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Viikkotiedote 
Jäsenenä saat tärkeimmät  
uutiset ja vinkit sähköpostiisi  
joka viikko.

Kotisivut 
www.ornamo.fi

Jäsenpalvelut verkossa
Saat käsiisi koko Ornamon  
jäsenpalvelupaketin,   
mm. sopimusmallit, oppaat  
ja ajankohtaiset haut:  
www.ornamo.fi/kirjaudu

Finnishdesigners.fi 
Luo oma portfoliosi ja
näy ammattilaisten joukossa!

Ornamon lehti 
Saat lehden kotiisi kannettuna  
neljä kertaa vuodessa.  
Sähköinen versio jäsenille:   
www.ornamo.fi/ornamon-lehti

Facebook 
Tykkää Facebook-sivustamme 
niin pysyt aina ajan tasalla tär-
keimmistä jäsenasioista ja Orna-
mon toiminnasta. Löydät meidät 
osoitteesta fb.me/Ornamory.

LinkedIn 
Seuraa meitä LinkedInissa ja lii-
ty muotoilualan ammattilaisten 
joukkoon. Löydät meidät nimellä  
The Finnish Association of  
Designers Ornamo.

Twitter 
Ornamon Twitteristä luet tuoreim- 
mat kuulumiset muotoilualalta.  
Twiittaa meille muotoilualan  
polttavista aiheista @Ornamo1.

Instagram 
Kurkista ornamolaisten maail- 
maan kuvien avulla. Löydät  
meidät nimellä @Ornamory.

WWW

V

A
jelin heinäkuussa Järvi-
Suomen pieniä teitä pitkin 
Keski-Suomeen Karstulaan 
Luonnollista muotoilua -semi-

naariin. Aurinko paistoi ja ihailin onnelli-
sena suomalaista maisemaa, joka tarjoaa 
visuaalisia kokemuksia väriloistollaan. 

Ornamon julkisen taiteen, prosentti-
periaatteen edistämishankkeesta opin, 
että autoilijan keskittymiskyky ja ajovireys 
uhkaavat herpaantua noin viiden minuutin 
välein. Siksi tienvarsiin sijoitetaan säännöl-
lisin välein kiinnostavaa katsottavaa. Silloin 
kun kohdalla ei ole luontonähtävyyksiä, 
väyläestetiikka tulee apuun.   

Matkan varrella katseeni seurasi peltoa halkovia voimalinjoja, joista erottuu 
Fennia Prize -palkittu, Muotohiomon muotoilema Fingridin peltopylväs. Ero perin-
teisiin pylvästyyppeihin nähden on tukivaijereiden puuttuminen. Tässäkin kehitys-
työssä olen vaikuttunut muotoilun keskeisestä roolista.  Peltopylvään lähellä voi 
työskennellä vapaammin, kun maatalouskoneet mahtuvat kulkemaan voimalinjan 
pituus- ja poikkisuunnassa. Suunnittelun lähtökohtana on ollut käytännöllisyys 
sekä maisemaan sopiva ja mahdollisimman turvallinen ja toimiva peltopylväs. 

Taide ja muotoilu ovat infra- ja väylähankkeiden kokonaiskustannuksista pisara 
meressä. Niiden hyöty näyttäytyy hankkeissa kuitenkin huomattavasti korkeam-
pana. Autoilija tai kevyen liikenteen kulkija löytää taideaiheita osana meluesteitä, 
teiden liittymien siltapilareita tai valaistusta. Säännöllisesti toistuvien taideaiheiden 
avulla parannetaan ajoturvallisuutta, kun visuaaliset maamerkit rytmittävät ajoko-
kemusta. Väylätaidetta on myös integroitu keskeisten liittymien siltapilareihin, mikä 
helpottaa paikkakuntien tunnistettavuutta ja opastaa tiellä liikkujaa. Taiteilijan roolia 
väylähankkeissa ja muissa ison mittakaavan suunnittelutöissä avaa lehdessämme 
Tuula Lehtinen, jonka yritys Frei Zimmer on ollut integroimassa taidetta muun 
maussa Tampereen uuteen Rantatunneliin (s. 20). 

Teollinen muotoilija Paula Karvonen, muotoilujohtaja Mikko Rikala ja taitei-
lija Renata Jakowleff puolestaan valottavat taiteen ja muotoilun monipuolisia 
mahdollisuuksia rakennetun ympäristön kehittämisessä (s. 10–17). Kaikkia haas-
tattelemiamme ammattilaisia yhdistää vahva usko luovan suunnittelun tuomaan 
lisäarvoon rakentamisen alalla, jossa isot muutostarpeet luovat kysyntää ennakko-
luulottomille ratkaisuille. 

On hienoa, että taidetta ja muotoilua ollaan entistä valmiimpia hyödyntämään 
ihmisten visuaalisen ympäristön parantamisessa – sieltähän ne arjen positiiviset 
kokemukset syntyvät, kuten autoilijana sain kokea Suomen teillä. •

Salla Heinänen

toiminnanjohtaja

Ps. Ilahduttavat kasvun merkit jatkuvat muotoilualalla.  
Uusimman toimialakatsauksen tuloksia löydät sivulta 19.  

Estetiikkaa auton ratissa
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Odotettavissa kasvua. 
Myönteinen vire jatkuu 

muotoilualalla.

Kaksi vuosikymmentä taiteen ja arkkitehtuurin rajamaastossa työskennellyt sisustusark-
kitehti SIO Hanni Koroma viettää tänä vuonna 20-vuotista taiteilijajuhlaansa. Koroma on 
paneutunut työssään arjen ja tilojen hallintaan sekä kotien että julkisten tilojenkin suunnit-
teluun. Juhlavuoden kunniaksi Koroma suunnitteli ensimmäisen sarjatuotantoon tulevan 
huonekalunsa, Avata-kaapin. Avata-kaappiin mahtuu olennainen näkymättömiin, mutta 
helposti saataville. 

Olennainen on usein ajatonta, Koroma kiteyttää. Myös rakennetun ympäristön 
tulisi hänen mielestään kestää aikaa, liikettä ja pysähtymisiä. 

Kaupunkiympäristössä Koromaa kiinnostavat paikat, jotka ovat muodostu-
neet kohtaamispaikoiksi, kaupunkilaisten yhteisiksi tiloiksi. Hän ottaa esi-
merkeiksi Kolmen Sepän patsaan, Havis Amandan ja Sibelius-monumentin 
Helsingissä. 

”Taiteen ympärille on syntynyt arjen kohtaamispaikkoja, joihin on helppo 
löytää myös kaukaa tulevan. Kolmen sepän kanssa ei tarvitse odotella 
yksin”, Koroma hymyilee.

Helsingin Kruununhaassa asuva ja työskentelevä Koroma kokee 
omassa elinympäristössään modernin veistoksellisena kohtauspaikkana 
Helsingin tuomiokirkon portaat. Samoilla portailla on myös merkityksel-
linen käyttötarkoitus; niitä pitkin mennään kirkkoon, pois jokapäiväisistä 
arjen rutiineista. Näiltä korkeilta portailta voi myös katsella huikeaa rauhoit-
tavaa maisemaa.

Taiteen ja käyttöesineen yhdistäminen inspiroi myös Koromaa hänen omissa 
töissään. Aiheesta ammentaa hänen teoksensa Kirjoittamattomat lauseet, joka 
on mukana Koroman juhlanäyttelyssä Galleria Lokalissa. Tämä taideteoksen 
ja tuotteen välimaastoon sijoittuva teos on hylly täynnä tyhjiä, selkä 
seinää vasten olevia pokkareita joiden tarkoitus on koota 
omistajansa sanoja, lauseita ja ajatuksia. •

Johanna Lassy-Mäntyvaara

Ornamon 
Opiskelijatoiminta 
käynnistyi! SIOlainen 
opiskelija Markus Holste 
kertoo inspiraationsa 
lähteistä. 

24

HANNI KOROMA:

K
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TAPETILLA

Osallistu Ornamon 
syyskokoukseen – pääset  

samalla tutustumaan  
Marimekon toimintaan! 

28
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Väriä pintaan. Katutaiteella 
menee hyvin.

Tiloja arjen kohtaamisille 

M
inna B

org

Susanna K
ekkonen

KOLMEN  
SEPÄN KANS-

SA EI TARVITSE 
ODOTELLA YKSIN.

Hanni Koroman näyttely Avata Habitare-messuilla 
13–17.9. Ornamon ja Sisustusarkkitehdit SIOn 
osasto Showroomissa, Helsinki Design Weekin 
ja Habitaren ammattilaistapahtumassa 13.–
15.9. Mukana Ornamon lakimiehen maksuton 
sopimusklinikka. 

Urbaani ympäristö tarvitsee luovaa suunnittelua 
– taiteesta ja muotoilusta arvoa rakentamiseen 
-Paneelikeskustelu Helsinki Design Weekin 
ammattilaistapahtumassa Showroomissa 13.9. 
klo 13.30. Keskustelemassa mukana mm. Hanni 
Koroma, palvelumuotoilija Mikko Koivisto ja YIT:n 
taidekoordinaattori Mari Kemppinen. 

Sivuilla 10–13 muotoilujohtaja, taiteilija ja teollinen 
muotoilija kertovat, miten taidetta ja muotoilua voi 
hyödyntää rakentamisessa. 
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96%

FAKTA

3 KYSYMYSTÄ
Mari Kemppinen on rakennusalan yritys YIT:n 
taidekoordinaattori. Kemppinen on mukana 
Ornamon Showroomissa 13.9. järjestämässä 
paneelikeskustelussa, jossa taiteen, muotoilun 
ja sisustusarkkitehtuurin asiantuntijat jakavat 
kokemuksiaan luovan suunnittelun käytöstä 
rakentamisen vetovoimatekijänä. 

1. Mitä teet työssäsi YIT:n taidekoordinaattorina?
Työni on taiteen edistämistä talon sisällä, toimintamallien ja 
prosessien kartoitusta ja uudelleen pohdintaa, sekä uusien 
taidehankkeiden ideointia ja sopivien kohteiden etsintää. 
Toimen kuvaani kuuluvat kaikki taideprojekteihin liittyvät asiat, 
on se sitten tiedotteiden kirjoittamista, taiteilijoiden ja taide-
järjestöjen kontaktointia tai taidekilpailun järjestämistä.

2. Miten taiteen arvo rakentamisessa  
realisoituu rakennuttajan näkökulmasta?
Aluebrändäyksen kautta. Taiteella voidaan edesauttaa alueen 
identiteetin muodostusta ja tehdä alueesta vetovoimaisempi. 
Taide on myös elinympäristöön vaikuttava laatutekijä ja lisäk-
si sillä voidaan luoda kohtauspaikkoja ja edistää asukkaiden 
sosiaalista kanssakäymistä. Nämä kaikki asiat ovat tärkeitä 
myös rakennuttajalle.

3. Millaisena näet taiteen roolin  
rakennusalalla tulevaisuudessa?
Taide löytää ja ottaa entistä monimuotoisempia rooleja ja 
muotoja, kun taiteen ja muotoilun rajat menettävät merkitys-
tään monialaisissa projekteissa. Toivoisin, että tulevaisuu-
dessa rakennusliikkeiden omaehtoinen tekeminen lisääntyy, 
eikä toteutettaisi ainoastaan prosenttiperiaatteen määräämiä 
hankkeita. 

96 prosenttia Prosentti taiteelle 
-hankkeen teettämään kyselyyn 
vastanneista kulttuuri- ja 
rakennusalan edustajista kokee 
taiteen keinoksi, jolla alue tai 
rakennus erottautuu ja on uniikki. 

D.O. Saimaa -merkkiä voi nyt hakea  
myös designille ja taidekäsitöille

Suomen juhlavuoden kunniaksi Etelä-Savon 
maakuntaliiton hallinnoima, Suomen ensimmäinen 
alueellinen laatu- ja alkuperämerkki D.O. Saimaa 
laajenee ruokatuotteiden lisäksi myös designtuotteisiin. 
Merkki antaa alueen design- ja taidekäsityön 
ammattilaisille mahdollisuuden erottautua laadulla ja 
paikallisuudella. Ensimmäiset merkin käyttöoikeudet 
design- ja käsityötuotteille myönnetään syksyn 2017 
aikana. D.O. Saimaa -merkkiä haetaan osoitteessa  
www.dosaimaa.fi. 

Päivi Tahkokallio varapuheen-
johtajaksi muotoilun eurooppalai-
seen kattojärjestöön Bedaan

Euroopan muotoilujärjestöjen kattojärjestö Beda valitsi 
yksimielisesti järjestön uudeksi varapuheenjohtajaksi 
Ornamon varapuheenjohtaja Päivi Tahkokallion 
kokouksessaan Vilnassa 9.6.2017. Tahkokallio toimii 
vuosina 2017–2019 järjestön varapuheenjohtajana ja 
vuosina 2019–2020 puheenjohtajana. 

Reeta Ek on vuoden  
nuori muotoilija 2017 

Design Forum Finlandin jakaman Vuoden nuori muotoilija -palkinnon 
on saanut tekstiili- ja pintasuunnittelija Reeta Ek. Hän on helsinkiläi-
nen freelance-suunnittelija, joka on tehnyt pinta- ja tekstiilisuunnittelua 
mm. Marimekolle, Lapuan Kankureille, Nansolle ja Samujille.

Ek on ollut mukana useiden suomalaisten brändien uudessa tulemi-
sessa, suunnitellen painettuja ja kudottuja kuoseja, jotka ovat puhutel-
leet myös kuluttajia ja johtaneet kaupalliseen menestykseen. 

Vuoden nuori muotoilija 2017, 7.–16.9.2017
Espan lava, Pohjoisesplanadi 1, Helsinki

A
ntrei H

artikainen

Palkitut Verso-salaatinottimet on 
valmistettu vaahterasta. 

D.O. Saimaa -tuotemerk-
ki on tae paikallisesta 
osaamisesta, korkeasta 
laadusta ja ympäristövas-
tuullisuudesta.

Rantasalmi-palkinnon voittaja Tapio Anttila ja uusi LIMI-tuoli,
jota valmistaa Piiroinen. 

