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T ampereen kupeessa Pirkkalassa toimiva Grado Design sai alkunsa 
vuonna 2010, kun tuotekehitysinsinööriksi juuri valmistunut 
Lauri Kristo sai ensimmäisen toimeksiantonsa. Hänen veljensä 

oli rakentamassa taloa, eikä tyylikkäitä sopivia portaita tuntunut löytyvän 
mistään. 

Siihen aikaan talojen arkkitehtuuri oli jo muuttunut ja suosittiin 
esimerkiksi isoja ikkunoita. Portaiden kohdalla tyyli ei ollut kuitenkaan 
muuttunut mukana, päinvastoin muotokieli oli jämähtänyt 1990-luvulle, eikä 
niiden ulkoasuun panostettu. Jos halusi kotiinsa persoonallisemmat portaat, 
oli prosessi pitkä ja monivaiheinen – asentajan lisäksi tarvittiin arkkitehtiä, 
puuseppää ja lasiliikettä. 

Lauri oli jo opiskeluaikana pyöritellyt ajatusta yrittäjyydestä ja tehnyt 
työharjoitteluaikana nykyisen vaimonsa ja Grado Designin luovan johtajan 
Elina Kriston kanssa tuotesuunnittelua. 

– Halusin auttaa velipoikaa, joten suunnittelin ja rakensin ensimmäiset 
portaat. Ne herättivät välittömästi kiinnostusta myös muissa, joten päätimme 
perustaa yrityksen, josta saa tyylikkäät portaat helposti eli suunnittelu, 
toteutus ja asennus hoituvat samasta paikasta.

Omaan tyyliin sopivat portaat

Veljelle suunniteltu malli on edelleen yrityksen mallistossa, toki päivitettynä 
versiona. Nykyisin valikoimassa on VALO-portaan lisäksi yhteensä seitsemän 
porrasmallia, kun yrityksen alkuaikoina niitä oli kaksi.

– Tällä hetkellä kuluttajia kiinnostavat etenkin LEIJU-portaat, joissa 
ei ole näkyvää runkoa. Lasikaiteet ovat nyt suosittuja, kun yhdessä vaiheessa 
haluttiin pinnakaidetta. Lasikaiteen suosiota lisää sen ajattomuus, Lauri Kristo 
kertoo. 

Pääsääntöisesti portaat suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa malliston 
pohjalta ja asiakas saa 3D-suunnitelman hyväksyttäväkseen ennen kuin portaat 
laitetaan tekoon. Yritys tekee myös täysin räätälöityjä ratkaisuja. 

Portaiden kohdalla on tärkeää, että ne ovat rakennusmääräysten mukaisia 
ja kestävät aikaa. - Kerron heti, jos idea on sellainen, ettei sitä kannata 
toteuttaa. 

Vahvasti kotimainen yritys

Grado Designin alkuaikoina ensimmäinen verstas löytyi Lauri Kriston veljen 
kellarista. Tila oli niin pieni, että isoimmat puulevyt piti sahata ulkona 
pienemmäksi ennen kuin ne pystyttiin kantamaan sisälle jatkokäsittelyä varten. 
Nyt menossa on kuudes tila, jossa käytössä on laajennusosan ansiosta jo tuhat 
neliötä. Työntekijöitä yrityksen palkkalistoilla on reilut 20. 

– Tuotteemme tehdään Suomessa. Olemme alusta asti ottaneet linjan, 
että haluamme olla vahvasti kotimainen firma. 

Viime vuonna pyöreitä juhlineen yrityksen liikeidealle on selvästi ollut 
kysyntää, sillä erilaisia tyylikkäitä porrasratkaisuja näkyy jo yhä useammassa 
kodissa. Myös sosiaalisessa mediassa moni kertoo mielellään valinneensa 
arvostetun kotimaisen designbrändin.

– Vanhoja kuvia katsoessa on ollut hienoa huomata, mitä kaikkea sitä 
on tullut vuosien varrella tehtyä ja miten hyvin ratkaisut ovat kestäneet aikaa. 
Palkitsevinta tässä työssä ovat kuitenkin juuri ne onnelliset asiakkaat, Kristo 
kertoo.

