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Viisi
kaupunkia
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Kaupunki on myös designpääkaupungin avaintoimija. Vain se voi
hakea ja saada tavoitellun nimityksen. Kaupungin toiminta on
olennaisen tärkeää muotoilun laajamittaisessa hyödyntämisessä.

K AUPUNKIRAPORT TI

Määritelmän mukaan World Design Capital on maailmanlaajuinen
esimerkki muotoilun käyttämisestä kulttuuriseen, sosiaaliseen ja
taloudelliseen kehitykseen. Samalla se on kaupunki, joka haluaa ja
pystyy uudistumaan muotoilun avulla.
Vuonna 2012 tämä kaupunki oli yhteensä viisi kaupunkia.
Nimityksen hausta ja toteutuksesta vastasivat Helsinki, Espoo,
Vantaa, Kauniainen ja Lahti. Yhdessä ne olivat World Design
Capital Helsinki 2012.
Näille viidelle kaupungille – ja kaikille muillekin toimijoille –
elämä designpääkaupunkina oli matka tuntemattomaan. Edellinen
nimityksen haltija Soul oli kaukana täältä, ja kaiken kaikkiaan
olimme vasta kolmas designpääkaupunki koskaan. Se ei estänyt
kaupunkeja lähtemästä ennakkoluulottomasti toteuttamaan
hanketta yhdessä monien kumppanien kanssa.
Viiden kaupungin toiminta osoitti, että ne pystyvät tekemään
yhteistyötä ja sitoutumaan yhteiseen strategiaan. Ne toteuttivat
designpääkaupungin nimissä laajan kirjon erilaisia hankkeita
sekä yksin että yhdessä. Uudet asiat, uudet tekemisen tavat ja
uudet ihmiset pääsivät esiin. Näiden laajempi arvo nähdään vasta
myöhemmin.

Jokainen viidestä kaupungista oli samalla aivan omanlaisensa
designpääkaupunki. Se on luonnollista, sillä kaupungit ovat
erilaisia. Tärkeät ja läheiset asiat korostuvat, vaikka ollaan saman
designpääkaupungin lipun alla. Kokonaisuutta tarkastellessa palat
täydensivät hyvin toisiaan.
Yksi teema kiinnosti erityisen vahvasti kaikkia viittä kaupunkia.
Ajatus uudella tavalla avoimesta ja asukaslähtöisestä
kaupungista on haastava, mutta samalla äärimmäisen kiehtova.
Muotoilu on luovien ihmislähtöisten ratkaisujen löytämistä.
Aito designpääkaupunki etsii, tarvitsee ja toteuttaa sellaisia
ratkaisuja.
Samalla kun kaupungit työskentelivät tärkeiden asioiden
edistämiseksi, maailma kiinnostui niistä ennennäkemättömän
laajasti. Kansainvälinen huomio ylitti odotukset, ja moni maailman
johtavista medioista oppi näkemään nämä viisi kaupunkia
edelläkävijöinä.
Mutta oikeastaan kaikki on vasta pantu alulle. Jopa monet
designpääkaupunkihankkeet ovat juuri käynnistyneet. Alusta
asti ajatuksena oli ymmärtää designpääkaupunki osana isompaa
suuntaa ja kehitystä.
Maailman designpääkaupunki oli kaupungeille mahdollisuus
ajatella ja toimia uudella tavalla. Siitä on hyvä jatkaa kohti
parempaa kaupunkia.
Pekka Timonen
johtaja
World Design Capital Helsinki 2012
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Maailman designpääkaupungin ytimessä ovat kaupungit.
Koko designpääkaupungin ajatus on syntynyt maailman
kaupungistumisesta ja siitä seuraavista haasteista.
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Kuva: lauri rotko
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Helsingin designpääkaupunkivuosi käynnistyi Uuden vuoden juhlassa Senaatintorilla.
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Mahdollisuuksien vuosi
Helsingin kaupunki halusi designpääkaupunkivuoden avulla luoda
parempia palveluita, edistää kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia elinympäristönsä muokkaamisessa, lisätä Helsingin
kansainvälistä tunnettuutta ja kannustaa yrityksiä muotoilun
hyödyntämisessä.

KUVA: Tero Pajukallio
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Designin laaja käsite
Helsingin kaupunkikonsernin sisällä designpääkaupunkivuosi
nähtiin myönteisen energian lähteenä ja virikkeen antajana. Vuosi
oli mahdollisuus hyödyntää kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti WDC-sateenvarjon alle kuuluneita teemoja ja hankkeita.
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Vuoden yleisenä teemana Helsingissä oli avoin kaupunki ja designin merkitys uusien ratkaisujen löytämisessä kaupunkiympäristön
haasteisiin. Myös ”hauska kaupunki” ja Helsingin tapahtumatarjonnan vahvistaminen olivat merkittäviä tavoitteita.