Lina Jelanski

T
eem

u T
öyrylä

Reeta Ek edustaa tämän päivän tekstiilisuunnittelijoiden 
yleistä toimintatapaa, jossa itsenäinen työskentely ja 
erilaiset yhteistyöprojektit vuorottelevat luontevasti.

Antrei Hartikaisen salaattiottimille  
Golden A' Design Award

Tuoreen ornamolaisen, puuseppämestari Antrei Hartikaisen veistokselliset Verso-
salaatinottimet ovat voittaneet Golden A' Design Award -palkinnon Italiassa. Palkinto 
myönnettiin keittiövälineet, astiat ja kattaus -kilpailukategoriassa. Verso-ottimissa 
yhdistyy uniikilla tavalla viimeistelty käsityö, puun työstämisen mahdollisuudet 
sekä tunnistettava muotoilu. Ottimet ovat aiemmin voittaneet myös Serlachius-
museoiden, Ravintola Göstan ja Taitokeskus Mäntän järjestämän kilpailun 
salaatinottimien suunnittelusta. 

Tiesitkö että:
Rakennetun omaisuuden tila  
ROTI 2017 -raportin mukaan 

rakennetun ympäristön suunnittelu- ja 
konsultointialan liikevaihto Suomessa 
on noin 1,6 miljardia vuodessa, josta 

kotimaisten hankkeiden osuus on noin  
1,3 miljardia euroa. Suunnittelualan 

laskutus on viime vuosina ollut kasvussa. 
Erityisen nopeaa kasvu on ollut 
talonrakennuksen asiantuntija- 

palveluissa, joiden osuus 
suunnittelutyökannasta on  

runsas kolmannes. 

Rantasalmi-palkinto  
Tapio Anttilalle 

Etelä-Savon kulttuurirahaston Rantasalmi-palkinto 
2017 on myönnetty sisustusarkkitehti, muotoilija Tapio 
Anttilalle. 20 000 euron arvoinen palkinto myönnetään 
ansiokkaasta toiminnasta puuteollisuudessa sekä 
yleisestä alan edistämisestä. Uransa aikana Anttila on 
suunnitellut tuotteita tarjottimista valmistalokonseptiin ja 
postilaatikosta valaisimiin. Anttilan käsissä on syntynyt 
lukuisia huonekaluja, valaisimia ja muita esineitä. Useat 
tuotteet ovat kansainvälisessä levityksessä ja keränneet 
kansainvälisiä muotoilupalkintoja. 
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nittelee ryijyn kuviot ja värit itse. 
Lopputuloksena on hyvinvointia sekä 
tekijöille että tuotteiden kokijoille ja 
käyttäjille.

Mutta jaksaako asiakas odottaa 
kuukauden tilaamaansa tuotetta? 
Odottaa, että tekijä valmistaa esi-
merkiksi keraamisen astiaston alusta 
alkaen käsin? Tässäpä haaste nykyih-
miselle, joka on tottunut ostamaan 
kaiken valmiina, yhdenmukaisena 
ja heti toimitettuna. Odottaminen 
täytyy voida palkita. Kun vuosikym-
menien muovikulttuurista opetellaan 
eroon, alku voi olla hankalaa mutta 
lopulta vapauttavaa. 

Mitä jos nostaisimmekin hyvin-
voinnin ja mielihyvän myyntiar-
gumenttien kärkeen. Kertoisimme 
asiakkaillemme, kuinka paljon enem-
män hän saa kuin pelkän tavaran? Se 
on kilpailuvaltti, johon harva massa-
tuottaja pystyy. •

Katja Hagelstam on mukana Ornamon ja 
Designmuseon näyttelyn Enter and Encounter 
kuraattoritiimissä. Näyttelyn kuraattorit 
pohtivat Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 
muotoilun tilaa ja tulevaisuutta. Näyttely 
jatkuu Designmuseolla 22.10. saakka. 

KOLUMNI

MUTTA  
JAKSAAKO 

ASIAKAS ODOTTAA 
KUUKAUDEN  
TILAAMAANSA  
TUOTETTA?

M
ikä on käsityön arvo 
tulevaisuudessa? 
Kuka sitä ostaa ja 
miksi? Yhä harvempi 
nuori haluaa kotiinsa 

koriste-esineitä, ne tuovat mieleen 
mummolan ja tavarapaljouden. Moni 
kuitenkin haluaa ympäröidä itsensä 
kauneudella – siitä kertoo jo Kon-
Mari-siivousfilosofian suosio: luovu 
kaikesta, joka ei tuota sinulle iloa ja 
mielihyvää. 

Tulevaisuudessa ihmiset haluavat 
elää yksinkertaisemmin ja sellaisten 
tavaroiden ympäröimänä, joilla on 
merkitystä. Tavaraa on maailmassa ja 
monessa kodissa jo liikaa – karsimal-
la ja valikoimalla saamme selkeyttä ja 
iloa arkeen ja säästämme luontoa. 

Näinä valtavan tehdastuotannon 
aikoina käsityö voi kokea renessans-
sin. Kodin esineet voivat olla kuin 
pieniä taideteoksia, jotka tuovat arvoa 
ja merkitystä elämään. 

Käsin tekemisen voima hyvinvoin-
nin lisääjänä ja yhteiskunnallisena 
toimintana näkyy niin kansalaisopis-
tojen kursseilla kuin tuotemuotoilus-
sakin; esimerkiksi Ragamuf-tuoliryijy 
uudistaa ryijyperinnettä. Kuka ta-
hansa voi tehdä ryijyn missä tahansa, 
koska tekniikka on hyvin yksinker-
tainen ja helposti sovellettavissa. 
Projektin avulla tekstiiliteollisuuden 
ylijäämämateriaalista on kehitetty 
myytävä tuote, ja samalla työllistetty 
vaikeassa elämäntilanteessa olevia 
syyrialaisia pakolaisnaisia. Valmis-
tusprosessissa on huomioitu eettiset 
ja ekologiset lähtökohdat tärkeänä 
osana tuotteen arvoa. Lisäarvoa tuo 
myös se, että jokainen tekijä suun-

Katja Hagelstam  
on valokuvaaja, kuraattori ja galleria Lokalin galleristi. 

Käsityö lisää  
hyvinvointia 

MUOTOILIJAN
YHTEISTYÖ-

SOPIMUSOPAS
2017

Lue ja lataa:
ornamo.fi/ 

yhteistyosopimusopas 

orientoccident.fi

ATELIER by Monsieur Chr is t ian Lacro ix
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Teksti: Hannele Huhtala   

Kuvat: Susanna Kekkonen

RAKENNETUN 
YMPÄRISTÖN  
UUDET MUODOT

Kierrätysmetalli taipuu 
teollisen muotoilijan yri-
tyksessä muun muassa 
tasoiksi ja hyllyiksi. 

Muotobetoni on he-
rättänyt kiinnostus-
ta paitsi betonite-
ollisuudessa, myös 
rakennuttajien ja 
arkkitehtien keskuu-
dessa.

Paula Karvosen 
Peltin Oy tekee tila-
suunnittelua ja kiin-
teistöjen kehityspro-
jekteja yhteistyössä 
metalli-, teräs-, pelti- 
ja rautatyöyritysten 
kanssa. 

Mikko Rikala  
suunnittelee Sito-

wisellä 5G-verkko-
ja sekä niihin 

liittyviä uusia liike-
toimintamalleja ja 

kaupunkisuunnittelu-
prosesseja.

Renata Jakowleff 
kehittämän Muoto-
betonin tavoitteena 
on rakentaa visuaa-
lisesti monipuolis-
ta ympäristöä, joka 
kestää aikaa. 

TEEMA TEEMA

Muotoilijat ja taiteilijat kohtaavat rakennetun ympäristön toisin kuin 
rakentaja. Teollinen muotoilija Paula Karvonen, muotoilujohtaja Mikko 
Rikala ja taiteilija Renata Jakowleff kertovat, mitä lisäarvoa pelti, 
5G-verkko ja betoni voivat saada, kun niihin suhtaudutaan luovasti.
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TEEMATEEMA

K arvonen päätyi perusta-
maan yrityksensä "fetissis-
tä" metalliin ja sen työstet-

tävyyteen. 
"Halusin kesyttää pellin uusiin 

konteksteihin. Katoilta koteihin ja 
erilaisiin tilakonsepteihin."

Yksi syy liittyi myös omaan elä-
mään: Karvosen elämänkumppani 
kärsi sisäilmaongelmista. Metalli ja 
lasi alkoivat materiaaleina kiehtoa. 

"Aloin nähdä metallia kaikkialla 
ja ajatella, mihin kaikkeen se voisi 
taipua."

Karvonen sanoo, että Suomessa 
on uskomaton määrä sekä piente-
ollista erityisosaamista että täysin 
high tech -vetoista konepaja- ja 
automaatio-osaamista. Peltin on-
kin yrityksissä otettu vastaan hyvin 
ja siihen suhtaudutaan uteliaasti. 

"Suuri ilo ja rakkaus on juuri näi-
den tekijöiden löytäminen, yhdessä 
tekeminen ja erilaisen osaamisen 
hyödyntäminen. Ohutlevy yhdistää 
monta toimialaa ja käyttäjää."

Kun arvoperiaatteena on kierrä-
tysmetallin käyttö, saattaa pro-
jektin aloitus sykähtää eteenpäin 
esimerkiksi metallinvälitysfirman 
pihalla tai autoromuttamolla. 

"Näin kävi hiljattain valmistu-
neessa projektissa, jossa valmis-
tettiin kustomoidut patteri- ja 
display-tasot uudistuneeseen 
Liike-vaatemyymälään Helsingissä. 

Materiaalia ei jouduttu ostamaan 
ja teetättämään uutena kun sopiva 
raaka-aine löytyi olemassa olevana."

Karvonen käyttää hävikkipaloja 
aina kun mahdollista. Metallin al-
kulähteet ja ohutlevyksi jalostami-
nen rasittavat ympäristöä palautta-
mattomasti, Karvonen sanoo.

"Järkevästi suunniteltuna metal-
lin kierrätettävyys ja kestävyys ovat 
kuitenkin erityisen hyviä. Pintakä-
sittelymahdollisuuksia on monia ja 
Suomessa ennen paljonkin ympä-
ristöä rasittavista käsittelymeto-
deista on onneksi pitkälti luovuttu 
ja ympäristöarvot ovat keskeisessä 
osassa."

Mutta onko muotoilijoilla vastuu 
ekologisista asioista? Karvosen 
mukaan muotoilijalla on ammatti-
laisena erityisvastuu, minkä lisäksi 
hänellä on vastuuta, kuten kenellä 
tahansa ihmisellä. "Esteettisen ja 
tarkoituksenmukaisen kokemuk-
sen lisäksi muotoilijan tehtävä on 
luoda ratkaisuja, joissa luontoa ja 
ympäristön herkkyyttä kunnioite-
taan."

Metallin pintakäsittelyvaihto-
ehdoissa Karvonen näkee paljon 
potentiaalia.

"Pintakäsittelyssä on myös 
taiteen, tieteen, teknologian ja teol-
lisen valmistuksen hedelmällisten 
liittojen ja vapaiden suhteiden koh-
taamispiste."

Tavoitetilana on Karvosen mu-
kaan kauniin pinnan luominen, jos-
sa tarkoituksenmukaisuus kohtaa 
esteettisten arvojen kanssa. 

"Pulverimaalaus on kulutustuot-
teissa perusvaihtoehto, mutta ei se 
kaikkein kiehtovin. Erilaiset elekt-
rolyyttiset pintakäsittelyvaihto-
ehdot kuten titaaninitridipinnoi-
tus ja eksoottisemmat työstötyylit 
kuten esimerkiksi nestemuovaus 
yhdistettynä suunnittelu- ja val-
mistusvaiheeseen kiehtovat enem-
män."

Karvosta innostaa ympäristötai-
de ja kuvanveisto. Hän inspiroituu 
metallipioneerien töistä; esimer-
kiksi taiteilija Lars-Gunnar 
Nordströmin teoksista, Mathieu 
Mategot'n huonekaluista sekä 
kuvanveistäjä Émile Giliolin 
patsaista.

Rakennetun ympäristön kehit-
tämishankkeisiin muotoilijat ja 
taiteilijat ovat hänen kokemuksen-
sa mukaan erittäin tervetulleita. 
Kompromissien tekeminen on toki 
aina hankala asia.

"Pitää olla mahdollisimman pe-
riksiantamaton siinä, mitä tarjoaa 
ja mihin itse uskoo. Jos tilaaja ha-
luaa ympyrän tai neliön muotoisen 
hiekkalaatikon – tee se, mutta tee 
se kauniisti ja arvokkaasti. Kaikki 
voittavat ja kukaan ei punastele 
lopputulosta." •

ALOIN NÄH-
DÄ METALLIA 

KAIKKIALLA JA 
AJATELLA, MIHIN 
KAIKKEEN SE  
VOISI TAIPUA.

Pelti kiertää katolta koteihin 
ja julkisiin tiloihin
Teollinen muotoilija Paula Karvosen Peltin Oy tekee projekteja ja tuotevalmistusta eri metalli-, 
teräs-, pelti- ja rautatyöyritysten kanssa. Hankkeita tehdään erilaisiin tilasuunnittelun ja kiin-
teistöjen kehityskohteisiin. Hän tekee projekteja myös kuluttajille ja tuotevalmistusta piensarjoi-
na. Mittatilaustöiden lisäksi Peltin kehittää uutta tuotekategoriaa perforoidusta metallista val-
mistettavista moduuliportaista sekä testaa erilaisia pintakäsittely- ja materiaalivaihtoehtoja. 

Lisäarvo:
”Paljon vanhaa, purettavaa 
rakennuskantaa voi käyttää 

uudelleen. Purettavista rakennuksista 
saa ilmastointihormeja, -kasetteja 

ja julkisivuja talteen. Materiaaleista 
voi jalostaa uusia tuotteita. Metalli 

ei tarvitse mdf:ää, muovia tai 
melamiinia toimiakseen. Sillä voi 
toteuttaa yksinkertaisen kaunista 
rakennettua ympäristöä ja tilaa,  

joka kestä aikaa.”

