Luova suunnittelu tuo
laatua rakentamiseen
Luovan suunnittelun ammattilaiset tarjoavat asiantuntemustaan
rakennuttajille. Luova suunnittelu uudistaa palveluja, tiloja ja toimintatapoja.
Muotoilu on asiakaslähtöistä kehittämistyötä, ja muotoilijat ovat myös mukana
uudistamassa rakennusmateriaaleja ja niiden käyttöä. Julkinen taide luo arvoa
rakentamiseen. Se myös osallistaa ja huomioi ihmiset.
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Arkkitehtuuri
Arkkitehti työskentelee rakennus-, yhdyskunta ja
kaupunkisuunnittelun parissa. Suunnittelutyössä
rakennustaiteellinen näkemys yhdistyy tekniseen
osaamiseen yhteistyössä muiden rakennusalan
ammattilaisten kanssa. Suunnittelukohteet voivat
olla uudisrakennuksia tai korjausrakennuskohteita
pientaloista kerrostaloihin ja toimitiloista
kauppakeskuksiin.
Maisema-arkkitehti on ympäristösuunnittelun
ammattilainen. Työhön kuuluu ympäristönsuojelun ja
maankäytön kysymykset sekä kaupunkiaukioiden,
katujen ja viheralueiden suunnittelu. Viherympäristön
suunnittelulla edistetään kaupunkiympäristön
sopeutumista ilmastonmuutokseen.
Takaisin etusivulle >

Käyttöliittymäja käyttäjäkokemus
suunnittelu
Käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnittelu
(UI & UX Design) ovat ohjelmistojen, verkko- ja
mobiililaitteiden, verkkosivustojen ja -sovellusten sekä
verkkopalveluiden suunnittelua. Tavoitteena on luoda
erilaisille digitaalisille alustoille yksinkertainen ja selkeä
käyttöympäristö, jossa pyritään tuottamaan niiden
käyttäjille halutunlainen kokemus.
Takaisin etusivulle >

Palvelumuotoilu
Palvelumuotoilu on asiakaslähtöistä suunnittelua,
jolla saadaan tärkeää tietoa käyttäjien tarpeista
ennen suunnitteluprosessia. Siten palvelumuotoilun
ammattilainen sopii uudistamaan kaupunki-, maisemaja liikennesuunnittelua sekä infrarakentamista.
Takaisin etusivulle >

Pelisuunnittelu,
AR ja VR
Lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus ovat
rakennusalaa muuttavia teknologioita. Ne ovat
suunnittelijan työkaluja, jotka osallistavat tilaajat
ja käyttäjät suunnitelmien kehittämiseen.
Takaisin etusivulle >

Sisustusarkkitehtuuri
Tila- ja kalustesuunnittelun ammattilainen luo
asiakaslähtöisiä sisätila- ja palveluratkaisuja
julkisiin ja yksityisin tiloihin, esimerkiksi, työ- ja
oppimisympäristöihin, kauppakeskuksiin tai
sairaaloihin. Suunnittelija ottaa estetiikan lisäksi
huomioon toiminnallisuuden, materiaalit ja valaistuksen
sekä uudet teknologiset mahdollisuudet.
Takaisin etusivulle >

Taide
Taidetta julkisessa tilassa tehdään monilla eri tekniikoilla ja
materiaaleilla. Esimerkiksi maalaukset, veistokset, ääni- tai
valoteokset sekä videot ovat esimerkkejä taideteoksista,
joita voidaan tilata taiteilijalta. Yhteisötaide puolestaan
osallistaa ihmiset mukaan taiteen tekemisen prosessiin.
Kaupunkitilassa voi kiinteiden ja pysyvien teosten lisäksi
olla väliaikaista taidetta, kuten esimerkiksi konsertit,
performanssitaide tai työmaa-aitoihin tehdyt teokset.
Julkisen taiteen asiantuntijan avulla taide on helppo
ottaa osaksi rakentamista. Taideasiantuntija voi auttaa
tilaajaa teosvalinnassa tai tehdä suunnitelman taiteen
sijoituspaikoista. Asiantuntija voi myös olla laatimassa
pidemmän tähtäimen suunnitelmia taiteelle osana
kaupunkien ja alueiden kehitystä. Tällöin työ pitää sisällään
esimerkiksi julkisen taiteen periaatteiden, taideohjelmien
tai suunnitelmien laadintaa.
Takaisin etusivulle >

Teollinen muotoilu
Teollinen muotoilija työskentelee teollisesti
valmistettavien tuotteiden ja teknologian parissa.
Elinkaariajattelu, käytettävyys ja estetiikka yhdistyvät
työssä, jota voi hyödyntää esimerkiksi järjestelmien,
opasteiden, ajoneuvojen tai laitteiden suunnittelussa.
Palvelumuotoilu kuuluu teollisen muotoilijan
osaamispalettiin.
Takaisin etusivulle >

Tekstiilisuunnittelu
Tekstiilisuunnittelun ammattilaiset suunnittelevat
tekstiilejä, kuten neuloksia ja kuitukankaita
sekä tekevät työkseen myös teollisuuteen ja
rakentamiseen laajasti soveltuvaa pintasuunnittelua.
Tekstiiliteollisuudessa valmistetaan sisustuksessa,
vaatetuksessa, hygieniatuotteissa ja teknisissä
erikoistekstiileissä käytettäviä erikoismateriaaleja
ja -tuotteita. Teollisten tekstiilien lisäksi
tekstiilisuunnittelijan työsarkaa ovat muun muassa
kirkkotekstiilit ja julkisten tilojen taiteelliset tilaustyöt.
Takaisin etusivulle >

Valaistussuunnittelu
Valaistussuunnittelija on kaupunkivalaistuksen
ja ulkovalaistuksen ammattilainen. Valolla
ja valaistussuunnittelun tarkoituksena on
liikenneturvallisuuden lisäksi parantaa yleistä
turvallisuuden tunnetta, esteettömyyttä sekä
viihtyisyyttä. Kaupunkitilan valaistuksen tulee olla
kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoista,
ympäristöön ja arkkitehtuuriin sopivaa.
Takaisin etusivulle >

Visuaalinen viestintä
Visuaalisen viestinnän suunnittelu pitää sisällään
erilaiset kuvat, viestit, mediat, sisällöt ja rakenteet,
joihin liittyy visuaalinen ilmiasu. Visuaalista viestintää
on esimerkiksi kuvan ja tekstin yhdistäminen,
jonka myötä syntyy uusia merkityksiä ja viestejä.
Visuaalisen viestinnän suunnitteluun kuuluvat mm.
visuaalisten ilmeiden ja mainonnan suunnittelu, kuvitus,
julkaisusuunnittelu, painotuotteiden ja pakkausten
suunnittelu, digitaalinen suunnittelu, pelisuunnittelu,
animaatiot, typografia ja infografiikka, mutta myös yhä
enemmän strateginen luova suunnittelu.
Takaisin etusivulle >

