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Leikki tekee 
kodista ja 
maailmasta 
paremman 
paikan

Me uskomme, että leikki 
on tärkeä osa elämää. Se ruokkii 
luovuutta, lievittää stressiä ja tuo 
ihmiset yhteen.  

Aikuiset ja lapset kokevat leikin 
hyvin eri tavalla. Lapset levittävät 
tavaroita ympäriinsä lattialle, ja 
aikuisista leikki vaikuttaa kaaokselta. 
Epäjärjestys kuitenkin kuuluu 
leikkiin, ja lapsen sisäiset tarinat 
jatkuvat vielä leikin loputtuakin – 
lapsen mielikuvitus on rajaton. 

Kaikki leikit ovat hyväksi, ja 
siksi haluamme tuoda lisää 
leikkiä maailmaan.



Annetaan 
lapsille tilaa 
kasvaa – ja 
tilaa olla 
lapsia
IKEA on aina huomioinut lapsia 
ja pienten tilojen ratkaisuja. 
LEGO Group taas tunnetaan 
inspiroivan ja kehittävän leikin 
viestinviejänä ympäri maailman. 

Yhdessä haluamme luoda lisää 
leikkitilaa koteihin, joten yhdistimme 
intohimomme ja tietomme yhdeksi 
innostavaksi tuotesarjaksi.



BYGGLEK 
on paljon 
enemmän 
kuin vain 
laatikko

Tuloksena syntyi BYGGLEK – sarja 
hauskoja säilytysratkaisuja, jotka 
luovat lisää tilaa päivittäiselle leikille. 

Monet meistä ovat leikkineet LEGO®-
palikoilla. BYGGLEK-sarjan ansiosta 
lapset – ja aikuiset – voivat uppoutua 
omiin tarinoihinsa eikä luotuja 
maailmoja tarvitse hajottaa, kun on 
siivouksen aika. Laatikot voi pitää 
näytillä, ja tarinat säilyvät seuraavaan 
leikkikertaan. Luovuus säilyy, ja 
leikkiä voi jatkaa aina uudelleen.



Leiki.
Pidä paussi.
Leiki lisää.



•  Tee rakennelmia laatikon 
sisälle, ulkopuolelle tai 
ympärille    

•  Yhdistele useita laatikkoja 

• Säilytä laatikossa                                                                                                                                       
   LEGO®-palikoita          

•  Pidä se näkyvillä – sopii 
myös kodin sisustukseen

• Jatka leikkiä 
 milloin ja missä haluat

BYGGLEK – leikki ei lopu koskaan.

Hauskoja käyttötapoja



Kun LEGO Group aloitti hauskan, 
uuden säilytysjärjestelmän 
suunnittelun, IKEA päätettiin 
kutsua leikkiin mukaan. 

Ensimmäinen yhteinen työpaja 
alkoi, kun IKEA-suunnittelija 
Andreas Fredriksson ja LEGO 
Group -suunnittelija Rasmus 
Buch Løgstrup tapasivat.

He puhuivat siitä, millainen rooli 
LEGO®-palikoilla on kotona, miten 
niitä säilytetään ja miten lattioita 
peittävät rakennuspalikat 
tarkoittavat eri asioita eri 
ihmisille. Näin he kertoivat:

Andreas: ”LEGO-rakennuspalikoilla 
leikkiminen on tärkeä osa kotia, 
joten ne olivat hyvä lähtökohta 
kodin tarkasteluun. Me tunnemme 
kodin ja säilytysratkaisut.”

Rasmus: ”LEGO-palikoita ei yleensä 
viedä ulos tai kaverin luo. Ne ovat 
osa kotia. Kodin tuotteita. ”

Tiimin ensimmäinen ajatus oli 
suunnitella säilytysjärjestelmä, 
joka vastaisi vanhempien 
tarpeisiin, mutta tuotteesta 
tulikin paljon monipuolisempi. 

He halusivat ratkaisun, joka 
hyödyttää koko perhettä. 
BYGGLEK on enemmän kuin vain 
laatikko täynnä palikoita. Se on 
ponnahduslauta mielikuvitukselle.

Andreas: ”Muistan, että keskustelu 
lähti rakennuspalikoiden 
säilytyksestä. Lapsena LEGO-

palikoilla rakentaminen oli 
viikonloppujen paras leikki. 
Säilytimme palikoita ison peiton 
sisällä. Se oli mahtavaa, koska iso 
osa hauskuudesta tuli oikeiden 
osien löytämisestä. Se oli leikkiä 
ja löytämisen iloa. BYGGLEK-
sarjan suunnittelussa mietimme, 
kuinka leikin voi aloittaa ja 
keskeyttää ilman sotkua lattialla.”
 

Tiimi teki prototyyppejä pahvista, 
pinosi ne päällekkäin ja päätti, että 
laatikosta tulisi myös osa leikkiä.  

Rasmus: ”Suunnittelussa mukana 
olleen lastenpsykologin mukaan 
säilytyslaatikko, joka on osa leikkiä, 
olisi menestystuote. IKEA taisi 
ehdottaa, että muotoilisimme 

Tutustu 
suunnittelijoihin

”Leikin voi 
aloittaa ja 
keskeyttää ilman 
sotkua lattialla.”
 Areas Fredriksson – 
IKEA-suunnittelija

”Se on 
ponnahduslauta 
mielikuvitukselle.”