Elämänkumppanin 
kokemat sisäilma-

ongelmat innostivat 
Paula Karvosta etsi-
mään pellistä ratkai-
suja koteihin ja tila-

konsepteihin. 
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TEEMATEEMA

Muotoilija tekee Sitowisessä 
projekteja yhteistyössä eri 
alojen asiantuntijoiden 

kanssa: mukana on maisema-ark-
kitehtejä, geoteknikoita, raken-
nusinsinöörejä ja sosiologeja, 
jotka luovat vuorovaikutusta ja 
viestintää eri käyttäjäryhmien ja 
kuntalaisten välille. 

"Vaikka muutamissa isoissa 
suunnittelu- ja konsulttitoimis-
tossa muotoilijoita onkin, heitä ei 
ole rekrytoitu tarpeeksi. Kaikkein 
tärkeintä olisi, että kansallisesti 
jokaisella kaupungilla olisi muotoi-
lujohtaja tai tilaajaorganisaatiossa 
muotoilija, jotta tarjouspyyntöihin 
osattaisiin sisällyttää jo suunni-
telman alkuvaiheessa loppukäyt-
täjänäkökulma ja heidän tiedosta-
mattomien toiveiden ja tarpeiden 
huomioiminen.”

Rikala muistuttaa, että Helsinki 
on nyt ensimmäinen kaupunki, 
johon on palkattu muotoilujohtaja 
Anne Stenroos. "Ja valitettavasti 
hänenkin virkansa on määräaikai-
nen."

Sitowise on mukana tuoreessa 
monialaisessa Tekes-hankkeessa, 
jossa mietitään uusia, paikallisia, 
nopeita ja suuren tiedonsiirtoka-
pasiteetin 5G-verkkoja ja niihin 
liittyviä uusia liiketoimintamalleja 
ja kaupunkisuunnitteluprosesse-
ja. Tavoitteena on keksiä, miten 

5G-verkkoja tulevaisuudessa 
voisi tilata, suunnitella ja rakentaa 
muun kaupungin suunnittelun ja 
rakentamisen yhteydessä.

Prosessi on uusi, sillä käytän-
tönä verkon pystyttämisessä on 
olemassa rakennettu ympäristö, jo-
hon tuodaan tarvittavat elementit. 
Nyt Sitowisen muotoilu-, virtuaa-
li- ja maisemasuunnitteluosastot 
miettivät, miten uudet teknologiat 
kytketään muuhun infrasuunnit-
teluun. 

"Tukipisteitä olisi mahdollista 
integroida kaivonkansiin, pyl-
väisiin tai vaikka bussipysäkin 
laseihin."

5G-pilottialue rakennetaan 
Aalto-yliopiston Espoon Karamal-
mille. Siellä 5G-verkon tukiasemat 
integroidaan valaisinpylväisiin, 
jotka valmistaa Exel Composites. 

"Muotoilijana mietin, minkälai-
sia muita palveluita 5G-verkkoon 
voidaan kytkeä. Minkä tyyppisiä 
erilaisia palveluita eri käyttä-
järyhmät tarvitsevat? Voisiko 
järjestelmään kytkeä esimerkiksi 
sähköautojen toiminnan, turis-
tien opastuksen, oman kotikadun 
turvallisuuteen liittyvät tekijät tai 
vaikka ympäristötaiteen."

Rikalan muihin projekteihin 
lukeutuu muun muassa Liikenne-
viraston digitaalinen tiesuunnitel-
ma, jota Rikala on palvelumuotoi-

lun keinoin mukana uudistamassa. 
Nykykäytännön mukainen 
tiesuunnitelma koostuu monesta 
eri vaiheesta, joista jokaisesta tu-
lostetaan A3-printtiraportti. 

"Suunnittelun, asukaskommen-
toinnin, tilaajan ja tienpitäjän 
kannalta olisi toivottavaa, että eri 
vaiheet olisivat käyttäjätarpeiden 
mukaan helpommin saavutettavis-
sa ja sitä kautta kommentoitavissa 
netissä."

Kysymys on siis tiedonvälityk-
sestä, Rikala sanoo. 

"Muotoilijat ovat mukana var-
mistamassa, että eri käyttäjäryh-
mät saavat heitä koskevan tiedon 
mahdollisimman sujuvasti." •

TUKIPISTEITÄ  
OLISI  

MAHDOLLISTA 
INTEGROIDA  
KAIVONKANSIIN, 
PYLVÄISIIN TAI 
VAIKKA BUSSIPY-
SÄKIN LASEIHIN.

Muotoilijan työ on 
kuunnella kuntalaista
Muotoilujohtaja Mikko Rikala työskentelee suunnittelu- ja konsultointiyritys Sitowisellä. Yli 
1000 henkeä työllistävä yritys suunnittelee mm. kaupunkikeskustoja ja infrapalveluita. 17 
vuotta alalla ollut Rikala on mukana useassa projektissa, kuten suunnittelemassa Tampereen 
ratikkaa, älykaupunkeja ja niiden 5G-verkkohankkeita sekä digitaalista tiesuunnitelmaa.

Lisäarvo:
"Muotoilijat ovat kaupun-
kilaisten puolestapuhujia. 

Muotoilijat takaavat, että ra-
kennetusta ympäristöstä tu-
lee riittävän laadukasta kau-
punkikuvallisesti, ja että se 
on kaikille toiminnallisesti 

käytettävissä."

Jokaisella kaupun-
gilla pitäisi olla muo-
toiluosaamista, jotta 
käyttäjän näkökulma 
osattaisiin huomioi-

da jo suunnittelun al-
kuvaiheessa, Mikko 

Rikala painottaa. 
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Lisäarvo:

TEEMATEEMA

"L ähtökohta on materiaalis-
sa, betonin työstämisessä", 
taiteilija Renata Jakowleff 

sanoo. 
"Olen taiteessani tehnyt pit-

kään työtä nimenomaan materi-
aali edellä. Sula lasi, kuten eräällä 
tavalla betonikin, on nestemäinen, 
plastinen aine, joka muokkautuu 
työstettäessä kokonaisvaltaisesti. 
Minua kiehtoo muodon syntymi-
nen materiaalin ehdoin."

Muotobetonista on pilottikohde 
työn alla, valmista isoa hanketta ei 
vielä ole.

Jakowleffin mukaan Muotobeto-
nin käyttökohteet ovat materiaalin 
myötä varsin laajat. Ensisijaisesti 
tuotetta suunnataankin raken-
nusalalle, jossa käyttöalueita on jo 
hyvin monia.

"Muotobetoni on käytettävissä 
paljon pienemmässäkin mittakaa-
vassa: huonekaluissa, sisustukses-
sa, laatoissa ja esineissä."

Jakowleff innostui betonista 
Ornamon järjestämässä Betonise-
minaarissa vuonna 2015. 

"Olin opiskellut muitakin keraa-
misia materiaaleja ja olin jo ennes-
tään kiinnostunut myös muotitusta 
vaativan, valettavan materiaalin 
käyttämisestä. Myös betonin este-
tiikka miellytti."

Betoni mahdollisti Jakowleffille 
mittakaavan, joka oli ollut lasin-
tekijälle täysin ulottumattomissa.

Teollinen betoni on materiaali-
teknisesti erittäin monipuolinen 
ja haastava materiaali, jossa riittää 
opittavaa, Jakowleff sanoo. 

"Olen kiinnostunut materiaalin 
käyttäytymisestä, sen 'tunnusta' 
käsissä. Teollisuuden näkökul-
masta tämä 'tuntu' on kemiaa sekä 
raekokoja ja suhdelukuja." 

Muotobetoni-menetelmä pohjaa 
materiaalin käyttäytymiseen valun 
aikana ennen massan kovettumista. 
Se on tarkka prosessi. Eri vaikutta-
jien opettelemisessa on Jakowlef-
fin mukaan riittänyt haastetta – ja 
riittää edelleen. 

"Ilman yhteistyökumppanien 
Parman ja Betoniviidakon asian-
tuntemusta Muotobetonin kehittä-
minen olisi ollut mahdotonta."

Toinen haaste on ollut opetella 
rakennusteollisuuden prosessien 
ja teknisten vaatimusten yksityis-
kohdat. 

Muotobetoni mahdollistaa beto-
nisten rakenteiden kolmiulotteisen 
kuvioinnin ja pienteksturoinnin 
monenlaisessa mittakaavassa. 
Muotobetonia voidaan käyttää 
työkaluna jopa yksittäisen seinä-
pinnan kuvioimiseen. Kuviointi voi 

olla uniikki taideteos tai Muotobe-
tonin tulevasta mallistosta valitta-
va, toistuva kuvio. 

Vastaanotto Muotobetonille on 
ollut kiinnostunutta. Erityisesti 
siitä on kiinnostunut betoniteolli-
suus, mutta myös rakennuttajat ja 
arkkitehdit ovat ilahtuneet uudesta 
vaihtoehdosta. 

"Muotobetonin uudenlainen 
visuaalinen kieli on jo sinällään 
kiinnostava. Menetelmän mahdol-
listama kuvioinnin helppo varioi-
minen sekä sen hyvä pinnanlaatu 
ovat saaneet kiitosta." •

BETONI 
MAHDOLLISTI 

JAKOWLEFFILLE 
MITTAKAAVAAN, 
JOKA OLI OLLUT 
LASINTEKIJÄLLE 
TÄYSIN ULOTTU-
MATTOMISSA.

Taiteilija taivuttaa betonin 
Lasitaiteilija Renata Jakowleff päätti kokeilla betonia Ornamon Betoniseminaarin 
innostamana. Hänen kehittämänsä Muotobetoni on keino rakentaa visuaalisesti 
monipuolisempaa, esteettisesti kestävämpää ja sitä kautta pitkäikäisempää ympäristöä.

"Muotobetoni tarjoaa 
suunnittelijoiden käyttöön 
uuden menetelmän luoda 

yksilöllisiä ratkaisuja, 
määritellä kohteen ilmettä 
ja identiteettiä sekä sitä 
kautta myös laajemmin 

kaupunkikuvaa.”

”Betoni on plastinen 
aine, joka muokkau-

tuu työstettäessä 
kokonaisvaltaisesti. 
Muoto syntyy mate-
riaalin ehdoin", ku-

vaa Renata  
Jakowleff. 
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Punainen tupa ja perunamaa 2.0
Punainen tupa ja perunamaa on perinteisesti mielletty suomalaisen asumisen unelmaksi ja 
idylliksi. Idyllissä on omaa rauhaa rakastava kiinteistön omistaja, jonka luontosuhde juurtuu 
omavaraistaloudessa maata viljellen ja varjellen. Lisääntynyt kaupungistuminen kuitenkin vetää 
ihmisiä yhä tiiviimmin yhteen. Tämän hetken kuumin kaupunkikehityksen trendi on urbaanin 
elinympäristön tekeminen viihtyisämmäksi. Unelmien on muokkauduttava uudestaan. 

Teksti: Anna Rikkinen

Taide voi tehdä  
mahdottomasta mahdollista
Suomessa on useita osaajia, joilla on 
kokemusta monivuotisista ja moni-
mutkaisista hankkeista taiteen integ-
roimiseksi rakennettuun ympäristöön. 
Esimerkkeinä suunnittelu- ja taidekon-
sultaatiota tekevät tamperelaiset Maija 
Kovari ja konsulttitoimisto Frei Zimmer, 
jonka toimitusjohtaja Tuula Lehtinen 
kertoo kokemuksistaan sivulla 20. 

Molempien toimijoiden työ on nimen-
omaan aiempien mahdottomuuksien 
mahdollistamista: taiteilijoiden ja muo-
toilijoiden mukanaoloa esimerkiksi väy-
lähankkeissa, sairaaloiden suunnittelus-
sa ja muissa ison mittakaavan töissä, 
joilla elinympäristöämme muokataan. 
Esimerkiksi Tampereen Rantatunneliin 
taidetta ei pitänyt alun perin tulla lain-
kaan. Taiteen ammattilaiskonsultin tar-
joaman ja ideoiman suunnitelman avulla 
tämä tehtiin mahdolliseksi. 

Uusin Rakennetun omaisuuden tila 
-raportti, ROTI 2017 peräänkuuluttaa 
alan rohkeaa uudistamista: ”Arkkiteh-
tuurin, insinöörisuunnittelun, muotoilun 
ja taiteen näkökulmien vahvistaminen 
yhdyskunta- ja kaupunkisuunnitte-
lun sekä rakentamisen prosesseissa 
parantaa elinympäristömme laatua ja 

palvelukykyä. Eri suunnittelualojen yh-
teistyön tuloksena voidaan löytää uusia 
ratkaisuja rakennettuun ympäristöön 
vaikuttavien muutosilmiöiden tuomiin 
haasteisiin ja mahdollisuuksiin.”

Vastuu on molemmilla  
osapuolilla
Kasvavissa kaupungeissa taide näh-
dään jo tällä hetkellä strategisena va-
lintana ja muotoilun menetelmien avulla 
on voitu vaikuttaa muun muassa tilojen 
käyttöön ja kestävyyteen. Rakennus-
alan tarjoamia työmahdollisuuksia ei 
kuitenkaan hyödynnetä alallamme vie-
lä riittävässä laajuudessa. Muotoilu- ja 
taidealan erityisosaaminen on olemas-
sa, mutta alan yritysten tuottavuus ja 
elinvoimaisuus on kiinni kyvystä tarjota 
rakennusalalle sopivia palveluita.

Rakentamiseen, kiinteistönhoitoon ja 
ympäristönhuoltoon avautuu vuoteen 
2030 mennessä vuosittain 7 500 uutta 
työpaikkaa, arvioi Rakennusteollisuus 
RT ry:n johtaja, ROTIn Koulutus- ja 
kehityspaneelin puheenjohtaja Jukka 
Pekkanen. 