Gradon tarina
Näin kaikki sai alkunsa

TO I M I TU S J O H TA JA  L A U R I  K R I S T O

Kirjoitti ja toimitti Jaana Vainio
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L A U R I  K R I S T O

TO I M I TU S J O H TA JA

“Tuotteemme tehdään 
Suomessa. Olemme alusta  
asti ottaneet linjan, että 
haluamme olla vahvasti 

kotimainen yritys.” 
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KAIDE   Tolpattomat lasikaiteet  

RUNKO  Ei näkyvää runkoa  

VALAISTUS  LED-valot 

KIINNITYS  Piilokiinnitykset  

ASKELMAT  Massiivipuuaskelmat  

TOTEUTUS  Portaat voidaan toteuttaa   
  suorana tai tasollisena

Ensisilmäyksellä vaikutelma on lähes maaginen. 
LEIJU-portaat todellakin näyttävät leijuvan 
ilmassa. Askelmat tulevat suoraan seinästä ja 
yhdistyvät lasikaiteisiin ilman mitään näkyviä 
kiinnikkeitä tai ruuveja.

Portaat, jotka leijuvat ilmassa 

LEIJU-portaat ovat Gradon ainoa porrasmalli, 
jossa ei ole näkyvää runkoa, ei kaidetolppia, eikä 
mitään kiinnikkeitä. Tämä tekee portaista hyvin 

LEIJU 
—ainutlaatuista designia

pelkistetyn ja modernin. Portaissa ei ole mitään 
liikaa, eikä niistä myöskään mitään puutu.

Vaikka portaissa ei ole näkyvää runkoa, on 
se silti hyvin tukeva ja turvallinen. Portaiden 
teräsrunko on rakennettu askelmien sisään ja 
askelmat asennetaan aina betoniseinään. Tukevat 
ja laadukkaat portaat tarkoittavat myös vakaita 
ja äänettömiä portaita.
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KAIDE   Tolpattomat lasikaiteet  

RUNKO  Runkopalkki keskellä  

VALAISTUS  LED-valot 

KIINNITYS  Piilokiinnitykset  

ASKELMAT  Massiivipuuaskelmat  

TOTEUTUS  Portaat voidaan toteuttaa   
  suorana tai tasollisena

VALO-portaat ovat avarat ja valoisat. Keskelle 
sijoitettu teräspalkki tekee siitä vakaan ja 
linjakkaan kokonaisuuden.

Kevyt ja vakaa

Tyyliltään VALO muistuttaa paljon LEIJU-
porrasta. Koska VALO-portaissa on teräsrunko, 
voidaan portaat asentaa monenlaiseen 
ympäristöön. Ne eivät siis vaadi betoniseinää 
tuekseen.

VALO  
—kodin katseenvangitsija

Portaat ovat keveän näköiset, ja niiden 
näyttävyyttä lisäävät portaisiin integroidut led-
valot. Portaiden massiivipuiset askelmat antavat 
arvokkaan vaikutelman yhdessä eleettömän 
lasikaiteen kanssa. Lasikaiteet kiinnittyvät 
tyylikkäästi askelman päätyyn. 
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KAIDE   Tolpattomat lasikaiteet  

RUNKO  Sahalaitainen runko  

VALAISTUS  LED-valot 

KIINNITYS  Piilokiinnitykset  

ASKELMAT  Massiivipuuaskelmat  

TOTEUTUS  Portaat voidaan toteuttaa   
  kiertävänä, suorana tai  
  tasollisena

Upeat valaistut askelmat ja niiden muotoja 
seuraava sahalaitainen runko tekevät KIDE-
portaasta erottuvan ja tyylikkään design-
elementin. Portaassa on karismaa, ja se on 
huomiota herättävän tyylikäs.

