
1

ORNAMON  
LEHTI

3/14

Antti Laitinen  
ja Janne Lax
valloittavat
Kansi / Sivu 18

Muotoilu
menestys-
tekijänä
Sivu 12

Työkorvausta 
vai palkkaa,  
freelancer?
Sivu 20



Ornamon lehti  nro 3 /2014          

Suomalainen designkauppa verkossa.
www.finnishdesignshop.fi

Maksuton toimitus kaikille yli 100 euron tilauksille  •  Tuhansia tuotteita heti varastosta  •  Nopeat toimitukset myös suoraan kotiovelle

Luo ajaton sisustus
pirteillä klassikoilla
ja ajankohtaisilla
uutuustuotteilla.

Artek
Karuselli-lepotuoli

5350,00 €

Woodnotes
Avenue-matto
alk. 436,00 €

Iittala
Vakka-laatikko

169,00 €

Marimekko
Hauki-tyyny

59,00 €

Artek
Luo ajaton sisustus
pirteillä klassikoilla
ja ajankohtaisilla
uutuustuotteilla.

KLASSIKOTKLASSIKOT

Muuto
Around-sohvapöytä

499,00 €

Hay
Tarjotinpöytä

147,00 €

Gubi
Gräshoppa-valaisin

375,00 €

-10 % ALENNUS!
Hyödynnä Ornamon

 jäsenetusi, saat 
10 % alennuksen.

Artek
Domus-tuoli

525,00 €

One Nordic
Levels M -valaisin

310,00 €

http://www.finnishdesignshop.fi


3

, 

SISÄLLYS

Pääkirjoitus
Hallitus
Onnittelut
Kolumni
Kolumni
Toimialatutkimus
Maailmalta
Nyt
Haastattelu
Sopimukset
Työmarkkinakysely
Maailmalta
Arvio
Kuukauden taiteilija
Ajassa

4
5
7
9
10
12
14
16
18
20
22
24
25
26
27

Nro 3/14
Nyt
Haastattelu
Ajankohtaista
Ilmassa
In memoriam
Jäsenille
Ajankohtaista
Tekijät kertovat
Ornamo-säätiö
Arkistojen aarteita
Työhuoneella
Apurahat, rahoitus, 
residenssit, vain jäsenille
Media
Ilmoituksia

28
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40

42
43

8

 
KERAMIIKKA TILASSA–
KERAMIIKAN TILA

K
ansikuva: Janne Lax ja A

ntti Laitinen
 valokuva: Patrik R

astenberger:

Salla Heinänen
Toiminnanjohtaja, päätoimittaja
p. (09) 68777 477, salla.heinanen@ornamo.fi 

Minna Borg 
Viestintä- ja markkinointipäällikkö
Ornamon lehti, ilmoitusmyynti, kotisivut, 
viikkotiedote 
p. 046 878 2570, info@ornamo.fi 

Elina Perttula
Tiedottaja
p. (043) 211 0755, ornamo@ornamo.fi 

Katri Wahlström
talous- ja hallintosihteeri, jäsenasiat
p. (09) 6877 740, offi ce@ornamo.fi  

Janita Korva
Asiantuntija
p. (09) 043 2112 723, janita.korva@ornamo.fi 

Lotta Veromaa
Projektipäällikkö, jäsenpalvelut, Taide
p. (09) 68777 433, taide@ornamo.fi 

Petra Ilonen
Projektipäällikkö, jäsenpalvelut, Muotoilu
Finnishdesigners-portfoliot, viikkotiedote 
p. (09) 68777 422, muotoilu@ornamo.fi 

Anna Rikkinen
Projektipäällikkö, ESR-hanke
p. (046) 878 2571, anna.rikkinen@ornamo.fi  

Katariina Siltavuori
Tuottaja
p. (046) 579 7187, hankkeet@ornamo.fi  

Eva Nikkola
Viestinnän harjoittelija
ornamoyleinen@ornamo.fi 

Marika Laakko
Pääsihteeri, SIO
p. (09) 68777 444, marika.laakko@sio.fi 

Karolina Vilander Ornamon puheenjohtaja
Merja Keskinen Ornamon varapuheenjohtaja

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo

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

Ornamon toimisto on avoinna
ark. 9–17, sulj. heinäkuussa.

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo 
Industrikonstförbundet Ornamo 
The Finnish Association 
of Designers

Ornamon lehti on painettuna ja sähköisessä 
muodossa toimitettu tiedotuslehti, joka toteu-
tetaan Gerda ja Salomo Wuorion säätiön tuella.

Teos: Matias Liimatainen,
valokuva: Chikako Harada

mailto:salla.heinanen@ornamo.fi
mailto:info@ornamo.fi
mailto:ornamo@ornamo.fi
mailto:ce@ornamo.fi
mailto:janita.korva@ornamo.fi
mailto:taide@ornamo.fi
mailto:muotoilu@ornamo.fi
mailto:anna.rikkinen@ornamo.fi
mailto:hankkeet@ornamo.fi
mailto:ornamoyleinen@ornamo.fi
mailto:marika.laakko@sio.fi


Ornamon lehti  nro 3 /2014          PÄÄKIRJOITUS

K
evään merkittävin 
saavutus  on ollut muo-
toilualan ensimmäisen 
toimialatutkimuksen 
valmistuminen. Tulokset 

vahvistivat sen, että muotoiluyrittä-
minen on alana hyvin pieni.  Osaamis-
alueena sen vaikuttavuus on kuiten- 
kin suuri: alan liikevaihto syntyy muo-
toilua keskeisesti hyödyntävissä yri-
tyksissä, joita löytyy kaikilta eri teol-
lisuuden ja palveluiden toimialoilta. 
Työpaikkoja ja tilaisuuksia siis on, 
kun taloustilanne paranee.

Tutkimustuloksia käytetään Orna-
mon edunvalvonnassa, jäsenpalvelui-
den kehittämisessä sekä alan vaikut-
tavuuden parantamisessa. Toinen 
kevään teema on julkisia hankintoja 
koskevan lain uudistaminen. Muo-
toilualan hankinnat ovat tyypillisiä 
innovatiivisia hankintoja, joissa pe-
rinteiset hankintamenetelmät eivät 
tuo tarkoituksenmukaista tulosta. Vii-
me syksynä käynnistyneellä Laatua 
suunnitteluhankintaan! -seminaari-
kiertuella olemme muiden suunnitte-
lualojen kanssa tavanneet lähes 150 
kuntavaikuttajaa eri puolilla Suo-
mea. Näiden tilaajien kanssa olem-
me käyneet hedelmällistä keskuste-
lua alamme hankintakäytännöistä, 
unohtamatta taiteen prosenttiperi-
aatteen noudattamista kunnissa. RT-
kortti Taide rakennushankkeessa on 
parhaillaan viimeisteltävänä Raken-
nustietosäätiössä. Toinen lainsääntö-
hanke on ollut maankäyttö -ja raken-
tamislaki, jossa tavoitteena on turvata 
mm. sisustusarkkitehtien pääsuunnit-
telijapätevyys korjausrakentamisen 
hankkeissa. Kevään aikana olemme 
kehittäneet myös Ornamon alueellis-
ta toimintaa. Olemme kiertäneet eri 
paikkakunnilla kouluttamassa jäseniä 

On kevätinventaarion aika!

sopimus-, työsuhde-, hinnoittelu- ja 
IPR-asioissa, osallistuneet alueellis-
ten designviikkojen keskusteluti-
laisuuksiin ja pilotoineet Ornamon 
webinaari-koulutuksia, jotta jäsenet 
pystyvät osallistumaan koulutuk-
siin paikkakunniltaan käsin. Pohjois-
maiset järjestöt käynnistivät keväällä 
yhteispohjoismaisen kasvuyritys-
ten mentoriohjelman Nordic Design 
Impactin, jonka tarkoitus on vakiin-
nuttaa mentoritoiminta palvelemaan 
pohjoismaisia jäseniä. 

Syksyllä osallistumme Habitare-
messuille ja Kuntamarkkinoille, ta-
voitteena viedä jäsenneuvonta lähelle 
jäseniä ja kertoa muotoilun mahdol-
lisuuksista keskeisille sidosryhmille. 
Ornamo on laatimassa kevään 2015 
eduskuntavaaleja varten hallitusoh-
jelmatavoitteita, jotka lähtevät alan 
jäsenten ammatinharjoittamisen ja 
yrittämisen tarpeista.

Syyskuussa julkistetaan Ornamon 
taiteen markkinatutkimus. Sen tar-
koituksena on vastata kuluttajien os-
tokäytöksen muutokseen ja kehittää 
taideteollisen taiteen ja taidekäsityön 
markkinoita. Ornamon suuri ponnis-
tus syksyn näyttelytoiminnassa on 
yhteistyössä Kuvanveistäjäliiton ja 
Designmuseon kanssa toteutettava 
Keramiikka tilassa -näyttely. Mukana 
on niin tuttuja muotoilijoita ja taiteili-
joita  kuin uusia lupaavia nimiä.

Suuren yleisön rakastama Orna-
mon Design Joulumyyjäiset -konsep-
ti uudistuu. Tänä vuonna tapahtuma 
järjestetään Kaapelitehtaalla, jonne 
mahtuu mukaan 100 ainutlaatuista 
jäsentä.

Syksyllä toteutamme mös vuosit-
taisen työmarkkinatutkimuksen sekä 
uutena pk-yritysbarometrin, jos-
sa seurataan muotoilualan yritysten 

TUTKIMUS- 
TIETO ON  

JÄSENPALVELUN 
YTIMESSÄ  

suhdannenäkymiä. Suhdannebaro-
metri on jatkossa vuosittainen hanke, 
sillä Ornamo haluaa olla tukemassa 
suunnitteluyrityksiämme sekä vaikut-
taa yritysten edellytyksiin toimia ja 
kasvaa. Ornamon toiminta tähtääkin 
yhä enemmän muotoilun yhteiskun-
nallisen merkityksen edistämiseen 
ja vaikuttavuuteen. Tutkimustieto on 
kaiken toiminnan  – jäsenten palve-
lun, edunvalvonnan ja ja koulutuksen 
ytimessä. Työllisyyden ja yrittäjyyden 
edistäminen kulkee käsi kädessä tai-
teen ja muotoilun arvostuksen lisää-
misen kanssa. Rentouttavaa ja ihanaa 
kesää! •

Salla Heinänen
Toiminnanjohtaja
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Koulutuksen haasteet 

J
uhlat ovat ohi. Seuraavana 
aamuna maistellaan ma-
kupaloja uutena tarjoilu-
na. Ruoka-aineet maistuvat 
meheviltä, täyteläisiltä uu-

sina yhdistelminä. Myös oppimisessa 
ja koulutuksessa täytyy etsiä raaka-
aineiden lähteitä. Rakentaa oman nä-
köisiä kokonaisuuksia. – Kokata uusia 
elämyksiä.

Luovuus syntyy toreilla ja tehdas-
halleissa. Ei tarvitse mennä ehkä ta-
kaisin luontoon, mutta ulos  luokka-
huoneista kuitenkin. Oppimista ja 
uuden löytämistä tapahtuu kahvihuo-
neessa tai sadan hengen ryhmässä. 
Pisa-tulokset ja pelistrategiat täytyy 
pistää pakettiin. Uudentyyppinen tai-
depedagogia syntyy vanhoista raaka-
aineista. Taidepedagogiikka muuttaa 
muotoaan ja paikkaansa. Se tuo teke-
misen ja kokemisen kautta esiin ole-
massaolonsa merkityksen. Luovuus 
pulppuaa, kun eritaustaiset ja -ikäiset 
ihmiset kohtautetaan. Mutta myös 
ohjaajalta vaaditaan vahvaa otetta. 
Ymmärrystä siitä, mitä on luovuus. 
Näiden asioiden ymmärtäminen luo 
pohjaa koulutuksen kehittämiselle.

 
Toisinnäkemisen kyky 
Taidelähtöisistä menetelmistä pu-

hutaan yhä enemmän organisaatioi-
den kehittämisen yhteydessä. Mitä 
tämä taidelähtöinen kehittäminen 
oikein on?  Yritysmaailmassa, työyh-
teisöjen organisaatioissa ja luovissa 
myyntitapahtumissa on tarvetta pro-
sessien toisinnäkemiseen. Tarvetta 
on erityisesti sellaiseen ajatusten vi-
sualisointiin, joka syntyy itse käsillä 

tekemällä. Väri, käden liike, vuorovai-
kutus muihin synnyttää kokijassa uu-
sia havaintoja. Toisinnäkemisen kyky 
helpottaa irrottautumista totutuis-
ta ajatteluprosesseista. Hyvä työelä-
mä merkitsee meille paljon. Se on niin 
työntekijöiden hyvinvointia ja jaksa-
mista, luovia ratkaisuja ja erinomaista 
johtamista.

Taidelähtöisessä toiminnassa ko-
rostuvat luovuus, leikkisyys ongelma-
keskeisyyden sijaan, heittäytyminen, 
uskallus ja yhdessä tekeminen. Kaikki 
nämä elementit ovat tärkeässä roolis-
sa myös uudenlaisessa työelämässä. 
Taidelähtöiset menetelmät tarjoa-
vat mahdollisuuksia yhdessä teke-
miseen ja konkreettiseen toimintaan 
sekä asioiden käsittelyyn rakentavas-
ti.  Tämä tarkoittaa sitä, että jokai-
sen työyhteisön kanssa tulisi sovel-
taa juuri sille sopivia menetelmiä ja 
toimintoja, ei toteuttaa standardisoi-
tua menetelmää yhteisössä kuin yh-
teisössä. 

Henkilöstön ja organisaatioi-
den kehittämistä

Yhä suurempi osa organisaatioiden 
arvonluonnista asiakkailleen tuleekin 
jatkossa ihmisten aloitteellisuudesta, 
luovuudesta ja innostuneesta sitoutu-
misesta. Uusien ideoiden kehittelyssä 
henkilöstön aktiivisen ja systemaat-
tisen osallistumisen hyödyntäminen 
on vielä alkutekijöissä. Tarpeeksi ei 
ole hyödynnetty osallistumisen edel-
lytysten jatkuvaa kehittämistä inno-
voinnissa ja toiminnan uudistamises-
sa sekä tätä kautta aikaansaatavassa 
arvonluonnissa asiakkaille. Syynä on 

puutteellinen johtamis- ja organisaa-
tio-osaaminen. Tässä onnistumal-
la edelläkävijäorganisaatiot voivat 
saada aikaan kestävää, pitkäaikaista 
kilpailuetua. Tällaiseen osaamiseen 
perustuva kilpailuetu on dynaami-
sempaa kuin vain yksittäisiin tuottei-
siin ja palveluihin liittyvä kilpailuetu. 
Taidelähtöisessä toiminnassa koros-
tuvat luovuus, leikkisyys ongelmakes-
keisyyden sijaan, heittäytyminen, us-
kallus ja yhdessä tekeminen.

Taiteellisten interventioiden ta-
voitteena on auttaa organisaatioita 
näkemään oma toimintansa uusista 
näkökulmista ja edistää työyhteisö-
jen luovaa osaamista ja innovaatioky-
vykkyyttä. Taiteilija osallistuu työyh-
teisön toimintaan ja myötävaikuttaa 
omilla näkökulmillaan ja osaamisel-
laan. Kehittämisprojektin sisältö ja 
tavoitteet suunnitellaan taiteilijan ja 
työyhteisön välisenä yhteistyönä. 

Edellä kuvaamani luovan työyhtei-
sön määritelmä on myös osa hyvin-
voivaa työyhteisöä. HS artikkelissa 
13.4.14 prof. Guy Ahonen Työterveys-
laitokselta toteaa: ”Työhyvinvointia  
edistämällä pystytään parantamaan 
yrityksen kannattavuutta jopa viiden- 
neksellä. Eräässä yrityksessä onnis-
tuttiin nostamaan eläkeikääkin kol-
mella vuodella. Se on aikamoinen tu-
los.”
EU korostaa strategiassaan pohti-
maan seuraavalle vuosikymmenelle, 
mitä tarkoittavat luovuus ja inno-
vatiivisuus. Miten luovuutta pitäisi 
edistää politiikassa, ammatillisesti 
sekä henkilökohtaisella tasolla?  In-
novaatioista voi löytyä ratkaisu, kun 

LUOVUUDEN 
ÄRRÄPÄITÄ 
TYÖELÄMÄÄN!



Ornamon lehti  nro 3 /2014          HALLITUS

hyväksytään prosessiin liittyvä ris-
kinotto, annetaan aikaa ja tukea. Päät-
täjien tuki käytännön sovelluksiin ja 
pitkäkestoisiin ohjelmiin mahdollis-
taa talouden erinäkökulmat ja sosiaa-
lisen kehityksen. Yksi ratkaisu olisi 
saattaa yrittäjät, tutkijat, kasvatustie-
teilijät ja paikalliset päättäjät yhteen 
kokoamaan innovaatioita.

Taiteelliset interventiot organisaa-
tiossa – vaihtoehto innovaatioihin

Taiteellisia interventioita on hyö-
dynnetty organisaatioiden kehittä-
misessä jo 2000 – luvun alkupuolelta 
saakka. Taiteelliset interventiot näyt-
tävät olevan kasvavan kiinnostuksen 
kohteena Euroopassa. Eurooppa-po-
litiikan neuvonantaja ja sosiaalisten 
innovaatioiden asiantuntija Agnes 
Hubert toteaa, että taiteelliset inter-
ventiot tarjoavat käytännöllisiä työka-
luja, kun tavoitteena on rohkaista pois 
tavanomaisista ajattelutavoista. Sel-
viytyäkseen talouskriisistä Eurooppa 
tarvitsee innovaatioita kaikilla sek-
toreilla taloudessa ja yhteiskunnas-
sa.  Innovaatiopolitiikka on suunnat-
tu tutkimuksen ja tieteen tekemisen 
edellytyksien parantamiseen. Mutta 
myös muita innovaation muotoja, ku-
ten taiteilijoiden luovia taitoja pitäisi 
harkita. Työpaikoilla taiteelliset in-
terventiot organisaatiossa tuo taidetta 
ihmisille, tuotteisiin ja prosesseihin.

Näen, että tämänkaltainen toiminta 
vaati taiteilijoilta uudenlaista ajatte-
lutapaa ja ohjaamistaitoja, koulutusta. 
Taiteilijan täytyy ymmärtää yrityk-
sen toimintakulttuuria. Myös luovaan 
prosessiin osallistuvalta vaaditaan 
epämukavuusalueella liikkumista. 
Täytyy opetella tunnistamaan omia ja 
muiden tuntemuksia. Luovaprosessi 
tapahtuu yhdessä.

  
Luova ja innovatiivinen

Osa yritysjohtajista on havahtu-
nut siihen, että uusien innovaatioi-
den syntyyn tarvitaan myös tunnetta. 
Kokemuksen kautta he ovat havain-
neet taiteellisten interventioiden 
merkityksen. Organisaatiolle syntyy 

kasvot, kun taidetta tuodaan lähem-
mäksi ihmisiä, käytänteitä ja tuot-
teita tai tuotantoa. Organisaatiossa 
taiteellisen intervention synnyttä-
mä voima luo tilan mahdollisuuksille, 
jota voisi kutsua välitilaksi, muodol-
lisen epämuodolliseksi tilaksi. Tässä 
välitilassa työntekijöiden kokemuk-
set uudelleennäkemiseen (toisinnä-
kemiseen), ajatteluun ja asioiden te-
kemiseen muodostuu heille itselleen 
merkitykselliseksi. Seurauksena on, 
että ihmiset haluavat keskustella hen-
kilökohtaisista taiteellisen interven-
tion synnyttämistä kokemuksistaan 
ja siitä mitä he ovat havainneet mui-
den kokemuksissa. Nämä vaikutukset 
ovat merkittäviä rakennusaineita sii-
hen, kun yritetään saavuttaa yrityksen 
strategiset ja operatiiviset tavoitteet.

Prosessi kuvaa hyvin vuorovaiku-
tuksen ja keskinäisen luottamuksen 
syntymistä. Kun ihmiset löytävät tai-
teellisessa interventiossa uusia väli-
neitä tehdä  toisin, prosessi energisoi 
heitä haluun toimia ja sitoutua muu-
tokseen. Yhteisöllinen työskentely 
synnyttää luovuuden lähteen.

