
 
TAIPUU — järjestämisen välineitä -näyttely 
esittelee Muotoiluinstituutin sisustusarkki- 
tehtuurin ja kalustemuotoilun opiskelijoiden 
Prototypointi-kurssin tuloksena syntyneitä 
esineitä ja kalusteita, jotka ratkovat kodin 
tavaroiden järjestämiseen liittyviä kysymyksiä. 

Aiheeseen tutustuttiin havainnoimalla koti-
ympäristössä esiintyviä järjestämisen tarpeita ja 
ongelmakohtia, joihin lähdettiin suunnittelemaan 
uudenlaisia ratkaisuja. Suunniteltavien esineiden 
materiaaliksi valittiin koivuviilu ja tekniikaksi 
muotoon puristaminen. 

Muotoilullisten tavoitteiden ja käyttäjälähtöisen 
suunnittelun lisäksi opittiin viilujen, muotopuris-
tamisen ja muotinvalmistamisen taitoja valmista-
malla prototyypit itse koulun verstaalla.

Lopputuloksena syntyi innovatiivisia ratkaisuja 
muun muassa paperipinojen, pientavaroiden ja 
vaatteiden säilyttämiseen.

Opiskelijat:

AITA / Miia Antikainen
Aita syntyi, kun istumiseen soveltunut muoto 
hajotettiin ja osat rakennettiin uudelleen. Aita-sarja 
sisältää jakkaran ja penkin, mutta tuotteen elementit 
mahdollistavat loputtoman leikittelyn istuimen 
leveydellä ja väreillä. 
antikainenmiianora@gmail.com

KÄÄRÖ / Alex Domeney
Käärö on suunniteltu paperirullien säilytykseen. 
Kaluste on saanut inspiraationsa vanhoista 
arkkitehtitoimistoista ja työhuoneista. 
alex.domeney@student.lab.fi

KURU / Viola Haataja
Kuru-vaateripustin on suunniteltu ratkaisemaan pipon, 
hanskojen ja kaulaliinan säilyttämisen niin, ettei niitä  
tarvitse laittaa takin hihaan. Se sopii niin koteihin, 
työpaikoille kuin julkitiloihinkin. 
viola.haataja@gmail.com

VUONO / Minka Halttunen
Vuono-sohvapöytä soveltuu esimerkiksi lehtien ja 
kirjojen säilytykseen. Mielenkiintoisen 
ulkomuotonsa ansiosta pöytä toimii myös olohuoneen 
näyttävänä sisustuselementtinä. 
minka.halttunen@hotmail.com

käännä



NOTKELMA / Inka Hietanen
Notkelma-lehtitelineessä säilyy käden ulottuvilla lehdet 
ja vaikkapa tabletti tai tietokone. Se sopii erityisen 
hyvin sohvakalusteen viereen sijoitettavaksi. 
hietaneninka@outlook.com

FOLD / Maija Juhola
Fold-sivupöytä on toteutettu neliskulmaisesta palasta 
taivuttamalla. Geometrinen muoto on saanut 
inspiraationsa materiaalihävikin minimoimisesta. 
maijajuhola@hotmail.fi

VAAKA / Anniina Kastikainen
Vaaka on sohvapöytä, joka toimii myös lehtitelineenä. 
Pöydässä on kaksi laskutasoa sekä kourumainen jalka, 
joka mahdollistaa tavaroiden säilytyksen. 
anniina.kastikainen@gmail.com
   
DUMBO / Elina Libba
Dumbo on monikäyttöinen sivupöytä, joka sopii 
käytettäväksi yöpöytänä tai laskutasona. Sitä hallitsee 
pelkistetty muotokieli, johon on tuotu leikkisyyttä 
isokokoisilla jaloilla. 
libba.elina@gmail.com

LOVI / Jonna Munukka
Lovi on säilytyskaluste, jonka muotoilu mahdollistaa 
tavaroiden järjestyksen ja helpon saatavuuden. Lovi 
sopii erinomaisesti työpisteisiin, kotiin ja toimistoihin. 
jo.munukka@gmail.com

KOLO / Nella Murro
Kolo-laatikko on siisti ja kaunis ratkaisu latureille ja 
muille johdoille. Se on pöydälle asetettava käytännöl-
linen ja helppokäyttöinen esine, joka on muotoilultaan 
yksinkertainen ja sulavalinjainen.
nella.murro@hotmail.com

HYLLY 1 / Raisa Raudas
Leikkisästi aaltoileva muoto mahdollistaa erikokoisten 
tavaroiden säilytyksen ja näytteilleasettamisen 
kotona ja julkisessa tilassa. Tuotteen ilmava muoto- 
kieli ja kiinnitystapa sekä raikas väri saavat aikaan sen 
visuaalisen keveyden.
raisaraudas@uniarts.fi

KÄTKÖ / Iina Remes
Kaarevan muotonsa ansiosta naulakko kätkee sisäänsä 
myös asusteet. Se suunniteltiin, jotta erillisiä irtokore-
ja ei tarvittaisi, vaan naulakko toimisi myös itsessään 
yksinkertaisena säilyttimenä. 
iina.remes@gmail.com

NÄPSÄ / Nella Romppainen
Näpsä-naulakot tarjoavat ripustamisen lisäksi säilytys-
tilaa tärkeimmille tavaroille. Näpsä on suunniteltu 
pientä tilaa ajatellen, jotta arjesta tulisi näpsäkkäämpää. 
nella.romppainen@gmail.com

BOA / Melanie Rose
Boa-pöydän veikeä ja ilmeikäs ulkomuoto tuo 
ympäristöön eloa. Boa on toiminnallinen kaluste,  
joka sopii niin kahvi- kuin yöpöydäksi. 
arosemelanie@gmail.com

ULLY / Helmi Uusitalo
Ully on muotojen ja tilojen tutkimus, jossa estetiikka  
ja käytännöllisyys kohtaavat hienovaraisesti. Yksi tai 
useampi Ully muuntautuu joko seinähyllyksi, sivu- 
pöydäksi tai itsestään seisovaksi hyllyksi.
uusitalo.helmi@gmail.com

PAKKI / Anniina Vainio
Pakki on tulkinta perinteisestä avonaisesta työkalu- 
pakista. Se soveltuu työkalujen lisäksi myös muiden 
pienten esineiden säilyttämiseen ja kuljettamiseen. 
anniina.vainio@student.lab.fi

UMI / Klaara Vesa
Umi on suunniteltu japanilaisen teeseremonian 
inspiroimana. Se soveltuu matalille istuin- ja lepokalus-
teille sivupöydäksi. Kalusteen muoto on tyyni, mutta 
aaltoileva. Umi on japania ja tarkoittaa merta. 
klaara.vesa@student.lab.fi

MAININKI / Suvi Vihersalo
Maininki on monikäyttöinen säilytyskaluste, joka 
soveltuu niin sivupöydäksi, istuimeksi kuin eteiskalus-
teeksi. Maininki on saanut nimensä merellä synty- 
vistä loivista aalloista. Nimi viittaa myös kalusteen 
pyöreälinjaiseen ja leikkisään muotokieleen. 
suvi.vihersalo@student.lab.fi

Kurssia ohjanneet lehtorit: 
Sari Anttonen, p. 044 708 5260
Vesa Damski, p. 044 708 1518 
etunimi.sukunimi@lab.fi

Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun 
koulutusohjelma, Muotoiluinstituutti, 
LAB-ammattikorkeakoulu

www.lab.fi/muotoiluinstituutti
Instagram @Muotoiluinstituutti
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