Charmia ja tyyliä 

KIDE-portaista ei löydy ruuveja, pultteja, eikä 
mitään näkyviä kiinnikkeitä. Sen lasikaiteissa ei 
ole kaidetolppia. KIDE on pelkistettyä modernia 

KIDE —erottuu edukseen

designia. Portaiden runko on valmistettu 
teräksestä, jolloin siitä saadaan erittäin siro 
(vahvuus 8 mm). Runko voidaan polttomaalata 
kohteeseen sopivalla sävyllä. 

Porrasaskelmien alalaitaan voidaan asentaa LED-
valot. LED-valot ovat tyylikkään eleettömät niin 
ylä- kuin alapuoleltakin katsottuna, ja tuovat 
turvallisuutta portaiden käyttöön hämärässä. 
Näkyvällä paikalla kodissa sijaitsevat portaat 
kannattaa valaista myös näyttävyyden vuoksi. 
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KAIDE   Tolpattomat lasikaiteet  

RUNKO  Suoralinjainen runko  

ASKELMAT  Massiivipuuaskelmat tai
  laatta-askelmat  

TOTEUTUS  Portaat voidaan toteuttaa   
  kiertävänä, suorana tai  
  tasollisena

Portaat sijaitsevat asunnon keskeisillä paikoilla 
– eli aina näkyvillä. Näyttävän LUMO-portaan 
muotokieli on pelkistetty ja selkeä, ja se luo 
tilaan avaran tunnelman.

Kaunis ja pelkistetty

LUMO on hyvin monipuolinen porras, sillä 
se voidaan toteuttaa suorana, kiertävänä tai 
lepotasollisena. Tolpaton lasikaide kestää 

LUMO —pelkistetty ja selkeä

elämisen kolhut ja päästää valon heijastumaan 
kauniisti portaiden askelmille.

Portaiden siro mutta vakaa runko on valmistettu 
lattateräksestä. Runko voidaan polttomaalata 
kohteeseen sopivalla sävyllä. Värivaihtoehtoja 
on paljon, sillä käytössä on liki kaikki RAL-
värikartan sävyt. Eniten käytettyjä rungon värejä 
ovat valkoinen, musta ja harmaan eri sävyt.
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KAIDE   Tolpalliset lasikaiteet  

RUNKO  Suoralinjainen runko  

ASKELMAT  Massiivipuuaskelmat

TOTEUTUS  Portaat voidaan toteuttaa   
  kiertävänä, suorana tai  
  tasollisena

Selkeän tyylikäs KAITA sopii hyvin niin 
perinteiseen kuin moderniinkin sisustukseen. 
Portaiden erottuvin ominaisuus on sen siro 
kaidetolppa, joka tuo portaille ryhtiä ja rytmiä.

Ryhdikäs KAITA

KAITA-portaat voidaan toteuttaa suorana, 
kiertävänä tai tasollisena, joten ne soveltuvat 
monenlaiseen taloon. Lasikaiteen yläreunaan 
asennettava puinen tai ruostumattomasta 

KAITA —siro ja ilmava

teräksestä valmistettu käsijohde tekee portaista 
tasapainoisen ja turvallisen.

Portaiden runko on valmistettu lattateräksestä, 
ja runko voidaan polttomaalata sisustukseen 
sopivalla sävyllä. Värivaihtoehtoja on paljon, sillä 
käytössä on liki kaikki RAL-värikartan sävyt. 
Eniten käytettyjä rungon värejä ovat valkoinen, 
musta ja harmaan eri sävyt.
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KAIDE   Teräspinnakaiteet  

RUNKO  Ei näkyvää runkoa  

VALAISTUS  LED-valot

KIINNITYS  Piilokiinnitykset  

ASKELMAT  Massiivipuuaskelmat  

TOTEUTUS  Portaat voidaan toteuttaa   
  suorana

Pyöröpinnakaiteinen KANNEL on rauhallinen ja 
kodikas. Sen pinnojen rytmi on kuin kanteleen 
sointi huoneessa, mieltä rauhoittava ja ajatuksia 
selkeyttävä.