Immateriaaliset seikat korostuvat 
taidelähtöisillä menetelmillä työs-
kennellessä. Valtioneuvoston tuore 
periaatepäätös aineettoman arvon-
luonnin edistämisestä korostaa luo-
van talouden merkitystä taloudelli-
sen tuotannon murroksessa. Luovien 
alojen osaamisen, tuotteiden ja pal-
velujen hyödyntämisestä muilla aloil-
la on tullut merkittävä kilpailutekijä. 
Perinteiset tuotannontekijät (työvoi-
ma, pääoma, tuotantovälineet) ja nii-
den välisten suhteiden optimointi eivät 
enää takaa taloudellista kilpailukykyä. 
Niiden rinnalle on muodostunut nel-
jäs tuotannontekijä, jonka merkitys 
näyttää jatkuvasti kasvaneen. Se koos-
tuu sellaisista immateriaalisista teki-
jöistä kuin tieto, osaaminen, luovuus, 
verkostot ja merkitykset. Yritysten 
näkökulmasta on yhtäältä tärkeää tur-
vata yrityksen oma osaaminen ja toi-
saalta ymmärtää ja hyödyntää kulut-
tajien kulttuurisia, emotionaalisia ja 

eettisiä tarpeita ja preferenssejä.
Ammattimaisen työvoiman saata-

vuus ja laatu ovat muotoilualan yri-
tyksissä pääasiassa hyvää tai kohta- 
laista, todetaan tuoreessa Muotoilu- 
alan yritysten suhdanne- ja toimiala- 
raportissa 2013. Julkisen sektorin 
koulutus ei ole vastannut kaikilta osin 
yritysten muuttuneisiin tarpeisiin. 
Raportissa ehdotetaan koulutuslaitos-
ten tiiviimpää yhteistyötä yritysten 
kanssa. Lääkkeeksi ehdotetaan yhteis- 
muotoja oppisopimuskoulutuksen 
kehittämiseen ja laajentaminen kor-
kea-asteen opintoihin. Näen, että yksi 
ratkaisu työntekijän täydennyskoulu-
tukseen ja uusien toimintatapojen 
löytämiseen voisivat olla taidelähtöi-
set menetelmät. Eri alojen toimijoiden  
ja asiantuntijoiden yhtyeensaattami- 
nen yhteisen teeman ympärille synnyt- 
tää ihan uudenlaisia havaintoja. Yh-
teinen luova prosessi voi olla kestol-
taan pitkä tai lyhyt, kertaluonteinen 
tai yksittäisistä tapahtumista pitkään 
jatkuva prosessi. Yhdessä tekemällä  
löytynyt tieto on ainutkertaista. Ja 
kun kehitetään toimintamalli, jos-
sa myös asiakas on mukana, voidaan 
puhua jo yhteiskehittäjyydestä.  Kun 
vanhat raaka-aineet: turhautuminen, 
ärräpäät, elämykset ja onnostumiset 
laitetaan yhteen, syntyy hyvä soppa. Uu-
denlainen luova koulutus tarjoaa eilisen 
makupaloja hopeatarjottimella. • 

Kirjoittaja Tero Annanolli on  

kuvataiteilija ja taiteilija-kehittäjä:  

www.annanolli.com

Lähdekirjallisuus: Berthoin Antal, Ariane & 
Strauß, Anke (2013): Artistic interventions in or-
ganisations: Finding evidence of values‐added. 
Creative Clash Report 
www.wzb.eu/sites/default/files/u30/effects_of_
artistic_interventions_final_report.pdf
 
Pälvi Rantala ja Satu-Mari Korhonen (2012):  
Uutta osaamista luomassa, Työelämän kehittä-
minen taiteen keinoin http://www.taikahanke.fi/
binary/file/-/id/4/fid/1253/

Pekka Lith (2014): Muotoilualan yritysten suh-
danne- ja toimialaraportti 2013, raportti muotoi-
lualojen yrityksistä, yritysprofiilista, markkinoista, 
kasvuyrittäjyydestä ja lähiajan suhdanneodotuk-
sista www.ornamo.fi/toimialatutkimus2013

http://www.annanolli.com
http://www.wzb.eu/sites/default/files/u30/effects_of_
http://www.taikahanke.fi/
http://www.ornamo.fi/toimialatutkimus2013
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Privatecase ja Adessiin palkit- 
tiin A'Design Award -palkinnoilla. 
Privatecasen läppärilaukku Olga 
voitti kultaa Fashion and travel 
accessories-sarjassa ja Puun 
valoruukku pronssia Lightning 
products and projects-sarjassa.  
www.privatecase.fi 
www.adessin.fi

ONNITTELUT

A´Design 
Award 2014

Pohjoismaiden suurin design-
festivaali Helsinki Design Week 
täyttää tänä vuonna 10 vuotta. 

Festivaali järjestetään 4.–14.9.2014 
teemalla Loikka. Uutena ohjelmajohta-
jana on aloittanut Hanna Harris. Fes-
tivaalikävijöitä tulee palvelemaan uusi 
infopiste Designmuseon edustalla, joka 
tarjoilee kävijälle tuoreimman festivaali-
infon ja päivittäin vaihtuvaa ohjelmaa. 
Ohjelmaan kuuluu mm. seminaari kura-
toinnista, Arkkitehtuurin päivä, Lasten 
viikonloppu ja suosittu Designmarket. 
Koko Helsinki Design Weekin ohjelma 
julkaistaan elokuussa HDW:n kotisivuil-
la.www.helsinkidesignweek.com.  

Helsinki Design Weekin juhlanäyt-
tely tuo lähiruuasta tunnetulle 
Teurastamon alueelle Lähimuo-

to-kokonaisuuden oheisohjelmineen. 
Lähimuoto -näyttely esittelee tuoreita 
kotimaisia muotoilu-uutuuksia lähellä 
tuotettuja ja suunniteltuja. "Myös ulko-
aluelle levittäytyvä näyttelykokonaisuus 
nostaa esiin nimenomaan kasvuun täh-
täävät muotoiluyritykset ja start-upit“, 
sanoo festivaalin johtaja Kari Korkman. 
Kuratoituun Lähimuoto-näyttelyyn ote-
taan mukaan myös muutamia yrityksiä 
avoimen haun kautta. Mukaan voi ha-
kea osoitteessa:  
www.helsinkidesignweek.com. 

K ymmenvuotisjuhlan kunniaksi  
Helsinki Design Week ottaa loi- 
kan kohti ympärivuotisuutta lan-

seeraamalla uuden muotoiluun keskit-
tyneen verkkomedian. Syksyllä lansee-
rattavan julkaisun nimeksi tulee Helsinki 
Design Weekly ja sen alustana toimii 
Kokoro&Moi -toimiston suunnittelema 
uudistunut helsinkidesignweek.com-
sivusto.  

O galleria
O galleria avasi ovensa toukokuussa. 

Galleria on ornamolaisten taiteilijoiden pe-
rustama  ja edustaa mm. tekstiili-, lasi-, 
keramiikka- ja korutaidetta, kuvataidet-
ta, käsitteelliseen sisältöön pohjaavaa 
kokeellista muotoilua sekä wearable art 
-tyyppistä pukutaidetta. O gallerian kak-
si ryhmänäyttelyä ovat esillä 27.5.–8.6. ja 
11.6.–29.6.2014. Näyttelyissä taiteilijoi-
den teokset kertovat vahvasta suhteesta  
materiaaleihin ja näkemyksestä, joka mur-
taa eri taidealojen perinteisiä raja-aitoja. 
Ryhmänäyttelyssä ovat mukana Virginie 
Loÿ, Päivi Lappalainen, Renáta Jakowleff, 
Johanna Suonpää, Marjo Saarela, Hanna 
Mikola, Matti Hyvärinen ja Päivi Kekäläinen.
   Galleria-hanketta ovat tukeneet  
Svenska Kulturfonden, Teollisuustaiteen 
Liitto Ornamo sekä Taiteilijat O ry. 

O galleria, Uudenmaankatu 19–21, Hkii 
Aukioloajat: ti–pe klo 12–18, la–su 12–16  
info@ogalleria.fi | ogalleria.fi 

Päivi Kekäläinen
Harmaa hetki 2011 
Detalji

Helsinki
Design 
Week 
10 vuotta

Taito-palkinto 
Taito-palkinnon (6 000 €) sai 

tänä vuonna suunnittelutoimis-
to Polkka Jam. Kristiina Haapa-
laisen ja Sami Vähä-Ahon yri-
tyksen tuotevalikoimaan kuuluu 
mm. postikortteja, julisteita, keit-
tiöpyyhkeitä, tarjottimia ja seinä-
kalentereita. www.polkajam.fi

Footbalance Systems Oy:n 
jalkapohjan mittaukseen käy-
tettävä analysointikioski voitti 
Plootu Fennica -kilpailun muo-
toilusarjan. Tuote valitiin sa-
malla koko kilpailun parhaaksi 
eli Vuoden ohutlevytuotteeksi. 
Palkinnon arvo on 5 000 €.
www.pentagondesign.fi

Pentagon 
Design
pokkasi 
Plootu 
Fennica-
palkinnon

http://www.privatecase.fi
http://www.adessin.fi
http://www.helsinkidesignweek.com
mailto:info@ogalleria.fi
http://www.polkajam.fi
http://www.pentagondesign.fi
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A loitin 
työs-
ken-

telyn Orna-
mossa 5.6. 
Toimin Kera-
miikka tilassa  
Keramiikan 
tila -näytte-
lyhankkeen 
tuottajana 
Kaisa Logre-

nin äitiysloman sijaisena. Taustani on 
muotoilun, taiteen ja taidekäsityön 
parissa galleristin ja tuottajan roolis-
sa. Toimin pohjoismaiseen taidekäsi-
työhön erikoistuneen Galleria Norsun 
johtajana vuodet 2005–2011. Sen 
jälkeen työskentelin koordinaattorina 
pohjoismaisten ja nykytaidekäsityön 
hankkeiden parissa World Design Ca-
pital Helsinki 2012 -organisaatiossa. .

Katariina Siltavuori
taide@ornamo.fi

Uusi 
projekti-
päällikkö
Ornamoon

T yösken-
telen Or-
namossa 

taiteen projekti-
päällikkönä jou-
lukuuhun asti, 
Jaana Moonan 
siirryttyä Taito 
ry:n palvelukseen 
ja Anna Rikkisen 
työskennellessä 
EU -hankkees-
sa. Olen mukana 

taide- ja taidekäsityöhön liittyvissä projek-
teissa projektipäällikkönä –  mm. Taiteen 
prosenttiperiaatetta edistävässä hank-
keessa. 

Opastan Ornamon jäseniä mie-
lelläni taiteeseen liittyvissä ky-
symyksissä. Olen valmistunut 

keramiikan kandidaatiksi Central Saint 
Martins College of Art and Designista 
Lontoosta ja taideteollisen muotoilun 
maisteriksi Aalto-yliopiston Taiteiden 
ja suunnittelun korkeakoulusta. Olen 
aiemmin toiminut tuotemuotoilijana ja 
korusuunnittelijana ja vientihankkeiden 
tuottajana sekä projektipäällikkönä, 
pääosin ulkomailla. Viimeksi mm. Suo-
men Viron -instituutissa sekä Shang-
hain Radical Design Weekin Design 
Colours Life, Contemporary Finnish 
Design and Marimekko  -näyttelyssä. 

Lotta Veromaa 
taide@ornamo.fi 

Voit osallis-
tua Ornamon 
koulutuksiin 
etänä!

Ornamon toimistossa tapahtuviin koulu- 
tuksiin on kevästä lähtein voinut internetin 
välityksellä osallistua. Tietokoneessasi on 
oltava kuulokkeet/kaiuttimet. Kuulet ja näet 
esityksen ja voit esittää luennoitsijalle kysy-
myksiä chatin kautta. Etäosallistumiseen il-
moittaudutaan koulutuksen ilmoittautumisen 
yhteydessä. Syksyn koulutuskalenteri:  
www.ornamo.fi/koulutukset.

Uusi 
tuottaja
Ornamoon

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo järjestää 
ensimmäisen kotimaisen nykykeramiikan 
katselmuksen Keramiikka tilassa – Ke-
ramiikan tila yhteistyössä Designmuse-
on ja Suomen Kuvanveistäjäliiton kanssa. 
Näyttely on Designmuseon loppusyksyn 
päänäyttely. Jurytettyyn näyttelyhakuun 
tuli 144 hakemusta 497 teoksella. Jury 
valitsi näyttelyyn 43 taiteilijaa tai työryh-
mää ja yhteensä 66 teosta. Näyttelyhaku 
oli avoin Ornamon ja Kuvanveistäjäliiton 
jäsenille sekä Muu ry:n, Taidemaalariliiton, 
Valokuvataiteilijoiden liiton ja Suomen Tai-
degraafikkojen liiton jäsenille. Jurylla oli oi-
keus kutsua taiteilijoita näyttelyhaun ulko-
puolelta. Näyttelyyn valitut taiteilijat ovat:

Aaltonen Erna, Aromaa Arni, Cando-
lin Christine, Falin Priska, Groth Camilla, 
Haapala Merja, Hämäläinen Risto, Helle  
Emma, Hellman Åsa, Hirvelä Markku, Ho-
rila Kerttu, Ishimoto Fujiwo, Kannosto Sa-
kari, Kivivirta Kirsi, työryhmä Lahdenmäki 
Nathalie ja Niidome Naoto, työryhmä Lar-
jo Olli ja Wallenius Lasse, Lehtinen Tuula, 
Liimatainen Matias, Mäkikoskela Riikka,  
Mäkilä Jarmo, Matikainen Tiia, Murtti  
Saana, Nurmi Maritta, Paasonen Soile, 
Paikkari Pekka, Pehkonen Laura, Pöllä-
nen Pauliina, Ranki Merja, Rintaniemi Päi-
vi, Riska Kristina, Rönkkö Riitta, Ruot-
salainen Sami, Rytkölä Johanna, Sainio 
Anneli, Slotte Caroline, Somma Tuuli, Tai-
viola Kirsti, Talonpoika Riitta, Tamminen 
Veera, Vainio Tiina, Valkola Jyrki, Vuorivir-
ta Iina, Widnäs Karin. 

Jury: Monika Gass, museonjohtaja  
Keramikmuseum Westerwald, Saksa
Maija Helasvuo, kuvanveistäjä 
Suomen Kuvanveistäjäliitto
Suvi Saloniemi, näyttelyintendentti,  
Designmuseo
Kim Simonsson, kuvanveistäjä,  
Teollisuustaiteen Liitto Ornamo

Keramiikka  
tilassa  
–Keramiikan 
tila

mailto:taide@ornamo.fi
mailto:taide@ornamo.fi
http://www.ornamo.fi/koulutukset


9

59
02

1-
00

8_
TE

_a
llg

em
ei

n_
O

rn
am

o_
21

0x
28

0 
• 

C
D

-R
om

 •
 IS

O
 3

9 
• 

C
M

Y
K
 •

 tg
: 0

9.
04

.2
01

4 
 

 
 

 
 

D
U

:1
4.

04
.2

01
4 

 
Fi

nn
al

nd

Puh. 040 544 5577   info@finland.messefrankfurt.com

//  Kulutustavarakaupan tärkein kansainvälinen 
kohtauspaikka syyskaudella. Vertaansa vailla  
oleva foorumi joulu- ja talvisesongin tilausten 
tekemiseen. Katsaukset tulevan kevään trendeihin. 
Runsas kansainvälinen tarjonta sisustamiseen,  
lahjatavarakauppaan ja asusteisiin. Poimi ideat, 
hanki erilaiset tuotteet ja erotu joukosta.  
Perfect date //  Perfect time  //   

myfavourite-
tendence.com

Valitse, mikä  
sinun mielestäsi on  

Tendencessä parasta:

30.8. –  2. 9. 2014
lauantai–tiistai // Saturday – Tuesday

mailto:info@finland.messefrankfurt.com
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JANITA

Pekka Toivanen 
Muotoilijohtaja

Muotoilu on turhake

T
ässä iässä (s. 1968) on jo 
oppinut käsitteen rakenne-
muutos. Ensimmäistä ker-
taa sitä tarjoiltiin 90-luvul-
la, viime vuosisadalla, juuri 

kun valmistuin muotoilijaksi. Silloin 
isoa käsitettä määrittelevä termi oli 
teollisuuden rakennemuutos. Tänään 
samaan nippuun vedetään koko eu-
rooppalainen yhteiskunta. 

Tietysti, aina kun kuulee "raken-
nemuutoksen" mainittavan, on syy-
tä poistaa varmistin, sen verran uh-
kaavasta tilanteesta on kysymys. 
Vai oletteko kuulleet poliitikosta tai 
teollisuusjohtajasta, joka myy raken-
nemuutosta ensisijaisesti loistavana 
mahdollisuutena ja tilaisuutena Suo-
melle tai Sinulle? Minä en ainakaan, 
vaan useimmiten tätä sanaa varotaan 
ja väistetään. Sen perässä tulee pitkiä 
ja vaikeasti ymmärrettäviä lauseita, 
jotka ehdottavat pohjoismaisesta hy-
vinvointiyhteiskunnasta luopumista, 
säästämistä, tehostamista, uutta inno-
vaatistrategiaa ja ettei "toista Nokiaa 
tule".

Rakennemuutos on siis vähän kuin 
itkuvirren pitkä kertosäe, se lupaa su-
rua ja hammasten kiristystä.

Entä designin rakennemuutos? As-
kel eteenpäin vai taaksepäin? Muut-
tuuko "designin" positio markkinoil-
la, onko siitä tullut haluttavampaa ja 
kiinnostavampaa? Paremmin ymmär-
rettävää ja tuottavaa?

Oma empiirinen havaintoni on se, 
että muotoilun tuottamasta (lisä)ar-
vosta on paljon vaikeampaa puhua tai 
muotoilua myydä, kun talous seisoo. 
Muotoilu on turhake, ja teollisuuden 
näkökulmasta turhakelistan kärjessä. 
Huolimatta siitä, että designyhteisö 
on tuottanut ja jakanut kaikkien päät-
täjien maililaatikkoon tietoa muo-
toilun tuottamasta arvonnoususta 
ja esimerkkejä tuloksista, todellinen 

SÄÄSTÄMINEN 
ONNISTUU 

USEIN PALVELUMUO-
TOILUN AVULLA.

10 KOLUMNI

tietoisuus siitä miten monipuolisesta 
osaamisesta muotoilussa on kysymys, 
ei ole mennyt jakeluun.

Tästä ei suinkaan pidä päätellä että 
esimerkiksi Ornamo tai Design Fo-
rum Finland olisivat epäonnistuneet! 
Päinvastoin, näitä ja muitakin järjes-
tö- ja koulutustasolla vaikuttavia 
muotoilun lobbaajia & asiantuntijoita 
tarvittaisiin lisää, jotta piipittämises-
tä tulisi riittävän kova-äänistä ja muo-
toilijoiden intressiryhmät pystyisivät 
merkittäviin rimanylityksiin poliitti-
sissa, taloudellisissa ja muuten yhteis-
kunnallisissa puheenvuoroissa.

Näitä ajatuksia virisi mieleeni, kun 
kuuntelin Tekesin asiantuntijaa 6.5. 
Helsingin alihankintamessujen muo-
toilutapahtumassa. Ismo Turunen 
haastoi muotoilutoimistoja "nykyistä 
kaupallisempaan osaamiseen ja ajat-
teluun". Ismo ei ehkä ollut oikeassa 
siinä, etteikö muotoilutoimistoissa 
olisi pätevää kaupallista osaamista. 
Mutta tärkeintähän tässä kommen-
tissa on se, ettei koko muotoiluklus-
teri vieläkään ole osannut marinoida 
kaikkia Tekesin asiantuntijoita siinä 
faktatietoudessa, jolla raaka pihvikin 
jalostuu sisäistämään muotoilun es-
sentiaalisen merkityksen osana palve-
lujen ja tuotteiden suunnittelua. Ismo 
Turunen teki kuitenkin varsin hyvän 
arvion katsoessaan useiden muotoi-
lutoimistojen esityksiä: kukaan ei 
puhunut rahasta. Designin paras pre-
sentaatio tulee ynnätä exceliin, eikä 
hyviin tarinoihin upeilla kuvilla.

