa uuniin.
16.11.2020

Itseilmaisu keramiikan keinoin antaa enemmän vapautta 
ja liikkumatilaa. Joksikin ehdolla oleva objekti. Uudenta-
vat pyrkimykset. Tunneperäisen työskentelyn toteumat.

Emotionaalisuus on menetelmä. Tunneperäisten as-
pektien vieminen työhön, vaikutukset tekemiseen.                                  
Spekulointi = Näyttäytyykö mielentila teoksesta. Kokeile-
vuus. Miten tunne syntyy? Miten niitä tunnistetaan? Koke-
muksellisuus. Käyttöarvo. Tunne tuottaa muodon.

Vaaran tuntu. Piikikäs, liian kaunis, räikeä, valloittava. 
Jalat saattavat lähteä altani. Menetelmä: Kävele vaaraa 
päin. Ota se syliin.
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3.2 Tarjotin

Japanilaisessa tatamihuoneessa ruokailulle pyhitettynä 
pöytänä toimii chabudai, matalilla jaloilla varustettu pöy-
tä, jonka ympärille ihmiset asettuvat istumaan zabutoneil-
le, pienille lattiatyynyille. (Mark Cartwright 2019)

Chabudai itsessään on kohtalaisen nuori keksintö ja sen 
syntymä sijoittuu 1900- luvun alkupuolelle, kuten myös 
idea siitä että japanilainen perhe syö saman pöydän 
äärellä. Aikaisemmin jokaisella perheenjäsenellä oli oma 
henkilökohtainen tarjottimensä jolta ruokailu hoidettiin 
oman sukupuolen ja ikäryhmän edustajien kanssa. Miehet 
ja naiset, kuten myöskään nuoret ja vanhat eivät syöneet 
yhdessä. Usein myös miesten ruokailuun käyttämät tilat 
olivat naisilta kiellettyjä. 

Ajatus yhdessä perheen kesken tapahtuvasta ruokailuti-
lanteesta oli peräisin Meijikauden hallitukselta jonka pyrki-
myksenä oli luoda katei, lännestä omaksuttu toimintamalli 
perhekeskeisestä kodista.

Vasta myöhemmin kun japanilainen kulttuuri oli valmis 
omaksumaan myös läntisen kalustekulttuurin, chabudai 
alettiin hieman viheellisesti mieltämään ”perinteiseksi” 
japanilaiseksi ruokapöydäksi, joka sekin oli saanut alkunsa 
läntisistä perheihanteista. (Katarzyna J. Cwiertka 2006)

Kuva 37.
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3.2.1 Kar toitus

Kuva 43. Skagerak (Finnish Design Shop)

Kuva 40. Ferm Living ( Finnish Design Shop)

Kuva 38. Hay Design (Hay Design)

Kuva 42. Skagerak (Finnish Design Shop)

Kuva 39. Vitra (Finnish Design Shop)

Kuva 41. Muuto (Muuto)
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Tarjotin koostuu levystä joka toteutetaan viilusta ja va-
kuumin avulla puristetaan linnun siluettia muistuttavaan 
muotoon. Kannen alle tulee tamminen tukikehikko, johon 
pienet jalat kiinnittyvät. Kehikko liimataan tai kiinnitetään 
tapeilla kanteen jottei sen pintaan jää näkyviin esimerkiksi 
ruuveja ja muoto säilyy rikkoutumattomana.

Tarjotinta luonnostellessa hahmottui myös sen alustava 
nimi mieleeni kirkkaana. Aura. Lintuaura, ihmisen aura, 
aurallinen migreeni. Tarjottimen profiili muistuttaa selkeästi 
lokin karkeaa profiilia.

Tuotteen suunnitteluvaiheessa todettiin, että sen mah-
dolliset heikkoudet tulevat olemaan siinä kuinka tarkasti 
viilu pystyy toistamaan suunnitellun kaaren sädettä. On 
mahdollista että puristeen lopullinen muoto ei vastaa suun-
nitelmaa. Onneksi virheet ovat usein myös lahjoja.