Design ulottui Helsingin kaupungin hankkeissa kaupunkisuunnittelusta sosiaalipalveluihin ja liikuntavälineistä asuinrakennusten
värikarttoihin. Hankkeilla edistettiin esimerkiksi hoivayksiköissä
asuvien ikäihmisten ruokakulttuuria. Päiväkotilapset ja muotoilijat
hyödynsivät kierrätysmateriaaleja ulkoleikkien välineinä. Helsingin
sosiaalivirasto palkkasi Sitran kanssa strategisen muotoilijan
määräajaksi organisaatioonsa tuomaan muotoilun työkaluja sosiaalipalveluiden suunnitteluun ja toteutukseen. Kaupunginkirjasto
suunnitteli parempaa kirjastoa, jonka kaikki tuntisivat omakseen.

KalasatamAan luotiin
nuorten skeittipuisto.

Helsingin kaupunkikonsernissa designin avulla opittiin asettamaan
uudenlaisia kysymyksiä ja tavoittelemaan aiempaa enemmän
poikkihallinnollista asiakaslähtöistä ajattelua ja tekemistä edellytyksenä uudenlaisten palvelukonseptien synnylle.
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WDC-vuoden hengessä eteenpäin
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Kaupungin toiminnassa muotoiluvuosi merkitsi lupaa tehdä asioita toisin.
Muotoiluprosessia ohjaa käyttäjälähtöisyys ja tätä ajattelua pyrimme vahvistamaan kaupungin palvelujen kehittämisessä asukkaiden tarpeisiin ja toiveisiin
perustuen.
Julkisen tiedon avaaminen ja sen visualisoiminen käyttäjäystävällisempään muotoon on osa suurta julkisen sektorin murrosta, jossa vahvistetaan lähidemokratiaa
ja luodaan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Avoimempi Helsinki
on ehkä tärkein World Design Capital -vuodesta jäävä perintö, jonka edistäminen
jatkuu tulevina vuosina.
Muotoiluvuotta ei tehnyt kukaan yksin, vaan se syntyi kumppanuuksien ja
osallistujien summasta. Erinomaisen alustan vuodelle muodosti suomalainen
muotoiluperinne ja -osaaminen. Laaja-alaisesta yritysyhteistyöstä syntyi erilaisia
lähestymistapoja designin hyödyntämiseen uuden kasvun voimanlähteenä.
Erityisen onnistuneena pidin yliopistojen osallistumista vuoden ohjelmaan ja
sisältöön.
Helsingissä vuosi 2012 oli ennätyksellisen vilkas tapahtumatarjonnaltaan.
Matkailuala jatkoi vahvistumista. Hauska ja toimiva Helsinki sai designpääkaupunkina poikkeuksellista näkyvyyttä kansainvälisessä mediassa ja valittiin muun
muassa maailman parhaaksi paikaksi elää.
Jussi Pajunen
kaupunginjohtaja
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Helsinki saavutti vuoden aikana vahvan aseman muotoilun
suurkaupunkina. Muotoilusta tuli Helsingille keino erottua muista
kaupungeista ja keskeinen kaupunkimarkkinoinnin työkalu.
S I VU 8

Minusta hienointa designpääkaupunkivuodessa olivat yhdessä tekeminen ja rohkaisu uudenlaiseen ajatteluun. Muotoilu on asia, joka yhdistää meitä suomalaisia.
Se kiinnostaa myös muualla maailmassa. Vetovoimaisilla kaupungeilla pitää olla
kiinnostava tarina kerrottavanaan. Design on luonteva osa Helsingin kertomusta.

Design on otettu yhdeksi johtavaksi teemaksi kaupungin strategia
ohjelmaan 2013–2016. Strategiaohjelmaluonnoksessa todetaan,
että Helsinki vahvistaa asemaansa muotoilun suurkaupunkina
käyttämällä muotoilua kaupungin uudistamisessa ja palveluiden
kehittämisessä. Helsingin muotoiluprofiilia hyödynnetään
kaupungin kansainvälisessä viestinnässä ja markkinoinnissa,
yritysaluemarkkinoinnissa sekä matkailumarkkinoinnissa.
Helsinki Design Weekistä kehitetään yhdessä järjestäjien, muotoilutoimialan ja seudun toimijoiden kanssa Pohjoismaiden suurin
designtapahtuma.

Kaupunginmuseon
näyttelyissä tutkittiin
helsinkiläisen muotoilun historiaa.
Kuva: SAKARI KIURU

”Designvuosi teki Helsingistä avoimemman ja
hauskemman”

Arabia näkyväksi
Arabianrannan hankkeen tavoitteena oli laajentaa matkailijoiden
kuvaa Helsingistä ja tehdä alueesta uudenlainen matkailukohde.
Tärkeitä teemoja olivat käyttäjälähtöisyys, design, historia, luonto
sekä asukkaat.