Rakennemuutos on kylläkin iso 
mahdollisuus muotoilulle –  toki. Pal-
joa design ei saisi maksaa, mutta sillä 
haetaan todella merkittäviä taloudel-
lisia hyötyjä. Ja nyt en puhu paperi-
koneen tai juomalasin muotoilusta, 
vaan mummoista ja vaareista, syrjäy-
tymisestä, sote-alueista ja terveyden-
huollosta. Sosiaalisen- ja yhteiskun-

tavastuun parissa työskentelevät ovat 
löytäneet palvelumuotoilusta välinei-
tä sitouttaa vapaaehtoisia toimintaan, 
saada ikä-ihmisiä liikkeelle, sujuvoit-
taa monimutkaisia terveydenhuollon 
palvelupolkuja ja aktivoida juuri nii-
tä ikäryhmiä, joiden hoitamisesta ja 
huoltamisesta halutaan säästää. 

Säästäminen onnistuu usein palve-
lumuotoilun avulla. Ainakin Helsingin 
kaupungin eri tahoilla on jo vireillä 
kymmeniä oma-aloitteisia hankkeita, 
joissa palvelutaloihin ja ikä-ihmisten 
naapurustoon haetaan uusia asiak-
kaita sitouttavia ryhmiä, tekemistä 
ja huolehtimisesta jakamista. Vaikka 
sitä ei ääneen sanota, niin toki siitä on 
valtaisa hyöty jos edes osa hyvinvoin-
tiyhteiskunnan palveluista toimii itse-
ohjautuvasti, osittain vapaaehtoisvoi-
min ja paikallisesti, ilman byrokratiaa. 
Ja juuri tässä toistaiseksi vielä näky-
mättömässä rakennemuutoksessa on 
intoa, iloa ja palvelumuotoilun inno-
vaatioita. •
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MUOTOILU  
AUTTAA  
YRITYKSIÄ  
MENESTYKSEEN
Pekka Lith

M
uotoilun käyttö lisääntyy 
yrityskoon kasvaessa, 
sillä suuret ja keskisuu-
ret yritykset hyödyn-
tävät määrällisesti ja 
suhteellisesti enem-

män ja monipuolisemmin yrityksen sisäl-
lä tuotettua ja ulkoa ostettua muotoilua 
kuin pienet yritykset. Muotoilun käytöllä 
on myös yhteys yrityksen kasvuun, sillä 
kasvuhakuisimmat yritykset hyödyntävät 
paremmin muotoilua kuin muut yritykset 
(Kuvio 1). 

Nostetta liiketoiminnalle
Noin kaksikolmasosaa yrityskyselyi-

hin vastanneista totesi, että muotoilulla 
on parannettu tuotteen laatua ja käytettä-
vyyttä. Laadullisen kilpailukyvyn kohen-
tuminen on vahvistanut samalla yrityksen 
markkina-asemaa. Muotoilupanostuksilla 
ei ole ollut vaikutusta tuotantokustannuk-
siin, mutta tuotteesta saatava hinta on 
noussut, mikä on kohentanut yrityksen 
kannattavuutta (Kuvio 2). 

Arviolta viidennes maamme yrityksistä hyödyntää fyysisiin tuotteisiin 
sisältyvää muotoilua toiminnassaan. Teollisuudessa muotoilua käyt-
tää joka kolmas yritys, mutta rakentamisessa vain joka kymmenes 
yritys. Tulokset perustuvat Ornamon ja Elinkeinoelämän Keskusliitto 
EK:n loppuvuonna 2013 tekemiin yrityskyselyihin, joihin vastasi noin 
680 eri jalostus- ja palvelualojen yritystä Suomessa.

Ornamon ja EK:n yrityskyselyt saavat 
vahvistusta Suomalaisen Työn Liiton alku-
vuonna 2013 tekemästä kyselytutkimuk-
sesta. Sen mukaan yritysten markkina-
asema paranee, koska design rakentaa 
brändiä ja auttaa erottautumaan kilpaili-
joista. Suomessa on kuitenkin valitettavan 
vähän sellaisia yrityksiä, joiden tuotteet 
ovat kokonaan uusia asiakkaille tai jotka 
eivät kohtaa suoraa kilpailua.

Omaa ja ostettua muotoilua
Yritykset tuottavat muotoilupalvelut  

omassa organisaatiossaan tai ostavat  
osaamista oman talon ulkopuolisilta pal- 
veluyrityksiltä, joita voidaan kutsua muo- 
toilualan KIBS-yrityksiksi (KIBS=Know- 
ledge Intensive Business Services).  
Yrityskyselyjen mukaan sisäisesti tuote-
tut inhouse -palvelut ovat keskimäärin 55 
prosenttia ja ulkopuolelta ostetut 45 pro-
senttia muotoilun kustannuksista.

EK:n ja Ornamon yrityskyselyistä saatu 
tulos vastaa Ruotsissa tehtyjä selvityk-
siä. Sielläkin yritysten muotoilubudjetit 

jakaantuvat suurin piirtein tasan ulkopuo-
lisilta yrityksiltä ostettuihin palveluihin ja 
inhouse -muotoiluun. Ruotsissa kymme-
nen prosenttia muotoilun ostopalveluis-
ta hankittiin ulkomailta ja osuus on ollut 
kasvussa 2000-luvulla. Suomessa asiaa 
ei ole selvitetty.  

Ulkopuolelta ostettujen muotoilupalve-
lujen merkitys vaihtelee yrityksittäin jopa 
samojen toimialojen sisällä lukuun otta-
matta alle kymmenen henkilön mikroyri-
tyksiä, joilla ei ole riittävästi taloudellisia 

1 Muotoilualan yritysten suhdanne- ja toimialaraportti 2013

Muotoilualan  
yritysten  

suhdanne- ja 
toimialaraportti

2013

Raportti muotoilualojen  
yrityksistä, yritysprofiilista,  
markkinoista, kasvuyrittäjyydestä ja  
lähiajan suhdanneodotuksista
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voimavaroja tai tarvetta ostaa ulkopuoli-
sia muotoilupalveluja. Myös keskisuuret ja 
suuret yritykset yhdistelevät omaan osaa-
miseen ulkopuolisilta yrityksiltä ja yrittäjiltä 
hankittua osaamista.

Ostopalvelujen kasvu taittunut?
Yrityskyselyjen mukaan nykyinen  

epävarma taloustilanne ei ole vaikutta-
nut merkittävästi muotoilua hyödyntävien 
teollisuusyritysten muotoilupanostuksiin, 
joskin taantuma on tehostanut muotoi-
luun tarkoitettujen taloudellisten voima-
varojen käyttöä. Omaan suunnitteluun 
asialla ei ole ollut vaikutusta, mutta ulko-
puolisilta yrityksiltä ostetut muotoilupalve-
lut ovat hieman supistuneet. 

Vaikka muotoilun ostopalvelut ovat 
hieman vähentyneet, asiakasyritysten 

näkemykset palveluntoimittajien toimin-
nasta ovat myönteisiä. Parhaimmat pis-
teet tulevat luotettavuudesta, toiminnan 
laadukkuudesta ja osaamisesta. Tosin 
vajaa viidennes ostajista totesi, että pal-
veluntoimittajien asiakaslähtöisyydessä 
ja joustavuudessa on parantamista. 46 
prosenttia piti ostopalveluja myös hinta-
vina. • 

Prosenttia yrityksistä

  Paljon merkitystä       Kohtalainen merkitys       Ei juurikaan merkitystä

Kuvio 1  Muotoiluun suunnattujen panostusten merkitys yrityksen liiketoiminnan eri  
osa-alueilla, prosenttia yrityksistä. 
(Lähde: EK:n pk-yrityskysely ja Ornamon yrityskyselyt 2013).
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33,8

27,4
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23,1
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21,3

32,2

49,6

40,4

33,1

50,4

51,4

Kohentanut tuotteen laatua/käytettävyyttä  
(ergonomia)

Kasvattanut yrityksen markkinaosuutta

Parantanut liiketoiminnan tulosta (kannattavuus)

Laajentanut tuotevalikoimaa uusiin  
tuotteisiin/palveluihin

Nostanut tuotteista/palveluista  
saatavaa hintaa 

Laajentanut maantieteellistä markkina-aluetta 
(ml. kansainvälistyminen)

Lisännyt tuotteen ympäristöystävällisyyttä  
(kierrätettävyys, uusiokäyttö, yms.)

Parantanut tuotteen huollettavuutta  
(varaosien määrä ja rakenne, yms.)

Pienentänyt tuotantokustannuksia  
(valmistettavuuden ja tuottavuuden nousu)

Kuvio 2  Taloudellisen taantuman vaikutukset yritysten harjoittamaan muotoilutoimintaan 2013, prosenttia yrityksistä  
(Lähde: Ornamon yrityskyselyt 2013).

Tehostanut taloudellisten voimavarojen käyttöä

Supistanut muotoilun tuotekehityspanostuksia/budjetteja

Pienentänyt ulkopuolisten muotoilupalvelujen ostoa

Lisännyt oman työn  
osuutta muotoilussa

Parantanut töiden suunnittelua
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Islanti on saanut ensimmäisen 
muotoilupoliittisen strategiansa 
vuosille 2014–18. 

S euraavan neljän vuoden aikana py-
ritään muun muassa parantamaan 
muotoilukasvatusta peruskouluis-

sa ja lukioissa, linkittämään yliopistojen 
muotoiluopetus muiden oppiaineiden, 
kuten tieteen ja teknologian kanssa, ke-
hittämään designin tutkimusta, paranta-
maan maan kilpailukykyä designin avulla 
muun muassa edistämällä islantilaisten 
muotoilijoiden ja heidän yritystensä toi-
mintaa sekä maan sisällä että ulkomail-
la. Ohjelman toteuttamisessa on mukana 
opetus-, tiede- ja kulttuuriministeriö sekä 
teollisuus- ja innovaatioministeriö.

Yksi strategian esikuvista on Suomen  
Muotoilu 2005! -ohjelma, erityisesti muo-
toilukoulutuksen suunnittelun osalta.  
”Olemme designmaana nuori ja ajatte-
limme, että meillä olisi hyvä olla vastaa-
vanlainen muotoilupoliittinen strategia niin 
kuin monessa muussa maassa on. Selvi-
tyksen aikana kävi ilmi, että meidän pitäisi 
aloittaa hyvin käytännönläheisesti visio-
näärisyyden sijasta”, Islannin muotoilu-
keskuksen johtaja ja strategian ohjausryh-
män jäsen Halla Helgadóttir sanoo.

Designkentän nuoruudesta kertoo se-
kin, että Suomen Design Forum Finlan-
dia vastaava Islannin muotoilukeskus pe-
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rustettiin vasta kuusi vuotta sitten. Myös 
yliopistotason designkoulutus on nuorta. 
Esimerkiksi Islannin ensimmäiset maiste-
ritason opiskelijat valmistuvat muotoilu-
yliopisto Listaháskóli Íslandsista tänä ke-
väänä. Aiemmin muun muassa graafiset 
suunnittelijat ja käsityömuotoilijat lähtivät 
opiskelemaan ulkomaille. 

Muotoilukeskus on keskeisessä osassa 
myös muotoilupoliittisessa strategiassa. 
Se edustaa ja palvelee kaikkia muotoilun 
aloja arkkitehtuurista muotiin ja graafiseen 
suunnitteluun, ja sen tarkoitus on entistä 
paremmin saattaa yhteen muotoilijoita, 
yrityksiä, hallintovirkamiehiä ja julkisia ins-
tituutioita eri hankkeissa. 

Helgadóttirin mukaan islantilaispäättä-
jät ovat vasta oppimassa designin merki-
tystä maan talouskasvua ja kilpailukykyä 
lisäävänä tekijänä. 

”Koulutukseen liittyvät toimenpide-eh-
dotukset olivat vaikeimpia saada strate-
giassa läpi. Tulevaisuudessa taide- ja 
muotoilututkijat saavat esimerkiksi ensim-
mäistä kertaa hakea rahoitusta, joka on 
ollut aiemmin tarjolla muiden yliopistojen 
tutkijoille. Koulutusjärjestelmien muutta-
minen varhaiskasvatuksesta yliopistota-
solle tulee viemään aikaa, mutta on hyvä, 
että tunnistettiin, että ne pitää tehdä.”

Tarkoitus on, että islantilainen design 
on keskeisessä osassa palveluita suun-
niteltaessa ja muun muassa julkisissa ra-
kennushankkeissa.

”Uusi kauppaministeri on kiinnostunut 
näistä kysymyksistä. Hän haluaa luoda 
työpaikkoja ja uskoo, että designin avul-
la voidaan tehdä paljon. Ilmapiiri on po-
sitiivinen, mutta olemme vielä aloituspis-
teessä.”

Yksi keskeinen tavoite strategiassa on 
edistää islantilaista muotoilua kansainväli-
sesti. Tärkein foorumi sille on tällä hetkellä 
maaliskuussa järjestettävä DesignMarch. 
Design- ja muotitapahtuma houkutteli tä-
näkin vuonna suuren joukon kansainväli-
siä toimittajia ja designista kiinnostunutta 
yleisöä. 

”Olemme pyrkineet osaksi pohjoismais- 
ta designyhteisöä ja olemme siinä muka-
na koko ajan enemmän.”

Muutama vuosi sitten islantilaisesta 
muotoilusta koottiin Pohjoismaissa kier-
tänyt näyttely, joka nähtiin myös Design 

Forumissa. Helgadóttir pitää näyttelyä 
hyvänä työkaluna. ”Sen avulla piti luoda 
bisnestä. Käytännössä se ei onnistunut, 
mutta loimme kontakteja moniin ihmisiin, 
mikä on erittäin tärkeää. Näyttely avasi 
ovia.”

Islannin muotoilukeskus on tänä vuon-
na aloittanut laajemman yhteistyön De-
sign Forumin kanssa. Helmikuussa Tuk-
holman huonekalumessuilla ne järjestivät 
pohjoismaisen lounaan, samoin Reykjavi-
kissa DesignMarchin aikana. Seuraavan 
kerran se järjestetään syksyllä Helsinki  
Design Weekin aikana, ja ensi vuoden 
Tukholman huonekalumessuilla järjeste-
tään yhteinen näyttely ja tapahtuma. Niitä 
varten Islannin muotoilukeskus ja Design 
Forum ovat saaneet yhteensä 114 000 
euroa apurahaa Kreanordilta ja Kulturfon-
detilta.

Islannin muotoilupoliittinen strategia on luettavissa 
englanniksi verkossa: 
www.honnunarmidstod.is/media/PDF/Iceland_DesignPolicy_ensk_WEB.pdf

Helgadóttir sanoo, että yhteistyö De-
sign Forumin kanssa syntyi ”luonnollises-
ti”. Asioista alettiin keskustella muutama 
vuosi sitten juuri Reykjavikin DesignMar-
chissa, jossa Design Forumilla oli esillä 
pop-up shop. 

Islanti on pieni maa, jossa on vain run-
saat 320 000 asukasta. Helgadóttir pitää 
pienuutta sekä haittana että etuna. ”Yh-
teisö on pieni, joten myös yhteistyö päät-
täjien kanssa voi onnistuessaan tuottaa 
tuloksia nopeasti. Isommissa maissa jär-
jestelmät ovat monimutkaisempia ja ihmi-
siä on enemmän. Meillä on mahdollisuus 
edistää designia fokusoidummin. Kaikki 
muotoilun alat ovat lähellä toisiaan, ja pie-
ni ja nuori designkeskuksemme edustaa 
ja palvelee niitä kaikkia useiden eri taho-
jen sijaan. Muualla hankkeet ovat jakautu-
neet useiden eri yhdistysten kesken." •

Hannu Pöppönen

http://www.honnunarmidstod.is/media/PDF/Iceland_DesignPolicy_ensk_WEB.pdf
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PROTOPALVELU 
OSANA TUOTEKE-
HITYSPROSESSIA
Prototyyppien ja teollisten kokeilumallien tekijöistä ja osaajista  
on Suomessa huutava pula. Jurvassa on vielä tällaista osaamista 
sekä työpajat ja laitteet, joita hyödyntämällä Young Skills -osuus-
kunnan protopalvelu tarjoaa osaamistaan yrityksille ja yksittäisille 
suunnittelijoille.

Teksti: Juha Uppa, valokuvat Juha Mänty

Prototyyppiin toteutettu pintakuvio

NYT
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S
isustusarkkitehti Tuula  
Falkin muotoilutyössä 
tuotekehitysprosessi on 
suunnittelijalähtöistä. Pro-
sessi painottuu muotoilu-
prosessin loppuosaan eli 

tuotemuotoiluun. Alkuvaiheessa muotoili-
jalla on subjektiivinen näkemys siitä, mitä 
markkinoita ja asiakastarpeita tuotteella 
tavoitellaan. Toteutettava esine sijoittuu 
johonkin fyysiseen ympäristöön, jossa 
esineen esillepano viestii erilaisten aisti-
muksien lisäksi sosiaalisesta vuorovai-
kutuksesta. Kokeneelle muotoilijalle on 
muodostunut tunnistettava visuaalinen 
muotokieli sekä hänelle tyypillinen materi-
aalien käyttö, jotka on toteutusvaiheessa 
otettava huomioon.  Tuulan mukaan: ”Ta-
voitteenani oli suunnitella koivu-tuoli, jon-
ka muoto on rauhallinen, jolloin itse orna-
mentti on tuolin koru ja tärkein elementti. 
Halusin että koristekuvio on pääosassa, 
eikä kilpaile hillityn muodon kanssa. Kuvio 
on kuin heijastus luonnon helmasta – se 
ohjaa sekä inspiroi kynäni jälkeä.”

Tuolin tuotekehitysprosessi käynnistyi 
siten, että muotoilija lähetti alustavia pii-
rustuksia, joihin proton valmistaja pyysi 
täydennyksiä. Kun mitoituksesta, materi-
aaleista sekä muotokielestä oli saatu riit-
tävät tiedot, niin tuolin ulkokuori mallin-
nettiin, josta tulostettiin 3D-näköismalli. 
Pienoismalli nopeutti kehitysprosessia, 
kuten muotokielen ja ergonomian tarkas-
telua sekä teknisen toteutustavan suun-
nittelua. Tässä projektissa protontekijäl-
lä oli ratkaisevaa osaamista materiaalien 
ja teknisten rakenteiden soveltamisessa 
sekä asiantuntijuus kustannustehokkai-
den teollisten ratkaisujen toteutustapoihin 
ja menetelmiin.

Tuoliin toteutettiin myös käsin veistet-
tyä visuaalista pintastruktuuria. Haastee-
na oli löytää rakentava dialogi muotoilijan 
ja koristeveistäjämestari Kaj Lindgårdin 
kanssa. Moderneja, minimalistisesti to-
teutettuja pintastruktuureja ei pidetä ko-
risteveistoammattialan näkökulmasta niin 
haasteellisena kuin esim. kuvanveistossa 
toteutetut kolmiulotteiset pinnat. Koriste-
veiston ammattilaiset kuvaavat minima-
listisesti toteutettua kuviota ”pintaraapai-

suksi”, joiden tekeminen ei ole heidän 
mielestään teknisesti haastavaa. Siksi oli 
haasteellista löytää se yhteisymmärrys, 
miten niukoilla hienovaraisilla veistotek- 
niikoilla, teknistä ammattitaitoa sovelta-
en, saadaan siirrettyä muotoilijan mieli-
kuvien merkitykset – tässä tapaukses-
sa ”lumikukka” – esineeseen siten, että 
sen hienous säilyy. Dialogi haastaa myös 
muotoilijaa arvioimaan omaa käsitystään 
kuvioiden toteutusmahdollisuuksista. Ku- 
ten myös siitä, miten erottaa taitajames-
tarin ja omien mielikuvien erot lopputu-
loksessa niin, että molemmat ovat tyy-
tyväisiä. Pintastruktuurilla on kyseisessä 
tuotteessa keskeinen rooli, koska se 
muuttuu osaksi fyysistä muotoa. Taitaja-
mestarin rooli oli tässä tapauksessa toi-
mia muotoilijalle myös erinomaisena uu-
sien ideoiden ja sovellutuksien lähteenä. 
Tuulan sanoin: ”Juuri Kajn taidokas kä-
denjälki innosti minua moniin ornamentti-
kokeiluihin. Yksilöllinen detalji on arvokas 
lisä, pieninä tuotantomäärinä toteutetuis-
sa puukalusteissa. Tuolin ilme muuttuu 
koristekuvion mukaan. Pienimuotoinen 
ja tasainen kuviointi luo tuolille maltillisen 
ilmeen, kun taas runsaampi veistokuvio 
luo uniikin leiman.”  