Ajatus tarjottimesta

Kuva 44.
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Tarjotin mallinnettiin Rhinoceroksella ja malli 3D-tulostet-
tiin. Näin pystyttiin tarkastelemaan tuotteen mittasuhteita 
ja sitä miten hyvin se tulee pysymään tasapainossa. Tä-
mänkaltainen hahmomallityöskentely on luontevaa.

   
Ensimmäisistä pienistä tulosteista huomattiin, että tarjotti-

men kansilevy on aivan liian syvä suhteessa muuhun. Mitat 
muutettiin 300 millimetristä 250 millimetriin. Mitoiltaan 
korjattu malli tulostettiin 1:2 mallina. 

 
Tarjottimen työstämistä jatketaan koulumme puupajalla, 

jonne oli tullut tuoretta viilua.

1:2Hahmomalli

Kuva 45.

Kuva 46.

Kuva 47.
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Tarjotin tehdään koivuviilusta muotopuristeena vakuumi-
pöydän avulla.

Muotti rakennetaan viemäriputkesta ja sinisestä foamista, 
jonka päälle koivuviilu puristetaan. Aluksi muotin siluetti oli 
tarkoitus rakentaa vain vanerista ja foamista, mutta konsul-
toinnin jälkeen ideaa päivitettiin.

3.2.2 Muotopuriste

400

25
0

200
100

Kuva 48.

Kuva 49.
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1.

2. 3.

1.
11cm halkaisijaltaan olevaa muoviputki, josta tulee muotin 
kaarevat osat stabilisoitiin pyörösahalla puolitusta varten 
vanerisella kappaleella. Näin putki ei lähde pyörimään 
vastetta vasten.

2.
Valmiita putken puolikkaita mallattiin oikeaan mittaan 
ajetun foamin päälle.

3.
Putket kiilattiin kiinni foamiin vanerisilla tuilla. Tukien reuno-
ja pyöristettiin, jottei vakuumipussi mene rikki.

Kuva 50.

Kuva 51. Kuva 52.
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4.
Foamin ja putken rajalle tehtiin kitin avulla kurvi, jotta 
kulma ei olisi liian brutaali ja kokeiltiin taipuisiko viilu sen 
muotoon.

5.
Telalla liimakäsitellyt viilut kiristettiin keskeltä kelmutetun 
muotin päälle. Sitten päälle laitettiin vielä kerros kelmua. 
Kelmu estää vakuumin sotkeentumisen.

6.
Viilu vakuumissa. Tasainen kappale kansiosan päällä pa-
kottaa puristeen hienovaraisesti menemään kurvin myötä. 
Kappaleen alakulmia on pyöristetty, jottei viilu mene rikki.

7.
Viilujen syiden asettelu puristeeseen. Poikittaisia suuntia 
on enemmän, jotta kaaresta tulisi vahvempi.

4.

5.

6.

Kuva 53. Kuva 54.

Kuva 55.

Kuva 56.
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9.

10.

8.

8.
Vakuumista ulos otettu muotopuriste kuivumassa kevyesti 
tuettuna. Tukemista olisi pitänyt jatkaa myös yön ylitse, sillä 
aamulla huomattiin kuinka pahasti tarjoitin oli kiertynyt 
seuraavana aamuna. Muoto suoristui myöhemmin jalkojen 
liimauksen yhteydessä.

9.
Laserin avulla yksi sivu suoristettiin ja sitä myöten leikattiin 
vannesahalla.

10.
Sahattu ja siistitty ensimmäinen versio kannesta.

Kuva 57. Kuva 58.

Kuva 59.
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11.

12.