Kuva: Heini-Maria Hynynen
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Arabianrannan hanke on hyvä esimerkki siitä, mitä voidaan saada
aikaan pitkäjänteisellä eri toimijoiden yhteistyöllä. Matkailijat
suuntaavat kulkunsa alueille, joilla on uniikki identiteetti ja joissa
myös paikalliset viihtyvät. Muotoilu oli vahvasti mukana graafisena
suunnitteluna, teollisena muotoiluna ja arkkitehtuurin kautta.
Saatuja kokemuksia tullaan hyödyntämään uusien kaupunginosien
toteutuksessa.
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Mielikuvaa alueesta rakennettiin kokonaisvaltaisen visuaalisen
suunnittelun pohjalta mm. matkailuesitteillä, kävelykartoilla,
arabiahelsinki.fi-verkkosivuilla sekä alueen uusilla opasteilla. Myös
alueen muut toimijat olivat aktiivisesti mukana designpääkaupunkivuoden ohjelmassa. Esimerkiksi asukasyhdistyksen Artovan henki
-kokonaisuus osallisti alueen asukkaita laajasti mukaan.

Designpääkaupunkivuoden toteutukseen osallistui
25 Helsingin kaupungin virastoa, liikelaitosta ja
tytäryhtiötä. Kaupungin hankkeita oli vuoden virallisessa ohjelmassa yli 90 ja ohjelman ulkopuolella yli
30. Yksittäisiä tapahtumia, näyttelyitä, kohtaamisia,
verkkosovelluksia, kursseja ja muita vastaavia oli
laskutavasta riippuen useita satoja.
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Arabianrannasta muotoiltiin
uudenlaista matkailukohdetta.

Kuva: Oulunkylän kuntoutussairaala
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Palvelumuotoilua ikäihmisille
Oulunkylän kuntoutussairaalan keskeisin tehtävä on ollut
sotainvalidien ja muiden veteraanien hoito- ja kuntoutuspalvelut.
Geriatrisen kuntoutuksen palveludesign -hankkeen lähtökohtana
oli edistää ikäihmisten toimintakykyä. Hankkeessa pilotoitiin kaksi
palvelumallia: ennaltaehkäisevä geriatrinen kuntoutus ja kotiuttava
kuntoutus. Ikäihmiset otettiin vahvasti mukaan kehitystyöhön.
Kuntoutuspalvelujen kehittämisessä korostui paitsi palvelu- ja
asiakasnäkökulma, myös uuden kuntoutukseen soveltuvan teknologian ja tutkimustiedon hyödyntäminen.
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Palvelumuotoilun lisäksi uudistettiin kuntoutussairaalan ilme sisältä
ja ulkoalueeltakin - uudistuksessa näkyy erityisesti suomalainen
muotoilu ja arjen design. Ympäristöstä tuli toimiva ja voimauttava
niin iäkkäille kuntoutujille kuin työntekijöillekin.

Kuva: Annika Id

Hankkeessa näkyi hyvin se, mitä voidaan saavuttaa, kun tiloja ja
palveluita tarkastellaan toisiaan täydentävinä asioina ja otetaan
kohderyhmän tarpeet huomioon kokonaisvaltaisesti.

Ikäihmisten kuntoutusta kehitettiin palvelumuotoilulla.

Ruokakulttuurihankkeessa panostettiin
vanhusten ateriointielämyksiin
kaupungin hoivayksiköissä.
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Muotoile itsesi
Muotoile itsesi -hankkeen kantavana ajatuksena oli tarjota mahdollisuus heräteliikuntaan kaupungin liikuntapuistojen ulkopuolella ja
löytää uusia tapoja käyttää yhteistä kaupunkitilaa. Uudentyyppiset
kuntoiluvälineet muotoiltiin liikuntaviraston liikunnanohjaajien
kanssa. Välineet ovat kestäviä, esteettisiä ja monikäyttöisiä. Käyttäjien oma mielikuvitus voi myös tuottaa uusia tapoja käyttää niitä.

Kuva: Reijo Markku/Design Reform Oy
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Liikuntavälineistä kerättiin käyttäjäpalautetta, jonka pohjalta
konseptia kehitetään edelleen. Hankkeessa yhdistyi tuote- ja palvelusuunnittelu. Siitä jäi kaupunkitilaan pysyviä elementtejä, joilla on
pitkäikäinen käyttöodotus. Hanke ilmensi myös uutta kehittämiskulttuuria, jossa asioita testataan jo niiden prototyyppivaiheessa
todellisissa ympäristöissä.
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Kuntoiluvälineiden prototyypit sijoitettiin Töölönlahtea kiertävälle
reitille. Suunniteltu neljän liikuntarastin reitti muodostaa kokonaisuuden, jossa on mahdollisuus käydä läpi keskeiset lihasryhmät.
Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi kosketusnäyttöön perustuva
infotaulu, josta on saatavissa lisätietoa mm. reitistä ja välineistä.