Mitä uutta syntyi ja miten kalusteiden 
tuotekehitysprosessia pitäisi uudistaa? 
Kyseisen tuotteen kehitysprosessi oli ka-
lustealalle tyypillinen: kokeileva, yrityksen 
ja erehdyksen kautta toteutettu. Kalente-
riaikaa prosessiin kului noin puoli vuotta. 
Vilkkaan kuvallisen yhteydenpidon lisäksi 
muotoilija oli läsnä Jurvassa kaksi päivää, 
johon tapaamiseen oli valmistettu kaksi 
eri kehitysvaiheen hahmomallia sekä usei-
ta erilaisia pintakokeiluja. Työpajatapaami-
sen tuloksena sovittiin niistä muutoksista 
mitä varsinaisen proton toteutuksessa tu-
lee huomioida. 

Mielestäni useita, noin kolme päivää 
kestäviä tapaamisia, jonka aikana muo-
toilija, taitajaosaajat ja assistentit olisivat 
mukana, olisi tuloksellisempi tapa toteut-
taa tuotekehitysprojekteja. Jos mukaan 
saadaan valmistava yritys ja markkinointi, 
niin yhdessä toteutettujen tulkintojen lop-
putuloksena olisi tuote, jonka mahdolli-
suudet tavoittaa tyytyväinen asiakas olisi-
vat suuremmat. •

Jaakko Purtanen 
Kirjoittaja on Seinäjoen ammattikorkea- 
koulun tuotekehityksen lehtori

Young Skills -osuuskunta on 
paikallisten yrittäjien ja Seinäjoen 
AMK:n opiskelijoiden yhdessä 
ideoima ja toteuttama keino  
tiivistää korkeakoulujen ja yritys- 
maailman yhteistyötä. Sen tarkoi-
tuksena on jatkaa ja edistää muo-
toilu- ja puualan erikoisosaamista 
Jurvassa. http://youngskills.fi/

Ornamon lehdessä nro 4/13 
(s.28-29)  käsiteltiin Jurvan puu-
alan erikoisosaamista ja perinteitä 

ja kerrottiin alan koulutuksen lakkautta-
misesta. Erikoispuusepän ja huonekalu-
muotoilun koulutus tullaan lakkauttamaan 
sen jälkeen, kun nykyiset vuosikurssit val-
mistuvat vuonna 2016. 

Erilaisten pintakuvioiden koeversiot

http://youngskills.fi/
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T
ämä ei tule ehkä ensim- 
mäisenä mieleen sanas-
ta muoti, mutta myönnet-
tävä se on: tämän hetken 
miesten muoti on älykäs-

tä. Ja nyt ei puhuta älykankaista tai 
vaatteisiin ujutetuista antureista ja 
muusta elektroniikasta, vaan vaat-
teista, asusteista ja jalkineista. Kovia 
kokenut vaatetusala ei siten aliarvioi 
ketään. Tarjonta on oivaltavaa ja vi-
rikkeellistä ja se yllyttää leikkimään ja 
nauttimaan pukeutumisesta. Moder-
nismin perintönä vaatteiden ja asus-
teiden pääideologiana on helppokäyt-
töisyys. Myös käyttömukavuus on 
viritetty äärimmilleen – siitä on tullut 
itsetarkoitus. ”Tuotteet tehdään ih-
misille, ei catwalkeille, kuvauksiin tai 
museoihin. Sittenhän ne olisivat tai-
detta”, vaatesuunnittelija Antti Laiti-
nen sanoo. Hän on pääsuunnittelija ja 
toinen perustajajäsen miehille suun-
natun Frenn Company -vaatemerkin 
taustalla. Viime syksynä lanseeratun 
Frennin toinen voimahahmo on muo-
toilija Jarkko Kallio.

Samoilla linjoilla on jalkine- ja asus-
temerkki Saint Vacant, jonka tuot-
teita on viime aikoina nähty Frennin 
asujen parina. Brändit ovat tehneet 
yhteismarkkinointia mm. Klaus K:n 
Fashion brunch -tapahtumien mer-
keissä. ”Kaikki lähtee lestistä ja sen 
istuvuudesta. Saint Vacantin kengis-
sä se on mittatilausjalkineita muis-

ÄLYKÄS ON 
UUSI MUSTA
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tuttava eli hieman epäsymmetrinen. 
Koetan pitää siluetin melko slimmi-
nä, mutta kenkään on leivottu sisään 
Suomi-jalalle sopiva hiukan leveä pä-
kiä. Kenkä näyttää kapeammalta kuin 
mitä se oikeasti on”, jalkinesuunnitte-
lija Janne Lax kertoo.

Frennin vaatteissa pääosassa ovat 
luonnonmateriaalit ja hyvä istuvuus. 
”Työelämä on muuttunut. Harvassa 
ammatissa ollaan enää yhdeksästä vii-
teen ja kovat kaulassa. Kun suunnitte-
lemme asiakkaan asukokonaisuutta, 
lähdemme siitä että selvitämme mil-
lainen hänen päivänsä tulee olemaan. 
Periaatteessa samassa asussa voi 
mennä kokoukseen, hakea lasta hoi-
dosta, käydä välillä omissa harrastuk-
sissa ja mennä illalla vielä vaikka asia- 
kastapaamiseen. Vaatteen pitää olla 
uskottava ja mukava eri tilanteissa”, 
Laitinen sanoo.

Frennin tuotteet eivät niinkään 
usuta juoksemaan trendien perässä, 
vaan pyrkivät ratkaisemaan monta 
käytännön pukeutumisongelmaa. Ti-
lannepukeutumiseen liittyviä tarpeita 
ja toiveita Frenn selvitti markkinasel-
vityksellä, jossa haastateltiin kuutta-
toista eri-ikäistä kaupunkilaismies-
tä. ”Moni mies ei omasta mielestään 
kiinnitä vaatteisiin paljoa huomiota, 
mutta kun alkuun päästiin, niin hel-
posti siinä jutellessa meni puolitois-
tatuntia per mies. Vaatteilla olikin siis 
väliä.,” Laitinen kertoo. ”Miehet kiin-
nittävät ulkonäköönsä huomiota pal-
jon – tiedostamattaan”, Lax lisää. 
 
Tehokasta shoppailua

Frennin kohdeasiakas on työssä-
käyvä kaupunkilaismies. ”Frennin tu-
lokulma ei ole tehdä klassisia busi-
ness-pukuja eikä työhaalareitakaan, 
vaan se sijoittuu siihen välimaastoon”, 
Laitinen sanoo.

Alun perin Laxin asiakaskunta oli 
samanlaista. Saint Vacantin tuotteet 
erottuvat massasta. Kuinka paljon, on 
asiakkaan omasta tyylistä ja persoo-
nasta kiinni. ”Tällä hetkellä meillä 

on kaikenlaisia asiakkaita. Perheen-
äiti saattaa tulla teinipoikien kanssa 
liikkeeseen asenteella, että nyt pitää 
saada poikien kengät kuntoon, mutta 
myös 70-vuotiaat harmaahapset voi-
vat harrastaa mun kenkiä”, Lax kertoo.

Saint Vacant on tehnyt verkkokaup-

paa jo vuosia, Frennin on tarkoitus 
laajentaa toimintaansa internetiin 
tänä vuonna. ”Miehille shoppailu ei 
ole samalla tavalla hobby kuin useim-
mille naisille. Miehet ostavat yleensä 
tarpeeseen. Miesasiakkaan palvelu-
polku on erilainen kuin naisasiakkaan. 
Miehelle pitää kerätä koko setti ker-
ralla. En usko, että nettikauppa ja kivi-
jalkakauppa sulkevat toisiaan pois. 
Putiikkien pitää vain panostaa osto-
kokemukseen ja palveluun. Vaatteissa 
kosketustuntuma on tärkeää. Vaikka 
asu olisi 6D-hologrammina netissä, 
niin oikeaa kokeilemista se ei korvaa”, 
Laitinen sanoo.

Sekä Laxilla että Laitisella on pitkä 
työkokemus muotialalta. Lax on kou-
luttautunut Hämeen ammattikorkea-
koulussa sekä räätälöityjen tuotteiden 
luvatussa massa Isossa-Britanniassa. 
Laitinen puolestaan on valmistunut 
Kuopion muotoiluakatemiasta ja työs-
kennellyt useille kotimaisille mer-
keille. Lax ja Jarkko Kallio, Frennin 
toinen perustaja, tutustuivat toisiin-
sa Aalto-yliopiston kansainvälisille 
kasvuyrittäjille tarkoitetussa mark-
kinointikoulutuksessa. ”Opiskelumo-
tivaatiota riitti, koska kaikki projek-
tityöt mietittiin oman yritysidean 
näkökulmasta. Eri alojen asiantunti-
joita kävi sitten ripittämässä meitä eri 

MIES- 
ASIAKKAAN 

PALVELUPOLKU 
ON ERILAINEN KUIN 
NAISASIAKKAAN.

asioista”, Lax kertoo. 
 
Isoisältä maailmanloppuun

Maailman trendeistä ajankohtaisik-
si kaksikko mainitsee menneistä vuo-
sisadoista ja -kymmenistä ammenta-
van heritage-tyylin, maailmanloppua 
synkistelevät, tummat, oudonmuo-
toiset vaatekappaleet sekä tyylien se-
koittamisen, rentouden sekä vastuul-
lisuuden. Kysymys, mistä he saavat 
ideansa, aiheuttaa naurunpurskauk-
sen. ”Tämä on kiinnostavaa, mäkin 
haluan kuulla tämän”, Laitinen toteaa. 
”Et sitten kopioi”, kuittaa Lax. Kumpi-
kin seuraa ihmisvilinää.  ”Katumuotia 
on hauska katsella.  Jotkut osaavat sen 
niin hyvin. On kiinnostavaa tutkia, 
millaisia tuotteita ihmiset käyttävät,” 
Lax sanoo ja jatkaa. ”Olen aina ollut 
käsillä tekijä ja tykännyt viritellä kai-
kenlaista. Viime aikoina olen käynyt 
klassisten kenkämallien kimppuun. 
Olen kokeillut, että mitä tapahtuu jos 
kaavoitan tenniskengän mallin omaan 
lestiini tai jos tennarin kaavaan lait-
taakin juhlakengän pohjan.”

Hyvältähän se näyttää. Molempien  
tuotteet kannustavat yksilölliseen 
ajatteluun, omien valintojen pohtimi-
seen ja itsensä toteuttamiseen. 

Mitä ulkonäkö merkitsee heille it-
selleen? ”Tärkeään tilaisuuteen pa-
nostan enemmän. Se, millainen päivä 
on tulossa ja miltä tänään tuntuu, vai-
kuttavat omaan asuvalintaan, ja toisin 
päin. Vaatteet voivat määritellä päi-
vän tunnelman”, Laitinen sanoo.

”Kiva jos se, mitä on laittanut pääl-
leen, tuntuu onnistuneelta valinnalta. 
Pukeudun fiiliksen mukaan. Joskus se 
voi johtaa erikoiseen tilanteeseen, jos 
itsellä on goottipäivä ja liike on ihmi-
siä täynnä”, Lax sanoo.

Keskinäistä kilpailua heillä ei kuu-
lemma ole. ”Olen tehnyt markkinoin-
tia hyvällä fiiliksellä muidenkin merk-
kien kanssa. Päätöksiä saavat tehdä 
ostajat. Kaikkihan me kuitenkin maa-
ilmalle halutaan ja kaikki me sinne 
mahdutaan”, Lax sanoo. • 
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E 
rilaisista toimeksiannoista sopi-
essa on tärkeää varmistua  
siitä, onko kyseessä työsuhde 
vai yrittäjänä tehtävä toimek-

sianto. Näiden erottelu on ensiarvoisen 
tärkeää, jotta tiedetään tuleeko makset-
tavaa korvausta kohdella palkkana vai 
työkorvauksena. Palkasta suorituksen 
maksaja on velvollinen mm. suoritta- 
maan työnantajan sosiaaliturvamaksun, 
kun taas työkorvauksesta ei. Suorituksen 
saajan kannalta työkorvausta verotetaan 
liike- tai ammattitulona, ei palkkana. 

Yrittäjärooliin liittyvän ennakoitavuuden 
parantamiseen on verohallinnossa kiinni-
tetty runsaasti huomiota. Vero.fi -palve-
lusta löytyy Palkkaa vai työkorvausta -oh-
jeistus. Ohjeistusta ollaan tällä hetkellä 
päivittämässä selkeämmäksi ja ajantasai-
semmaksi. Uudistuksessa kiinnitetään 
erityistä huomiota ohjeistuksen kieliasuun 
sekä rakenteeseen. Uudistettu ohjeistus 
julkaistaan syksyn aikana.  

Yrittäjätunnusmerkkejä ovat toimin-
nan yleisyys, laajuus ja julkisuus. Myös 
ilmoittautuminen verohallinnon ennakko-
perintärekisteriin ja rekisteröityminen ar-
vonlisäverovelvolliseksi viittaavat yritystoi-
minnan harjoittamiseen. Ilmoittautuminen 
ennakkoperintärekisteriin ei kuitenkaan 
automaattisesti tarkoita sitä, että henkilön 
kaikki saamat palkkiot tulkittaisiin työkor-
vaukseksi. Sama henkilö voi saada joltain 
toimeksiantajalta työkorvausta ja toiselta 
taas palkkaa. 

Työsuhteessa työntekijä sitoutuu hen-
kilökohtaisesti tekemään työtä työnan-
tajan lukuun tämän johdon ja valvonnan 
alaisena palkkaa tai muuta vastiketta 

vastaan. Työsopimus määritellään työso-
pimuslaissa ja se on velvoittavaa oikeut-
ta eli osapuolet eivät voi sopia toisin kuin 
mitä laissa säädetään. Jos työn teettä-
misen tosiasialliset olosuhteet täyttävät 
työsuhteen tunnusmerkit, on kyseessä 
työsuhde josta maksetaan palkkaa. Myös 
jotkin palkkiot katsotaan palkaksi, vaikka 
työsuhdetta ei muodostuisikaan. 

Ero yrittäjän ja työntekijän roolien välil-
lä voi olla jossain tapauksissa hyvin pieni. 
Esimerkiksi aloittelevan yrittäjän asema 
voi monilta osin olla lähellä työntekijän 
asemaa mm. toimeksiantojen lukumää-
rän kannalta. 

Palkaksi tulkitaan kaikenlaatuinen palk-
ka, palkkio, etuus ja korvaus, joka saa-
daan työ- tai virkasuhteessa. Työkorvaus-
ta on työstä, tehtävästä tai palveluksesta 
muuna kuin palkkana maksettava korva-
us. Työkorvausta on siis kaikki se, mikä 
ei ole palkkaa. Työstä maksettavan kor-
vasta määriteltäessä tulkinta lähtee siitä, 
voidaanko palkkio tulkita palkaksi. Jos ei 
voida, on kyse silloin työkorvauksesta. 

Ratkaisun siitä, tulkitaanko maksettu 
palkkio työkorvaukseksi vai palkaksi ve-
rotuksessa tekee verohallinto. Arvioita-
essa palkan ja työkorvauksen rajanvetoa 
on ratkaisu tehtävä kokonaisarviointina. 
Tulkintaan vaikuttavat monet seikat. Läh-
tökohtana tulkinnassa on osapuolten vä-
lisen sopimuksen sisältö. Jos olosuhteet 
ja osapuolten toiminta tukevat sopimuk-
sessa selvästi ilmaistua käsitystä, pide-
tään sitä ratkaisevana. Kuitenkin ratkaisu 
perustuu aina todellisiin työskentelyolo-
suhteisiin. 

Arviointitilanne palkan ja työkorvauksen 

välillä voi tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi 
verotarkastuksen yhteydessä. Jos tuolloin 
havaitaan, että esimerkiksi palkkaa on 
maksettu työkorvauksena, voi verotarkas-
taja joko määrätä verotuksen oikaisun tai 
antaa ohjeistusta vastaisen varalle. Tällöin 
osapuolten tulee muuttaa toimintaansa 
verottajan ohjeistusten mukaiseksi. 

Tärkeää on että työn tekemisen muo-
dosta sovitaan selkeästi ja todistettavasti 
etukäteen. Toiminnan tosiasiallisen luon-
teen on tuettava valittua tahdonilmaisua. 
Tarvittaessa asianosainen voi pyytää Ve-
rohallinnolta maksullisen ennakkoratkai-
sun etukäteen. Ennakkoratkaisu on Ve-
rohallintoa sitova päätös siitä, miten se 
verotusta toimittaessaan menettelee yk-
sittäisessä veroasiassa.•

Janita Korva

Työkorvausta vai palkkaa, freelancer? 

VEROTTAJAN TULKINTA  
AIHEUTTAA MUOTOILUALALLA 
HARMAITA HIUKSIA.

Työsuhde

Tekee työtä työnantajan lukuun
Työsuhteeseen sovelletaan työ-
lainsäädäntöä.

Yrittäjä

Palkkioon sisältyvät työn kaikki 
kulut. Saa työskennellä myös  
muille. Toimintaan kuuluu  
taloudellinen riski.
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Teollisuustaiteen Liitto Ornamo 
teki joulukuussa 2013 palkka- ja 
palkkio kyselyn jäsenistölleen. 
Vastaus prosentti oli 18 %. Kyse-

lytutkimusta täydentävät Tilastokeskuk-
sen palkkarakennetilasto, Tilastokeskuksen 
yritys- ja toimipaikkarekisterin tiedot sekä 
työ-ja elinkeinoministeriön Toimiala Online 
-palvelun tiedot. Lue tutkimus Ornamon jä-
senpalvekuista.

O
rnamon ky-
selyn mukaan 
muotoilualan 
työsopimuk-
sissa sovittu 
säännöllinen 
työaika oli kes-
kimäärin (kes-
kiarvo) 32,6 

tuntia viikossa vuonna 2013. Sovitussa 
työajassa on paljon vaihtelua, sillä medi-
aanityöaika oli 37,5 tuntia viikossa. Ky-
selyistä ilmenee kuitenkin, että todellinen 
työaika on paljon pidempi kuin työsopi-
muksessa sovittu säännöllinen työaika. 
Runsaat 50 prosenttia kyselyyn vastan-
neista oli tehnyt vähintään 40 -tuntisia 
työviikkoja. Korkeintaan työsopimuksissa 
sovittuun mediaanityöaikaan (37,5 tuntia) 
työviikko jäi vain 37 prosentilla.

Ornamon kyselyyn osallistuneista yli 
kaksi kolmasosaa vastanneista on tehnyt 
sellaista työtä, jota ei kirjata työaikakirjan-
pitoon. Työaikakirjanpidon ulkopuolisia 
töitä ovat esimerkiksi illalla kotona tehty 
työ tai sähköpostiviestintä. Yli 40 prosent-
tia kyselyyn osallistuneista oli tehnyt ylitöi-
tä puolesta tunnista neljään tuntiin viikos-
sa ja neljänneksellä vastanneista ylitöiden 
määrä oli vähintään viisi tuntia viikossa 
(Kuvio1). Ylitöiden suuri määrä on yhtenä 
syynä siihen, että viidesosa vastanneista 
palautuu huonosti työn kuormittavuudes-
ta työpäivän jälkeen.

Työaikakirjanpito luo perustan  
kannattavalle yritystoiminnalle

ORNAMON TYÖMARKKINATUTKIMUS

© ORNAMO ry

Ornamon syksyn 2013 palkka- 
ja palkkiokyselystä ilmenee, että 
jopa kaksi kolmasosaa muo-
toilualan palkansaajista tekee 
viikoittain työaikakirjanpidon ul-
kopuolisia ylityötunteja. Ylityöt 
saattavat olla osasyynä siihen, 
että viidesosa vastanneista pa-
lautuu huonosti työn kuormitta-
vuudesta työpäivän jälkeen. 