11.
Ensimmäinen ajatus alakehikon ja jalkojen rakenteesta.

12.
Seuraava ajatus jalkojen rakenteesta. Toteutettu jyrsimellä.
Tässä versiossa jalat ovat osana jo kehikkoa itseään, ja 
lopputuloksesta tulee huomattavasti ensimmäistä mallia 
sirompi.

Kuva 60.

Kuva 61. Kuva 62.
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14.

13.

13.
Kehikko liimauksessa tukipuiden välissä. Kelmua kului 
paljon.

14.
Varomaton kaaren hiominen sai viilun repeämään hieman.  
Tämä korjattiin pienellä määrällä liimaa.
Alemmassa kuvassa jalkakehikkoa liimataan kanteen.

Kuva 63.

Kuva 64.

Kuva 65.
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15.

15.
Ensimmäinen valmis prototyyppi. Kannen kaarteita pyöris-
tettiin vielä hieman reunoista jotta muodosta tulisi sirompi 
ja helpommin ymmärrettävä, eikä se näyttäisi ns. loppuvan 
kesken.

Kuva 66.

Kuva 67.
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16.

17.

18.

16.
Lopullisen version jalkarakenne tehtiin 
7mm paksuiseksi höyläämästäni tam-
mesta.

17.
Haluttu kaarre etu-ja takasarjojen 
sisäpinnoille saatiin aikaan jyrsimellä. 
Kovan tammen jyrsiminen ei välttämättä 
ollut paras tai helpoin vaihtoehto.

18.
Lopullisen tarjottimen kaarteet jäivät 
tarkoituksella huomattavasti pidemmiksi 
kuin prototyypin omat. Tahdottiin näh-
dä kuinka tiukkaa ja lähes negatiivista 
muotoa vakuumilla saa taivutettua. 

Kuva 68. Kuva 69.

Kuva 70.
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19.19.
Yllä on ensimmäinen prototyyppi, alla 
valmis tuote.

Kuvan ottamisen jälkeen prototyypin 
pintaa käsiteltiin värittömällä Osmolla, 
mutta valmis tuote jätettiin pinnaltaan 
käsittelemättömäksi makukysymysten 
vuoksi.

Kuva 71.
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Tärkeä osa kattauksia ovat erilaiset tekstiilit. Tätä kattausta 
varten suunnitellaan oma kuosi. Kuosin inspiraationa toimii 
mm. Klaus Haapaniemen runsas ja mielikuvituksellinen 
muotomaailma ja Birger Kaipiaisen ”Paratiisi”. Myös 
turkulaisen muotoilijaduon Saana&Olli kuosit innostavat 
ajattomuudellaan.

Valmis kuosi heijastetaan kattauksen pintaan piirtoheit-
timellä. Tärkeä osa kuosia on sen kertoma tarina. Tämä 
pätee kaikkeen muotoilun kentällä. Tarina mahdollistaa 
tunnesidoksen syntymisen ja omakohtaisten kokemusten 
reflektoinnin.

Kuva 73. Saana ja Olli (Finnish Design Shop)

3.3 Kuosi

Kuva 72. Marimekko esitteli vaatemallistonsa printtejä Copenhagen Fashion 
Weekeillä tekstiilin pintaan heijastamalla. (Marimekko 2021)

Kuva 74. Birger Kaipiainen (Modernity)
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Unen ja valveen rajamailla sijaitsee erityisen herkkä ja 
haavoittuvainen alue, hypnagogia, valveuni. Sielä ollessa 
ajan-ja paikantaju katoaa. Logiikkaa ei ole. 

Unen ja valveen välinen vuoropuhelu muistuttaa runoutta 
ja monien runoilijoiden kerrotaankin ammentavan inspiraa-
tiotansa hypnagogiasta. Runoilija ei koita ohjailla kielen 
kulkua mitenkään, vaan antautuu täysin sen vietäväksi.

Unen ovenraossa seisoessaan on helpompi puhua kuin 
kirjoittaa. Kirjoittaminen vaatii huomattavasti enemmän 
keskittymistä kuin valvekuviensa ja aistimustensa ääneen 
sanoittaminen.