Liikenneviraston ylijohtajan Rami 
Metsäpellon selkeä viesti puolestaan 
on, että väylärakentamisessa haetaan 
ennen kaikkea toimivaa liikenneympä-

ristöä ja kokonaissuunnitelmia, joissa 
taide voi olla osana. Jos muotoilu- ja 
taideala haluaa olla mukana näissä 
töissä, alalla itsellään on vastuu kehit-
tää ja tarjota palveluja. Mitä ovat ne 
palvelut ja osaaminen, joita taiteilija ja 
muotoilija voivat rakennushankkeissa 
tarjota?  

Rakennusalan on puolestaan hyvä 
pohtia mitä ovat ne uudet keinot, joilla 
rakennuksiin kertynyttä korjausvelkaa 
pienennetään. Rakennusteollisuutta ja 
-liikkeitä voivat hyödyttää esimerkik-
si muotobetonin kaltaiset innovaatiot, 
joista tässäkin lehdessä kerrotaan.  

Kaikilta alan toimijoilta tarvitaan nyt 
uskallusta astua uuteen, heittää ideoi-
ta ja nähdä mahdollisuuksia. Prosessit 
uudistuvat vain, jos työtiimien kokoon-
pano monipuolistuu. •

ROTI 2017
Maaliskuussa julkaistu 
asiantuntijaraportti Rakennetun 
omaisuuden tila ROTI 2017 nosti 
esiin luovien alojen potentiaalin 
rakennusprosessien uudistamisessa.  
Arkkitehtuurin, suunnittelun, taiteen ja 
muotoilun asiantuntijapaneeli oli mukana 
ensimmäistä kertaa ja koostui alaa 
monipuolisesti edustavista osaajista. 
Lisätietoa: ornamo.fi/roti 

TÄMÄN HETKEN KUU-
MIN KAUPUNKIKEHITYK-

SEN TRENDI ON URBAANIN 
ELIN YMPÄRISTÖN TEKEMI-
NEN VIIHTYISÄMMÄKSI.

Ornamo pitää esil-
lä ja edistää luovan 

suunnittelun mahdol-
lisuuksia rakennetun 

ympäristön kehittämi-
sessä. Showroomissa 
keskustellaan aihees-

ta 13.9.

Poimintoja syksyn ohjelmasta 2017 
Helsinki Design Week          7.−17.9. 
Showroom ja Habitare     13.−15.9. ja 13.9.–17.9.  
Enter & Encounter          24.3.−22.10.

habitare.fi  |  helsinkidesignweek.com  |  ornamo.fi  |  sio.fi  |  showroomfair.com  

 
 
13.9. Urbaani ympäristö tarvitsee luovaa suunnittelua 
Messukeskus, Showroom, Messuaukio 1, Helsinki 
– Keskustelua taiteesta, muotoilusta ja rakentamisesta 

 

14.9. Muotoilu       Bisnes Date 2017 
Maria 01, Lapinlahdenkatu 16, Helsinki 
– Nuorille muotoilijoille ja muotoilun start-up bisneksestä  

kiinnostuneille suunnattu tapahtuma kutsuu tulevaisuuden  

tekijät verkostoitumaan.

12.9.–17.10. Enter & Encounter – Curator Talks series 
Designmuseo, Korkeavuorenkatu 23, Helsinki 
– Miten muotoilu haastaa nykyhetken ja muokkaa tulevaisuutta?  

Näyttelyn kuusi kuraattoria luotsaavat keskustelua ja  

kutsuvat mukaan kiinnostavia vieraita.  

 
4.10. Taiteiliijat O: Keskustelua taiteesta, taidosta ja  
taiteilijan identiteetistä 
Designmuseo, Korkeavuorenkatu 23, Helsinki 
 

11.10. Design & Tech 
Designmuseo, Korkeavuorenkatu 23, Helsinki 
– Miten muotoilu ja teknologia kohtaavat?  
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13.–15.9. Ornamo ja SIO Showroomissa 
Messukeskus, Messuaukio 1, Helsinki 
– Ornamon ja SIOn osastolla 4c30 on mukana Ornamon  

lakimiehen maksuton sopimusklinikka sekä Aalto-yliopiston  

sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun opiskelijoiden protoja.

16.–17.9. Lasten viikonloppu  
Muotoilun Skidiakatemia -työpajat 
Kattilahalli, Sörnäisten rantatie 22, Helsinki 
– Lapset työskentelevät yhdessä ammattimuotoilijoiden kanssa  

ideoiden, leikkien ja uudenlaisia suunnitteluratkaisuja keksien.
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TOIMIALATUTKIMUS

Usko tulevaan jatkuu 
muotoilualalla vahvana
Muotoilualan liikevaihto jatkaa noususuunnassa. 61 prosenttia Ornamon vuoden 2017 
suhdannekyselyihin osallistuneista yrittäjistä kertoi kesäkuussa, että liikevaihto kasvoi 
edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Liikevaihdon pienenemisestä ilmoitti vain 
viisi prosenttia vastaajista. Kehityksen suunta on selkeä, sillä viime vuonna liikevaihdon 
supistumisesta kertoneita oli lähes neljännes yrityksistä. 
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K annattavuuden paranemi-
sesta ilmoitti 40 prosenttia ja 
heikkenemisestä 11 prosent-

tia yrityksistä, joten kannattavuu-
den kehitystä kuvaava saldoluku oli 
plus 29 prosenttia. Tämä osoittaa 
keskimääräisen kannattavuuden 
kohentuneen. Toteutunut kehitys 
on tulosta siitä, että liikevaihto on 
noussut toimialaryhmässä kuluneen 
vuoden aikana nopeammin kuin 
tuotantokustan nukset.

Alan yritysten optimismi näkyy 
suhdanneodotuksissa, sillä vuoden 
2017 kyselyihin vastanneista yrittä-
jistä peräti joka toinen uskoo yleisten 
kysyntä- ja suhdannenäkymien 
kohenevan seuraavan vuoden aikana 

(Kuvio 1). Luottamus tulevaisuuteen 
vahvistuu muotoilualoilla edelleen, 
kun yleisiä kysyntä- ja suhdannenä-
kymiä tarkastellaan kolmen vuoden 
aikaperspektiivillä. 

Piilevää kasvuhalukkuutta
Luottamus tulevaisuuteen näkyy 
muotoilualan yritysten kasvuhaluk-
kuudessa. Voimakkaasti kasvuhakui-
sia yrityksiä oli vuoden 2017 kyse-
lyssä enemmän kuin joka kymmenes 
vastanneista, mutta mahdollisuuk-
sien mukaan kasvavia yrityksiä 
oli kyselyihin vastanneista yli 60 
prosenttia. Jälkimmäisten osuus oli 
suurempi kuin koko pk-yrityskentäs-
sä keskimäärin.

Yrittäjyyden  
edistämistoimen piteet  
kosmeettisia
Yrittäjien verotusta on kevennet-
ty vuonna 2017 voimaan tulleella 
viiden prosentin ylimääräisellä yrit-
täjävähennyksellä. Ornamon kyselyt 
kuitenkin osoittavat, että viiden 
prosentin yrittäjävähennyksellä 
on muotoilualalla melko rajallinen 
merkitys. Vain noin joka kymme-
nes totesi, että yrittäjävähennys 
parantaa sanottavasti yrityksen 
toimintaedellytyksiä. Myöskään 
siirtymisellä maksuperusteiseen 
arvonlisäveron tilitykseen ei ole ol-
lut alalla vastaajien mukaan suurta 
merkitystä. •

Ornamon muotoilualan 
suhdannekyselyt suoritettiin 
kesällä 2017. Kyselyihin vas-
tasi määräaikaan mennessä 
140 alan yritystä. Ornamon 
kyselyjen lisäksi Suomen 
Yrittäjien jäsenyrityksiltä 
tiedusteltiin muotoilun käytön 
merkityksestä liiketoimin-
nassa. Kyselyissä muotoilun 
määritelmää laajennettiin 
tarkastelemalla palvelumuo-
toilun sektoria aiempaa laa-
jemmin, perinteisen fyysisten 
tuotteiden ja tilan muotoilun ohella. 

Selvityksen laati Ornamon toimeksiannosta Pekka Lith, 
joka toimii tutkijana omistamassaan yrityksessä Lith 
Consulting Group. 

ornamo.fi/toimialatutkimus2017

YTIMESSÄ

Tuula Lehtinen  
Kirjoittaja on taiteilija ja Frei Zimmer -konsulttitoimiston toimitusjohtaja, ja työskennellyt 
professorina Bergenin National Academy of Artsissa 2007–2010.

Taiteilija ja tasa-arvoinen  
tiimityöskentely 

”
…Taiteilijoista yritetään 
kovasti vääntää rakennus-
prosessiin sopivaa konsulttia, 
mutta tätä kehitystä pitäisi 
vastustaa jyrkästi…”

Lainaus Facebook-keskustelusta 
kertoo niistä asenteista, joita taiteilija-
kunnalla saattaa vieläkin olla koskien 
taiteilijan roolia rakennushankkeissa. 
Merkittävä taiteilija voi olla päätähti, 
kun jo teoksen tilausvaiheessa ollaan 
tietoisia siitä mitä on tulossa ja roolit 
on jaettu sen mukaan. Konsultti toimii 
rakennusmaailman pelisäännöillä.

Sana konsultti saattaa kuulostaa 
taiteilijan korvaan taiteen valjas-
tamiselta kaupallisten päämäärien 
tavoittamiseksi. Rakennussuunnit-
telun konsulttiryhmät ovat kuitenkin 
yksinkertaisesti vain joukko ihmisiä, 
jotka ovat omien alojensa kovatasoisia 
asiantuntijoita. Mikä sen upeampaa 
kuin ryhmän tasavertaisena jäsene-
nä ideoida suuria teoksia niin, että 
mukana on osaavia arkkitehteja ja 
insinöörejä? 

Taiteella on nyt mahdollisuus olla 
mukana hankkeissa entistä laajem-
min ja syvällisemmin, ja työtehtäviä 
riittää muillekin kuin galleriamaa-

SANA KON-
SULTTI SAAT-

TAA KUULOSTAA  
TAITEILIJAN KOR-
VAAN TAITEEN 
VALJASTAMISELTA 
KAUPALLISTEN 
PÄÄMÄÄRIEN  
TAVOITTAMISEKSI.

ilman huipulla esiintyville tekijöil-
le. Eikä ehkä ole itsestään selvää, 
että kaikki taiteilijat ehdottomasti 
pyrkivät sille samalle huipulle, jolle 
on jo ennestään tungosta. Ammatti-
kuvan laajenemisen ja rikastumisen 
myötä yhä useammilla taiteilijoilla on 
mahdollisuus löytää paikkansa osana 
yhteiskuntaa.

Taiteen imagoarvo ollaan oivallet-
tu monissa rakennushankkeissa. On 
kuitenkin tapahduttava paljon ennen 
kuin taidetta tilataan suunnitelmiin 

luontevasti ilman korkeammalla 
taholla tehtyjä päätöksiä. Siihen asti 
moni hanke on kiinni siitä, kuinka 
hyvin me taiteilijat ja koordinaattorit 
pystymme vakuuttamaan tilaajatahon 
taiteen mukanaan tuomasta hyödystä. 

Hankkeisiin mukaan pääseminen 
vaatii rakennusmaailman tilanteiden 
tarkkaa seuraamista ja sitkeää yhtey-
denpitoa suunnittelijoihin ja päättä-
jiin kaikilla mahdollisilla keinoilla. 
Myös hyvää onnea tarvitaan. Ovi voi 
aueta yllättäen, jos tilaajapuolelta löy-
tyy taiteesta kiinnostuneita päätös-
valtaisia henkilöitä.

Taiteilijan työkentän laajeneminen 
rakennusmaailman suuntaan luo uu-
sia työtilaisuuksia kaikille niille, joita 
tämäntapainen tiivis yhteistyö kiin-
nostaa, ja joita työhön liittyvät vastuut 
ja velvollisuudet eivät pelota. Tällä 
hetkellä monet taiteilijat ja muotoili-
jat ovat ymmärtäneet rakennusmaa-
ilman toimeentulolle ja näkyvyydelle 
tarjoamat mahdollisuudet. Koitetaan 
yhdessä pitää nyt avoinna oleva ovi 
auki niin, että mahdollisimman moni 
pääsee mukaan rakentamaan esteetti-
sesti ja eettisesti korkeatasoisempaa 
ympäristöä. •
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ORNAMO OPASTAA ORNAMO OPASTAA

Y
hteistyösopimus on 
tärkeä työkalu eten-
kin tilanteissa, joissa 
yhteistyö syntyy tietyn 
tuotteen tai projektin 

ympärille, ja yhteinen yritys tuntuu 
liian raskaalta menettelyltä yhteis-
työn järjestämiseksi. 

Yhteistyösopimus on monipuolinen 
työkalu, sillä muotoilija voi laatia yh-
teistyösopimuksen niin asiakkaansa, 
toimittajansa kuin yhteistyökumppa-
ninsa kanssa. 

Varsinainen yhteistyösopimus 
koostuu sopimusehdoista. Sopimus-
ehdot ja niiden sisältö vaihtelevat, 
mutta hyvästä sopimuksesta ilmenee 
aina 

• kuka tekee
• mitä tekee
• milloin tekee
• miten tekee
• millaista vastinetta vastaan 
• kenen vastuulla tekeminen on. 

Sopimuksen tehtävänä on siis 
hahmottaa osapuolten oikeudet ja 
velvollisuudet. Sopimuksen laadinnan 
voikin aloittaa esimerkiksi luomal-
la taulukon, johon kirjataan kunkin 
osapuolen oikeudet ja velvollisuudet 
mahdollisimman yksityiskohtaisesti 
ja konkreettisesti. 

Sopimukset ovat myös osa osa-
puolten välistä kommunikointia. 
Viimeistään sopimusta laadittaessa 
täytyy käydä läpi se, mistä yhteis-

Kuvaa yhteistyöprosessi  
vaihe vaiheelta 
Yhteistyöprosessia ei usein määritel-
lä sopimukseen tarpeeksi tarkasti tai 
välttämättä ollenkaan. Se on kuiten-
kin erittäin tärkeä kuvata. Sopimuk-
sentekovaiheessa tulisi viimeistään 
sopia siitä, miten yhteistyö käytän-
nössä toteutetaan. Näin ollen yhteis-
työprosessin kuvaaminen pakottaa 
osapuolet käymään läpi yhteistyön 
eri vaiheet. Samalla osapuolten 
tavoitteet ja tarkoitus täsmentyvät. 
Osapuolet saattavat tässä vaiheessa 
myös havaita mahdollisia riskejä tai 
mahdollisuuksia, joita ei ole ennen 
havaittu, ja jotka olisi tavalla tai 
toisella järkevä huomioida sopimuk-
sessa.