Ylityöt merkki työn heikosta  
tuottavuudesta

Tutkimuksen perusteella työaikakirjan-
pidon laiminlyönnit ovat muotoiluyrittäjillä 
yleisiä. Näistä työaikakirjanpidon ulkopuo-
lisista ylityötunneista ei ilmeisesti saada 
myöskään korvauksia, eikä niitä pystytä 
laskuttamaan asiakkailla. Tutkija Pekka Lit-
hin mukaan laiminlyönnit ovat merkki työn 
todellista heikommasta tuottavuudesta 
muotoilualalla. ”Työn tuottavuuden myön-
teinen kehitys ja sen nostaminen eri tavoin 
on pitkällä tähtäimellä kannattavan yritys-

toiminnan edellytys kaikilla toimialoilla”, 
hän muistuttaa. 

Työpäivien tai -viikkojen venyminen joh-
tuu monesta tekijästä. Eräänä tekijänä voi 
olla työviikon pirstaleisuus ja töiden huono 
organisointi. Tutkimuksen mukaan toinen 
tärkeä vaikuttava tekijä on kilpailun kiristy-
minen ja muuttunut toimintaympäristö. 

Ornamon toimialatutkimuksesta käy 
niin ikään ilmi, että yritysten positiivisista 
kasvuodotuksista ja tulevaisuudennäky-
mistä huolimatta yritykset palkkaavat uut-
ta henkilökuntaa maltillisesti.  

Ornamon kyselyyn vastanneiden työaikakirjanpidon ulkopuoliset ylityöt 
työviikon aikana 2013, prosenttia  
(Lähde: Ornamon palkka- ja palkkiokysely).

20 tuntia
3,8 % 

10-19 tuntia
9,2 % 

5-9 tuntia
11,8 % 

Ei yhtään
31,7 % 

0,5-4 tuntia
43,5 % 

Elina Perttula



TYÖAIKALAIN 
MUKAAN TYÖ-

AIKAKIRJANPIDOSTA 
TÄYTYY NÄKYÄ 
KAIKKI TEHDYT 
TYÖTUNNIT 
JA NIISTÄ SUORITE-
TUT KORVAUKSET. 

Kyselyyn vastanneista vajaat 
50 prosenttia toimi palkansaajana 
vakituisessa tai määräaikaisessa 
kokopäivätyössä. 

Vajaat 40 prosenttia toimi 
yrittäjänä tai freelancerina. 

Vajaa kymmenen prosenttia 
työskenteli vakituisessa tai 
määräaikaisessa osa-aikatyössä. 

Viisi prosenttia teki useampaa 
kokoaika- tai osapäivätyötä. Tähän 
ryhmään kuuluivat esimerkiksi si-
vutoimiset yrittäjät tai freelancerit.

Tarvittavat lisätyötunnit teetetään mie-
luummin nykyisellä henkilöstöllä.

Jotta markkinoilla voidaan pärjätä, mo-
nissa yksityisissä pk-yrityksissä rikotaan 
hiljaisesti työehtosopimusten työaikaa 
koskevia ehtoja tai asia kierretään käyt-
tämällä joustavampaa alihankintatyövoi-
maa. 

Ylitöiden suuri määrä voi olla yksi tekijä 
siihen, että viidesosa vastanneista palau-
tuu huonosti työn kuormittavuudesta työ-
päivän jälkeen. Kyselystä välittyy toisaal-
ta näkemys, että työllä on tärkeä asema 
monen vastaajan elämässä, sillä työteh-
täviä ei helposti karsita henkilökohtaisis-
ta syistä. •

paksussa
kesänumerossa

 F I L L A R I L L A 

H Ä M E E N L I N N A S S A  
 A R T E S A A N I J Ä Ä T E L Ö T 
 E KO K U I D U T  H A A S T AVA T 

P U U V I L L A N   K E S Ä R E T K I 
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Tilaa ja

huililehti.fi

kääntölehtenä 

Kotolivingin kesänumero
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Milanon ihme?

Ensi vuonna tulee kuluneeksi 100-vuot-
ta Tapio Wirkkalan syntymästä. Juhla-
vuosi muistuttaa meitä myös Milanon ih-
meestä, Triennaleista, joissa suomalainen 
muotoilu nousi kansainväliseen mainee-
seen 1950-luvulla.

Milanon Triennale ei välttämättä ole 
enää samankaltainen kohtaamispaikka 
kuin 1950-luvulla, mutta Milanon huone-
kalumessut (Salone del Mobile) on lunas-
tanut paikkansa alan merkittävimpänä 
areenana. Siellä tekijät, valmistajat, me-
diat ja muut toimijat kohtaavat ja luovat 
suhteita ja verkostoja, jotka tämän päivän 
maailmassa ovat kultaakin arvokkaampia. 

Miksi siis suomalainen muotoilu jää 
messuilla ja sen lukemattomissa oheis-
tapahtumissa ympäri kaupunkia piiloon? 
Yritys on kova: muotoilua on esillä  itse 
messuilla, Triennalessa sekä kaupunkita-

pahtumissa. Silti niin median ja valmista-
jien kuin designmuseoidenkin edustajat 
kysyvät vilpittömän tietämättöminä, onko 
suomalaista muotoilua esillä jossain?

Ehkä media kirjoittaa parhaista palois-
ta ja hyviä kontakteja on onnistuttu luo-
maan, mutta silti jää tunne, että jälleen 
yksi mahdollisuus on hukattu. Missä on 
apu pienille toimijoille –  ja suuremmillekin 
–  siinä, että saadaan laadukkaat tapah-
tumat esille ja pr-toimistojen listoille hyvis- 
sä ajoin ennen tapahtumaa, jotta kiireiset 
muotoilujohtajat ja median edustajat merk- 
kaavat tapahtumat täysiin kalentereihin-
sa? Kuka neuvoo nuoria tekijöitä ja antaa 
heille kontakteja oikean yleisön saamises-
sa paikalle ja koordinoi edes jonkinlaisen 
yhteiskatsauksen suomalaisten läsnä-
olosta? Sweden Goes Milan -esite tuli jo 
melkein kyllästymiseen asti sähköpostis-

sa, etanapostissa sekä sosiaalisessa me-
diassa, mutta pointti meni perille. 

Ei ole kyse isoista satsauksista eikä 
suuresta rakenteellisesta muutoksesta, 
vaan voimien yhdistämisestä ja avoimes-
ta yhteen hiileen puhaltamisesta. Kun 
pelataan yhteen, on 1+1 huomattavas-
ti enemmän kuin 2. Näissä talkoissa De-
signmuseo haluaa olla mukana. Toivotta-
vasti meillä on ensi vuonna, joka on sekä 
Wirkkalan juhlavuosi että Milanon maail-
mannäyttelyvuosi, vahva paketti tapah-
tumia ja sisältöjä, jotka voidaan viestiä 
hyvissä ajoin medialle, valmistajille sekä 
muille toimijoille. Näin varmistamme, että 
Suomi näkyy vuonna 2015 Milanossa ku-
ten asiaan kuuluu. •

Jukka Savolainen 
Johtaja, Designmuseo

11.6.–5.7.2014
MIKKO LAAKKONEN
Vuoden kalustesuunnittelija ´14
Avajaiset ti 10.6. klo 18.00
www.mikkolaakkonen.com

Heinäkuu suljettu

6.8.–24.8.2014
JUSSI KARJALAINEN
Valikoitua graafista suunnittelua
Taiteiden yönä 21.8. ohjelmallinen ilta
Avajaiset ti 5.8. klo 18.00

Erottajankatu 9 B sisäpiha  
Avoinna ma–pe 12–18, la 12–16  
www.facebook.com/  
designforumshowroom

http://www.mikkolaakkonen.com
http://www.facebook.com/
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YLEMPI 
KOULUTUS ON 

TIE MENESTYKSEEN 
ELÄMÄSSÄ – SE ON 
MYÖS TIE KANSAL-
LISEEN MENESTYK-
SEEN JA GLOBAA-
LIEN ONGELMIEN 
RATKAISEMISEEN.

K
iinnostaako lukea lähes 
kolmesataa sivua Yrjö 
Sotamaan vanhoja lu-
kuvuoden avajaispuhei-
ta ja muita kirjoituksia? 

Voi kiinnostaakin, ainakin jos itse on 
opiskellut tai työskennellyt Taideteol-
lisessa korkeakoulussa, siis nykyises-
sä Aalto-yliopiston taiteiden ja suun-
nittelun korkeakoulussa.

Olli Haklin toimittama Vapaus olla 
paras – Yrjö Sotamaan puheita ja kir-
joituksia 1985–2010  -kirja välittää 
ajankuvaa Taikista 25 vuoden ajalta, 
ainakin sieltä hierarkian yläpäästä. 
Tove Janssonin ulkokäymälän seinään 
tekemän piirustuksen kirjoituksesta 
(”vapaus olla paras”) nimensä lainaa-
va kirja ei ole kronologinen puhekoko-
elma, vaan teemoittain järjestetty ko-
konaisuus. Teemoja, ja samalla  Sota-
maan elämäntyön tuloksia ovat tutki-
mustoiminnan edistäminen, muotoi-
lujohtamisen ylösajo, Aalto-yliopiston 
visiointi, kansainvälistyminen ja yh-
teistyö elinkeinoelämän kanssa. Kirja 
ei ole Sotamaan elämänkerta, mutta 
valaisee hyvin hänen taustojansa ja 
toimintaa, esimerkiksi Taikin yliop-
pilaskunnan puheenjohtajana Sota-
maa oli mukana järjestämässä Teolli-
suus – Ympäristö – Tuotesuunnittelu 
-seminaaria Suomenlinnassa 1968. 
Seminaarissa olivat puhujina mm. 
Buckminster Fuller, Victor Papanek ja 
Christopher Alexander!

Avajaispuheessaan 2003 Sotamaa 
puolustaa luovuutta ja taidetta vaadit-
tujen innovaatioiden taustalla. Samal-
la hän puolustaa Taikin opiskelijoiden 
korkeaa aloitusikää ja joskus mutki-
kasta opintojen etenemistä – kasva-
minen muotoilijaksi tai taiteilijaksi 
vaatii aikaa.

Syyskuun 2005 lukuvuoden avajais-
puheessaan Sotamaa ehdottaa uuden 
”Innovaatioyliopiston” perustamista 
yhdistämällä Taik, Teknillinen kor-
keakoulu ja Helsingin kauppakorkea-
koulu, vastauksena senaikaisille pu-
heille yliopistojen harventamisista ja 
taideyliopistojen yhdistämisestä. Vi-
sion taustalla on tietenkin jo kymme-
nen vuotta toiminut IDBM -ohjelma. 
IDBM:n taustoja ei kirjassa valoteta 
– Sotamaa saa kaiken kunnian hyvin 
ajoitetusta esityksestä. Yliopistouu-
distuksen kärkihanke Aalto-yliopisto 
aloitti 2010.

Sotamaan mukaan meidän pitää 
pystyä houkuttelemaan lahjakkuuksia 
tänne opiskelemaan ja myös pitämään 
heidät täällä. Koulutukseen pyrkivät 
nuoret taistelevat paikasta hyvämai-
neisissa opinahjoissa statuksen, var-
man työllistymisen ja hyvien tulojen 
toivossa. Ylempi koulutus on tie me-
nestykseen elämässä – se on myös tie 
kansalliseen menestykseen ja globaa-
lien ongelmien ratkaisemiseen. Näis-
sä muotoilukoulutuksen maailman-

vapaus olla paras
Yrjö Sotamaan puheita ja kirjoitukSia 1985–2010

olli hakli [toim.]

Huipulle huipulle!

ARVIO

mestaruuskisoissa Aalto-yliopisto on 
mukana kärkikamppailussa.

Kirjan mielenkiintoisinta luetta-
vaa ovat kansleri Ilkka Niiniluodon, 
professori Tapio Vapaasalon ja kult-
tuuritoimittaja Markku Valkosen 
kommentit Yrjö Sotamaasta ja hänen 
puheistaan ja kirjoituksistaan. Val-
konen tunnistaa Sotamaan teksteis-
tä ”suomalaisen kulttuurikeskustelun 
perusjuonteen, sinnikkään tarpeen 
todistella taiteen ja taideteollisuuden 
merkitystä koko yhteiskunnan hyvin-
voinnille”.  Taide on innovaation lähde 
ja kulttuuriteollisuus johdattaa mei-
dät kansainvälisten markkinoiden 
huipulle. •

Ilkka Kettunen

Kirjoittaja opiskeli Taideteollisessa 

korkeakoulussa vuosina 1985–1990.

Vapaus olla paras – Yrjö Sotamaan puheita 
ja kirjoituksia 1985–2010
Olli Hakli (toim.)
Aalto ARTS Books, 2013, books.aalto.fi 
301 sivua, nelivärikuvitus

vapaus olla paras
Yrjö Sotamaan puheita ja kirjoitukSia 1985–2010

olli hakli [toim.]
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Työskentelyssäni lähestyn taidet-
ta useasta suunnasta, abstrak-
tista, figuratiivisesta sekä käsit-

teellisestä. Käytän tekemiseen useita 
metodeja kuten maalaus, kuvanveis-
to, korutaide ja installaatio, jotka 
prosessissa sekoittuvat usein myös 
keskenään. Luovana ihmisenä en ole 
kokenut tarvetta keskittyä yhteen me-
todiin, vaan erilaisten tekniikoiden, 
materiaalien ja lähestymistapojen 
kautta olen saavuttanut inspiraation 
ja dynaamisen tekemisen mielekkyy-
den. Metodi sanana juontaa merkityk-
sensä sanasta methodos, joka  tarkoit-
taa ”kuljettavaa tietä”. Uskonkin, että 
monialaisuus on minua kuljettava tie, 
jota kehittämällä toteutan itseäni. Tä-
män kautta viestin ympäristöön itsel-
le keskeisiä olemassaolon merkityksiä 
ja kokemuksia. 

Tekemiselleni keskeistä on ollut 
uteliaisuus ja kiinnostus uusia asioita 
kohtaan. Se on kasvattanut tiedosta-
matonta intuitiivista tietopankkia, 
joka taiteellisen työskentelyn kautta 
on johdattanut minua tekijänä asiasta 
toiseen, määritellen samalla suuntaa 
eri metodien välillä. Luotan siis intui-

Tatu Vuorio 

tioon ja työskentelyni pohjautuu väli-
neestä riippumatta kokeelliseen teke-
miseen. Uuden oppiminen käytännön 
tekemisen kautta on antoisa kokemus, 
johon jää riippuvaiseksi. Uuden luo-
minen edellyttää kuitenkin historian, 
materiaalin ja työskentelytapojen 
sekä välineiden tuntemista. Kunnioi-
tan traditioita, mutten kumarra niille. 
Kokeellisella tekemisellä raja-aidat 
kaatuvat ja uuden luominen vie teki-
jänsä mennessään. Uskon, että vain 
rohkeudella pilata valmisteilla oleva 
teos, voin saavuttaa tyydyttävän pro-
sessin, joka vie minua eteenpäin ja 
parhaimmillaan yllättää myös minut 
tekijänä.

Muuttuvassa maailmassa materi-
aalit ja työskentelytavat muuttuvat  ja 
mukautuvat traditioon pohjautuvan 
tekemisen kanssa. Perinteisten mate-
riaalien rinnalla koen viehätystä eri-

tyisesti uudismateriaaleja kohtaan. 
Erilaiset komposiitit, jotka on puris-
tettu prosessin ylijäämästä ovat jo it-
sessään nykymaailman materiaalista 
kuvausta. Eräänlaisina jätemateriaa-
leina niissä on avantgardistista  luon-
netta. Maalauksien pohjina käyttämä-
ni MDF soveltuu työskentelytapaani. 
Tämä materiaali on mahdollistanut 
työskentelylleni luontaisen poistami-
seen ja lisäämiseen perustuvan veis-
toksellisen tekotavan, joka toimii sekä 
maalauksellisesti, että veistoksellises-
ti. Tällä tavalla työstetyt teokset aset-
tavat myös pohtimaan teoksen luon-
netta, onko teos maalaus vai veistos? •
www.tatuvuorio.fi

Tatu Vuorio

Vapaus, sekatekniikka mdf levylle 
2x32x45cm, 2014 

Näyttelystä Rajapinta 2014 teokset 
vasemmalta oikealle

1. Piiri pieni, sekatekniika mdf levylle 
2x130x130cm, 2014 

2. Rajapinta, sekatekniika mdf levylle 
2x130x207cm, 2014 

3. Raja, sekatekniika mdf levylle 
2x64x76cm, 2014 

KOEN 
VIEHÄTYSTÄ

UUDISMATERIAALE-
JA KOHTAAN.

http://www.tatuvuorio.fi
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Suomalaisten kotien ja julkisten tilojen 
kalustamiseen syntyi esim. Lahden ta-
lousalueelle 1950 -luvulta lähtien merkit-
tävä huonekaluteollisuuden keskittymä. 
Sodanjälkeinen jälleenrakennus ja väes-
tön muutto maaseudulta teollisuuspaik-
kakunnille kasvatti myös huonekalujen 
kysyntää.

Valmistajien ja sisustusarkkitehtien yh-
teistyönä syntyi suomalaisen huonekalu-
teollisuuden menestys, joka niitti mainetta 
ympäri maailman. Huonekalu- ja sisus-
tusteollisuus työllisti tuhansia eri alojen 
ammattilaisia aina 2000-luvulle saakka.  
 
Huonekaluvienti

Vuosien 1945 ja 1949 jättidevalvaati-
oiden seurauksena dollarin markkakurs-
si kohosi 70 prosenttia ja länsivienti alkoi 
kasvaa vauhdilla 50-luvulla. Sotakorvauk-
set oli maksettu kokonaan vuonna 1952 
ja länsivientiin alettiin panostaa voimak-
kaasti.

1950-luvulla teollisuudessamme pal-
kat olivat matalia. Vuonna 1956 kumot-
tiin palkkoja ja hintoja säädellyt valtalaki ja 
palkat lähtivät nousuun. Tämän seurauk-
sena ja puu- ja paperiteollisuuden vien-
nin vauhdittamiseksi tehtiin taas vuonna 
1957 devalvaatio 28,1 prosenttia ja va-
luutat kallistuivat 39 prosenttia. Tuonti-
hinnat pysyivät siis korkealla ja kotimaiset 
sisustustuotteet ja huonekalut olivat edul-
lisia viennissä.

Huonekaluviennin valtavan nopea kasvu vuosina 1957-1959

Vuosi       1957         1958          1959
Länsi- Saksa   169 000  mk  46 872 000 mk 156 047 000 mk
Benelux- maat    3 090 000                  9 105 000     9 861 000
Ranska    185 000     8 391 000   10 748 000
Ruotsi  4 944 000    6 955 000     8 438 000
Sveitsi     268 000       881 000     8 653 000
USA  7 765 000    7 649 000   29 809 000 

Idänkauppa
Idänkaupassa maat sopivat viiden vuo-

den välein, mitä ne toisiltaan ostavat ja 
toisilleen myyvät. Vuosittaisissa tava-
ranvaihtopöytäkirjoissa sovittiin hinnat ja 
tuonti- sekä vientikiintiöt.Tämä Suomen 
ja Neuvostoliiton välinen järjestelmä oli 
voimassa 1980-luvulle saakka, jolloin itä-
vienti muodosti jo viidenneksen Suomen 
tavarakaupasta. Muissa maissa bilateraa-
likauppa oli jo aikoja sitten lopetettu. Itä-
vientiin piti suunnitella oma mallisto, jonka 
design ei kelvannut länsivientiin. Kalus-

Suomalaisen huonekalun 
seitsemän vuosikymmentä

ottaa huomioon myös Saksan markkinan 
koko. Kun valmistuksen kappalemäärä 
on suuri ja tuotanto pitkälle automatisoi-
tu, on mahdollista panostaa valmistuksen 
laatuun ja yksikköhinta on edullisempi. 
Arvelen, että tulevaisuudessa vain yhteis-
työkykyiset valmistajat ja yhteenliittymät 
tulevat pärjäämään. •

Kaarle Holmberg, sisustusarkkitehti SIO
Lähde: Holmberg, Kaarle (2013) 
Lepo 60 vuotta huonekaluja

tevalmistajat olivat panostaneet voimak-
kaasti idänkauppaan, ja Neuvostoliiton 
hajottua itävienti tyrehtyi, ja useat valmis-
tajat ajautuivat suuriin vaikeuksiin.  
 