Tuollaisella hämärän rajamaalla liikkuessa täytyy kui-
tenkin olla varovainen ettei sen lumous säry. Jos lävitse 
virtaavia mielikuvia ja sanoja vastaan koittaa hangoitella, 
herää auttamatta. 
(Jyväskylän Yliopisto, 2012)

Oma kuvallinen kerrontani on aina ollut soljuvaa ajatuk-
senvirtaa. Keksin tarinaa sitä mukaa kuin piirrän sitä ja 
yksi asia johtaa usein toiseen.  Kuvallinen kerrontani on 
oikeastaan hyvin samanlaista kuin suunnittelutyöni, jonka 
vuoksi työvaiheiden dokumentoiti on äärimmäisen tärkeää 
jotta työn tarkastelija pysyy kärryillä työn eri vaiheissa.

Valveuni

Kuva 75.
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Paperista leikattiin erilaisia muotoja jotka 
skannattiin ja vektoroitiin. Osan irtileikatuista 
muodoista päälle piirrettin sivellintussilla 
elävän ja rosoisen viivan muodostamiseksi.

Valveuni koostuu sekalaisista symboleista 
jotka yhteen liitettyinä muodostavat abstrak-
tin jatkumon. Yksi assosiaatio johtaa toiseen 
ja tarina on valmis.

3.3.1 Luonnostelu

3 7

Kuva 76.
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1. 2.

3. 4.

1. - 2.
Ensimmäisten muotojen ja värien yhteen sommitteluita. 
Lopputulos oli liian raskas ja se hylättiin.

3.
Samasta kappaleesta koostuva homogeeninen kuosi.

4.
Värien miettimistä. Lopputulos todettiin jälleen liian ras-
kaaksi.

Kuva 78. Kuva 79.

Kuva 80. Kuva 81.
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Kuvaussuunnitelma 

Kuva 82. (Philips 2021)

Suunnitteltu kuosi heijastetaan objektien päälle pienellä 
projektorilla. Näin työn visualisointiin luodaan uusi mielen-
kiintoinen ulottuvuus presentaatiota varten. Työn jatkoke-
hittelyssä kuosi tullaan painamaan pöytätekstiilin pintaan, 
mutta nyt sitä varten ei valitettavasti ole aikaa tai sopivia 
työvälineitä.

Työn kuvaamisen hoitaa ystävällisesti Aleksi Tikkala.

Kuosin projisointiin käytetään Philipsin PicoPix Nanoa, 
joka on pieni puhelintuettu projektori.

Kuva 83.
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3.3.2 Värit

Kuvio 2. (Mukailtu Tork 2019)

Oranssi, sinapinkeltainen, 
Samppanja
Korostaa kirpeää makua, vihreiden ruokien 
kanssa

Viininpunainen, koralli, punainen
Lisää makeutta, korostaa jälkiruokien ja kuor-
rutusten makua

Valkoinen, kerma, beige, harmaa
Täydentää voimakkaan värisiä, kuten punai-
sia ruokia

Tummanruskea, tummanharmaa, 
musta
Lisää täyteläisyyttä korostamalla vaaleita 
sävyjä

Turkoosi, tummansininen
Vähentää suolaisuutta, keltaisten sävyjen 
vastaväri

Tummanvihreä, lime
Lisää hehkua keltaisiin ruokiin

Kattaus koostuu useasta yksittäisestä elementistä, jotka yhdessä 
luovat kokonaisuuden. Jokaisella elementillä on oma tehtävän-
sä. Kun kyse on ruokailutilanteesta väreillä ja materiaaleilla on 
suunnaton merkitys lopputulemaan. Väreillä korostetaan makuja 
ja haluttuja tunnelmia. 