Töölönlahden ympärille sijoitettiin uudenlaisia liikuntavälineitä.
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Kuva: Helena Roschier
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Tulevaisuuden opastepilotti
Kaupungin Opastepilotti-hanke käynnisti tulevaisuuden tarpeet
huomioivan opastejärjestelmän suunnittelun koko Helsingin alueelle.

Perinteisille
mattolaitureille
ideoitiin uutta
käyttöä.

Laiturilla oli esillä useita designvuoden hankkeiden näyttelyitä.
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Kevään 2012 aikana hanke järjesti kuusi työpajaa, joissa teemoina
olivat kaupunkilaisten, palveluntuottajien ja matkailijoiden
tarpeet, esteettömyys, erilaiset tyylit sekä nuorten näkemykset
opasteista. Info- ja näyttelykeskus Laiturilla esiteltiin työn
tuloksena syntyneet uudet konseptit, joiden esimerkit kuvasivat
jalankulkureittejä keskustassa ja Vuosaaressa sekä Jätkäsaaren
rakentamisen aikaista opastusta.

Kuva: Soili Rajamäki
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Lähtökohtana olivat käyttäjien tarpeet ja näkemykset. Kuntalaisten
mielipiteet haluttiin huomioida mahdollisimman avoimesti.
Hankkeessa käytettiin monipuolisesti palvelumuotoilua ja
vuorovaikutteisia tutkimusmenetelmiä. Paikanpäällä tehtävien
havainnointien kautta saatiin arvokasta tietoa opastuksen tarpeista
erityyppisillä alueilla. Yhteissuunnittelun menetelmien kautta
löydettiin mm. nuorille kiinnostava tapa osallistua oman elinympäristönsä kehittämiseen.
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Ulkoleikki Stadissa
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Välineistön prototyyppisuunnittelu ja valmistus sekä uusien välineiden käytöstä syntyvä lasten leikki ja tuunaaminen dokumentoitiin.
Dokumenttien avulla lasten muotoilemat välineistöt ja ulkoleikkiideat ovat nyt koko päivähoidon käytettävinä. Kokemuksien
mukaan lapsia osallistava toiminta voi mm. lisätä lasten sosiaalista
kyvykkyyttä, antaa uusia ongelmanratkaisutaitoja sekä vähentää
leikkivälineisiin kohdistuvaa ilkivaltaa.

Lapset pääsivät
tuunaamaan leikkivälineitä
muotoilijan avustuksella.
Kuva: Anja Riikonen
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Hankkeen tavoitteena oli antaa lapsille mahdollisuus kokea, että
he voivat itse ottaa oman kaupunkitilansa haltuun ja vaikuttaa
ympäristöönsä. Taustalla oli huoli lasten liikkumisen määrän vähentymisestä. Erityisesti omaehtoinen liikkuminen kodin ympäristössä
on vähentynyt. Lasten osallisuus kaupunkitilan käyttäjinä on myös
kaventunut nopeasti; lasten leikkipaikka on nykyään usein valmiiksi rakennettu, aidattu, turvallinen telineviidakko. Päiväkotiulkoilu
korvaa nykyisin yhä enemmän vapaata ulkoleikkiä. Hankkeessa
toteutettiin leikkivälineitä luonnon omista ja kierrätysmateriaaleista.
Lapset jatkokehittivät ja ideoivat tehtyjä prototyyppisiä välineitä
muotoilijan kanssa. Hankkeessa hyödynnettiin Uusix-verstaiden ja
Pakilan työkeskuksen kierrätysmateriaaleja ja osaamista.