Pidä omistusoikeudet ja  
taloudelliset edut erillään 
Yhteistyösopimuksella pyritään myös 
selventämään sitä, millaisia oikeuksia 
sopimuksen osapuolilla on. Yksin-
kertaisimmillaan sopimuksen toinen 
osapuoli saa palkkion ja toinen työn 
suorituksen. 

Tiiviissä yhteistyötilanteissa osa-
puolten oikeudet ja taloudelliset edut 
voivat olla niin toisiinsa kietoutu-
neita, että taloudellisen edun jakau-
tuminen vaatii tarkempaa määritte-

lyä. Tällöin yhteistyösopimuksella 
voidaan selventää, mitä kustannuksia 
saadulla tuotolla katetaan ja millaisin 
perustein jäljelle jäävä osuus jaetaan 
osapuolten kesken. •

Muotoilijan ammattikuva monipuolistuu ja muuttuu. Yhä useampi 
muotoilija järjestää työnsä yhteistyössä eri tahojen kanssa. 
Ornamon julkaisema Muotoilijan yhteistyösopimus opas kokoaa 
yksiin kansiin tyypillisimmät sopimusehdot ja yhteistyön muodot. 

Teksti: Iiris Adenius  

Kuvat: Kuvitellen Oy

on rahanarvoinen työkalu
Huolella tehty yhteistyösopimus

ODOTUKSET 
TULEE OSATA 

MUOTOILLA  
SOPIMUKSEN  
MUOTOON.

Lataa opas:  
ornamo.fi/yhteistyosopimusopas
Sopimustekstin laadinnassa jäsenet 
voivat myös konsultoida Ornamon 
lakimiestä Iiris Adeniusta maanantaisin 
ja torstaisin, p. 043 2112 723. 

työssä on olennaisimmilta osin kyse, 
ja millaisia odotuksia osapuolilla on 
yhteistyötä kohtaan. Odotukset tulee 
osata muotoilla sopimuksen muotoon. 
Tämä tarkoittaa odotusten muotoile-
mista oikeuksien ja velvollisuuksien 
muotoon.
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ORNAMOLAINEN

Inspiraatiota sisutusarkkitehtuurista, 
kädentaidoista ja taiteesta 

”P uusepäksi opiskelu oli 
välivaihe lukion ja armei-
jan jälkeen. Muotoilijaksi 

valmistunut kaverini suositteli, että 
puusepän taidoista on hyötyä, jos 
myöhemmin hakee jollekin muotoilu-
alalle. 

Sisustusarkkitehtuurin opinnoissa 
puusepän taustasta on ollut paljonkin 

hyötyä, esimerkiksi pienoismallien ja 
prototyyppien valmistuksessa. Olen 
myös oppinut hyvin reunaehtoja sille, 
mitä on oikeasti mahdollista rakentaa. 
Välillä se on tosin rajoittanutkin ja 
olen joutunut opettelemaan puusepän 
tavoista myös pois. 

Olen huomannut, että varmaan kin 
juuri puusepän opinnoista joh tuen, 
olen saanut kalustesuunnittelusta 
jo tarpeekseni. Minua on alkanut 
kiinnostaa enemmän arkkitehtuuri, 
asuminen ja kaupunkisuunnitte-
lu. Näihin kaikkiin asioihin haluan 
kuitenkin olla vaikuttamassa nimen-
omaan sisustusarkkitehtina. 

Valmistuin keväällä taiteen kandi-
daatiksi ja aloitin syksyllä maisterin 
opinnot. Kandidaatin tutkielmani 
käsitteli sisustusarkkitehtonisia rat-
kaisuja tilapäiseen yhteisasumiseen. 

Olen ollut koko opiskeluajan 
aktiivinen opiskelijatoiminnassa 
ja näen opiskelijavaikuttamisen 
tärkeänä. Olen toiminut TOKYO 
ry:n hallituksessa ja tutor-opiskeli-
jana, tällä hetkellä vaikutan AYY:n 
kampus jaostossa. SIOn hallituk-
sen opiskelija jäsenenä olen saa-
nut tuotua myös SIOn toimintaan 
opiskelija näkökulmaa. SIOlla on 
alalla tärkeä rooli, ja se on myös 
opiskelijoille helppo linkki selvittää 
asioita, joita työ elämässä tarvitsee 
oikeasti tietää. 

Ornamoon liityin alun perin sopi-
mus- ja lakiavun takia. Lisäksi arvos-
tan Ornamon järjestämiä tapahtumia, 
joissa tutustuu jo työelämässä oleviin 
alan ihmisiin. ” •

Teksti: Saara Argillander 

Lakimiehen palvelut, koulutukset ja 
jäsenneuvonta. Hyödynnä Ornamon 
tarjoamat lukuisat palvelut ja rahan-
arvoiset edut!

ORNAMO PALVELEE

Markus Holste opiskeli luki-
on jälkeen puusepäksi, mutta 
tiesi aina, että haluaa tehdä 
jotain taiteellista. Sisustus-
arkkitehtuurin opintojen myö-
tä Holste on innostunut siitä, 
että taiteellisuutta voi näyttää 
muutenkin kuin suoraan tai-
detta tekemällä. 

Opiskelija,  
hyödynnä Ornamon 
jäsenpalvelut!

Lakipalvelut   
Voit kääntyä Ornamon lakimie-
hen puoleen, kun kaipaat neuvoja 
esimerkiksi aineettomiin oikeuk-
siin tai sopimuskysymyksiin liit-
tyen. Lakimies vastaa Ornamon 
jäsenten kyselyihin maanantaisin 
ja torstaisin klo 9–17, p. 043 2112 
723. Palvelu on maksuton. Sähkö-
posti: iiris.adenius@ornamo.fi.

Muistathan hyödyntää Orna-
mon sopimusmallit! Löydät sopi-
musmalleja ja ohjeistuksia säh-
köisistä jäsenpalveluista.  
ornamo.fi/sopimukset 

Kouluttaudu ja  
pysy ajan tasalla 
Ilmaisissa jäsenkoulutuksissam-
me lisäät ammatillista osaamis-
tasi. Koulutuksia järjestetään 
mm. työsuhde-, yrittäjyys-, ja te-
kijänoikeusasioista, rahoitukses-
ta, hinnoittelusta, hankinnoista ja 
markkinoinnista. Verkostoitumis-
tilaisuuksissamme, esimerkiksi 
juhlissa ja vierailuissa alan yri-
tyksiin, saat tilaisuuden tutustua 
muihin alan osaajiin ja luot kon-
takteja työelämään
ornamo.fi/koulutukset

Näkyvyyttä  
ammattilaisten  
joukossa
Voit luoda ilmaiseksi oman port-
foliosi Finnishdesigners.fi  
-sivustolle. Opiskelijajäsenenä 
voit osallistua klassikkotapah-
tumaamme Ornamon Design 
Jouluun. 

Asiantuntijat  
apunasi
Ornamon asiantuntijoilta saat 
työsuhteisiin ja yrittäjyyteen liitty-
vää neuvontaa. Saat myös tietoa 
avoimista työpaikoista, palkoista 
ja rahoituksen hakemisesta. 

Alan pelisääntöihin  
vaikuttamassa 
Ornamo seuraa alaa ja edistää 
muotoilun ammattimaisia käytän-
töjä sekä muotoilun näkymistä ja 
vaikuttavuutta yhteiskunnassa. 
Vuosittaisten tutkimusten avulla 
kartoitamme työelämän trendit ja 
näytämme, miten palkat kehit-
tyvät. 

Sähköiset jäsen- 
palvelut hyötykäyttöön 
Ornamon jäsenpalvelusivuilta löy-
tyy koottua tietoa työelämän ja 
yrittäjyyden kysymyksistä: palk-
katasosta, hinnoitteluista, ylitöistä 
ja freelancerin työn erityiskysy-
myksistä. 

Kuka?
Markus Holste
Puuartesaani 

Product and Spatial Design 
-maisteriopiskelija  
Aalto-yliopistossa 
SIOn hallituksen  
opiskelijajäsen
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Oletko valmistumisen kynnyk-
sellä tai työurasi alussa? Oletko 
päässyt opiskelemaan unelmiesi 
ammattiin, mutta etsit vielä 
paikkaasi työelämässä?

Opiskelujen aikana ja työuran 
alkuvaiheilla etsitään omaa tietä: 
mennäkö toisen palvelukseen 
vai ryhtyäkö yrittäjäksi? Liittyi-
sikö osuuskuntaan, rahoittaisiko 
toimintaansa osa-aikatyöllä vai 
hakisiko apurahaa?

Ornamosta muotoilun opis-
kelija saa uraneuvontaa sekä 
tukea ja neuvoja työnhaussa. 
Ornamo tarjoaa tietoa yrittäjyy-
destä, palkoista sekä rahoitus-
mahdollisuuksista.

Opiskelijatoiminta  
käynnistyi
Ornamossa opiskelijat pää-
sevät myös vaikuttamaan. 
Tänä keväänä käynnistyneen 
opiskelijatoiminnan myötä 
opiskelijoiden ääni on Ornamon 
toiminnassa entistä paremmin 
kuuluvilla. Ornamoon on valittu 
yhteyshenkilö jokaisesta muo-
toilun koulutusta tarjoavasta 
korkeakoulusta. Yhteyshenkilöt 
toimivat linkkinä Ornamon ja 
korkeakoulujen sekä opiskelijoi-
den välillä. Kysyttävää opiske-
lijatoiminnasta? Ota yhteyttä 
opiskelijatoiminnan koordinaat-
toriin Saara Argillanderiin:  
saara.argillander@ornamo.fi

Ornamossa 
opiskelijat  
pääsevät  
vaikuttamaan  
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KATUTAIDE KATUTAIDE

katutaide
Ammattina

Värit ja muodot ovat valtaamassa Suomen kaupunkien betonipinnat, kun 
kansalaiset ja myös kuntapäättäjät ovat ihastuneet katutaiteeseen. Ornamolaisille 
buumi tarjoaa uuden mahdollisuuden ilmaista itseään ja ansaita rahaa.

Teksti: Minna Kontkanen  

Kuvat: Susanna Kekkonen, Margarita Rosselló Ramón

tää kaupunkiympäristön visuaali-
suudesta. Kaupungeissa kuvasto on 
usein kaupallista, mutta katutaide on 
matalan kynnyksen tapa muokata jul-
kista ympäristöä toiseen suuntaan”, 
Multanen perustelee alalle hankkiu-
tumistaan.

Tällä hetkellä hän saa puolet ansi-
oistaan katutaideprojekteista.

Katutaiteen kulta-aika
Suomen suurissa ja vähän pienem-
missäkin kaupungeissa talojen ulko-
seiniin tilaustyönä tehdyt maalaukset 

eli muraalit ovat nousseet suureen 
suosioon. Street Art Vantaa -kollek-
tiivin perustajajäsen Jesse Pasanen 
luettelee syitä, jotka johtivat tämän 
hetken buumiin.

”Katutaiteen tekijöistä monilla on 
graffititausta, joten graffitien nollato-
leranssikampanjoiden loppuminen 
vahvisti katutaidetta.”

Suomen tunnetuin ja tiukin graffi-
tien vastainen kampanja Stop töhryil-
le! oli Helsingin kaupunkikuvapo-
litiikkaa vuonna 1998–2008, mutta 
kampanja vaikutti asenneilmapiiriin 

muuallakin Suomessa. Niin kävi myös 
naapurissa Vantaalla, vaikka siellä ei 
ollut graffitikieltoa.

Nyt Vantaata voi kutsua Suomen 
graffiti- ja katutaidepääkaupungik-
si: kaupungin taidemuseo Artsi on 
erikoistunut muun muassa näihin 
taidemuotoihin. Seinähullu Vantaa 
-hanke tuottaa tänä ja ensi vuonna 
katutaideteoksia useaan vantaalais-
lähiöön ammattilaisten ja paikallis-
asukkaiden yhteistyönä.

Amatööriyhteisöjen ohjaajiksi 
kaivataan ammattilaisia – katutai-

Sörnäisten metroaseman aukio 
Helsingissä sai tämän vuoden 
kesäkuussa väriä pintaan, kun 

joukko ammattilaisia ja vapaaehtoi-
sia maalasi betonikiveykseen Laura 
Lehtisen teoksen Kemut meren 
äärellä.

Nyt aukio hehkuu heleänvärisiä 
aalto- ja köynnöskuvioita ja abstrakti-
oita. Maalaus valittiin netin yleisöää-
nestyksellä kolmesta luonnoksesta, 
joiden tekijät kuratoi helmikuussa 
2017 rekisteröity Helsinki Urban 
Art ry. Siihen kuuluu yhteisötaiteen, 

kaupunkiaktivismin ja visuaalisten 
taiteiden ammattilaisia.

Yhdistyksen jäsen, sisustusarkki-
tehti SIO Sara Multanen sekä maa-
lasi aukiota itse että ohjasi vapaaeh-
toisia maalareita.

”Minua kiinnosti, kuka saa päät-

Katutaide, julkinen taide, graffiti?

Katutaide on visuaalisen ilmaisun laaja kattotermi, jonka alle lasketaan 
ulkoseinien taideteokset eli muraalit, mutta myös esimerkiksi tarroilla ja 
sabluunoilla toteutetut teokset julkisilla paikoilla. Se on nopeatempoisempaa 
ja vapaamuotoisempaa kuin ulkotiloissa niin ikään näkyvä julkinen taide (esim. 
merkkihenkilöiden patsaat). Graffiti on tiukemmin rajattu ilmaisulaji: se tehdään 
aina spraymaalilla ja esittää usein tekijänsä nimimerkkiä.