Eleganssia kodikkuutta

Portaan askelmat on kiinnitetty suoraan seinään, 
jonka ansiosta ne näyttävät leijuvan tilassa. 

KANNEL 
—leijuvat portaat pinnakaiteilla 

KANNEL on loppuun asti mietitty pelkistetty 
kokonaisuus, joka henkii kodikkuutta ja 
harmoniaa.

Porras tulee asentaa betoni- tai hirsiseinään. 
Kipsilevyseinään asennettaessa porras tarvii tuen 
seinän sisälle.
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KAIDE   Teräspinnakaiteet  

RUNKO  Sahalaitainen tai  
  suoralinjainen teräsrunko  

ASKELMAT  Massiivipuuaskelmat

TOTEUTUS  Portaat voidaan toteuttaa   
  suorana, tasollisena  
  tai kiertävänä.

Teollisuushenkinen LOFT-porras on sekoitus 
uutta ja vanhaa. LOFT on hienostunut 
ja viimeistelty versio teollisuusportaasta 
piilohitsauksineen ja massiivipuuaskelmineen.

Aitoa ja alkuperäistä 

Gradon LOFT-portaissa on sahalaitainen tai 
suora runko. Teräsrunko yhdistyy tyylikkäisiin 
pyöröpinnaisiin kaiteisiin. Käsijohde ja askelmat 
ovat laadukasta massiivipuuta.

LOFT 
—vanhaa kunnioittaen

Yhdistämällä LOFT-portaat sisustukseesi 
saat luotua asuntoosi kodikasta ja kutsuvaa 
tunnelmaa. LOFT-portaat sopivat 
lämminhenkiseen ja maanläheiseen sisustukseen.

LOFT-portaat voidaan toteuttaa suorana, 
tasollisena tai kiertävänä. Portaiden runko 
on valmistettu teräksestä, mikä voidaan 
polttomaalata kohteeseen sopivalla sävyllä.
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Portaiden  
valaistus
Tunnelmaa ja turvallisuutta

V alokuvaaja Piia Mäenpään perhe rakensi uuden omakotitalon 
Espooseen, ja heidän kotinsa portaiksi valikoituivat Gradon 
VALO-portaat. Portaiden räätälöitävyys, kotimaisuus ja tarkka 

suunnitteluprosessi saivat Piian perheeltä kiitosta. 
Piia löysi Gradon portaat rakennusliikkeen ehdotuksesta, ja Piia 

vakuuttui esitteiden ja nettisivujen välittämästä laatumielikuvasta - jota 
vahvistivat lukuisat suositukset netissä ja Instagramissa. Malliksi valittu 
VALO-porras räätälöitiin sopimaan Piian viimeisteltyyn ja tyylikkääseen 
kotiin. Portaiden kaiteissa on kirkkaampi Opti white -lasi, ja teräsrakenteiden 
väri valittiin talon alumiini-ikkunoiden ja liukuovien kanssa yhteensopivaksi. 
Portaiden massiivitammiset askelmat sävytettiin Timberwisen 
kalanruotoparkettiin sopiviksi. 

Portaiden suunnitteluvaiheessa Piialla oli useita erilaisia vaihtoehtoja 
mielessä, ja Gradon toimittamien 3D-kuvien avulla valittiin lopulta 
selkeälinjaisin vaihtoehto. “Mieheni on suunnittelualalla ja muistan kun hän 
erityisesti arvosti tarkkaa suunnitteluprosessia, jossa muun muassa kaidelinjat 
oli mietitty tarkasti.” Piia toteaa.

“Portaiden turvallisuus oli esillä myös kotimme valaistussuunnittelussa, 
myös tässä halusimme poiketa vanhasta ja päätimme valaista jokaisen 
porrasaskelman. Lopulta porrasalueelle tuli neljä erikseen ohjattavaa 
valoryhmää, jotka kaikki ovat himmennettäviä.

