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OHJELMARUNKO 
 
 
Ohjelman tavoitteista 
 

 Design paremman kaupungin tekijänä. Osoittaa kuinka Helsinki 
hyödyntää designia kulttuurisessa, sosiaalisessa ja taloudellisessa 
kehityksessä.  

 Nostaa esiin Helsinki globaalisti merkittävänä designkaupunkina. 
 Nostaa esiin pääkaupunkiseudun muutosta, ja hyvän designin merkitystä 

tulevaisuuden kaupungin kehittämisessä. 
 Kehittää asukasaktiivisuutta ja uusia vaikuttamisen tapoja. 
 Ohjelma sisältää sekä tapahtumaluonteista toimintaa että kehitys- ja 

kokeiluhankkeita. 
 Ohjelma painottuu erilaisiin projekteihin. 
 Useat hankkeet lähtökohtaisesti pitkäjänteisiä, vaikuttavuus vuoden 2012 

jälkeen. 
 Tärkeää se mitä designin avulla voidaan saavuttaa, ei niinkään se mitä 

design on. 
 
Ohjelman kokoamisesta 
 
Designvuoden ohjelma on koottu useista lähteistä: 
 

 Kaikille avoin haku. Keskeisin ohjelman runko. Saapunut yli 1350 
projektiehdotusta, joista valittu runsas 200. 

 Kansainvälisen järjestämissopimuksen velvoitteet eli viisi Icisidin 
Signature Events –tapahtumaa. 

 Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kokoamat kaupunkien 
omat hankkeet. 

 Valtion WDC-työryhmän kokoamat ministeriöiden hankkeet. 
 Designsäätiön kokoamat useiden toimijoiden ja kv. toimijoiden 

yhteishankkeet. 
 

 
  



Katsaus ohjelmaan 
 
Ohjelmassa kaikkiaan noin 250 hanketta. Ohessa lyhyt läpileikkaus 
designpääkaupungin teemoihin ja hankekokonaisuuteen.  
 
Koko ohjelman virallinen julkistus vaiheittain elo-marraskuun aikana 2011. 
 
Icsid Signature Events 
 

 Jokaisessa designpääkaupungissa toistuvat Icsid Signature Events –
tapahtumat muodostavat rungon kansainväliselle ohjelmalle. Näitä 
tapahtumia ovat:   

 Avajaiset (New Year of Design), Helsinki 31.12.2011 
 Maailman designgaala, alkuvuosi 2012 
 Kansainvälinen muotoilun maailmannäyttely, Helsinki, syyskuu 2012. 
 Päätösseremonia ja luovutus vuoden 2014 WDC-kaupungille 

(Convocation Ceremony), marras-joulukuu 2012. 
 
 
Näyttelyt 
 
Näyttelykokonaisuus julkistetaan syyskuussa 2011. Näyttelyjä kaikissa 
keskeisissä museoissa. Muutama poiminta: 

 
 INDEX – design to improve life. Kansainvälinen ulkoilmanäyttely. 
 Lahden muotoiluasema ja sen toiminta 
 Designin näyttelykokonaisuus, joka muodostuu pääkaupunkiseudun 

keskeisten museoiden sisällöistä. Mukana mm. Helsingin 
kaupunginmuseo, Kiasma, Designmuseo, Rakennustaiteen museo 

 
 
Hyvinvointi 
 

 Kuinka design avulla voimme parantaa asukkaiden hyvinvointia ja julkisia 
palveluita? 

 Esimerkkinä 365 Wellbeing, Aalto-yliopisto, sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kehittämiskokonaisuus viidessä kaupungissa. 

 
Koulutus ja kasvatus 
 

 INDEX – design to improve life -koulutuspaketti lukioille. 
 Tieto on kaunista – tiedon visualisointihanke 

 
Palvelut 
 

 Useita julkisen ja yksityisen sektorin kehityshankkeita, joissa 
palvelumuotolulla kehitetään käyttäjälähtöistä ajattelua. 

 Helsinki Region Infoshare 



 
 
Kaupunki- ja ruokakulttuuri  
 

 Kaupunginosaa muovaamassa – Arabianranta / Artova 
 Tukkutori-kokonaisuus 

 
Rakennettu ympäristö 
 

 Paviljonki, Designmuseon ja Rakennustaiteen museon väli, kesä 2012 
 Open House Helsinki  
 Kampin kappeli 
 Kirjava Satama – kansainvälinen ideakilpailu Eteläsataman 

kehittämisestä 
 Kruunusillat – kansainvälinen suunnittelukilpailu 

 
Kokouksia ja kongresseja 
 

 Maailman muotoilukorkeakoulujen Cumulus-konferenssi 
 Nordic Youth Fashion Summit 
 EASA – Euroopan arkkitehtiopiskelijoiden kokoontuminen 
 DMI – muotoilujohtamisen kv.konferenssi 
 Cities for All -esteettömyysseminaari 

 
Liikenne 
 
Muita tapahtumia ja tapahtumakokonaisuuksia 
 

 Designpääkaupunkipäivä 14.1.2012 
 Future City - designpääkaupungin postimerkkikilpailu 
 Design jääkiekon MM-kisoissa 2012-2013 
 Helsinki Design Week 2011 ja 2012 

 
 

 
 