Lisätietoja: g-rex.fi, helsinkiurbanart.com, streetartvantaa.com
Suomen katutaiteesta yleisesti: katutaide.com 
Upea-katutaidefestivaali: upeart.com 
Mimmit peinttaa -yhteisö: mimmit.net

Sara Multasen katu-
taideura alkoi vuonna 
2011 Multicoloured 
Dreams -ryhmässä, 

joka alun perin maalasi 
rakennustyömaa-aitoja 
vapaaehtoispohjalta. 
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Löydä oikeat tuotteet ja ratkaisut
Rakennusfakta.fi on Pohjoismaiden suurin tuote- ja materiaalisivusto.

Yhdistämme käyttäjälle tuotteet ja materiaalit sekä esittelemme valmiit ratkaisut 
referenssikohteissa.

Rakennusfakta.fi on työkalu hankkijoille ja suunnittelijoille.
Tutustu heti osoitteessa www.rakennusfakta.fi

• Suomessa 40.000 käyttäjää/kk
• 3250 yritystä

• Yli 4700 tuotetta
• Yli 17 000 tuotelinkkiä

• Yli 500 CAD Kuvaa
• Yli 1800 BIM objektia

KATUTAIDE

deyhteisöihin erityisesti visuaalisen 
taiteen ja suunnittelun ammattilaisia.

Useassa katutaideorganisaatiossa 
vaikuttava Sara Multanen onkin sitä 
mieltä, että katutaidetta on helpompi 
tehdä yhteisön jäsenenä kuin yksin: 
organisaatio tuo toimintaan pysyvyyt-
tä ja uskottavuutta, ja yhteistyö viran-
omaisten kanssa helpottuu.

Sisustusarkkitehdin  
taidoista hyötyä
”Isojen katutaideteosten työmäärästä 
90 prosenttia on suunnittelua”, Sara 
Multanen kiteyttää.

Esimerkiksi Sörnäisten metroaukio 
on noin 400 neliömetrin kokoinen. 
Niin suuri katumaalaus vaati tarkat 
ennakkosuunnitelmat, jotta kokonai-
suuden pystyi hahmottamaan myös 
yksityiskohtia tehdessä.

Teossuunnittelussa Multanen 
hyödyntää sisustusarkkitehdin 
ammattitaitoon liittyvää ohjelmisto-
osaamista. Maalausten kuviot hän 
suunnittelee yleensä Illustratorilla. 
Autocadilla voi laskea, kuinka paljon 
maalia teokseen kuluu. Joskus myös 
3D-mallinnoksesta on hyötyä.

Varsinaisen teossuunnittelun 
lisäksi aikaa vievät lupaprosessit, 
materiaalihankinnat ja laitevuokrien 
kilpailutukset: suuri muraali vaatii, 

että tekijä maalaa yläosan henkilönos-
timen lavalla.

”En tee katutaideprojekteja ilmai-
seksi”, Multanen toteaa.

Ei vain maalauksia
Turussa vaikuttava kuvataiteilija ja 
taidepedagogi Margarita Rosselló 
Ramón on tehnyt pienimuotoisem-
paa, materiaalilähtöisempää katu-
taidetta. Vuonna 2016 hän asensi 
asfalttitarrasta leikkaamiaan askel-
merkkejä katuun Espoon Tapiolassa 
ympäristötaidetapahtumassa, jonka 
paikallinen taiteilijaseura järjesti. Tai-
teilijat saivat teoksista palkkiot. Tänä 
vuonna Rosselló Ramón oli mukana 
Knit ’n’ Tag Turku -tapahtumassa, jos-
sa Aurajoen puiden rungot peitettiin 
neulegraffiteilla. 

Katutaiteen valtavirtaan hän sukel-
si maalatessaan sähkökaappeja Turun 
Port Arthurin kaupunginosassa.

”On älytöntä käyttää rahaa sähkö-
kaapin pitämiseen harmaana, kun 
samalla summalla siihen saa taidetta”, 
Aalto-yliopistosta valmistunut taiteen 
maisteri Rosselló Ramón sanoo. Toive 
taiteesta elää myös kaupunkilaisissa. 
Suomen Taiteilijaseuran viimesyksyi-
sen tutkimuksen mukaan suomalai-
sista 68 prosenttia toivoo kotikaupun-
kiinsa katutaidetta. •

Rovaniemi, Vaasa, Joensuu, 
Kemi, Turku, Kotka ja kahdek-
san muuta paikkakuntaa: syys-
kuussa toista kertaa järjestettävä 
Upea-kaupunkitaidefestivaali tuo 
muraaleja seinille ympäri Suomen. 
Upea17-tapahtuman taiteilijat ovat 
enimmäkseen ulkomailta, muun 
muassa Hongkongista, Saksasta, 
Hollannista, Etelä-Afrikasta, 
Espanjasta ja Belgiasta.

Suurin muraali syntyy vilja-
siilon kylkeen Hämeenlinnaan, 
tekijänään australialainen Guido 
Van Helten, joka maalasi 2016 
fotorealistisen lapsen kerrostalon 
päätyyn Helsingin Vallilaan. Siilon 
maalauksesta tulee Pohjoismaiden 
korkein, 50-metrinen. 

Alalle mahtuu lisää myös suo-
malaisia. Niin Upea-festivaali kuin 
Helsinki Urban Art etsivät sivuillaan 
lisää tekijöitä.

Lisätietoa:  
katutaide.com, g-rex.fi, 
helsinkiurbanart.com,  
streetartvantaa.com

Maailmalta  
ympäri Suomea

Suomen ilmasto estää 
ympärivuotisen ulkona 
maalaamisen, kylmänä 
vuodenaikana moni ka-
tutaiteen ammattilainen 

tekee muita töitä. 
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ORNAMOLAINEN ORNAMOLAINEN

Uusi ornamolainen

Suomalaisen muotoilun ja arkki-
tehtuurin kertomus kiertää Eurooppaa

KONEella työskentelevällä Gusey-
novalla on monipuolinen tausta: 
hän on valmistunut Moskovan 
teknillisestä yliopistosta Indust-
rial management -koulutusoh-
jelmasta sekä Aalto-yliopiston 
ja Shanghain Tongji-yliopiston 
International Design Business 
Management -maisteriohjelmista. 
Ennen KONEtta Guseynova on 
työskennellyt työntekijävetoisten 
innovaatioiden konsulttina ja teh-
nyt palvelu muotoiluprojekteja.

1. Millaisten asioiden parissa 
työskentelet KONEen 
palvelumuotoilijana?
Työpäiväni koostuvat sisäisten 
sidosryhmien kanssa pidettävistä 
työpajoista, eri puolilla maailmaa 
olevien asiakkaiden haastatteluis-
ta, ideoinnista ja prototyyppien 
luomisesta. Työni tavoitteena on 
luoda KONEen asiakkaille ja työn-
tekijöille kokonaisvaltainen palve-
lukokemus. Tehtävänäni on lisäksi 

tuoda KONEen sisälle palvelu-
muotoiluosaamista, joten järjestän 
myös eri osastoillemme koulutusta 
muotoilun menetelmistä.   

2. Mikä sinua 
erityisesti kiinnostaa 
palvelumuotoilussa?
Palvelumuotoilu on yksinkertais-
ten ratkaisujen luomista monimut-
kaisiin ongelmiin. Nautin siitä, että 
voin osallistaa ihmisiä eri aloilta ja 
sovittaa heidän osaamisensa niin, 
että saadaan luotua mahdollisim-
man hyvä asiakaskokemus.

3. Miksi liityit Ornamoon ja 
mitä odotat jäsenyydeltä? 
Ornamo on monialainen sa-
manhenkisten ihmisten yhteisö. 
Ornamon kautta haluaisin oppia 
tuntemaan alan ihmisiä ja raken-
taa laajan verkoston sekä jakaa 
erilaisia toimintatapoja. •

Teksti: Saara Argillander

Echoes aloitti kiertueensa tammi-
kuussa Varsovassa ja jatkoi sieltä 
Bratislavaan ja Budapestiin. Loka-
kuussa näyttely nähdään Prahassa 
ja marraskuusta vuoden 2018 tam-
mikuuhun saakka Berliinissä.

Näyttelyn paikaksi on valittu 
maita, joissa suomalaisen muo-
toilun ja arkkitehtuurin hienoa 
tarinaa ei vielä tarpeeksi tunneta, 
kertoo näyttelyn ideoinut muotoi-
lija Laura Isoniemi. 

Näyttelyssä nähdään esimerk-
kejä suomalaisen muotoilun ja 
arkkitehtuurin merkkiteoksis-
ta sekä vähemmän tunnetuista, 
mutta paljon käytetyistä helmistä. 
Kahdeksaan teema-alueeseen jaet-
tu näyttely esittelee muotoilun ja 
arkkitehtuurin roolia suomalaisen 
yhteiskunnan luojana muun muas-
sa hiljaisuuden, yhteisöllisyyden ja 
tasa-arvon näkökulmista. 

– Teemat ovat tehneet ymmär-
rettäväksi suomalaisen muotoilun 
ja arkkitehtuurin isoa merkitystä 
Suomen kasvussa uskottavaksi 
kansakunnaksi, kertoo Isoniemi 
näyttelykiertueen aikana saamas-
taan palautteesta. 

Tasa-arvoteemaan liittyen Iso-
niemi nostaa esille Maria Kuikan 
suunnitteleman naulakon ja Kurt 

Hvitsjön koulutuolin. Molemmat 
ovat laajasti käytössä päiväkodeis-
sa ja kouluissa – useimmat suo-
malaiset ovat siis käyttäneet niitä, 
mutta harva tietää suunnittelijaa. 

– Muotoilun rooli tasa-arvon 
luojana herätti kiinnostusta ja kes-
kustelua etenkin Varsovassa, jossa 
teema oli paljon esillä, Isoniemi 
kertoo. 

Näyttelyn kuraattoritiimissä 
ovat mukana Laura Isoniemi, 
arkkitehti ja Oulun yliopiston ark-
kitehtuurin tiedekunnan professo-
ri Rainer Mahlamäki, Aalto-
yliopiston muotoilun ja kulttuurin 
professori Pekka Korvenmaa, 
tekstiilitaiteilija Maria Härkä-
pää ja muotoilija, sisustusarkki-
tehti Elina Aalto. 

Näyttelyssä on esillä töitä useil-
ta ornamolaisilta muotoilijoilta eri 
vuosikymmeniltä, mm. Antti Oli-
nilta, Kirsti Taiviolalta, Mari 
Isopahkalalta, Karin Widnäsil-
tä, Jouko Kärkkäiseltä, Merita 
Soinilta ja Tapio Anttilalta sekä 
Maija Puoskarilta. •

Näyttelyn on nähnyt syksyyn  

mennessä 7 200 katsojaa. 
http://www.echoes100.com 

Palvelumuotoilija 
Nargis Guseynova, 31, 
suhtautuu intohimoisesti 
organisaatioiden 
kehittämiseen. 

Echoes – 100 Years in Finnish Architecture and Design 
-näyttely on kertomus Suomen arkkitehtuurista ja muotoi-
lusta Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi.

A
nna V

avilova

K
uba Skudlarek

Muistamme 
Teollinen muotoilija Heikki Kiiski  
5.8.1943–5.5.2017

Teollinen muotoilija Heikki Antero Kiiski 
valmistui teolliseksi muotoilijaksi 1970 
Taideteollisesta oppilaitoksesta. Val-
mistuttuaan Kiiski aloitti uransa Salora 
Oy:ssä. Kiiskin ammatillinen osaaminen 
ja luontainen yhteistyökyky auttoivat 
eri osapuolia ymmärtämään muotoilun 
merkityksen yrityksessä.

Vuonna 1973 Kiiski perusti yhdessä 
Juhani ja Ulla Salovaaran kanssa Ergo-
nomiadesign Oy:n, joka fuusioitui vuonna 
1990 Destem Design Oy:n kanssa ED-
Design Oy:ksi. ED:ssä hän konseptoi ja 
muotoili useita suomalaisia klassikkotuot-
teita, mm. Tunturin kuntolaitteet ja Upo 
Rosenlew kodinkoneet. 

Kiiskin saamia tunnustuksia ja palkintoja: 
1975 Valtion Taideteollisuuspalkinto, 
1977 Dunhill Prize, 1988 ORNAMO/TKO 
Vuoden teollinen muotoilija, 2012 TKO:n 
kunniajäsenyys. 
  
Heikki oli avoin ja hauska verbaalinen 
mietiskelijä. Hänellä oli oivallinen kyky 
luoda hetkittäisistä tilanteista komiik-
kaa ja saada siten ihmiset nauttimaan 
yhdessäolosta. 

Jorma Pitkonen
Juhani Salovaara

Jorma Vennola
Kirjoittajat ovat Heikki Kiiskin 

ystäviä ja kollegoja

Muistamme 
Teollinen muotoilija Eero Rislakki
25.6.1924–7.6.2017 

Teollinen muotoilija ja sotaveteraani Eero 
Rislakki oli ensimmäisiä teollisuuden 
kanssa yhteistyön aloittaneita muotoili-
joita Suomessa. 

Sodan jälkeen Eero Rislakki opiskeli 
Ateneumissa grafiikkaa ja keramiikkaa 
ja oli professori Jussi Mäntysen oppi-
poikana Tukholmassa. 1950-luvulla työ-
ura alkoi keramiikkataitelijana Norjassa, 
sekä vuodesta 1951 Kalevalakorun ja 
Westerbackan korusuunnittelijana. 

Rislakki ehti työuransa aikana muo-
toilla usealle suomalaisyritykselle, 
kuten tarjoiluastiaston Finnairille, 
TV- ja radiolaitteita AGA:lle ja silmä-
lasikehyksiä Instrumentariumille. Hän 
sai useita kunnianosoituksia: Wihurin 
säätiön apuraha 1959, Taideteollisuu-
den 3-vuotinen apuraha 1985, Valtion 
taiteilijaeläke, TKO:n kunniajäsen 1996, 
PRO-Finlandia – Suomen ritarikunnan 
kunniamerkki 2005.  