C ities o f helsinki , espoo ,
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Siniseen viivaan
”Unioninakseli oli WDC-vuoden ja Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden yhteinen teemaprojekti. Siihen kuului
Unioninkadun ja Siltasaarenkadun muodostaman katuakselin
olemuksen ja tunnettuuden vahvistaminen tutkimusta, julkisen
ympäristön parantamiseen tähtäävää suunnittelua, taidetta, näyttelyä sekä julkaisuja hyödyntämällä. Juhlavuosien yhdistäminen
toi näkyvyyttä monella rintamalla, mutta aiheutti samalla kitkaa
julkaisuohjeistojen yhdistämisessä. Lopulta Unioninakseli liittyi
teemaltaan ja organisaatioltaan vahvemmin pääkaupunkijuhlavuoteen. Yleisönsä hanke sai Laiturin näyttelystä ja satunnaisista
ohikulkijoista. Sininen viiva -lasersäde ilahduttaa kaupunkilaisia
tulevinakin vuosina iltaisin Unioninakselilla.”
Janne Prokkola, kaupunkisuunnitteluvirasto
Hilkka Hytönen, talous- ja suunnittelukeskus
Valoa rannalle
”Kruunuvuorenrannan valot WDC-hanke koostui kahdesta osasta:
Kruunuvuorenrannan ensimmäisestä valotaideteoksesta nimeltään
Silo 468 ja Kruunuvuorenrannan taidepainotteista valaistusta koskevasta kansainvälisestä suunnittelukilpailusta. Valotaideteoksen
sytyttäminen ja kilpailun tuloksen julkistaminen 10.10.2012 sai
laajaa kansallista ja kansainvälistä huomiota. Pysyvä valotaideteos
rikastaa Helsingin kaupunkikuvaa ja kertoo Kruunuvuorenrannan
rakentamisesta. Kilpailun pohjalta on jatkettu Kruunuvuorenrannan
valaistuksen suunnittelua. Molemmat hankkeet olisi toteutettu
ilman WDC designpääkaupunkivuottakin, mutta osana suurempaa
kokonaisuutta ne saivat laajempaa julkisuutta.”
Riitta Jalkanen, kaupunkisuunnitteluvirasto
Jari Tirkkonen, talous- ja suunnittelukeskus
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Vilskettä kaupungintalolla
”Kaupungintalolla riitti kuhinaa ja kävijöitä designvuoden aikana.
WDC- vuoden liput liehuivat pääsisäänkäynnin edessä koko
vuoden. Sisään astuessa ei voinut olla havaitsematta suurta WDClogon projisiota neuvontatiskin yläpuolella. Virka-gallerialla oli viisi
omaa WDC-hanketta. Tärkeimmät näyttelyt olivat Ornamon ja Grafian tuottama uusimman palkitun muotoilun katselmus Muotoilijat
’12 sekä Pää ja sydän – Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina, joka
oli myös pääkaupunkijuhlavuoden päänäyttely. Woodism-näyttely
toteutettiin yhteistyössä Lahden ja Pro Puu -yhdistyksen kanssa.
Näyttelyjen lisäksi vuonna 2012 järjestettiin erityisen paljon konsertteja, elokuvaesityksiä, esitelmiä ym. ohjelmaa. WDC-vuodesta
käynnistyi Virka-gallerian ja Lahden kaupungin lupaavasti alkanut
yhteistyö, jota tuskin olisi muutoin tässä laajuudessa tapahtunut.
Kaupungintalon ala-aulan Virka-infossa ja Virka-galleriassa oli kaikkiaan 162 699 kävijää vuonna 2012. Kävijämäärä kasvoi edelliseen
vuoteen verrattuna kolmanneksella.”
Kirsi Hasu, Virka-galleria, hallintokeskus
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Lapsille oli ohjelmaa
niin Annantalossa kuin
ulkoleikkien parissa.

Tekijät kertovat

Kruunuvuorenrantaan syttyi ensimmäinen
valotaideteos ja alueen valaistuksesta järjestettiin
kansainvälinen suunnittelukilpailu.
Kuva: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto / Teina Ryynänen

Kuva: Satu Valkonen
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”Kuntalaisten osallisuutta parannettiin Kampin ja Maunulan sosiaaliasemien uusilla e-asiointipisteillä, joissa kaupunkilaiset voivat
ilmaiseksi hyödyntää uutta tekniikkaa verkkoasioinnissa. Kampin
kappeli avasi ovensa teemalla Kuunnellaan ja kohdataan. Toimiva
koti teki tutuksi uusinta teknologiaa ja suomalaisten suunnittelijoiden ratkaisuja, joilla voidaan parantaa asumisen esteettömyyttä ja
turvallisuutta.”
Mervi Kopomaa-Weymarn, sosiaalivirasto

Jätkäsaaren Bunkkerissa esiteltiin keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailun satoa.

Uutta arkea
”Muotoilu tarkoittaa meidän työssämme luovia, arkea helpottavia
ratkaisuja. Kun teemme yhteistä kaupunkia meille kaikille, on
tärkeää kuulla mielipiteitä ja toiveita tavoilla, jotka innostavat
mukaan sellaisiakin, jotka eivät yleensä palautetta anna. Jaetuista
kokemuksista syntyy tunne vaikuttamisesta ja omasta kaupungista, joka vaikuttaa positiivisesti kaupungin imagoon, siisteyteen
ja omaisuudesta huolehtimiseen. Saimme hyviä kokemuksia esimerkiksi Opastepilotista ja kaupunginteatterin valaistusguerillasta
nimenomaan erilaisen lähestymisen ja toimintatavan vuoksi.”
Maria von Knorring, Raimo K.Saarinen ja Pia Rantanen,
rakennusvirasto
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Snadisti ja bulisti
”Designvuosi innoitti meitä jo etukäteen kehittelemään juhlia
varten mm. Helsingin omat lähiruokamakkarat, Stadin Snadin
ja Bulin. Vuoden aikana kehitimme ikäihmisten ruokakulttuuria
sosiaaliviraston kanssa ja toki Alvar Aallon henkeen remontoidun
ravintola Puron aukeaminen Kampissa kuului vuotemme kohokohtiin. Palvelumuotoilun edistäminen jatkuu. Helsingin Ääni -projektia
ideoitiin puhelin- ja hyvinvointipalveluissamme WDC-vuonna ja
vuoden 2013 aikana kaupungin oma ääni tehdään kuuluvaksi.”
Tarja Salojärvi ja Juha Kolkkinen, Palmia