Nykytilanne

Suomalaisten huonekalutehtaiden lu-
kumäärä on vähentynyt, yritykset ovat 
pienempiä niin liikevaihdolla kuin henkilö-
määrällä mitattuna. Julkisten tilojen ka- 
lustamisessa sovellettava hankintalaki  
suosii vain paria suurinta valmistajaa. Tä-
mä on epäoikeudenmukaista ja on joh-
tanut yhtenä lisätekijänä kalustevalmistaji-
en ahdinkoon. Hankintalaki helpottaa vain 
virkamiesten työtä. Toinen syy ahdinkoon 
on valmistuskustannusten taso verrattuna 
kilpailijamaihin.

 Esimerkiksi Puolassa palkat ovat 30 % 
pienemmät, ja sinne onkin siirtynyt val-
mistusta mm. Italiasta. Teollisuustyön pal-
kat ovat samalla tasolla Saksassa ja Suo-
messa, mutta kustannusvertailussa pitäisi 

Taulukon lähde: Tilastokeskus
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M
uotoilun opintojeni opinnäy- 
tetyön aiheena on suunnitel-
la ja kehittää peruskouluym-
päristöön muotoilukasvatuk-

sen opetuskokonaisuus, jonka pohjana 
ja innoittajana ovat Finnish Industrial De-
sign Archivesin (FIDA) arkistoaineistot. 
Opetusmateriaalin tavoitteena on tukea 
oppilaiden ymmärrystä ympäröivästä esi-
nemaailmasta sekä opettaa tuntemaan 
muotoilun merkitystä yhteiskunnassa.

Opetustehtävät muodostavat kokonai-
suuden, jossa oppilaat tutustuvat FIDAn 
aineiston avulla muotoilualan suunnittelu-
prosessiin ja työkaluihin. Pyrin löytämään 
erilaisia selkeitä kokonaisuuksia, joilla voi-

si kuvata mahdollisimman perusteellisesti 
muotoilun alalla toteutettua projektityös-
kentelyä aina luonnosvaiheen ideoinnista 
valmiisiin esityskuviin ja mahdollisiin konk-
reettisiin tuotteisiin asti.

FIDAan talletettujen muotoilutoimistojen 
ja suunnittelijoiden arkistoista löytyy lois-
tavia esimerkkejä tuotesuunnittelusta. Eri-
laisista projekteista saa kattavan kuvan  
siitä, miten prosessi etenee esimerkiksi 
rannetietokoneiden, jääkaappien tai vaik-
kapa suksisauvan sompien suunnitte-
lussa. Arkistoista löytyy mitä erilaisimpia 
dokumentteja ideointipalavereista käsin 
piirrettyihin esityskuviin, ja löytyypä seasta 
myös muutamia varhaisia 3D-mallinnuk-
siakin.

Ensimmäiset pilottitunnit 
suunnittelun tukena

Valmistelin ensimmäiset pilottitunnit  
mikkeliläisen Kalevankankaan koulun 
kuudes- ja kahdeksasluokkalaisille.  
Oikeat opetustilanteet auttoivat suunnit-

TEOLLISEN 
MUOTOILUN 
AARTEET 
MUOTOILU- 
KASVATUS- 
MATERIAALIKSI

telemaan ja kehittämään materiaalia jous-
tavammaksi ja muokattavammaksi. Kou-
lumaailmaan tutustuminen suunnittelun 
varhaisessa vaiheessa antoi käsityksen 
opetustilanteiden luonteesta, ja sain pal-
jon käytännön ohjeistusta kuvataideopet-
taja Satu Puustiselta.

Ensimmäisessä pilotissa oppilasryhmät 
aloittivat tehtävän vierailemalla FIDAssa, 
jossa ryhmät saivat perehdytyksen suo-
malaisen muotoilun historiaan ja aloittivat 
omat suunnitteluprosessinsa. Oppilaille 
oli varattu valmiita pohjia, joihin heidän tuli 
piirtää käyttäjä, jolle he suunnittelivat tuot-
teen. Kuudesluokkalaisilla tuotteena oli 
muki, jonka prototyyppi ideointiprosessin 
jälkeen valmistettiin savesta. Kahdeksas-
luokkalaisten tuli suunnitella elintarvike-
pakkauksille graafiset ilmeet ja valmistaa 
prototyypit pahvista.

Toiseen pilottiin suunnittelin lyhyem-
pikestoisen, ideointipainotteisen tunnin. 
Tunnilla määriteltiin ratkaistava ongelma, 
jota lähdettiin ratkaisemaan erilaisilla ide-

Suomalaisen teollisen muotoilun 
arkiston FIDAn aarteet pääsevät 
pian valtakunnalliseen käyttöön, 
kun niiden pohjalta laadittu muo-
toilukasvatuksen opintokokonai-
suus julkaistaan syyskuussa.
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FIDA on suomalaisen teollisen muotoilun arkisto. Sen asiakkaita  

ovat muotoilijat, muotoilutoimistot, muotoiluintensiiviset yritykset  

sekä muotoilusta kiinnostuneet käyttäjät.    

PA LV E LU T:
• teollisen ja käyttäjälähtöisen muotoilun dokumenttien kerääminen

• muotoiluarkistojen käytön ja käytettävyyden edistäminen 

• aineistojen digitointi ja verkkopalvelut

• tutkijapalvelut aineistojen käyttäjille

FIDA vastaanottaa opiskelija- ja vierailuryhmiä  
tutustumaan muotoiluun ja arkiston toimintaan.

FIDA/Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto
Tutkijantie 7  •  50100 Mikkeli
Puhelin 015 321 340  •  fida@elka.fi  •  www.elka.fi/FIDA
www.facebook.com/finnishindustrialdesignarchives

T E O L L I N E N 
M U O T O I L U  T A LT E E N

ointimenetelmillä. Oppilaat tutustuivat muun muassa aivoriiheen 
ja ideakävelyyn sekä opettelivat ideoiden pika-arvostelua ja ide-
oidensa esittämistä. Oppilaat ovat ottaneet tehtävät innostunei-
na vastaan, ja saamani palautteen perusteella he ovat olleet tyy-
tyväisiä oppituntien sisältöön.

Muotoilukasvatusmateriaali kaikkien käyttöön
Muotoilukasvatuksen oppimateriaali on tarkoitus julkaista 

syyskuussa 2014 FIDAn verkkosivuilla, jossa se on kaikkien ha-

lukkaiden käytettävissä. Materiaali on suunnattu ensisijaisesti 
peruskoulujen kuvataideopettajien käyttöön, mutta toivon 
kaikkien muotoilukasvatuksesta kiinnostuneiden löytävän 
materiaalin. FIDAn laajojen arkistoaineistojen pohjalta materi-
aalin päivitys ja laajennus onnistuu helposti, ja tulevaisuudes-
sa muotoilukasvatusmateriaalia olisi mahdollista laajentaa 
muuhunkin kuin peruskouluympäristöön. •

Pilottitunneilla muotoilukasvatustehtäviä testattiin käytännössä Pienryhmässä ideoidaan yhdessä
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Elisa Savolainen, MAMKin teollisen muotoilun opiskelija

mailto:fida@elka.fi
http://www.elka.fi/FIDAwww.facebook.com/finnishindustrialdesignarchivesTEOLLINEN
http://www.elka.fi/FIDAwww.facebook.com/finnishindustrialdesignarchivesTEOLLINEN
http://www.elka.fi/FIDAwww.facebook.com/finnishindustrialdesignarchivesTEOLLINEN
http://www.elka.fi/FIDAwww.facebook.com/finnishindustrialdesignarchivesTEOLLINEN
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N
eljä Red dot -palkintoa, 
kaksi Design Plus -pal-
kintoa, Green Good De-
sign -palkinto, Compasso 
d'oro -ehdokkuus ja kuu-

si vuotta Alessin Design Manageri-
na. Huonekalumallistoja, astiastoja ja 
muita suunnittelutöitä maineikkaille 
yrityksille, kuten Alessi, Poltronova ja 
Zanotta. Luulisi, että Kristiina Lassus 
olisi kotimaassaan megajulkkis: sel-
lainen joka tunnistettaisiin kaikkialla 
eikä vain designpiireissä – vaan eipä 
ole. Ehkä syynä siihen on sijainti. Las-
sus on asunut vuodesta 1998 lähtien 
Milanossa.

Lassuksella on ollut missio opiske-
luajoista lähtien: suomalaisen huone-
kaluosaamisen ja -tuotannon edistä- 
minen Suomessa ja ulkomailla. Kou-
lutukseltaan Lassus on designin kak-
sinkertainen maisteri. Ensimmäisen 
tutkintonsa hän suoritti TaiK:issa MA 
Design Leadership -koulutusohjel-
massa. Luoville aloille suunnattu kou-
lutushanke oli tuolloin ensimmäinen 
laatuaan maailmassa ja se poiki  
tärkeän kontaktin: opettajana kun sat-
tui olemaan Alberto Alessi. TaiK:in 
jälkeen Lassus opiskeli Polilla tuote-
kehitystä ja projektinhallintaa ja sit-
ten vielä TaiK:issa sisustusarkkiteh-
tuuria ja huonekalusuunnittelua, josta 
hän teki toisen maisterin tutkinnon. 
Työkokemusta hänelle kertyi mm. 
Artekissa. Opiskelijavaihto vei hä-
net Ruotsiin Konstfackiin. ”Ruotsis-
sa opettajien ja professorien yhteydet 
teollisuuteen olivat tiiviimmät kuin 
Suomessa. Yhteistyön tekeminen 
teollisuuden kanssa oli luontevaa ja 
miellyttävää. Kynnys mennä näyttä-

mään ideoitaan teollisuudelle oli ma-
tala”, Kristiina Lassus sanoo.  
 
Italilainen sensuaalisuus

Alessille Lassus kutsuttiin 1998. 
Alessi on yksi maailman tunnetuim-
mista brändeistä. Mikä tekee sen 
markkinoinnista niin erinomais-
ta? ”Mielleyhtymillä ja muistoilla on 
keskeinen rooli menestystuotteen 
synnyssä.  Italiassa markkinointitai-
toon kuuluu sensuaalisuus, aistiher-
kistyneisyys kaikilla tasoilla, kaikis-
sa tilanteissa. Se liittyy alitajuisena 
tai älyllisenä sisältönä suureen osaan 
kärkimuotoilua ja taidetta. Tilat, tuot-
teet ja tilanteet stimuloivat mahdolli-
simman montaa aistia samanaikaises-
ti”, Lassus kertoo. 

”Alberto Alessi kehitti yritystä 
enemmän mielihyvä- ja mielikuva-
tuotteiden suuntaan kuin edeltäjän-
sä. Hänen kehittämässään Formu-
la of Success -systeemissä tuotteen 
pehmeitä arvoja pisteytetään tasaver-
taisina koville arvoille. Sillä pyritään 
ennakoimaan tuotteen menestys-
tä markkinoilla. Tämä teki Alessista 
edelläkävijän ja markkinajohtajan.”

Alessin menestyskaavio luotiin yri-
tysjohdon laskennalliseksi apuväli-
neeksi. Alessin ”muotoiluntutkimus-
laboratoriossa”, joksi hän itse yritystä 
kutsuu, uskallettiin myös aika ajoin 
epäonnistua. ”Menestystuotteita syn-
nytettiin ennakkoluulottoman kokei-
lun ja tuotekehityksen ansiosta. Muu-
tosjohtamisen periaatteiden ja yritys 
ja erehdys -mentaliteetin vallitessa, 
borderline-työskentely eli mahdotto-
man ja mahdollisen välillä taiteilu oli 
mahdollista.” 

Alessin tuotekatalogissa on yli 3000 
tuotetta ja niillä 400 suunnittelijaa. 
”Jokaiselle suunnittelijalle on annettu 
kaikki vapaus ilmaista itseään. Se tar-
koittaa 400 eri tyyliä. Minä edustan 
siinä heidän kartassaan vähäeleistä ja 
rationaalista suunnittelua – ja teräs-
tä”,  hän lisää.  
 
Teräksinen kaunosielu

Aistikkuus, aisteihin ja tunteisiin 
vetoaminen, on myös osa Lassuksen 
tuotteiden identiteettiä. Hän on itse 
tuotteidensa paras käyntikortti. Kai-
kessa hänen olemuksessaan viestit-
tyy laadukkuus, hienostuneisuus ja 
kauneus. Silti Lassuksen tuotteet ovat 
muutakin kuin vain kauniita esinei-
tä. Ne ovat hiotun ulkonäkönsä lisäk-
si pitkälle mietittyjä. Tibidabo ja 401 
Tea & Coffee -astiastot hän suunnit-
teli täydentämään Alessin tuotevali-
koimaa. Kun Lassus luettelee tuot-
teidensa ominaisuuksia, litania alkaa 
melkein jo hengästyttää.  
”Muotoilun tehtävä on parantaa elä-

Kristiina Lassus
Menestyksen kaava
Mirva Sjöroos
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misen laatua. 401 on suunnattu ra-
vintola- ja hotellialalle, mutta se so-
veltuu myös yksityiskäyttöön. 401 on 
kestävä, pinottava, pestävä, se kuivuu 
ylösalaisin, sitä voi operoida yhdellä 
kädellä, siitä ei valu höyryjä ulkoreu-
noja pitkin, sen nokka ei tietenkään 
tiputa, joten se pysyy siistinnäköisenä 
ammattilaiskäytössäkin. Se on ulko-
näöltään tarpeeksi yksilöllinen, jotta 
se erottuu. Sen hinta-laatusuhde on 
hyvä.”

Lassuksen viimeisin projekti on 
ylelliset, käsinsolmitut matot, joiden 
samettisen pehmeä pinta hyväilee jal-
kaa. Idea niihin tuli jo Artekissa työs-
kennellessä. ”Markkinoilta puuttui 
vaihtoehto aidoille itämaisille matoil-
le, jotka olisivat sopineet esimerkiksi 
Alvar Aallon kalusteiden kanssa. Laa-
dukkaat huonekalut tarvitsevat seu-
rakseen samantasoisen tuotteen.” 

Toisin kuin antiikkimatot, jotka 
ovat usein värikkäitä ja koristeellisia, 
Lassuksen tyylitellyn graafisissa ma-
toissa pelataan vain kahdella värillä. 
”Pyrin luomaan harmonisia, rauhoit-
tavia ja helposti yhdisteltäviä tuottei-
ta, joilla on vahva tunneviesti.”

Ja siitä missiosta. Se on yhä voimas-
sa. Suomalainen vientikykyinen suun-
nittelu ja suomalaisen työn laatu ovat 
Lassukselle tärkeää. Lassuksen aloit-
teesta ja koordinoimana Finprohon 
perustettiin muotoilun vientirengas. 
Lassus toivoo markkinointiin lisää 
sinnikkyyttä. ”Jos laittaa hakemuk-
sen jonnekin, sen perään täytyy soit-
taa kerta tai parikin. Pitää osata sanoa 
parilla sanalla, kuka on, mitä tekee ja 
miksi ja mitä hyötyä itsestä on juuri 
tälle henkilölle.”

Italiasta katsottuna suomalainen 
muotoilukenttä näyttää hyvältä. ”Tun-
tuu, että ilmassa on jotakin, joka on 
vielä kasvattamassa lihaksiaan. Maut 
ovat toki erilaisia, mutta ihmiset ovat 
alkaneet arvostaa toistensa työpanos-
ta ja diggailla toistensa töitä. On aistit-
tavissa tietynlaista nostetta!” Kristii-
na Lassus sanoo. • 
 
www.kristiinalassus.com  
www.rugs.kristiinalassus.com

EROTTUVAT 
TUOTTEET 

KOSKETTAVAT  
ALITAJUNTAA  
JA VETOAVAT KULT-
TUURITAUSTAAN,  
LAPSUUDEN  
MUISTOIHIN TAI 
HENKILÖKOHTAISIIN 
MIELTYMYKSIIN.

Kuvat: 
’401’ Tea and Coffee service,  Alessi
 
Strawbowl’, Alessi 2000  

Rugs Kristiina Lassus, made in Nepal

http://www.kristiinalassus.com
http://www.rugs.kristiinalassus.com
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V
oiko arkkitehtuuri parantaa  
syövästä? Hyvä arkkitehtuuri 
korostaa ympäristön eheyttä-
vää vaikutusta. Esimerkkinä  

tällaisesta ovat Maggie ja Charles  
Jencks´n perustamat Maggie`s Cent-
res (syöpäklinikat) Englannissa, joissa on 
huomioitu potilaiden ja hoitajien sitoutu-
minen usein pitkään ja uuvuttavaan tais-
teluun sairauden kanssa. Keskukset ovat 
tunnettujen arkkitehtien suunnittelemia, 
ja niissä arkkitehtuuri, maisema ja taide 
tukevat asukkaita, antaen itsekunnioitus-
ta niille, jotka aiemmin usein piilottivat sai-
rautensa.

Alvar Aalto totesi jo vuonna 1939: ”Me 
tarvitsemme tällä hetkellä tutkimusta, jon-
ka aiheena on arkkitehtoninen synteesi, 
tutkimusta siitä miten eri materiaaleja yh-
distetään toisiinsa ja miten teknillisistä yk-
sityiskohdista luodaan elävä kokonaisuus 
– ihmistutkimusta, joka selvittää miten ih-
minen reagoi tähän kokonaisuuteen.”  

Philippe Starck puolestaan pohti muo-
toilun roolia Blueprint Magazinessa: ”Voi-
ko design pelastaa elämää? Luulen niin.  
Tänä päivänä meillä on edessämme pal-
jon merkittäviä kysymyksiä, joihin meidän 
tulee etsiä arvoja, kuten luovuus – ei tren-
dejä – pelastaaksemme ympäristömme.” 

Näiden kolmen lyhyen mielipiteen tai 
idean voisi hyvin ottaa pohjaksi niille aja-
tuksille, joiden tulisi ohjata muotoilua, si- 
sustusarkkitehtuuria ja arkkitehtuuria tule-
vaisuudessa. Ympäristö tälle on niin mei- 
tä ympäröivä luonto, rakennettu ympäristö, 
esineet, kuin meitä ympäröivä henkinen tila.  

Kansallinen muotoiluohjelma Muotoi-
le Suomi julkaistiin viime vuonna. Työtä 
on tehty työ- ja elinkeinoministeriön sekä 

opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauk-
sessa. Syntyi uusi mantra ”Muotoiluyh-
teiskunta”.  Olemme siirtymässä Tieto-
yhteiskunnasta Muotoiluyhteiskuntaan.  
Ohjelma ulottuu vuoteen 2020.

Uusi kasvava sukupolvi on mahdolli-
suutemme. Heillä on toivottavasti meitä 
herkemmät antennit vastaanottamaan 
uusia asioita.  Koulutuksella on todella 
voimakas rooli tässä kaikessa.

Vuosina 2005, 2007, 2009 ja 2011 
olemme Kymeenlaakson ammattikorkea-
koulussa järjestäneet kansallisia ja kan-
sainvälisiä muotoilukilpailuja, jotka kaikki 
ovat olleet etappeja polulla: miten paran-

taa ympäristöämme suunnittelun keinoin?
Wood Academy -hanke on ollut yksi 

näiden kilpailujen saavutuksista. Hank-
keessa on luotu tärkeitä työpaikkoja puu- 
ja paperiteollisuuteen. Erityisesti kaksi 
merkittävää polun alkua ovat muodostu-
neet tärkeiksi; generatiivinen suunnittelu 
algoritmisten tietokoneohjelmien avulla,  
käyttäen esim. CNC-jyrsintekniikkaa puu-
tuoteteollisuuden hyödyksi on osa tulevai- 
suutta ja avaa aivan uusia mahdollisuuksia  
paikallisesti ja laadullisesti. Paikallisuus ja 
laatu ovat myös tulevaisuuden merkittä-
viä taloudellisia tekijöitä. Toinen polkum-
me on ”Restorative Environmental Design  
with Wood” tai lyhyesti RED with Wood.

EDELWEISS 
REFLECTION

 SUUNNITELI-
JOIDEN TULEE

ETSIÄ ARVOJA.

RED with Wood on muodostettu yhden 
vuoden hanke, jonka aikana selvitetään 
ja suunnitellaan ohjeistus restoratiivisen 
suunnittelun ympärille.