Nyt saamme portaikkoon useita erilaisia tunnelmia, joita 
voimme muokata visuaalisuus ja turvallisuus huomioiden. Esimerkiksi 
iltavalaistuksessa yleisvaloa on vähemmän mutta askelmia korostetaan 
enemmän. - Lopputuloksena on kodikkaan hämärä tunnelma, mutta porras on 
kuitenkin turvallisesti valaistu.” Piia kertoo tyytyväisenä. Perheen vauhdikas 
kuusivuotiaskin voi huoletta kulkea turvallisessa portaikossa. 

Portaiden kotimaisuudella, suunnitteluvaiheen sujuvalla 
kommunikoinnilla ja suoralla yhteydellä myyjään oli iso merkitys. “Halusimme 
kotimme olevan yhdistelmä laadukasta kotimaista käsityötä ja tarkasti valittuja 
ulkomaisia brändejä.” Piia linjaa kotinsa sisustusvalintoja.

Portaiden asennus eteni nopeasti. “Muistan, kun olin menossa talolle 
katsomaan pesuhuoneen yksityiskohtia, niin rakennusurakoitsija Settlen 
sisustusarkkitehti Katja yllättikin minut näyttämällä portaat. “Portaiden 
asennus oli jo siinä määrin pitkällä, että niistä huomasi, miten upea 
lopputuloksesta tulee.” Piia iloitsee.
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VALO-porras tammiaskelmilla.
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P I I A  M Ä E N P Ä Ä

VA LO KU VA A JA

“Lopputuloksena on  
kodikkaan hämärä  
tunnelma, mutta porras  
on kuitenkin turvallisesti 
valaistu.”

Piian suositun ja inspiroivan instagram-tilin löydät nimellä @piiatuuli
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Sävy- ja materiaalivalinnat vaikuttavat  
paljon lopullisen portaan ulkonäköön. Laajan 

värikarttamme avulla voit helposti suunnitella kotiisi 
sisustukseen sopivat portaat. Valitse portaiden askelmien 

puulaji koivusta, tammesta tai saarnista. Sävytä puiset 
askelmat ja käsijohteet valitsemasi parketin  

tai keittiökalusteiden mukaan. 

Portaiden rungon värin voit valita vakiovärikartastamme, 
tai RAL-kartan sävyjen mukaan. Rungon väri kannattaa 

valita muun sisustuksen mukaan sopivaksi, ja sillä 
ajatuksella, että haluaako korostaa portaiden runkoa, vai 

haluaako sen sulautuvan muuhun sisustukseen.

Muista, että esitteessä esitetyt sävymallit  
ovat viitteellisiä. Valitse sävy aina oikeasta värimallista. 

Sävyt
Valitse unelmiesi värit

SMOKE OILPURE OIL

ALPACA WHITE LUMI

Tammi

VALKOTAMMI

NATURAL OIL

WHITE

VÄRITÖN NORDIC
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HELMITAMMI

VALKOTAMMI KUUSIDARK OAKCLEAR OAK VÄRITÖN

BLACK LUMI

EBENPUUVÄRITÖN MATTALAKKA

TUMMA TAMMI

CHOCOLATE

PÄHKINÄVANILLALAKKAUS VALKOLAKATTU

KoivuTammi
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RAL 9005
MATTAMUSTA

SKYWHITE

RAL 7024
TUMMANHARMAA

RAL 9016
MATTAVALKOINEN

VÄRITÖN

RAL 9006
VAALEANHARMAA

RAL 9001
KERMANVALKOINEN

RunkoväritSaarni
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PORRASMALLIT LEIJU, VALO, KIDE ja LUMO  

MATERIAALI  Karkaistu ja laminoitu turvalasi, opti-white lisähintaan
  
VIIMEISTELY  Alumiinilista tai puinen käsijohde lasin päälle

KIINNITYS  Kylkikiinnitys

PORRASMALLI KAITA

MATERIAALIT  Laminoitu turvalasi, siro terästolppa
  
VIIMEISTELY  Puinen käsijohde tolppien yläreunaan

KIINNITYS  Kylkikiinnitys

PORRASMALLIT KANNEL ja LOFT

MATERIAALI  Teräs
  
VIIMEISTELY  Piilohitsaukset, ja puinen tai teräksinen käsijohde kaiteen yläreunassa 

KIINNITYS  Kylkikiinnitys

Kaiteet
Lasilla vai pinnalla?