Kuva: Pertti Nisonen
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Kuunnellaan ja kohdataan
Helsingin sosiaalipalvelujen designhankkeissa keskityttiin ihmisten
väliseen kohtaamiseen ja verkostoitumiseen. Vanhuspalveluissa
oli mm. ikäihmisten ruokakulttuuri keskiössä - ruokailuhetkistä
haluttiin kehittää entistä sosiaalisempia, elämyksellisempiä ja
ravitsemuksellisesti onnistuneempia.
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WDC-hankkeen viestintä käynnistyi myötätuulessa, kun viestinnän
ammattilaisten järjestö Procom palkitsi kaupunkien yhteisen designpääkaupunki-hakemuksen vuoden 2009 parhaana viestintätekona.
WDC verkossa
Helsinki tuotti vuonna 2009 uuden verkkosivuston kaupungin
World Design Capital 2012 -ehdokkuudelle (www.designhelsinki.
fi). Marraskuussa samana vuonna kun ehdokkuus oli johtanut
myönteiseen tulokseen hankkeelle avattiin virallinen verkkosivusto
osoitteessa www.wdc2012helsinki.fi. Verkkotoimitus tuotti
sivustolle uutisia ja sisältöjä marraskuuhun 2010 asti, jolloin vastuu
sivustosta siirtyi Kansainväliselle designsäätiölle. World Design
Capital Helsinki 2012 -vuosi näkyi kaupungin pääsivuston etusivulla, jonne logo nostettiin. Aiheeseen liittyen julkaistiin uutisia Hel.
fi-sivuilla kuudella kielellä sekä lisäksi Helsinginseutu.fi-sivuilla.
Kaupungin verkkovideoita julkaiseva verkkosivusto Helsinkikanava.
fi oli osa World Design Capital Helsinki 2012 -vuoden virallista
hankeohjelmaa.
Kansainvälinen viestintä ja matkailumarkkinointi
Designpääkaupunkivuosi oli kaupungin kansainvälisen viestinnän
ja matkailumarkkinoinnin tärkein teema sekä vuonna 2012 että jo
edellisenä vuotena. Kaupungin ulkomaan mediaedustajat viestittivät hankkeesta viestimille ja toimittajille asemamaissaan Saksassa,
Ranskassa, Ruotsissa, Iso-Britanniassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa
ja raportoivat vuoden tapahtumia Helsinki News -julkaisuissaan.
Designpääkaupunkivuosi lisäsi selvästi Helsingin kansainvälistä
medianäkyvyyttä ja kiinnostusta Helsinkiä kohtaan.
Vuonna 2011 Helsinki osallistui kansainvälisten arkkitehtuuri- ja
designvaikuttajien Suomen-vierailun järjestämiseen yhdessä
Huippu Design Managementin ja ulkoministeriön kanssa sekä tuki
toiminnallisesti Berliinin DMY-designfestivaalin viestintää. Tulevai-

suuden Helsinki purjehti Lontoon London Festival of Architecture
-tapahtumaan kontissa, jossa esiteltiin satama-alueiden muutosta
ja markkinoitiin WDC-vuotta.
Kaupungin eri viestintäyksiköt toimivat läheisessä yhteistyössä
WDC-organisaation ja sen viestintätiimin kanssa. Pelkästään
hallintokeskuksen viestintä järjesti vuoden 2012 aikana yksin
tai yhteistyötahojen kanssa ohjelmaa noin 120 ulkomaalaiselle
toimittajalle. Käytännössä WDC -vuosi oli ainakin yhtenä aiheena
jokaisen toimittajavierailun yhteydessä. Yhteistyötä tehtiin erityisesti ulkoministeriön viestinnän kanssa.
Toimittajia ja toimittajaryhmiä vieraili eniten Saksasta, Pietarista ja
Isosta-Britanniasta, mutta myös esimerkiksi Kiinasta, Japanista,
Etelä-Koreasta ja Israelista. Viestintä avusti myös omatoimisesti
Helsinkiin tulleita toimittajia järjestämällä heille tapaamisia ja
ohjelmaa.
Erityisen suurta kiinnostus oli saksankielisessä Euroopassa, josta
vieraili runsaasti toimittajia tutustumassa Helsinkiin ja designvuoteen. Toimittajia tuli sekä designiin ja arkkitehtuuriin keskittyvistä
tiedotusvälineistä että merkittävistä päivälehdistä ja sähköisestä
mediasta. Designvuoteen tutustuivat paikanpäällä muun muassa The
Guardian ja The Daily Telegraph (Iso-Britannia), Süddeutsche Zeitung,
Die Zeit (Saksa), Die Presse, Kurier (Itävalta), Neue Züricher Zeitung
(Sveitsi), De Volkskrant (Hollanti), ja Irish Times (Irlanti).
Matkailun mediaohjelmiin osallistui vuonna 2012 yhteensä noin
400 toimittajaa ja kuvaajaa, joka oli kolmanneksen enemmän kuin
edellisvuonna. Kaikissa Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston järjestämissä matkailuteemaisissa mediaohjelmissa oli
kärkenä designpääkaupunkivuoden tarjonta. Mediaa saapui kaikilta
matkailun päämarkkina-alueilta, lukuisasti muun muassa Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta ja Saksasta. Erityisesti lifestyle-lehdistä
saatiin aiempaa enemmän vierailijoita.