Andreas Fredriksson                                   Rasmus Buch Løgstrup



laatikon päälle LEGO-palikoista 
tuttuja nuppeja. Silloin olisin 
sanonut, että se on mahdotonta. 
BYGGLEK-laatikosta tuli kuitenkin 
yksi LEGO-historian suurimmista 
muottiin valetuista tuotteista.” 
Laatikko on tehty samasta 
laadukkaasta materiaalista kuin 
LEGO ®-palikat, joten se kestää aikaa.

Andreas: ”Minulla on vieläkin 
70-luvun LEGO-palikkani tallessa. 
Ei niitä voi vain heittää pois. Ne 
säilytetään tai annetaan seuraavalle 
sukupolvelle. On tärkeää, että 
BYGGLEK on myös laadukas ja 
herättää samanlaisia tunteita.”

Menneisyydestä puheen 
ollen. Leikittekö te LEGO®-
palikoilla lapsena?

Rasmus: ”Leikin rakennuspalikoilla 
tosi paljon ja minusta oli kiva 
rakentaa kaupunkeja. Muistan, 
kun kävimme lomalla enkä 

malttanut odottaa pääseväni 
rakentamaan näkemiäni 
maisemia. Kerran menimme 
Alpeille vanhempieni kanssa, ja 
minä halusin vain päästä kotiin 
rakentamaan vuoria ja junaratoja.”

Andreas: ”Oli kivaa leikkiä LEGO-
palikoilla kavereiden kanssa, mutta 
muistan, että olin aina vähän 
kateellinen isoveljelleni, koska 
hänen rakennelmansa näyttivät 
paremmilta. Sain siitä inspiraatiota.” 
 
Mitä veljesi tekee nykyään?

Andreas:  “Haha, hän on 
myös suunnittelija!”

Miten te leikitte nykyään?

Rasmus: ”Nyt aikuisena ihan 
vain talon remontoiminen voi 
tuntua leikin kaltaiselta. Padon 
rakentaminen puroon saa minut 
kuitenkin aina leikkisälle tuulelle.  

Kun rakennamme patoja poikieni 
kanssa, unohdan aivan ajan kulun. 
Ihan niin kuin lapsena, kun sitä 
vain unohtaa kaiken muun.”

Andreas: ”Minulle se on puusta 
tai metallista rakentelua. Aloitin 
kaapintekijänä, ja minulla oli 
studio, ennen kuin aloitin työt 
IKEA-konsernissa. Minusta oli 
sääli luopua rakennelmistani, 
koska kiinnyin niihin aina. 
Minulla on edelleen työpaja, ja 
rakennan prototyyppejä puusta 
mittasuhteiden hahmottamista 
varten. Tämä on varmaankin 
minun leikkiäni nykyään.”

Miten leikki ja järjestys näkyvät 
kodissanne nykyään?

Rasmus: ”Leikkiessä pitäisi voida 
sotkea vähän. Eivät lapset näe sitä 
sotkuna, vaan heille se on luova 
ympäristö. Ihmisillä on kuitenkin 
tarve järjestellä. Aina välillä on kiva 

siivota ja nähdä lattia taas, mutta 
mielestäni on kuitenkin tärkeää, 
ettei sitä tehdä joka ilta nukkumaan 
mennessä, koska leikki kehittyy 
siinä sotkussa. Sama pätee myös 
omiin projekteihisi kotona.”

Andreas: ”Lapseni ovat teini-
ikäisiä, ja heidän huoneissaan 
on todennäköisesti siistimpää 
kuin olohuoneessa ja keittiössä. 
Katsoin kuitenkin hiljattain heidän 
lapsuuskuviaan, ja kyllä silloin 
lattialla vallitsi kaaos. Olen samaa 
mieltä Rasmuksen kanssa siitä, 
että leikin voi antaa olla, eikä sitä 
tarvitse heti siivota. Lapselle se 
ei ole sotkua. Hänelle se voi olla 
suuri ja hieno projekti, jota ei saa 
tuhota. Jos sen siivoaa pois, leikin 
tunnelma voi myös kadota samalla.”

Elämä lasten kanssa ja muistot 
LEGO®-palikoilla leikkimisestä 
ovat olleet tärkeitä tekijöitä 
BYGGLEK-sarjan suunnittelussa. 

Kaksi suurinta BYGGLEK-laatikkoa 
myydään litteissä pakkauksissa, 
ja ne on suunniteltu niin, että 
viisivuotias lapsi voi koota ne itse.

Rasmus: ”On hyvä, että BYGGLEK-
laatikkoa ei voi koota väärin eikä 
kokoamiseen tarvita työkaluja. Se 
vain napsautetaan kokoon. Se 
on varsin ainutlaatuinen tuote.”  

Andreas: ”... ja leikki alkaa 
laatikoiden kokoamisesta.” 