Restorative Environment = restoratiivi-
nen eli korjaava ympäristö (parantava ym-
päristö, eheyttävä ympäristö)  pyrkii kai-
killa elementeillä edesauttamaan ihmisten 
fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Hanke 
verkottaa restoratiivisen toiminnan osaajia 
ja toimijoita kansallisesti ja kansainvälises-
ti. Hanke aloitettiin muodostamalla poik-
kitieteellinen suunnittelutyöryhmä, joka 
koostui niin äänen, sisäarkkitehtuurin, va-
lon, käyttäytymistieteen, arkkitehtuurin, 
THL:n ja TTL:n asiantuntijoista. Mukana 
ovat olleet Tampereen yliopisto, Helsin-
gin yliopisto, Aalto yliopisto ja veturina 
Kyamk. Kansainvälisesti tähän ovat linkit-
tyneet Hallen muotoiluyliopisto Saksas-
ta, Kunsti Akademia Virosta, Chalmersin 
yliopisto Ruotsista, Royal College of Arts 
Lontoosta ja Pietarin yliopisto.

Hankkeeseen on myös perustettu Tut-
kijakoulu. Miksi sitten Edelweiss Reflec-
tion? Edelweiss on alppikukka. Jokainen 
kukka on hieman erilainen, kukka perustuu 
luonnon algoritmeihin ja sen väri on ”nobel 
white”.  Kukka on suojeltu, sitä ei saa ”ko-
pioida” eikä siirtää. Kukka edustaa kau-
neutta, rohkeutta ja korkeaa laatua. Edel-
weiss on eurooppalainen, kuten meidän 
tulevaisuutemme tulisi olla. Kukka on ym-
päristönsä hienoin tuote. Ympäristömme, 
jota meidän tulee tarkasti huomioida. •

 

Heikki Lindroos sisustusarkkitehti, SIO 

MODO- muotoilukilpailujen taiteellinen 

johtaja, Senior Advisor 
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Ei pelkkää muodonantoa

Suomi on edelleen edelläkävijä-
maa muotoilussa, lopputuot-
teen ostajan näkökulmasta",  

väittää Climeconin toimitusjohtaja 
Tommi Uksila. Hänen yrityksellään 
on kasvuhalukkuutta, panostusta, 
innostusta ja kokemusta pitkäjän-
teisestä muotoilutoimistojen kans-
sa toimimisesta.  Mutta onko Suomi 
edelleen muotoilun edelläkävijämaa?  
Designalojen toimijat ovat kokoontu-
neet erilaisissa kokoonpanoissa viime 
aikoina miettimään, onko väitteellä 
vielä katetta. Toistaiseksi on. Mai-
neemme muotoilumaana muistetaan, 
mutta työtä sen ylläpitämiseen ja uu-
siin aluevaltauksiin kaivataan. Miten  
viestiä suomalaisesta muotoilusta  
parhaiten, mikä kiinnostaa, miten 
päästään läpi oikealla tavalla medias-
sa, mitä se suomalainen suunnittelu 
nykyään hienoimillaan oikeastaan on-
kaan? Siihen tarvitaan hyviä esimerk-
kejä ja mieluiten uusilta aloilta, tarvi-
taan kipeästi muotoiluintensiivisten 
yritysten tuotesuunnittelun lisäksi 
myös vähemmän tunnettuja tuote-
kehitysesimerkkejä ja onnistumi-
sia. Pieniäkin.  Yhtenä syynä Suomen 
suhteellisen pieneen kasvuyritysten 
määrään pidetään pk-yritysten vä-
häistä kansainvälistymistä (Ornamon 
Muotoilualan yritysten suhdanne-ja 
toimialaraportti). "Kehitämme, val-
mistamme, markkinoimme ja myym-
me korkealuokkaisia ilmanvaihto- ja 
ilmanpuhdistustuotteita ammatti-
laisille.  Markkina-alueeena Suomi, 
Ruotsi, Norja, Iso-Britannia, Saksa, 
Belgia, Eesti, Latvia, Ranska, Itävalta 
ja Venäjä. Työllistämme suoraan n. 50 
henkilöä. Kehitämme 3–4 uuttaa tuo-
tetta joka vuosi. Tuotteiden muotoi-
lussa ollaan tehty tiivistä yhteistyötä 
muotoilutoimistojen kanssa, joiden 
tehtävä on ollut saada asiakas loista-
maan. Ulkopuolisen toimiston käyttö 

on meistä erittäin perusteltua. Muo-
toilutoimistoilla on useita asiakkuuk-
sia, jot- 
ka ruokkivat toisi-
aan", kehuu Uksi-
la. Ulkopuolisessa 
muotoilutoimis-
tossa on parhaassa 
tapauksessa loista-
va ideointitiimi ja 
tiukka projektin-

"

johto. Näin  yhdessä tilaa-
jan insinöörimuotoilu- 
osaamisen kanssa kans-
sa saadaan paras mahdol-
linen lopputulos aikaan. 
Muotoilutoimiston kans-
sa suunnittelu on teho-
kasta. Eri osaamisalueet yhdistyvät, 
aikataulut ja projektinjohtaminen 
terävöityvät, syntyy uusia ajatuksia 
ja ideoita. Muotoilutoimiston palve-
luiden ostaminen on kokonaisedul-
lista. Lisäksi painotan pitkäjänteistä 
toimintaa,  ymmärryksen ja osaami-
sen kasvamista puolin ja toisin", sanoo 
Uksila innokkaasti. 

Teollinen muotoilu on esteetti-
syyteen ja käytettävyyteen liit-
tyvä suunnittelun erikoisosaa-

misalue,  jossa valmistustekniikoiden 
ja kulloisenkin yrityksen konekanto-
jen tunteminen sekä ostajan että lop-

pukäyttäjän  huomioiminen on otetta-
va huomioon. Hyvää, jonkun mielestä 
sitä parasta muotoilua, ei aina edes 
huomaa. Useat Climeconin tuotteet 
ovat  sellaisia, jotka eivät itseasiassa 
saa kiinnittää huomiota. "Ulkonäöllä 
on merkitystä ostopäätöksiä tehtäes-
sä ja varsinkin vientiin tähdätessä ul-
konäköseikat tulevat tuotteissa koko 
ajan tärkeämmäksi, vakuuttaa Uksila. 
Jotkut tuotteet ovat myös ns. rauta-

kauppatavaraa, jolloin erottuvuudella 
on suurempi painoarvo. Myös väreil-
lä on väliä. Tuotteita voidaan väreillä 
personoida kulloiseenkin tilaan sopi-
vaksi, julkisissa tiloissa tämä on tärke-
ää. Käytettävyys ja huoltotoimenpitei- 
siin liityvät seikat on otettu tuotteita 
 kehitettäessä ja muotoiltaessa huomi-
oon. Näin voidaan saavuttaa merkit-
täviä säästöjä. Muotoilu ei siis todella-
kaan ole enää pelkkää muodonantoa. •

Tuloilmaventtiili Rino
"ennen ja nyt"

Tuloilmaventtiili Tino
"ennen ja nyt"

Minna Borg

KÄYTETTÄVYYDESTÄ KASVUA 



IN MEMORIAM

Alli Syvänoja 
30.1.1929 – 2.3.2014    

ALLIN MISSIO –  FUNKTIO SYNTYY
Kaikki sai alkunsa 1960-luvun lopulla, kun Funktio huone-

kaluliike ilmestyi Fredrikinkadulle ja Helsingissä avautui sen 
myötä ennennäkemätön modernin sisustuksen foorumi.

Myymälä kuin taideteos upeine italialaisine aarteineen
 levittäytyi sen suurista lasi-ikkunoista katukäytävälle ihme-
teltäväksi.

Meille senaikaisille sisustuksen opiskelijoille paikka oli 
pyhäkkö, jota aluksi uskalsi vain ujosti ihailla ikkunan takaa. 
Kun lopulta uskaltautui sisään oli elämys mykistävä. 

Kalusteet, valaisimet ja esineet, joita oli voinut ihmetellä 
Domus-lehden sivuilla olivatkin edessä oikeina ja käsinkos-
keteltavina.

Sisustusarkkitehdiksi valmistumisen jälkeen ammatillisik-
si juhlahetkiksi nousivat projektit, joissa asiakkaan saattoi 
ohjata Funktioon tutustumaan valikoimaan ja valitsemaan 
vaikuttavia ja uljaan utopistisia esineitä. Huonekalugallerian 
laaja valikoima oli italialaista huipputuotantoa ja läpäissyt 
Allin asiantuntevan, esteettisen muoto- ja tyyliseulan. Kuten 
hän itse asian ilmaisi: "Valitsen ja kokoan myymälääni vain 
sellaisia esineitä, joista itse pidän". 

FUNKTIO –  ALLIN SUURI RAKKAUS
Allin Funktio esitteli parin vuosikymmenen ajan taiteel-

lisesti korkeatasoisia, innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja 
sekä järjesti kansainvälisiä suunnittelijakohtaamisia. 

Designin megatähtien vierailut ja uutuuksien lanseera-
usillat Funktiossa olivat ammattikunnan huippuhetkiä, eikä 
niihin olisi ollut mitään mahdollisuuksia ilman Allin henkilö-
kohtaisia, kansainvälisiä kontakteja. Asiakkaitaan ja vierai-
taan Alli palveli mustaan sonnustautuneena aina tyylikkää-
nä muoti-ikoninamme.

Allin Funktio liitti niin suomalaiset suunnittelijat kuin 
kuluttajatkin kansainvälisen muotoilu- ja esinekulttuurin 

piiriin sekä kannusti ammattikuntaa uusiin, rohkeisiin ja
 omaperäisiin sisustusratkaisuihin. 

Vuonna 1989 Alli vastaanotti Vuoden Sisustus Gloria 
huomionosoituksen ja vuonna 1999 Sisustusarkkitehdit SIO 
nimesi hänet 50-vuotisjuhlissaan kunniajäsenekseen.

ALLI JA SION AMERIKANMATKA 1993
Kun istuimme lentokoneessa matkalla Pohjois-Amerik-

kaan ja tiirailimme jääkarhuja Grönlannin yläpuolella, Alli 
kertoi epäröineensä lähtöä SIOn matkalle. Kierto-ohjelma 
oli tuntunut hänestä raskaalta ja matkalle lähtö muutenkin 
rasittavalta uudessa ja nuoremmassa seurassa. Mutta kuka 
paljastuikaan lopulta matkamme uupumattomimmaksi ja 
kannustavimmaksi matkaseuraksi ja juhlijaksi kuin Alli. 

Monet nähtävyydet ihmeteltiin ja ikuistettiin, kommelluk-
set koettiin ja naurut naurettiin. Lähes kuukauden kestänyt 
tiivis ja tiukkatempoinen yhdessäolo hitsasi meistä kunnon 
siolaisen tiimin.

Myöhemmin kertasimme matkamuisteloita yhdessä 
Funktion vieraanvaraisuudesta, hampurilaisista ja cocikses-
ta nauttien ja uutta elämysmatkaa junalla läpi Siperian Kii-
naan asti suunnitellen.

ALLI –  GRAND DESIGNER
Kiinanmatka jäi laman vuoksi toteutumatta, mutta monet 

yhteiset ammatilliset  kohtaamiset ja kokeelliset kalustepro-
jektit toteutuivat. Niissä Alli oli ”Grand Designer”. Hänen 
ajatuksiaan ja mielipiteitään arvostimme ja odotimme kuu-
levamme. Alli oli ammattikuntamme hiljainen vaikuttaja, te-
kijä ja näkijä. •

Anita Karhunen, ystävä ja kolleega
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Muotoilu mukaan  
uudistuneisiin KSE-ehtoihin 
KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUS-
EHDOT KSE 2013 OVAT UUDISTUNEET.  

Uudet sopimuspohjat ovat saatavilla 
Rakennustieto-kortistosta. Orna-
mo osallistui uudistusprosessiin ak-

tiivisesti lausuntojen kautta. Ne perustui-
vat Ornamon ammattiasiain toimikunnan 
(suunnittelu) ja julkisten hankintojen työ-
ryhmän huomioihin. 

Ornamolaisten kannalta suurimpa-
na uudistuksena on KSE 2013 -ehtojen 
soveltamisalan laajentuminen teolliseen 
muotoiluun. Tämän lisäksi sopimusehto-
jen määritelmiä ja termejä on uudistettu 
vastaamaan paremmin muuttunutta toi-
mintaympäristöä ja osapuolten vastuita ja 
velvollisuuksia koskevia kohtia on  
täydennetty. 

Tekijänoikeuksista ja muista imma-
teriaalioikeuksista on KSE 2013-ehto-

ja käytettäessä lähtökohtaisesti sovittava 
erikseen. Tilaajan käyttöoikeus konsul-
tin luovuttamaan aineistoon määritellään 
koskemaan sopimuksen kohdetta ja tar-
koitusta ellei sopimuksessa ole sovittu 
toisin. 

KSE:n uudistus toteutettiin Asunto-, 
toimitila-, ja rakennuttajaliitto RAKLI:n, 
suunnittelu ja konsulttitoimistojen liit-
to SKLO:n ja Arkkitehtitoimistojen liitto 
ATL:n edustajien muodostamassa työ-
ryhmässä. 

KSE -ehdot ovat ornamolaisten laajasti 
käyttämät ja niihin viitataan Ornamon vas-
ta uudistuneissa sopimuspohjissa. 

Janita Korva

Hieno mahdollisuus avautui ornamolai-
sille, kun HAAGA-HELIA ammattikorkea-
koulun Kulttuuriyrittäjyyshankkeen projek-
tipäällikkö Jorma Ikonen otti Ornamoon 
yhteyttä tarjoten räätälöityä koulutusta  
muotoiluyrittäjille. Koulutuksen sisältö 
luotiin Ornamon jäsenkyselyn perusteella. 

Eniten apua yrittäjät kaipaavat perus-
asioiden kehittämiseen: tuotteistamiseen,  
brändäykseen, markkinointiin ja oman 
tuoteidean esittämiseen. Tältä pohjalta  
syntyivät kevään työpajat, jotka jatkuvat  
syksyllä. Koulutukseen liittyi Vesa Heik-
kisen innostava luento, jossa hän hah-

motteli muotoiluyrittäjien tulevia mark-
kina-alueita ja kertoi mm. tulevan 
lentokenttäuudistuksen ja Pasilan alueen 
mahdollisuuksista ornamolaisille. Muotoi-
lijoiden ja liiketalouden osaajien kannat-
taa verkostoitua ja kehittää osaamistaan 
yhdessä!

”Keskityttiin yhteen asiaan ja  
porauduttiin siihen perusteellisesti”

– osallistujan palautelomakkeesta

Petra Ilonen

ORNAMON  
DESIGN JOULU-
MYYJÄISET 2014 
KAAPELITEH-
TAALLA

Ornamon Design Joulumyyjäiset  
siirtyvät tänä vuonna Helsingissä 
Kaapelitehtaalle. 

Isompaa tilaa on haettu jo pitkään. 
Ajankohtana on itsenäisyyspäivän 
viikonloppu. Tapahtuman tuottaa 
Lumi Accessories Oy. Haku joulu-
myyjäisiin alkaa elokuun puolivälissä 
Ornamon kotisivuilla. Myyjäksi voivat 
hakea kaikki ornamolaiset. 

Tehdään yhdessä Suomen paras 
joulumyyjäistapahtuma! 

 
Ornamon Design  
Joulumyyjäiset  
omalle paikkakunnalle?

Ornamon jäsenet voivat halutes-
saan järjestää Ornamon joulumyyjäi-
set omalle paikkakunnalleen, kuten 
jo perinteeksi muodostuneet Orna-
mon Lahden Design Joulumyyjäiset. 

Jäsenet tuottavat tapahtuman 
tällöin itse ja ovat vastuussa projek-
tista kokonaisuudessaan sisältäen 
taloushallinnon. Ornamo tarjoaa ta-
pahtumalle tiedotusta ja opasteju-
listeet.  
 
Lisätietoa:  
Petra Ilonen, muotoilu@ornamo.fi

Muotoilu 
ja liiketalous  
ne yhteen sopii

mailto:muotoilu@ornamo.fi
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L
uovasta taloudesta haetaan  
nyt uutta suuntaa Suomel- 
le. Ornamokin käynnisti 
keväällä muotoilun ansain-
talogiikan kehittämishank-

keen.  Erityisesti jäsenten IPR-an-
saintamallia on kehitettävä.       
      Valtioneuvoston 17.4.2014 tekemä 
periaatepäätös aineettoman arvon-
luonnin kehittämisohjelmasta nostaa 
muotoilun aineettoman talouden yti-
meen yhtenä uuden talouden keskei-
sistä, tietointensiivisistä osaamis-
aloista. Periaatepäätöksen tavoitteena 
on parantaa aineettoman arvonluon-
nin edellytyksiä ja osaamista Suo-
messa sekä vahvistaa Suomen asemaa 
houkuttelevana sijaintipaikkana ai-
neettomiin investointeihin perustu-
valle kotimaiselle ja kansainväliselle 
liiketoiminnalle. Tuotannon aineet-
tomasta lisäarvosta mahdollisimman 
suuri osa pyritään näillä toimilla pitä-
mään Suomessa. 

Aineettoman arvonluonnin kehit-
tämisohjelma vuosille 2014–2020 
kokoaa yhteen hallitusohjelmaan kir-
jatut aineettomien oikeuksien strate-
gian (IPR-strategia), luovan osaami-
sen liiketoiminnan edistämisen sekä 
kansallisen muotoiluohjelman poli-
tiikkatoimet. Ohjelmaan sisältyviin 
selvityksiin ja tutkimusohjelmiin va-
rataan riittävät määrärahat. 

Kehittämisohjelman toimenpiteet 
kohdistuvat mm. muotoilukoulutuk-
sen ja -tutkimuksen kehittämiseen, 
verotukseen, luovan talouden rahoi-

Suomi nostaa  
muotoilun  
aineettoman  
talouden  
eturintamaan

tusvälineisiin ja IPR-oikeuksien pa-
rempaan hyödyntämiseen. IPR-järjes-
telmän kehittämistarpeita arvioidaan 
muuttuneen toimintaympäristön 
vuoksi ja siihen liittyvää lainsäädän-
töä kehitetään. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ke-
hittää luovan työn ja luovien alojen 
yritysten ja muiden yhteisöjen neu-
vontaa ja mentorointia, osaamisen 
vahvistamista sekä yritystoiminnan 
edistämistä. Tekes lisää innovaatio- 
toimintaan kytkeytyvää muotoilu-

osaamista ja sen laaja-alaista hyödyn-
tämistä innovaatiorahoituksella.

Yhtenä konkreettisena toimen-
piteenä työ- ja elinkeinoministe-
riö perustaa Finnish Design Cent-
re -toimintamallin muotoilukentän 
toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. 
Tässä työssä Ornamo on aktiivisesti 
mukana. Toimintamalli tuo yhteen ke-
hittämisresursseja, parantaa yritysten 
muotoilupalvelujen kysynnän ja tar-
jonnan kohtaamista sekä edistää vies-
tintää suomalaisesta muotoilusta. •

Janita Korva

Kuvitus: Jenni Särmä
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Y lva Lindqvist on hyvä esimerk- 
ki alati kehittyvästä tietyn toi-
mialan asiantuntijuudesta. 

Hän on tehnyt pitkän uran kaupan 
alan palveluksessa ja tehtävät/eri-
koistumiset muuttuvat säännöllises-
ti, mutta työnantaja pysyy. Hän on 
ollut Keskon palveluksessa 17 vuot-
ta ja työskennellyt vajaat 20 vuotta 
konseptikehityksen parissa.