Tavoittelemani yleisilme ja tunnelma on kevyt, raikas. Siksi 
päävärini ovat Pantonen vuoden 2021 värit 17-5104 Ultimate 
Grey ja 13-0647 Illuminating, sekä tämän kevään trendiväreihin 
kuuluva 13-3820 Lavender Fog.

Lavender Fog

Illuminating

Ultimate Grey

Kuvio 1.



3.3.3 Horsma

Kuosin ”Horsma” dominoivana elementtinä 
on yksittäisestä terttukasvin mustepiirrok-
sesta vektoroitu objekti. Lisää mielenkiintoa 
tuotiin marjaryppäällä ja kasvoilla, jotka   
ikäänkuin seuraavat tapahtumia taustaan 
samalla sulautuen

Kuva 84.

Ku
va
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Kuva 86.
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Kuvaustilanteessa tuli selväksi, että ei olisi kannattavaa 
lähteä projisoimaan kuosia objektien pintaan. Tämä visu-
alisointi tarjoaa sen lopputuloksen jota aluksi suunniteltiin.

Photoshopin avulla valmis kuosi on muokattu studiolla 
otetun tuotekuvan päälle mahdollisimman tarkasti jäljitel-
len sitä, miltä projisoitu lopputulos olisi näyttänyt. Kuosin 
raportin mittakaava tulee kuvasta ilmi.

Kuva 87.
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Kuva 88. Kuva 89. Kuva 90.

4.1 Visualisoinnit
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Kuva 94.
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Kuppi

Kupin jatkokehityksen kannalta olennaisinta olisi lähteä 
kokeilemaan erilaisia lasitustekniikoita ja elintarvikekäyt-
töön kelpoisia lasitteita. Materiaalin paksuutta tulisi myös 
tarkastella uudelleen, koska nyt se on kuumien nesteiden 
nauttimiseen liian ohutta. 

Kupin tuote-erät tulisi pitää pieninä, jotta jokaisen tuot-
teen voisi valmistaa käsin ja pitää huolen että tekijän 
kädenjälki säilyy.

Tarjotin

Tarjotinta olisi mahdollista valmistaa numeerisen työstön 
keinoin teollisesti. Ennen sitä tulisi kuitenkin alakehikon 
ja kannen välisiä liitoksia tarkastella, ja miettiä mikä olisi 
kustannustehokkain tapa valmistaa tuotetta. 

Tarjotin soveltuisi tuottetta skaalamalla muuntumaan 
tuoteperheeksi. Erilaisten värien ja materiaalien kokeilulla 
tuotteeseen saisi lisättyä persoonallisuutta. 

Kuosi

Kuosi on nyt valmis tuotantoon meneväksi ja toimii kaupal-
lisena tuotteena.

5.1 Jatkokehitys

Opinnäytetyöni tavoitteena oli luoda muotoilun keinoin 
kattaus, jonka erilliset osat keskustelisivat keskenään mate-
riaali- ja valmistuseroista välittämättä. Tässä koen saavutta-
neeni tavoitteeni. Lopputulos on harkittu ja harmoninen.

Opinnäytetyössä käytin oppimiani taitoja laajalti, ja 
pystyin osoittamaan hallitsevani tuotekehitysprosessin. 

Vaikeuksia oli punaisen langan löytämisessä ja rajatun 
aiheen pitämisessä, kuten myös työn aikatauluttamisessa. 
Myös pandemia loi omat haasteensa, kun kaikki oli pitkälti 
oman itsensä varassa. Onneksi apua kuitenkin sai kun sitä 
osasi pyytää.

Koen että tämä prosessi oli ammatillisen osaamiseni 
kannalta tärkeä, ja opin valtavan paljon itsestäni ja taito-
jeni laajudesta. Pääsin myös oppimaan vielä uutta näin 
opintojeni viimemetreillä.

5.2 Arviointi



Kiitos,

HP
Aleksi Tikkala
Timo Sulkamo

Janne Mustonen
Perhe
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