Portaat tarvitsevat kaiteet, jotta niiden käyttäminen olisi turvallista 
ja mukavaa. Kaiteita voi korostaa pinnakaiteilla tai tolpallisilla 
lasikaiteilla. Minimalistista portaikkoa tavoittelevalle tolpaton 
lasikaide on varma valinta. Lasikaiteessa lasin sävyn voi valita 

normaalin tai opti-white lasin välillä. Opti-white on kirkkaampaa, 
kuin normaali lasi. 

Tolpallinen lasikaide

Tolpaton lasikaide

SIVUPROFIILI

SIVUPROFIILI

Pinnakaide

SIVUPROFIILI
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Käsijohteet
Viimeistele ajatuksella

Portaiden kaiteet viimeistellään niiden päälle asennettavalla 
alumiinilistalla tai puisella käsijohteella. Seinille asennettaviin 
kaiteisiin on valittavissa kuusi eri mallia, jotka voidaan myös 

sävyttää. Kannakkeiden värit valitaan kaiteen  
väriin sopivaksi.

PYÖREÄ ROSTERI
halk. 42 mm

NELIÖ PUU
40x40 mm

PYÖREÄ PUU
halk. 40 mm

NELIÖ MAALATTU  
MUSTA

30x30 mm

NELIÖ MAALATTU 
VALKOINEN
30x30 mm

SUORAKAIDE PUU
27x55 mm

Käsijohde seinälle

Kannakkeiden värit

VALKOINENROSTERI MUSTA

Käsijohde lasin päälle

KANTIKAS PUU PYÖREÄ PUU ALUMIINILISTA
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Vertaile     portaita
O M I N A I S U U D E T

Tolpattomat lasikaiteet 
Ei näkyvää runkoa 
LED-valot 
Piilokiinnitykset 
Massiivipuuaskelmat

Tolpattomat lasikaiteet 
Runkopalkki portaan keskellä 
LED-valot 
Piilokiinnitykset 
Massiivipuuaskelmat

Tolpattomat lasikaiteet
Sahalaitainen teräsrunko
LED-valot 
Piilokiinnitykset 
Massiivipuuaskelmat

Tolpattomat lasikaiteet 
Suoralinjainen teräsrunko 
Massiivipuuaskelmat tai 
laatta-askelmat

Tolpalliset lasikaiteet
Suoralinjainen teräsrunko 
Massiivipuuaskelmat 

Teräspinnakaiteet 
Sahalaitainen tai suora teräsrunko 
Massiivipuuaskelmat

Teräspinnakaiteet 
Ei näkyvää runkoa
Askelmat seinäkiinnityksellä

R U N KO  JA  S I V U PR O F I I L IP O R R A S M A L L I

LEIJU

VALO

KIDE

LUMO

KAITA

LOFT

KANNEL

LEIJU-portaat voidaan toteuttaa suorana 
tai tasollisena. Porras tulee asentaa 
betoniseinään.

VALO-portaat voidaan toteuttaa suorana 
tai tasollisena. 

KIDE-portaat voidaan toteuttaa suorana, 
tasollisena tai kiertävänä. 

LUMO-portaat voidaan toteuttaa suorana, 
kiertävänä tai tasollisena. 

KAITA-portaat voidaan toteuttaa suorana, 
kiertävänä tai tasollisena. 

LOFT-portaat voidaan toteuttaa suorana, 
kiertävänä tai tasollisena. 

KANNEL-portaat voidaan  
toteuttaa suorana. 