C ities o f helsinki , espoo ,
v antaa , ka u niainen and lahti
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Viestintä, matkailu, kaupunkinäkyvyys
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Kuva: Pertti Nisonen

WDC-vuoden näkyvyys
WDC-vuoden tavoitteena oli laaja näkyvyys kaupunkitilassa.
Kaupunkikonsernin yksiköiltä kyseltiin ehdotuksia siitä, miten
teemavuosi näkyisi viraston tiloissa ja julkisivuissa. Säätiö toteutti
näistä ehdotuksista keskeisimmät joko yksin tai yhteistyössä.
Virastot hyödynsivätkin WDC-vuoden logoa laajasti viestinnässään ja
hankemarkkinoinnissaan samoin kuin muita designsäätiön kaupunkien käyttöön tuottamia näkyvyysmateriaaleja. Kaupungintalon lisäksi
designvuoden ilme oli näkyvästi esillä mm. näyttelytila Laiturilla sekä
kirjastoissa ja monissa muissa asiakaspalvelupisteissä.

Rakennusvalvontaviraston johdolla pyrittiin tekemään kaupunkinäkyvyysasiat oikein: esteettömyys ja turvallisuusnäkökohdat
otettiin huomioon visuaalisuuden lisäksi. Yhteisesti sovittiin, että
kaivutöitä pyrittiin välttämään keskustan alueella. Rakennusvirasto
tuotti säätiölle suunnitelman kaupunkinäkyvyydestä. Suunnitelmaa
voidaan käyttää myös tulevaisuudessa.

S I VU 1 7

K AUPUNKIRAPORT TI

Helsingin matkailu osallistui vuosina 2011–2012 kymmeniin
matkailu- ja kongressialan merkittäviin messu- ja workshoptapahtumiin WDC- vuosikärjellä. Tilaisuuksiin kuului muun muassa
WDC-kaupunkien yhteinen messuosasto maailman tärkeimpiin
kuuluvilla matkamessuilla ITB Berlinissä, designteemainen matkailutapahtuma ”1-2-3 Helsinki!” Pariisissa ja designpääkaupungin
satelliittitapahtuma Pietarissa. Lisäksi matkailu osallistui Radical
Design Week -tapahtumaan Shanghaissa.

Matkailuneuvonnan yleisöpalvelutiloissa WDC- vuoden visuaalinen
ilme näkyi koko vuoden mm. somistuksessa, ikkunateippauksissa
ja esitemateriaaleissa sekä lisäksi matkailuneuvonnan liikuteltavassa Infokontissa ja Helsinki-Vantaan lentoaseman seudullisessa
matkailuneuvonnassa. Matkailuneuvontaan tuli alkuvuoden
2012 aikana useita palautteita kaupunkilaisilta, joiden mielestä
WDC-vuosi ei näkynyt riittävästi katukuvassa. Kesäsesongin aikana
katunäkyvyys lisääntyi. Laajamittaiset kaupunkinäkyvyyselementit
olivat designsäätiön vastuulla.
Kaupunkinäkyvyyden, liputusten ja lupa-asioiden sujuvan hoidon
varmistamiseksi kaupunki kokosi vuonna 2011 työryhmään keskeiset virastot, jotka yhteistyössä keskenään ja designsäätiön kanssa
loivat pelisäännöt designvuotta varten. Kehitetty konsepti palvelee
myös tulevia vastaavia juhlavuosia ja suurtapahtumia.

Juhlallisessa seremoniassa Helsingin kaupungintalolla 29.11.2012 World Design Capital -seinälaatta
luovutettiin seuraavaksi maailman designpääkaupungiksi vuodelle 2014 valitulle Kapkaupungille.