Keskustelumme lähti liikkeelle 
opiskeluajoista. Ylvan tie Taideteol-
liseen korkeakouluun kävi tutun kaa-
van kautta. Opinto- ja työkokemusta 
hankittiin ennen sisustusarkkiteh-
tuurin opintojen aloittamista. Alun 
perin olikin tarkoitus valmistua ark-
kitehdiksi, mutta motivaatio vei ti-
lasuunnitteluun. Ylva paljastaa (ute-
lin kyllä aika rohkeasti!) saaneensa 
aikanaan ihastusta ja ihmettelyä 
herättäneen apurahan. ”Kaikki var-
maan olettivat, että teen sillä jotain 
eksoottista ja suurta. Lähdin Ruot-
siin opiskelemaan lasitaidetta pro-
fessori Oiva Toikan oppiin”, Ylva 
kertoo. Kyseessä oli Helmi Grönlund 
-Herlinin muistosäätiön apuraha, 
joka jaetaan ruotsinkieliselle nais-
opiskelijalle, joko veistos- tai huo-
nekalusuunnittelun jatko-opintoja 
varten ulkomailla. Summa oli huo-
mattava opiskelijalle ja mahdollisti  
vuoden opinnot naapurimaassa. ”Il-
meisesti hakijoita ei ole liiaksi asti”, 
naurahtaa Ylva. Kaupan alalla työs-
kentely asettaa omia haasteita vapaa- 
aikaan. ”Myymälöissä käyminen on 
jatkuvaa tarkkailua. Ulkomailla huo-
mioni kiinnittyy siihen, miten asiat 
on järjestetty, miten opastus toimii 
ja mitkä tuotteet nousevat esille ja 
miksi. Suunnittelulla voidaan vai-

SISUSTUSARKKITEHTI SIO  
YLVA LINDQVIST

Asiantuntijuuden ytimessä

kuttaa paljon ihmisten ostokäyttäy-
tymiseen.”, Ylva toteaa. Toisaalta 
käänteisesti on hyvä yrittää ymmär-
tää ihmisten ostokäyttäytymistä voi-
dakseen helpottaa asiakkaan arkea. 
Ylva on nähnyt toimialan läpikäyvän 
paljon muutoksia. Myymälät ja tava-
ratalot ovat muutosten edessä mm. 
ostoskäyttäytymisen, taloudellisen 
tilanteen ja trendien vuoksi. Samalla 
myymälä on monen eri alan risteys-
kohta, joka tekee suunnittelun eri- 
tyisen mielenkiintoiseksi. Myymä-
lässä asiakas toivon mukaan koh-
taa haluamansa tuotteen, mutta tä-
män kohtaamisen takana on monta 
kiehtovaa prosessia; kauppapaikka-
prosessi, myymäläsuunnittelua ja 
rakentamista, logistiikkaa, ketjutoi-
mintaa, kauppiasyrittäjyyttä, esille- 
panoa, toiminnallisia malleja, viran-
omaisten asettamat vaatimukset jne. 
Myymälä on myös ergonominen työ-
paikka henkilökunnalle. "Olen saa-
nut nähdä prosessia vuosien varrella 
monelta eri kantilta, kauppapaikan 
syntymistä sopimusvaiheesta alka-
en, kaupan avausprosessia ja toimin-
taa koko myymälän elinkaaren aika-
na. Aloitin myymäläsuunnittelijana 
käyttötavaran puolella, siitä siirryin 
ruokapuolen tavararyhmähallinnan 
pariin ja tänä päivänä keskityn kaik-
kiin Ruokakeskon myymäläkonsep-
tien kehitystehtäviin", toteaa Ylva. 

Mikä saa jaksamaan saman työn-
antajan palveluksessa? Ylvan kohdal- 
la suuri tekijä on ollut virkistävät 
muutokset toimenkuvassa. ”Meidän  
tehtävämme muokkaantuvat käsi 
kädessä alan muutosten kanssa. On 
tärkeätä pysyä ajan tasalla  maail-
man tapahtumissa ja kuuntelemme 

kauppiaiden mielipiteitä erittäin 
herkällä korvalla”, Ylva korostaa. Yl-
van fyysinen työpiste on muuttunut 
vuosien varrella ja tälläkin hetkellä  
on edessä sopeutuminen uuteen toi-
mipisteeseen. Keskon pääkonttori 
on hiljattain muuttanut Katajanokal-
ta Manskun Rastiin Ruskeasuolle. 
Ylva on päässyt kiertämään Suomea 
ja vapaa-ajan matkailu kotimaassa 
onkin jäänyt hieman vähemmälle. 
”Välitön palaute ja kontakti kauppi-
aiden kanssa ovat työni suola. Kaikki 
kumpuaa kaupan toimivuudesta ja 
kunkin tuotteen myyntiprosessista. 
Kaupan maailma on sykkivä ja omal-
la tavallaan hektinen, jolloin myös 
asiakkaat odottavat ratkaisuja välit-
tömästi”, Ylva kiteyttää.

Ylva nauttii elämästä dynaamises-
ti myös vapaa-ajalla. Seikkailumatkat 
maailmalla erilaisten urheilulajien 
parissa ovat inspiroivaa ja mielekästä 
vastapainoa työn haasteille. Maantie-
pyöräily ja kestävyysjuoksu ylläpi-
tävät fyysistä kuntoa! Vierivä kivi ei 
sammaloidu. •

Marika Laakko
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Maksuton 
lakimiehen 
puhelinpalvelu 
ornamolaisille

Tekstiilitaiteilija
Nina Nisosen aktiivinen vuosi

V
uonna 2013 Ornamo-säätiö 
jakoi apurahoina yhteensä 
35 000 euroa. 
   Mirja Tissarin rahastosta jaet-

tu 5 000 euron apuraha myönnettiin teks-
tiilitaiteilija Nina Nisoselle. Mitä apurahan 
saaneelle tekstiilitaiteilija Niina Nisoselle 
nyt kuuluu?

“Apurahan saaminen oli todella iloinen 
yllätys. Apurahan tuella pääsin toteutta-
maan Maan kirjoitusta -näyttelyni Lahden 
Galleria Uudessa Kipinässä ja tein teoksia 
Galleria Katariinan Taitelijakirja -näytte-
lyyn lokakuussa 2013. Rohkaistuin myös 
lähettämään töitäni kahteen näyttelyyn 
Turkkiin sekä hakemaan ne takaisin kotiin 

o r n a m o | s ä ä t i öo r n a m o | s ä ä t i ö

väri kulta PMS  875 tai  c32%+ m48%+ y76%+k20%

Istanbulista,” kertoo Nisonen.
“Apurahan saaminen synnytti paljon 

positiivista energiaa ja uskoa omaan te-
kemiseen ja oli myös taloudellisesti tär-
keää,” hän jatkaa. Näyttelyn jälkeen Ni-
sosen sai kutsun Galleria Lokalin Glow-
näyttelyyn, jonne syntyi joukko tähtiai-
heisia kirjateoksia ja tulevana kesänä on 
yhteisnäyttely Merki-tyksin Loimaan Tai-
detalossa sekä kaksi taiteilijakirjanäytte-
lyä, joista toinen on yhteisnäyttely Tans-
kassa ja toinen hänen omista töistään 
Savitaipaleen kirjastossa. Seuraavaa 
omaa näyttelyään Nina suunnittelee syk-
syksi 2015 Helsinkiin. •
www.ornamosaatio.fi 

Terhi Tamminen

Luminord 
2014 Valaisin-
suunnittelu-
kilpailu
Tehtävänä on suunnitella kodin valaistuk-
seen soveltuva muotokieleltään yhtenäi-
nen valaisinsarja tai yksittäinen valaisin. 
Kilpailun tulokset julkistetaan Messu-
keskuksessa, Helsingissä Habitare-ko-
konaisuuteen kuuluvan ValoLight 2014 
-tapahtuman avajaispäivänä 10.9.2014. 
Pääpalkintona on 5 000 euroa. Lisäksi jae-
taan Sähköturvallisuuden edistämiskeskus 
STEK ry:n lahjoittama STEK-nimikkopal-
kinto, arvoltaan 5 000 €. 
Kilpailutyöt tulee jättää 15.8.2014 
mennessä.

Kilpailuohjeet ja -säännöt 
www.nssoy.fi /luminord.

RD Velho 
Design 
Award 2014
RD Velho Oy:n järjestämässä muotoilu-
kilpailussa suunnitellaan uusi ohjain-
kotelo Metso Automation Oy:lle. 
Kilpailu on tarkoitettu muotoilijoille, 
alan opiskelijoille tai heidän muodostamil-
leen työryhmille. Kilpailukieli on 
suomi, mutta kilpailuehdotukset voivat 
olla myös englanninkielisiä. 
Kilpailun voittajat julkistetaan 16.–18. 
syyskuuta 2014 Alihankintamessuilla 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. 
Kilpailu on käynnissä 14.5.–25.8.2014.

Kilpailutehtävän ohjeet, aikataulu 
ja säännöt: 
www.rdvelho.com/fi /muotoilukilpailu

http://www.ornamosaatio.fi
http://www.nssoy.fi
http://www.rdvelho.com/fi
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Teksti Elina Perttula, kuvat Patrik Rastenberger

O
rnamo lahjoitti vuon-
na 1979 Designmuseolle 
Louis Sparren luonnok-
sia. Niistä lähes puolet 
on nyt mukana osana 

eurooppalaista portaalia, kun Design-
museo on digitoinut jugend-aineisto-
jaan EU-tukea saavassa hankkeessa 
Partage Plus.  
 
Partage Plus – jugendaineistot  
saman portaalin takana

Euroopassa on viime vuosikymme-
nestä asti käynnistetty useita hank-
keita, joissa eurooppalaiset museot 
digitoivat kokoelmiaan aihealueittain 
yhteiseen Europeana portaaliin.  Par-
tage Plus  -projektissa on mukana 25 
instituutiota useista maista. Kukin or-
ganisaatio digitoi omia jugend-kokoel-
miaan: esineistöä, taideteoksia, julis-
teita ja rakennuksia. Hankkeen aikana 
digitoidaan yhteensä 75 000 objektia, 
joista osa on 3D-mallinnoksia. Kaikki 
digitoitu materiaali viedään Europea-
na-portaaliin, jossa se on kaikkien va-
paasti saavutettavissa. 

"Designmuseo on ollut mukana 
muutamassa aiemmassa EU-hank-
keessa ja myös EU-hankkeiden vetä-
jänä. Tämä hanke erosi aiemmista, 
koska mukana oli  niin monta – 25 ta-
hoa 17 maasta. Hankkeen erikoisuus 
oli myös 3d-skannaus ja Europeana-
portaalin yhteyteen kehitetty toimin- 
to, jonka avulla esineiden tiedot saa- 
daan käännettyä kaikkien osallistujien 
omalle kielelle", kertoo yli-intendentti 
Merja Vilhunen Designmuseosta.

Partage Plus -projektin kotisivuilta 
löytyy paljon tietoa eurooppalaiseen 
Art Nouveau -tyylisuunnan kulttuuri-
perinnöstä ja digitaalisesta sisällöstä.  
"Aineistojen ja tyylien moninaisuus 
on hyvä todiste Art Nouveaun moni-
puolisuudesta", lisää Vilhunen. 

Eurooppalaiset jugend-kokoelmat 

Designmuseon kokoelmat  
vahvasti esillä  
Designmuseo on digitoinut valikoi- 
man jugendkokoelmastaan tässä  
hankkeessa. Kokonaisuuteen kuuluu 
Iris keramiikkaa, Arabian taide-esinei 
tä, Louis Sparren luonnoksia, esimerk-
kejä Suomen Käsityön Ystävien luon-
noskokoelmasta sekä teoksia keskei-
siltä jugendkauden muotoilijoilta. 

Ornamon lahjoittamaan Louis ja 
Eva Sparren luonnoskokonaisuuteen 
kuuluu 300 teosta. Designmuseo on 
digitoinut näistä 120 luonnosta. Kaik-
kiaan Designmuseon osuus tulee ole-
maan 400 tietuetta Europeana-por-
taalissa. Tällä hetkellä tiedostot ovat 
nähtävänä osoitteessa https://muse-
ot.finna.fi. Kesään mennessä aineistot 
tulevat nähtäväksi myös Europeana-
portaaliin (www.europeana.eu).

"Europeana-portaali on hiukan va-
likoiva materiaalia haravoidessaan, 
mutta sitä kehitetään kaiken aikaa. 

Designmuseossa 3D-skannausta ko-
keiltiin tässä yhteydessä ensimmäistä 
kertaa, joten kaikki oli uutta. Projek-
tin aikana opittiin, että 3D-skannauk-
siin ei soveltunut kovin kiiltävä tai 
läpinäkyvä aineisto, kuten lasi eikä 
myöskään esine, jossa on ohuita koh-
tia, esim. kannun kädensija", mainit-
see Merja Vilhunen projektiin liitty-
vistä haasteista,  "Designmuseo sai 
kuitenkin hienoa kuvamateriaalia 
käyttöönsä Jugend-aineistosta."  Yli-
intendentin mukaan kauneinta esi-
nettä on vaikea nimetä, mutta kaikki 
voivat valita nyt omansa yhteisten 
portaalien kautta.  Designmuseo on 
koonnut omien jugend-kokoelmiensa 
pohjalta julkaisun, jonka tekstin on 
kirjoittanut TaT Helena Leppänen. 
Sen voi lukea Designmuseon verkko-
sivuilta: www.designmuseum.fi. •

Päivi Balomenos

KAIKKIEN SAAVUTETTAVISSA

ARKISTOJEN AARTEITA

Louis Sparre 1906. Kirjoituspöytä ja tuoli, pikkutuoli ja nojatuoli
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Tokmanni Oy:n suunnittelija ryt-
mittää arkeaan vilkkaan avo-
konttorin ja rauhallisen kotityö-
huoneen välillä. 

”Tässä huoneessa työskentelin lähes 
päivittäin, kun toimin Nanso Group Oy:llä 
lastenvaatesuunnittelijana. Oma rintama-
miestalon yläkerta tuntui ihanan hiljaiselta 
muun perheen poissaollessa. Keskitty-
misrauha ylhäisessä yksinäisyydessä oli  
taattu, mutta sosiaalinen ihminen kaipasi 
työyhteisön eloa ja vilinää.

Tällä hetkellä sitä riittää. Uusi työni las-
tenvaatesuunnittelijana Tokmanni Oy:lla 
tapahtuu työnantajani tiloissa vilkkaassa 
avokonttorissa. Kun työtehtävät vaativat 
suurempaa keskittymistä, siirryn kotipis-
teeseeni. Täällä ajatus kulkee rauhassa 

eikä melua tarvitse peittää kuulokkeista 
pauhaavalla musiikilla.

Työssäni tärkeimpiä välineitä ovat suuri  
pöytä, jonka päällä levitellä tilkkuja ja idea- 
materiaaleja, tietokone Illustratorilla ja 
Photoshopilla varustettuna sekä Wacom, 
jota ilman koneella piirtämisestä ei tulisi 
mitään. Omaan työhuoneeseeni virtaava 
luonnonvalo on ihanteellinen värejä poh-
tiessani. 

Työhuoneestani on suora näkyvyys 
3- ja 5-vuotiaiden lasteni huoneeseen. 
Aiemmin tein usein töitä iltaisin heidän 
mentyä nukkumaan ja joskus myös vii-
konloppuisin. Siihen tein kuitenkin lopun, 
kun poikani eräänä päivänä tuli kyynel-
silmin työpöytäni ääreen ja sanoi: ”Tule 
äiti pois, sä teet aina töitä”. Lapset ovat  
pieniä vain lyhyen hetken, ja aikani on ar-

vokkainta mitä minulla on heille antaa.
Teollisena vaatesuunnittelijana olen 

tottunut erikoisiin työtäni koskeviin harha-
luuloihin. On vaikeaa oikaista mielikuvaa 
sivellin kädessä luonnoksia huiskivas-
ta taiteilijasta, joka aika ajoin pyyhältää 
keveästi ulkomaille inspiraation perässä. 
Todellisuudessa työni on hyvin arkista ja 
näen suunnittelijuuteni ensisijaisesti asia-
kaspalveluammattina. 

Ideamatkat ulkomaille piristävät aher-
rustani, mutta kevyitä haihatteluretkiä ne 
eivät ole. Enemmänkin tiukasti aikataulu-
tettuja ja kuluttavia matkoja, joilta on mu-
kava palata takaisin arkiseen toimistotyö-
hön uusin ajatuksin.”•

Laura Romo

TYÖHUONEELLA  

LAURA ROMO

. 
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Päätoimittaja Salla Heinänen
Toimitussihteeri, ilmoitukset, taitto Minna Borg
info@ornamo.fi, p. 046 878 2570
Ilme Dog Design Oy
Lehti on luettavissa lyhennettynä 
www.ornamo.fi

5 numeroa vuodessa

4/14 11.8. 8.9.
5/14 6.10.        17.11.

Aineistovaatimus  offset (CMYK)
Painos   2400 kpl
Painopaikka Trio-Offset
Koko   210 x 280
Paperi  Galerie Art Bulk

Ilmoitushinnat (ei alvia) 
Hinnat 4-väri-ilmoituksille (CMYK) 

1/4 s. 97 x 132 mm + 3 mm bleed 400 € 
 
1/2 s. pysty 97 x 280 mm + 3 mm bleed 500 € 
 
1/2 s. vaaka 210 x 132 mm + 3 mm bleed 500 € 
 
1/1 s. 210 x 280 mm + 3 mm bleed 700 € 
 
Takakannen tai etukannen sisäsivu  750 €
210 x 280 mm + 3 mm bleed
 
Takakansi  850 €
210 x 240 mm + 3 mm bleed  
 
Vain sähköinen lehti 1/1 s. 250 €

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

Mediakortti: www.ornamo.fi/mediakortti 
Tiedustelut: Minna Borg 
p. 046 878 2570, info@ornamo.fi

Lyhentämättömän Ornamon jäsenlehden sähköisen  
version linkki lähetetään jäsenille viikkotiedotteissa.  
Lyhennetyt versiot ovat luettavissa www.ornamo.fi  
Lyhentämättömät versiot kotisivujen jäsenpalveluita 
osiossa. Tunnukset voi pyytää os: muotoilu@ornamo.fi

ORNAMON 
LEHTI

SATURDAY AUGUST 30, 2014 
VENUE: JYVÄSKYLÄ WORKERS’ CLUB Väinönkatu 7

11.00 Opening, Esa Laaksonen, Marco Brizzi, California State  
 University and Image, Italy
12.00 Lunch break
13.30 Esa Vesmanen, Pure Design, Finland
14.30 Luisa Collina, Cumulus Association and Polytechnic 
 University of Milan, Italy
15.30 Klaas Hofman, MVRDV Architects, The Netherlands
16.30 Interviews, Anne Stenros and Esa Laaksonen
17.30 End of day one
18.30 Reception at the Alvar Aalto Museum, Alvar Aallon katu 7,  
 Vyborg library exhibition presentation

SUNDAY AUGUST 31, 2014
VENUE: JYVÄSKYLÄ WORKERS´CLUB Väinönkatu 7

10.00 Rachel Smith, BMW Guggenheim Lab, New York, 
 Berlin & Mumbai  
11.00 Sanford Kwinter, Harvard University, USA
12.00 End of the open lecture sessions
 interviews and ending words

LECTURERS
MARCO BRIZZI
LUISA COLLINA
KLAAS HOFMAN

FREE ENTRANCE

REGISTRATION abundance2014.splashthat.com

Technology 
Rules Smartness 

everywhere

Internet 
of things Body-adapted 

wearable 
electronics

Screenless 
display

Super-light, 
un-manned cars

3D-printed 
houses

Nanostructured 
carbon 

composites

Brain-computer 
interfaces

Cloud 
intelligence

Addressing 
the challenge 

ABUNDANCE 
THE INTERNATIONAL ALVAR AALTO CAFÉ 

August 30–31, 2014, JYVÄSKYLÄ, FINLAND

SANFORD KWINTER
RACHEL SMITH
ESA VESMANEN

Ornamo_Alvaraalto_Abundance_6.indd   1 14.5.2014   14.47
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BACK APP FINLAND   
P. 044 378 0478  |  ATTE@BACKAPP.FI

BACKAPP.FI

Back App -tuolin salaisuus piilee punaisessa 
pallossa tuolin alla, jonka aikaansaama liike 
vahvistaa keskivartalon syviä tukilihaksia 
ja vilkastuttaa verenkiertoa. Samalla pysyt 
virkeämpänä ja säästyt monilta ongelmilta.  
Back App -satulatuoli vahvistaa selkää 
pitämällä ryhdin hyvänä ja vartalon jatkuvassa 
pienessä liikkeessä.

LiikuttAvAn  
hyvä työtuoLi

KoKeile 
vELoITuKsETTA!

BACKAPP.FI

BackApp_ilmoitus_Ornamo.indd   2 5/23/14   8:43 AM

SOLA
DESIGN ANTTI KOTILAINEN

Sola-tuolin istuimessa on useita eri materiaali- ja verhoiluvaihtoehtoja. 
Lenkki- tai nelipistejalustalla saatava tuoli on pinoutuva ja rivikytkettävä. 
Sarjaan kuuluu myös kaksi erikorkuista baarijakkaraa.

Yksi tuoli,
monta ilmettä.
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