TOT E UTU STAVAT
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Portaat osana 
sisustusta

P ortaiden valinta pohdituttaa omaa kotia rakentavaa tai sitä 
rakkaudella remontoivaa. Yhä useammin kodin tärkeitä 
valintoja tehtäessä apuna on sisustussuunnittelija. Kysyimmekin 

sisustussuunnittelija Laura Seppäseltä muutamia asioita portaisiin liittyen. 
Seppäsen mielestä portailla on merkittävä rooli sisustuksessa. “Portaat voivat 
olla ihan vaan portaat, mutta ne voivat olla visuaalisesti myös talon kaunein tai 
persoonallisin elementti.” Portaiden halutaan olevan kauniit ja esillä. Portaat 
ovat tulleet yhdeksi osaksi kodin visuaalista kuvastoa, vähän niin kuin keittiöt.

Seppäsen asiakaskunta haluaa portaiden olevan minimalistisia - kaikki 
turhat listat, kiinnikkeet ja ruuvit halutaan pois. Luonnonmateriaalit on myös 
hyvin suosittuja. Materiaalien yhdistäminen kiehtoo tällä hetkellä Seppästä, ja 
tämä toteutuikin Lumitiikeri-messutalon portaissa.

Sisustussuunnittelijan työssään Seppänen etenee yleensä kohteessa 
tilasuunnittelun ja isoimpien pintojen kautta portaiden suunnitteluun. Sen 
jälkeen mietitään kiintokalustus, seinien sävyt ja viimeisenä lopputason detaljit.

Vahvuutena räätälöinti 

“Tietynlainen räätälöintimahdollisuus on Gradon vahvuus”, Seppänen toteaa. 
Se on tärkeää rakennusalalla, ja on monta firmaa, joissa räätälöinti on kankeaa. 
Esimerkiksi Lumitiikerin portaissa käytettiin samaa Timberwisen parkettia, 
kuin yläkerran lattiapinnoilla. “Gradolla on uteliasta ja rohkeaa porukkaa, 
uskalletaan tehdä uudenlaisia malleja.”

Portaiden pitkäikäisyys

Portaiden materiaaleja pohditaan tarkasti, koska niiden halutaan olevan 
mahdollisimman ajattomia. Portaiden tulee kestää pitkään käytössä, mutta 
ennen kaikkea niiden tulee kestää visuaalisesti läpi eri aikakausien. Portaiden 
elinkaari on pidempi kuin esimerkiksi keittiön. ”Gradolla on hyvää se, että 
on useita materiaaleja, mistä valita. Onneksi Gradon valikoima taipuu 
monenlaisiin sisustustyyleihin.” Seppänen summaa.

Kotimaisuus ja kodin merkitys

Kotimaisuus on Seppäsen mukaan yksi erittäin vahva sisustuksellinen arvo 
eettisyyden ja ekologisuuden lisäksi. Suomalaista työtä ja osaamista halutaan 
tukea. Käsityön arvostaminen tulee Seppäsen kokemuksen mukaan esille muun 
muassa siinä, että nykyisin kysytään rohkeasti suoraan puusepältä esimerkiksi 
keittiön toteuttamista. “Ihmiset on rohkaistuneet vihdoin tekemään 
omannäköisiä koteja.“ Seppänen iloitsee. 
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Myös Seppänen on huomannut työssään, että kodin merkitys on korostunut 
huomattavasti koronan myötä. Asiakastulva on Seppäsellä valtava - “on 
ymmärretty sen tärkeys, että kotona pitää olla hyvä olla. Vihdoin tehdään 
se remontti ja hankitaan ne huonekalut, mitä on ehkä harkittu useampi 
vuosi. Ihmiset haluaa panostaa personointiin ja viihtyvyyteen -tässä 
sisustussuunnittelija on apuna.”

Valaistussuunnittelu 

Seppäsen mukaan hyvä valaistussuunnittelu varsinkin porrasalueella on 
tärkeää, ja kaikki riippuu siitä, mitä tilassa halutaan korostaa. Valaistuksella 
voidaan esimerkiksi korostaa tilallisesti porrasalueen näyttäviä seinäpintoja. 
Askelmavalaistus voi jäädä siinä tapauksessa pois. Jos taas halutaan korostaa 
portaikkoa koko tilan sijasta, on askelmavalaistus paikallaan. Kaikki on kiinni 
kokonaisuudesta.