1990-luvulla Rislakki muutti Ruotsin 
Helsingborgiin, josta hänen vaimonsa 
Yvonne oli kotoisin. Skånessa hän eli 
onnellisesti eläkepäivänsä ja maalasi 
akvarellitöitä Skånen kauniista luon-
nosta.   

Tytär Christina Rislakki 

Varsovassa ECHOES-näyttelyn paikkana oli arkkitehti Rainer Mahlamäen 
suunnittelema juutalaismuseo.
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Mitä pidit tästä lehdestä? Vastaa ja voita! 

 Erinomainen  Hyvä 

 Parannettava  Huono

Kerro mielipiteesi Ornamon lehdestä ja kerro toiveesi tulevista numeroista.
Syyskuun aikana vastanneiden kesken arvomme Tapio Anttilan palkitun LIMI-
tuolin (arvo 312 €). Lähetä palautteesi postitse tällä lomakkeella.  
Voit myös vastata osoitteessa ornamo.fi/lehtipalaute.

Mikä oli mielestäsi lehden paras juttu?

Mistä aiheista haluaisit lukea Ornamon lehdestä?

Jos haluat osallistua LIMI-tuolin arvontaan, jätä nimesi, numerosi ja sähköpostiosoitteesi: 

Ornamo  
maksaa 
posti- 

maksun

Teollisuustaiteen  
Liitto Ornamo

Tunnus 5021626
00003 Vastauslähetys

Luin lehden 
 Kokonaan       Selaillen sieltä täältä      
 Vain yhden jutun

Luen Ornamon lehden, koska  
 Olen kiinnostunut alan ammattilaisten 
 tarinoista ja työstä.
 Kaipaan opastusta ja tukea työhöni.  
 Haluan pysyä kärryillä muotoilualan 
 trendeistä. 

Katsaus suomalaisen  
muotoilun statukseen nyt

Designmuseo, Helsinki

Enter and Encounter
Kutsu huomiseen 

 
Näyttely esittelee suomalaista nykymuotoilua  

ja juhlistaa 100-vuotiasta Suomea.  
Teokset, projektit, hankkeet ja aloitteet vastaavat 
muutokseen tai muutostarpeisiin, luovat ilmiöitä, 

tarjoavat näkökulmia ja rakentavat pohjaa  
uusille toimintatavoille.

24.3.–22.10.2017

Trio-offseT  •  HöyläämöTie 3, 00380 Helsinki  •  www.Trio-offseT.fi
joHan.Heino@Trio-offseT.fi  •  puH. 040 511 1601

Trio-offseT on osa aleksi-paino oy:Tä

Arkista taidetta

Ruskan väriloisto
67 x 67 mm

2015
yksityiskokoelma

KOKOUSKUTSUJA

TEOLLISUUSTAITEEN 
LIITTO ORNAMO 
SYYSKOKOUS  2017

Aika: to 2.11.2017 klo 17
Paikka: Marimekko, Puusepänkatu 4,  
Helsinki

Ennen tilaisuutta klo 16 mahdollisuus 
tutustua Marimekon toimintaan. 

Tarjoilua. Ilmoittautumiset 24.10. 
mennessä: office@ornamo.fi. Jos joudut 
perumaan osallistumisesi, ilmoitathan 
myös siitä osoitteeseen office@ornamo.fi. 

ESITYSLISTA  

1.  Kokouksen avaus 

2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, 
sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
ja kolme ääntenlaskijaa 

3.  Todetaan paikalla olevat 
äänivaltaiset jäsenet ja heidän 
valtakirjoilla edustamansa muut 
äänivaltaiset jäsenet sekä muut läsnä 
olevat 

4.  Todetaan kokouksen 
päätösvaltaisuus 

5.  Esityslistan hyväksyminen 

6.  Päätetään kuinka monta jäsentä 
hallitukseen valitaan Ornamon 
sääntöjen 24 § mukaisesti 

7.  Valitaan hallituksen jäsenet 
erovuoroisten tilalle

8.  Päätetään vuoden 2018 
toimintasuunnitelmasta. 
Päätetään varsinaisten jäsenten, 
opiskelijajäsenten ja kannatusjäsenten 
jäsenmaksu vuodeksi 2018 

9.  Päätetään vuoden 2018 talousarvio 

10.  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja 
heille henkilökohtaiset varamiehet 
vuodeksi 2018 

11.  Muut asiat

12.  Kokouksen päättäminen

SISUSTUSARKKITEHDIT 
SIO RY  
SYYSKOKOUS 2017
 

Aika: ke 18.10. klo 17
Paikka: Artekin myymälä,  
Keskuskatu 1 B, 2. krs, Helsinki

Syyskokouksessa käsitellään sääntö-
määräiset asiat, mm. vuoden 2018 toimin-
tasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi koko-
uksessa tehdään henkilövalintoja.

Kokouksen esityslista liitteineen julkais-
taan SIOn kotisivuilla osoitteessa  
www.sio.fi

TAITEILIJAT O RY 
SYYSKOKOUS 2017 

Aika: ma 23.10.2017 klo 17
Paikka: Ornamon toimisto,  
Annankatu 16 B 35–16, 4. krs

Syyskokouksessa valitaan Taiteilijat 
O:n hallituksen jäsenet erovuoroisten 
tilalle. Lisäksi vahvistetaan Taiteilijat 
O:n toimintasuunnitelma, talousarvio ja 
vuosimaksun suuruus vuodelle 2018. 
Tule mukaan vaikuttamaan Taiteilijat 
O ry:n toimintaan! Ilmoittaudu ehdolle 
hallitusjäseneksi Taiteilijat O ry:n 
sähköpostiin: taiteilijat.o.ry@gmail.com. 
Tarjoilua!

Syyskokouksen asialista löytyy yhdistyk-
sen kotisivuilta 14 vrk ennen kokousta: 
www.artists-o.fi

TEKSTIILITAITEILIJAT 
TEXO RY  
SYYSKOKOUS 2017  

Aika: ti 7.11.2017 klo 17 
Paikka: Ornamon toimisto,  
Annankatu 16 B 35–16, 4. krs

ESITYSLISTA 

1.  Kokouksen avaus

2.  Kokouksen järjestäytyminen
 - Todetaan kokouksen laillisuus ja  

päätösvaltaisuus
 -  Valitaan kokoukselle puheenjohta-

ja, sihteeri sekä kaksi ääntenlaskijaa ja 
pöytäkirjantarkastajaa

3.  Työjärjestyksen hyväksyminen
 - Hyväksytään kokoukseen laadittu  

työjärjestys

4.  Toimintasuunnitelma ja  
talousarvio 2018

 - Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja 
talousarvio vuodelle 2018

5. Jäsenmaksu 2018
 - Esitys: yhdistyksen liittymis- ja vuosi-

maksu vuonna 2018 on 20 euroa

6.  Henkilövalinnat
 TEXO ry:n puheenjohtaja ja hallitus 2018
 - Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet 
vuodelle 2018 

 
7.  Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan 

valinta vuodelle 2018
 - Esitys: valitaan tilintarkastajaksi 

vuodelle 2018 Arto Sopanen, KHT ja 
hänen varatilintarkastajakseen Petteri 
Valkonen, KHT. 

8.  Muut esille tulevat asiat 

9.  Kokouksen päättäminen
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SUUNNITTELIJA KERTOO

Sisustusarkkitehti SIO Hanna Gullstén      

1986
Opinnot alkavat 
Taideteollisessa 
korkeakoulus-
sa, Jarin tapaa-
minen. 

1988 
Sisustusarkki-
tehdit Gullstén 
& Inkinen 
syntyy.

2000 
Sanomatalo 
valmistuu. 
Sisustuksen 
suunnittelu on
Gullstén 
& Inkisen 
siihenastisen 
toiminnan suurin 
toimeksianto. 

2015 
INTO Concept  
Oy perustetaan. 

H
anna Gullstén, sisustusark-
kitehti SIO ja arkkitehti SAFA 
Jari Inkinen perustivat 
suunnittelutoimiston opis-
kellessaan Taideteollisessa 

korkeakoulussa. Ensi vuonna toimisto 
täyttää 30 vuotta ja syksyllä pariskunta 
juhlii hopeahääpäiväänsä. 

Vuosien varrella on tapahtunut paljon. 
Sisustusarkkitehdit Gullstén & Inkinen 
on tänään yksi Pohjoismaiden suurimpia 
sisustussuunnitteluun, kiinteistöke-
hittämiseen ja korjausrakentamiseen 
erikoistuneita toimistoja. Noin 30 
henkeä työllistävässä perheyrityksessä 
työskentelee mm. sisustusarkkitehteja, 
arkkitehteja, työympäristökonsultteja ja 
palvelumuotoilijoita. 

”Yhteinen työpaikka on aina ollut 
pariskuntana luontevaa. Nykyisin kyllä 
istumme Jarin kanssa käytännön syistä 
eri puolilla toimistoa.”

Vastauksia suunnittelijoiden  
toiveisiin ja haasteisiin

”Kuulumme European Architects’ 
Alliance -yhteenliittymään (EAA), joka 
mahdollistaa toiminnan ympäri maailmaa. 
Vapaa-aikana matkustamme paljon ja 
EAA:n kautta olemme saaneet arvokkaita 
kontakteja. Kokeilimme jonkin aikaa myös 
sivupistettä Pietarissa. Menestyimme 
hyvin, mutta toiminta oli hankalaa ja se 
päätettiin lakkauttaa.”

Pieniä toimistoja on Suomessa paljon. 
Kokoluokkanne toimistot ovat harvinaisia. 
Olette myös kasvattaneet näiden vuosien 
aikana melkoisen joukon ammattilaisia. 
Onko kasvu edelleen tavoitteena? 

”On, mutta hallittu sellainen. Henkilö-
määrä ei siinä ole keskeisin asia. Alamme 
vaikuttavuuden kannalta suuria toimistoja 
voisi mielestämme kyllä olla enemmänkin.”

Kuluneet kaksi vuotta Gullstén & Inki-
nen on panostanut toimistonsa rinnalla 
kalusteyritys INTOon (Into the Nordic 
Silence), jonka pariskunta perusti viisi 

vuotta sitten ja nimesi kummipoikansa 
mukaan. INTO on osoittautunut hyväksi 
tavaksi vastata suunnittelijoiden toiveisiin 
ja haasteisiin. Yritys sai keväällä Fennia 
Prizen kunniamaininnan.

”Toimistojen muuttuvat tarpeet, laaduk-
kuus, työergonomian huomioiminen ja 
tilaajan mahdollisuus vaikuttaa lopputu-
lokseen sekä varioitavuus linjaavat INTOa. 
Tuotteiden valmistus tapahtuu Suomessa 
ja Baltian maissa.”

”Nyt haemme INTOon lisää henkilökun-
taa. On ollut yllätys huomata, miten paljon 
helpompaa on palkata hyviä suunnitteli-
joita kuin myyjiä, jotka hallitsisivat myös 
tekniset asiat.” 

INTO on vuosittain mukana kansainvä-
lisillä messuilla, joista tärkeimpinä Kölnin 
ja Tukholman huonekalumessut. INTO 
-kalusteita myydäänkin jo Kauko-Itää ja 
Saudi-Arabiaa myöten. •

Teksti: Minna Borg

ALAMME VAIKUTTAVUU-
DEN KANNALTA SUURIA 

TOIMISTOJA VOISI OLLA  
ENEMMÄNKIN.

V
iola Inkinen

Tarvitsetko apua juridisissa kysymyksissä? 
Haluatko tarkistaa työsopimuksesi?  
Askarruttavatko aineettomiin oikeuksiin tai 
kannattavuuden kehittämiseen liittyvät asiat? 

Ornamon lakimies Iiris Adenius vastaa
Ornamon jäsenten kyselyihin maanantaisin ja torstaisin  
klo 9.00-17.00. Puh: 043 2112 723. HUOM. muuttunut aika!

Muina arkipäivinä voi lähettää sähköpostia  
os. iiris.adenius@ornamo.fi.

Palvelu on jäsenille maksutonta.

Lakimies tukenasi

Muistathan ilmoittaa  
muuttuneet tietosi!

Ilmoitathan muuttuneen osoitteesi, sähköpostisi, 
työpaikkasi, tittelisi ja muut tärkeät tietosi Orna- 
mon toimistolle osoitteeseen office@ornamo.fi. 
Ilmoita myös, mikäli opintosi ovat päättyneet ja 
olet valmistunut. 

Näin Ornamon jäsenrekisteri pysyy ajan tasalla 
ja tieto kulkee sujuvasti. 

 

1.– 3./12.
Kaapelitehdas 
Tallberginkatu 1 C,  Helsinki 
pe       15 –19
la-su 10 –17 

Tapahtuman tuottaa:

www.ornamo.fi/designjoulu

Design:
Tapio Anttila

Valmistus ja projektimyynti:
Piiroinen

Vähittäismyynti:
Vepsäläinen

Habitare Ahead:
Tapio Anttila Collection  6m50

Helsinki Design Week / Showroom:
Piiroinen 4C21

ID Helsinki:
Piiroinen

 

LIMI
viilut limittäin ja lomittain
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Pragmaattinen sijainti on 
taiteilija Ilona Ristan työhuoneen 
tärkeä arvo.

Kotini yhteydessä olevassa työhuonees-
sani on tietokone, satulatuoli, sähköpöytä 
sekä pari kaappia. Usein siellä on myös 
valmiita ja kehitteillä olevia projekteja. 

Työhuoneen seinustalle nostan 
koepaloja kulloinkin kehitteillä olevasta 
reliefistäni. Aiheen, teosten rakenteellis-
ten ideoiden ja teknisten innovaatioiden 

kehittely onkin kiinnostavinta työssäni. 
Työhuoneella työskentelen tavallisesti 

yksin, se on oikeastaan työn edellytyskin. 
Erityisen tärkeitä yhteistyökumppaneita 
kuitenkin on, muun muassa säännöllisesti 
vieraileva 3D-harrastaja-ystävä, jonka 
kanssa vuosia jatkunut 3D-itseopiskelu 
on kehittynyt itsenäiseksi toimintapoluksi.