”IKEA taisi ehdottaa, että muotoilisimme laatikon 
päälle LEGO-palikoista tuttuja nuppeja. Silloin 
olisin sanonut, että se on mahdotonta.” 

”Kokoamisohjeita 
ei tarvita. 
Viisivuotias lapsi 
voi koota laatikot 
itse.”

Rasmus Buch Løgstrup – LEGO-suunnittelija



Puhutaanpa laatikon 
sisällöstä. Miten päätitte, 
mitä laatikkoon kuuluu?

Rasmus: LEGO Groupilla on monia 
hienoja malleja, ja osa niistä on 
todella monitahoisia. Halusimme 
tehdä BYGGLEK-laatikosta 
yksinkertaisen ja helppokäyttöisen. 
Sellaisen, että sillä voi leikkiä 
laatikon avaamisesta lähtien ja 
että se toimii sekä viisivuotiaalle 
että äidille ja isälle. Mukana ei tule 
rakennusohjeita. Laatikko itsessään 
voi olla vaikka koti, uima-allas tai 
urheiluareena. Ei ole oikeaa tai 
väärää tapaa. Sitten lisäsimme 
myös niin sanottuja leikin virittäjiä.”

Mitä ovat leikin virittäjät?

Rasmus: ”Leikin virittäjät tukevat 
mielikuvitusta. Lisäsimme ruokia ja 
minihahmoja, jotka auttavat leikin 

käynnistämisessä. Teemamme on 
koti, ja myös leikin virittäjät liittyvät 
päivittäiseen elämään.” 
 
Mihin olette 
erityisen tyytyväisiä 
BYGGLEK-tuotteessa?
Andreas: ”Siihen että laatikkoon 
voi rakentaa sisä- tai ulkopuolelle. 
Laatikon avulla voi rakentaa jotain 
isoa todella nopeasti. On hauska 
nähdä, mitä ihmiset keksivät.” 

Rasmus: ”Se on yhteensopiva 
muiden LEGO-tuotteiden kanssa, 
ihan kuten kaikki muutkin 
sarjamme. Tuotteiden kehityksessä 
haluamme varmistaa, että lapset 
ja perheet voivat yhdistellä LEGO-
kokoelmia oman halunsa mukaan.”

BYGGLEK ilmestyy tavarataloihin 
lokakuussa 2020.

”Laatikkoon voi 
rakentaa sisä- 
tai ulkopuolelle... 
On hauska 
nähdä, mitä 
ihmiset 
keksivät.”  
 Andreas Fredriksson – 
IKEA-suunnittelija

Andreas 
Fredriksson ja 
Rasmus Buch 
Løgstrup.

Andreas Fredriksson työskentelee IKEA 
of Sweden -yrityksen sisäisenä suunnit-
telijana. Ennen sitä hän oli kaapintekijä. 
Hänellä on muotoilualan tutkinto Carl 
Malmsten School of Designista Tukhol-
masta ja Denmark Design Schoolista 
Kööpenhaminasta. Yhteistyöprojek-
tissa hän työskentelee demokraatti-
sen suunnittelun viiden periaatteen 
pohjalta – muoto, toiminta, laatu, kestä-
vyys ja edullisuus – luodakseen mallis-
ton, joka heijastelee IKEA-identiteettiä.

Rasmus Buch Løgstrup työskentelee 
LEGO Groupin suunnittelupäällikkönä 
lisensointi- ja linjalaajennusosas-
tolla. Hänellä on taustaa teollisesta 
suunnittelusta ja tutkinto Aarhus 
School of Architecturesta. Rasmus 
tuo yhteistyöhön tietämyksensä 
LEGO®-tuotteista ja leikistä, lapsista ja 
perheistä, jotta lopputulos olisi paras 
mahdollinen niin lapsille, vanhem-
mille kuin LEGO®-palikoillekin.



Mallisto
BYGGLEK on saatavilla neljässä eri koossa:

1. Suuri kannellinen laatikko.
2. Keskikokoinen kannellinen laatikko.
3. Pieni setti kannellisia laatikoita 

(3 laatikkoa 2:ssa eri koossa).

Myytävänä on myös BYGGLEK LEGO®-
setti, joka on saatavilla vain IKEA-
tavarataloista. Setti myydään erikseen.

BYGGLEK
Kannellinen LEGO®-laatikko 
14,99 €. 35x26x12 cm. Valkoinen 103.542.08

BYGGLEK 
Kannellinen LEGO®-laatikko, 3kpl 
9.99 € Sisältää: 1 laatikko (175x127x59 mm) ja  
2 laatikkoa (127x88x59 mm). Valkoinen 703.721.86

BYGGLEK 
Kannellinen LEGO®-laatikko 
12,99 €. 26x18x12 cm. Valkoinen 503.721.87

BYGGLEK 
201-osainen LEGO®-setti 
14,99 € Sisältää: 200 eriväristä, -muotoista ja -kokoista 
LEGO-palikkaa sekä 1 kätevän työkalun. 204.368.88



Kuvat
PH175131

PH175114 PH175130

PH175129

PH175136

PH175139 PH175135



Sähköposti: 
pr.finland@ikea.com

Puhelin:
+358 40 451 7856 
 
 

Yhteydenotot