Materiaalivalinnat

Seppästä kiehtoo tällä hetkellä materiaalien sekoittaminen. Materiaalin 
vaihtumisella voidaan viestiä myös siirtymistä tilasta ja tunnelmasta toiseen. 
Esimerkiksi Lumitiikeri-talon alakerran lattiapinta oli vaaleaa suurlaattaa 
ja portaat toimivat “kerrosefektinä”, joilla valmisteltiin asukasta siihen, että 
yläkerrassa siirrytään tammensävyiseen maailmaan. Tammiset porrasaskelmat 
toimivat siis porttina tunnelmasta toiseen. 

Gradon portaisiin Seppänen toivoisi lisää materiaalivaihtoehtoja, mutta 
kuitenkin kuratoituna niin, että kokonaisuus ei mene sekavaksi. “Itse haluaisin 
seuraavaksi tehdä askelmat keraamisesta suurlaatasta, kivestä ja puusta. Tai 
betonin ja kiven kombo.” 

Kokemus Gradosta 

Seppäsen mukaan, “on hienoa, että Grado on onnistunut tekemään itsestään 
brändin.” Hän kuulee usein asiakkailtaan, että “ollaan unelmoitu Gradon 
portaista”. Niitä meneekin usein Seppäsen suunnittelemiin kohteisiin.

Kysyttäessä Seppäseltä hänen omaa suosikkiaan Gradon 
porrasmallistosta, vastaus tulee epäröimättä: “Kyllä se Leiju on. Se on 
suoralinjainen, ja siinä on nimenomaan kaikki tarpeeton ymmärretty piilottaa. 
Portaat ovat laadukkaat tinkimättä siitä, että ne ovat visuaalisesti näyttävät, 
ja räätälöintimahdollisuudet on kattavat. Erityisesti arvostan tolpattomia 
lasikaiteita, ja että askelmiin on valittavissa aito puumateriaali. Leiju-portaista 
näkee, että on joku viettänyt tovin niin teknisen ratkaisun kuin viimeistellyn 
ulkomuodon äärellä. Joku on ajatellut siinä niinkun monen ihmisen puolesta. 
Sitähän muotoilu parhaimmillaan on.”
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L A U R A  S E P P Ä N E N

S I S U STU S S U U N N I T T E L I JA

“Portaat voivat olla  
ihan vaan portaat, mutta 

ne voivat olla visuaalisesti 
myös talon kaunein tai 

persoonallisin elementti.”
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Design from Finland -merkki viestii suomalaisen muotoilun 
alkuperästä ja korostaa suomalaisen aineettoman työn merkitystä 

Suomen menestymisen ja työllisyyden kannalta.

Olemme alusta asti halunneet olla vahvasti kotimainen yritys.  
Siitä osoituksena on Avainlippu, jonka Suomalaisen Työn Liitto  

on myöntänyt meille.

Grado Design kuuluu korkeinpaan AAA-luottoluokkaan. 
Luottoluokka kuvaa liiketoiminnan vakautta, maksukykyä  

ja hyvää taloudellista tilannetta.

Myynti

Mikkola Jonathan 
Myynti 
+358 40 913 7801 
jonathan.mikkola@grado.fi

Kristo Lauri 
Rakennusliikemyynti 
+358 400 864 663 
lauri.kristo@grado.fi

Sivonen Visa 
Myynti, Uusimaa 
+358 44 301 7614 
visa.sivonen@grado.fi

Edustaja Pohjois-Suomessa 
Oulun- ja Lapin läänissä meitä edustaa Oulun 
Porrastalo. Porrastalon myymälässä pääset 
katsomaan malleja Gradon portaista.

www.oulunporrastalo.fi

Tuotanto

Grado Design Oy 
Vesalantie 16 
33960 Pirkkala

Showroomit

Showroom Tampere 
Hämeenpuisto 14 
Tampere

Showroom Helsinki 
Kauppalantie 2 
Helsinki

—Palveluksessanne!
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