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Me uskomme, että kestävän sisustamisen kulmakivet ovat ekologiset materiaalit ja ajaton design. 
Huomenna-malliston suunnittelu on lähtenyt halusta yhdistää nämä kaksia asiaa.

Huomenna-malliston kaikki matot on kudottu Intiassa käsityönä kierrätysmateriaaleista, pääosin 
kierrätysvillasta ja kierrätetyistä muovipulloista (PET). Mallisto pyrkii noudattamaan closed loop –
periaatteita, eli materiaalit kiertävät matoiksi ja taas tulevaisuudessa matoista eteenpäin muihin 
tarkoituksiin.

Malliston suunnittelija Erja Oksanen on helsinkiläinen tekstiili- ja tilasuunnittelija, jolla on pitkä 
kokemus sisustusalalta. Erja hakee työhönsä inspiraatiota yhdistelemällä luonnon muotoja ja 
rakennettua ympäristöä. Näistä elementeistä syntyy ajattomia mattoklassikoita.

Mallisto on osa Syvästen juhlavuotta: olemme olleet mattoalalla vuodesta 1962 alkaen. Juhlavuoden 
kunniaksi lanseeraamme uuden Woven Works –nimisen brändin designer-yhteistyötä varten ja 
mallisto tullaan esittelemään sen puitteissa maailmalle. Meillä on vahva halu luoda entistä 
kestävämpää sisustusta suomalaisen suunnittelun voimin – eli parempaa huomista.

Henri Syvänen Erja Oksanen
Toimitusjohtaja Suunnittelija



Erja Oksanen
M i n u n  s u u n n i t t e l u f i l o s o f i a n i

”Lähtökohtana suunnittelulleni ovat ekologinen ajattelu ja luontoarvojen 
kunnioittaminen. Malliston päämateriaalit ovat kierrätysvilla, ekologinen juutti ja 
kierrätetyt muovipullot eli PET-kuitu. Lisäksi mattojen loimi on kierrätettyä 
puuvillaa.

Mallistoni pohjautuu kiertotalousideologiaan, jossa materiaali kiertää suljetussa 
kehässä. Mallistoni mattojen edellinen elämä saattanut olla villapuseroina ja 
muovipulloina, tällä hetkellä materiaali on mallistoni matoissa, ja myöhemmin 
käyttöikänsä päätyttyä materiaalit voidaan jälleen kierrättää uusiin tuotteisiin. 

Villatuotteiden osalta kuidunkasvatusvaihe muodostaa suurimman 
ympäristökuorman kasvihuonepäästöjen osalta,  n. 50 % lopullisen tuotteen 
kokonaispäästöistä. Kierrätysvillan kohdalla suurimmat ympäristösäästöt saadaan 
lampaankasvatuksen aiheuttamien päästöjen, kemikaalien ja vedenkulutuksen 
osalta.  Kierrätysvillan tuotannossa myös energiaa kuluu 50 % vähemmän 
neitsytvillan tuotantoon verrattuna. Esim. Patagonia on kertonut päässeensä jopa 
83% säästöihin tuotteiden kokonaishiilipäästöissä käyttäessään kierrätysvillaa 
tuotteissaan.    

Kierrätetty PET-kuitu on yksi osa kierrätyspolyesterien perhettä, ja sen käyttö 
tuottaa 75%  vähemmän hiilipäästöjä kuin neitsytkuidun käyttö, joten se on 
huomattavasti ilmastoystävällisempi vaihtoehto. KierrätysPET-kuituja voidaan 
kierrättää loputtomasti.”



huomenna
Malliston matot



Jäkälä
100% PET

Jäkälän päällä seistessä tuntuu kuin 
olisi kävelemässä aarniometsän 
kallioilla. Muhkeat silmukat ja 
maanläheiset värit tekevät matosta 
todellisen kodin katseenvangitsijan.



Havu
Kierrätysvilla ja valkaistu juutti

Havu-matolla on monta persoonaa: 
pystyraidat, erilaisten kuteiden 
tanssi ja värien kontrastit tekevät 
matosta täysin uniikin yksilön, 
vastaavaa ei ole nähty.



Kunnas beige
Kierrätysvilla ja valkaistu juutti

Kunnas on klassikko jo syntyessään. 
Perinteinen palttina-kudonta ja 
harmoniset värit ovat ihastuttava 
yhdistelmä. Valo muodostaa 
mattoon varjoja ja Kunnaksesta 
löytyykin aina uusia ulottuvuuksia, 
riippuen mistä sitä katsotaan.



Kunnas harmaa
Kierrätysvilla ja valkaistu juutti

Kunnas on klassikko jo syntyessään. 
Perinteinen palttina-kudonta ja 
harmoniset värit ovat ihastuttava 
yhdistelmä. Valo muodostaa 
mattoon varjoja ja Kunnaksesta 
löytyykin aina uusia ulottuvuuksia, 
riippuen mistä sitä katsotaan.



Kunnas musta
Kierrätysvilla ja juutti

Kunnas on klassikko jo syntyessään. 
Perinteinen palttina-kudonta ja 
harmoniset värit ovat ihastuttava 
yhdistelmä. Valo muodostaa 
mattoon varjoja ja Kunnaksesta 
löytyykin aina uusia ulottuvuuksia, 
riippuen mistä sitä katsotaan.



Pilvi
Kierrätysvilla ja valkaistu juutti

Erja on keksinyt villamaton 
uudestaan: Pilvi on täysin uniikki 
yksilö, jollaista ei ole aiemmin nähty. 
Solmukudonta antaa mattoon 
samanaikaisesti ryhtiä ja pehmeyttä: 
Solmu on kodin katseenvangitsija.



Silmu valkoinen
Kierrätysvilla ja juutti

Silmu-matto yhdistää itämaisen ja 
suomalaisen kudontaperinteen. 
Matto on samaan aikaan klassinen 
ja moderni. Viekas ja arvokas. Matto 
on saatavilla kolmessa eri värissä.



Silmu harmaa
Kierrätysvilla ja valkaistu juutti

Silmu-matto yhdistää itämaisen ja 
suomalaisen kudontaperinteen. 
Matto on samaan aikaan klassinen 
ja moderni. Viekas ja arvokas. Matto 
on saatavilla kolmessa eri värissä.



Koivu
Kierrätysvilla ja valkaistu juutti 

Koivu on hypnoottisen kaunis 
matto. Matosta tulee mieleen yhtä 
aikaa Suomen metsät, 
matemaattiset kuviot ja 
pohjoismainen design. Tätä mattoa 
voi tuijottaa tuntikausia.