Toinen kehityspolku on tapahtunut 
IoT-insinööriveljeni kanssa sensoreiden, 
datan ja koodaamisen mahdollisuuksia 
tutkivissa teoksissa. Tilaustöiden yhtey-

dessä tilan suunnittelijat saattavat käydä 
vaihtamassa näkemyksiä työstä.

Olisi ihanaa, jos olisi upeat edustustilat 
luonnonkauniissa ympäristössä meren 
rannalla. Itä-Pasila saa korvata prag-
maattisen sijaintinsa ja taloudellisten 
realiteettiensa perusteella. 

Tärkeintä työhuoneessa on se, että se 
on olemassa. Työni on varmasti ulko-
puolelta katsoen tylsän näköistä. Koko 
prosessi tapahtuu pääni sisässä ja osittain 
tietokoneen näytöllä. •

ILONA RISTA
TYÖHUONEELLA  

TYÖHUONEELLA

Rista hiomassa teosta 'REEDS – Prototype 1' 
CNC-verstaalla. Työ lähtee Koreaan, jossa se on 
mukana ornamolaisten yhteisnäyttelyssä Visioning 
Future through Craft and Design. ”Työssä on IoT-
valonohjaus. Se toimii usealla eri sensorilla ja verk-
koon yhdistettynä sen ominaisuuksia voi muuttaa 
vaikkapa Suomesta käsin.”

Dekadenz rings 2014, Kirsti Doukas 
ja Kristian Saarikorpi. Materiaalina 3D 
printattu muovi ja jalokivet. 

Muotoilun uudistaminen esillä Etelä-Koreassa

dekäsityön ja muotoilun ilmaisun uudista-
minen. Digitaaliset tekniikat ovat vahvasti 
läsnä useimpien taiteilijoiden töissä, mikä 
ilmentää digitaalisuuden vaikutusta Suo-
men 2000-luvun muotoiluun.  

Näyttely on osa Ornamon Suomi 100 
-juhlavuotta. Sen tiimoilta järjestettiin 
kesäkuussa seminaari Taidekäsityön ja 
taidon tulevaisuus, joka nostatti Design-
museolla kiinnostavaa keskustelua. 

Näyttely linkittyy Cheongju International 
Craft Biennaleen, joka on Suomen kol-
mas näyttelykokonaisuus Etelä-Koreassa 

(aikaisemmat näyttelyt 2011, 2013). 
Näyttely aika on 13.10 - 22.10.2017. 

Mahdollisuus kansainväliseen ver-
kostoitumiseen sekä myyntikanavien ja 
uusien näyttelymahdollisuuksien hankki-
miseen on tärkeä osa näyttelyä. Vuoden 
2017 Cheongju International Craft Bien-
nalessa kansainvälisyys korostuu, sillä 
mukaan on kutsuttu näyttelyn 10-vuotis-
juhlan kunniaksi kaikki aiemmin mukana 
olleet näyttelymaat. Näyttelyyn odotetaan 
noin 300 000 kävijää. Lisäksi siellä vierai-
lee useampia kuraattoreita. •

Visioning Future through Craft and Design -näyttely vie 
lokakuussa Etelä-Koreaan 32 ornamolaista taiteilijaa. 
Lisäksi Aalto-yliopistosta kutsutaan näyttelyyn mukaan 
kokonaisuudet näyttelyistä Tekstiili16 ja Shaping the Future.

Näyttely esittelee Suomea vahvana muo-
toilun uudistajana. Ornamon jurytetyistä 
näyttelyistä valittuja taiteilijoita yhdistää 
uuden tekniikan hyödyntäminen sekä tai-
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KVINTETTI – viiden näyttelyn kokonaisuus

JATKUVUUS 
Helsingin Taiteilijaseuran jäsenistön jurytetty näyttely
Malmitalon galleria, parvi ja aula 31.8.–23.9.2017
Tervetuloa avajaisiin keskiviikkona 30.8. klo 17–19 

KATOAVAISUUS 
Helsingin Taiteilijaseuran jäsenistön jurytetty näyttely
Kanneltalon galleria 8.9.–30.9.2017
Tervetuloa avajaisiin torstaina 7.9. klo 17–19  

VÄRITYSKIRJA 2.0
Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulun ja 
kurssikeskuksen opettajia
Galleria Katariina ja Studio 23.8.–10.9.2017
Tervetuloa avajaisiin tiistaina 22.8. klo 17–19

YHDESSÄ
Helsingin Taiteilijaseuran uudet kunniajäsenet
Galleria Rantakasarmi 1.9.–24.9.2017
Tervetuloa avajaisiin torstaina 31.8. klo 17–19

VUOSIRENKAAT 
Helsingin Taiteilijaseuran aiempia 
puheenjohtajia
Galleria Kajava 4.9.–29.9.2017
Tervetuloa avajaisseminaariin lauantaina 2.9. klo 13.30–15.30

LISÄOSAT:

Taiteilijakirjanäyttely II
Artist’s Book Exhibition II
Galleria Katariina 25.10.–12.11.2017
Tervetuloa avajaisiin tiistaina 24.10. klo 17–19

Sinivalkoinen joulu
Taidelainaamo Rikhardinkadun kirjastossa 2.12.–31.12.2017
Tervetuloa avajaisiin 1.12. klo 17–19

Helsingin Taiteilijaseran Joulunäyttely 
Galleria Katariina 9.12.–30.12.2017
Pikkujouluavajaiset perjantaina 8.12. klo 17–19 

Suomi 100 – HTS 50

Vallilan kirjasto 
Galleria kajaVa

TAIDELAINAAMO
HELSINGIN TAITEILIJASEURAGALLERIA KATARIINAGALLERIA KATARIINA JA STUDIO MalMitalon Galleria

kanneltalon Galleria
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KUUKAUDEN TAITEILIJA

"L uonnon visualisointi ja kokeilut eri 
menetelmillä ja materiaaleilla ovat 
tyypillisiä taiteelleni. Teosten koot 

vaihtelevat suurista installaatioista koruihin 
ja materiaalit videoteoksista muoviroskaan. 
Läpikuultavat maalaukset on toteutettu 
maalaamalla ohuelle silkkiorganzalle joka on 
laminoitu akryylilevylle. Levyt ovat useimmi-
ten myös kierrätettyjä. Ohuista muovipusseis-
ta tehdyt teokset ovat kommentteja suurista 
muovijätesaarista, jotka kelluvat valtamerillä 
vaarantaen luontoa ja villieläimiä. Ne toimivat 
myös muistoseppeleinä linnuille ja kaloille, 
jotka kuolevat syötyään muovijätettä." •

O:n kuukauden  
taiteilija syyskuu 2017:  
www.harakka.fi/ainofaven,  
www.artists-o.fi/fi/kuukaudentaiteilija 

KUUKAUDEN TAITEILIJA   

> SYYSKUU 2017

Aino Favén 

KUUKAUDEN TAITEILIJA

”T uotantoni muuttuu koko 
ajan. Veistokset eri mate-
riaaleista ovat olleet kes-

keisimmässä osassa tuotantoani 
viime vuodet ja yhdistelen niitä 
usein teoksissani. Kantava teema 
työskentelyssäni onkin materi-
aalien ominaisuuksien ja mah-
dollisuuksien esiin tuominen, se 

ohjaa myös valmistusprosessiani. 
Joskus on vain parempi olla hiljaa 
ja kuunnella mitä teos ja materi-
aalit haluavat. Teokseni syntyvät 
käsillä tekemisen ja käsillä tunte-
misen kautta. Päämateriaalini on 
keramiikka juuri sen konkreet-
tisuuden ja muokkautuvuuden 
ansiosta.” •

KUUKAUDEN TAITEILIJA  

> LOKAKUU 2017

Kristian  
Venäläinen 

Inni Pärnänen
A

ino Favén
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V
anessa Forstén

Tiira-kaulakoru, 
materiaali käy-
tetyt hedelmä-

muovipussit, lasi-
helmet – Favénin 

koruja on esillä 
syyskuussa Galle-

ria 7.dream:issä, 
Museokatu 7, 

Helsinki.

Trash, 2016
Sekatekniikka, 

pellavankuituposliini
40 x 40 x 7 cm

Aino Favén ja 
teos Seitsemäs 
päivä, maalaus 

silkille, laminointi 
akryylille. 

O:n kuukauden  
taiteilija lokakuu 2017:  
www.kristianvenalainen.com,  
www.artists-o.fi/fi/kuukaudentaiteilija 

Ylösnoussut, 2016
Kivitavarasavi, 
valuposliini, teräs

Olio, 2017
Kivitavarasavi, mänty, paju

Otus, 2017
Mustasavi, teräs, messinkiverkko
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MEDIA

Ornamon lehti 3/2017

Ornamon jäsenlehti toteutetaan Gerda ja Salomo Wuorion säätiön tuella. 

Päätoimittaja Salla Heinänen
Toimitussihteeri Johanna Lassy-Mäntyvaara  
media@ornamo.fi, p. 043 211 0755
Taitto Kubo Creative Agency 
Ornamon ilmoitukset ja ilmoitusmyynti  
Minna Borg, minna.borg@ornamo.fi, p. 046 878 2570

4 numeroa vuodessa
1/17 22.2. 22.3. Painos  4 700
2/17 5.5. 5.6. Painos  2 600
3/17 14.8. 11.9. Painos  3 500 
4/17 13.11. 13.12. Painos  2 600

Aineistovaatimus  offset (CMYK)
Painos   3 500 kpl
Painopaikka Trio-Offset
Koko   210 x 280
Paperi  Galerie Art Volume (115 g, kansi 170 g)

Ilmoitushinnat (ei alvia) numerot 2, 4 / 1, 3
Hinnat 4-väri-ilmoituksille (CMYK) 
1/8 s. 97 x 66 mm 180 € / 250 €
1/4 s. 97 x 132 mm 450 € / 550 €
1/2 s. pysty 97 x 280 mm + 3 mm bleed 590 € / 750 €
1/2 s. vaaka 210 x 132 mm + 3 mm bleed 590 € / 750 € 
1/1 s. 210 x 280 mm + 3 mm bleed 850 € / 950 € 

Takakannen tai etukannen sisäsivu
210 x 280 mm + 3 mm bleed 900 € / 1 000 €
Takakansi
210 x 240 mm + 3 mm bleed 950 € / 1 250 €

Materiaali lehteen tulee toimittaa aineistopäivään mennessä  
osoitteeseen: media@ornamo.fi. Ilmoitukset pdf-muodossa  
(painokelpoisina). Erilliset kuvatiedostot jpeg- tai tiff-kuvina,  
painokelpoisina, resoluutio 300 dpi.

Mediakortti: ornamo.fi/ornamon-lehti
Tiedustelut: Minna Borg p. 046 878 2570, minna.borg@ornamo.fi

Ornamon jäsenlehden sähköinen versio on luettavissa kotisivujen 
jäsenpalveluita-osiossa. Linkki lehteen lähetetään jäsenille viikko-
tiedotteissa. Tunnukset voi pyytää osoitteesta: ornamo.fi/kirjaudu

ISSN 2341-7781 (painettu)
ISSN 2341-779X (verkkojulkaisu)

ORNAMON 
LEHTI

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo 

Annankatu 16 B 35–36 
00120 Helsinki
ornamo.fi
finnishdesigners.fi 

Ornamon toimisto on avoinna  
ark. klo 9–17, suljettu heinäkuussa.

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo 
Industrikonstförbundet Ornamo  
The Finnish Association of Designers

Salla Heinänen
Toiminnanjohtaja
salla.heinanen@ornamo.fi

Iiris Adenius
Lakimies
p. 043 2112 723
Ma ja to klo 9–17
iiris.adenius@ornamo.fi

Saara Argillander
Koordinaattori, viestintä ja opiskelijatoiminta
p. 046 909 2610 
saara.argillander@ornamo.fi

Minna Borg 
Pääsihteeri Sisustusarkkitehdit SIO
p. 046 878 2573
office@sio.fi
Markkinointikoordinaattori ORNAMO
p. 046 878 2570
minna.borg@ornamo.fi

Petra Ilonen
Muotoilun projektipäällikkö, jäsenpalvelu 
Finnishdesigners-portfoliot, viikkotiedote 
p. 046 878 2572
muotoilu@ornamo.fi

Johanna Lassy-Mäntyvaara
Ts. Viestintäpäällikkö
Asiantuntijaviestintä, mediasuhteet,
digitaalinen viestintä, Ornamon lehti 
p. 043 211 0755
media@ornamo.fi

Kaisa Logren
Projektipäällikkö,  
Enter and Encounter -muotoilunäyttely  
p. 046 579 7187
hankkeet@ornamo.fi

Anna Rikkinen
Asiantuntija, taide
Hankkeet, kehitystyö,  
jäsenpalvelu
p. 044 743 3577
anna.rikkinen@ornamo.fi 

Katri Wahlström
Talous- ja hallintosihteeri, jäsenasiat
p. (09) 687 7740
office@ornamo.fi 

Isku 90 - kalustemuotoilukilpailu
Isku täyttää 90 vuotta 2018. Juhlavuoden kunniaksi järjestämme 
yhteistyössä Ornamon kanssa Isku 90-kalustemuotoilukilpailun, 
kilpailu juhlistaa Iskun historiaa ja asemaa Suomen johtavana 

kalustealan yrityksenä.

Kalustemuotoilukilpailu on kaksivaiheinen, sen tavoitteena
on löytää Iskun teolliseen valmistukseen ja myyntiin sopivia

kalustetuoteperheitä.

Kilpailun ensimmäinen vaihe päättyy 3.11.2017

Lisätietoja www.isku90.fi
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AlkuSit&
Stand 
DESIGN IIRO VILJANEN

Kuka sanoi, että toimistopöydän tulee olla valkoinen? Värikkäillä Alku Sit&Stand 

-sähköpöydillä luot eloa sekä työympäristöön että työntekijöihin. Värivaihtoehtoja 

löytyy moniin tarpeisiin – piristä  keltaisella, rauhoita vihreällä, luo hillitty vaikutelma 

harmaalla tai valkoisella. Alku Sit&Stand on aina oikealla korkeudella. 

#designfrom� nland #bymartela #iiroviljanen #alkutable