C ities o f helsinki , espoo ,
v antaa , ka u niainen and lahti
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Helsingin kaupunginhallitus päätti hakea Helsingille vuoden
2012 maailman muotoilupääkaupungin nimitystä 23.3.2009.
Seuraavana vuonna hyväksyttiin kaupunginhallituksessa
World Design Capital Helsinki 2012 –vuoden järjestämistä
koskeva sopimus. Vuoden toteuttamiseksi kaupungit perustivat Kansainvälisen designsäätiön vuonna 2010.
Verkostomaista yhteistyötä
Erillistä organisaatiota ei perustettu Helsingin oman
ohjelmaosuuden tuottamiseen, vaan vuotta toteutettiin
verkostomaisesti työskennellen. Kaupungin johdolta tuli lupa
tehdä asiat toisin. Virastoilta vaadittiin notkeutta ja kykyä
elää ajassa, jotta teemavuoden mukanaan tuomat mahdollisuudet pystyttiin ottamaan huomioon. Konsernin sisäinen
koordinaatio oli kannustavaa ja innostavaa, ei kontrolloivaa.
Kaupunkikonsernin yksiköt haastettiin hyvään yhteistyöhön ja
vuoropuheluun.
Helsingin kaupunkikonsernin yksiköt nimesivät WDCvastuuhenkilönsä. Hankkeita toteuttivat sadat henkilöt
oman työnsä ohella. Helsingin kaupunkikonsernin sisäinen
viestintä ja yhdyshenkilötapaamiset aloitettiin 17.9.2010

Aalto-yliopiston kanssa järjestetyllä seminaarilla. Seminaarin
tavoite oli verkottaa hallintokuntia ja antaa omakohtainen
kokemus muotoilun menetelmistä.
Designpääkaupunkivuoden ohjelmahaku alkoi 22.10.2010.
WDC-yhdyshenkilöille järjestettiin 15.12.2010 ohjelmainfo,
jossa käytiin läpi esimerkkejä hankkeista tai toimenpiteistä,
joita hallintokuntien toivottiin esittävän. Alkuvuonna.2011
pidettiin vielä toinen hankehakua tukeva seminaari aiheesta
osaaminen ja kumppanuudet. Designpääkaupunkivuoden
verkoston toimintaa ja tiedotusta jatkettiin kaupungin sisällä
vuoden 2012 aikana.
Ei erillistä budjettia
Helsingin kaupunkikonsernilla ei myöskään ollut erillistä
WDC- vuoden budjettia. Helsingin osuus säätiön rahoituksesta
oli 3 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi virastot toteuttivat omia
hankkeitaan ja kattoivat niiden kustannukset omista budjeteistaan.
WDC- vuoden teemat ja lähestymistapa toivat vuoden hankkeisiin nostetta, uutta näkökulmaa, näkyvyyttä, ja julkisuutta,
vaikka suurin osa WDC-hankkeista olisi toteutettu ilman
designvuottakin.

C ities o f helsinki , espoo ,
v antaa , ka u niainen and lahti
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Designpääkaupunkivuoden
organisoituminen ja rahoitus

Tukea vuodelle ennen ja jälkeen
Helsingin kaupunki vastasi designpääkaupunkivuoden hakemuksesta sekä säätiön perustamisesta. Helsinki tuki säätiön
toiminnan aloittamista tarjoamalla työvoimaa, asiantuntijaapua, tiloja ja työvälineitä. Helsinki perusti myös ensimmäiset
WDC-vuoden internetsivut. Kansainvälisen designsäätiön
lopettaessa toimintansa vuoden 2013 alussa siirtyi verkkouutisointi ja muu sisällöntuotanto takaisin Helsingin kaupungille.
Hankkeen www.wdc2012helsinki.fi-kotisivujen, sosiaalisen
median kanavien sekä materiaalipankin ylläpito hoidetaan
Helsingin kaupungin viestinnässä ainakin vuoden 2013
loppuun asti. Helsingin kaupungin viestintä veti vuodesta
2008 lähtien kaupunkien ja yhteistyökumppaneiden yhteistä
viestintäryhmää.

World Design Capital Helsinki 2012 -vuoden
taustavaikuttajia:
Victor Andersson, Timo Cantell, Rita Ekelund, Kirsi Hasu,
Risto Heikkilä, Jyrki Hirvensalo, Eero Holstila, Laura Itävaara,
Sirpa Jyrkänne, Anna Kanervirta, Tapio Kari, Tapio Korhonen,
Henri Kähönen, Sonja Liljeblad, Pirjo Lipasti, Asta Manninen,
Virve Miettinen, Pekka Mukkala, Anu Mänttäri, Seppo Olli,
Jussi Pajunen, Marja-Leena Rinkineva, Pekka Timonen, Paiju
Tyrväinen, Marjatta Uusitalo, Anja Vallittu, Eero Waronen
sekä sadat hankkeiden toteuttajat ja virastojen, liikelaitosten,
tytäryhteisöjen WDC-yhteyshenkilöt.
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Espoo lähestyi vuotta design-termin määrittelyn kautta; designin
keinoin etsitään uusia, toimivia ratkaisuja samalla varmistaen, että
innovaatiot, teknologiat ja järjestelmät ovat kestäviä ja sopivat
jokapäiväiseen käyttöön.
Espoo asetti designpääkaupunkivuoden tavoitteiksi Espoon ja
T3-kokonaisuuden kansainvälisen ja paikallisen tunnettuuden
edistämisen sekä elämyksien ja kokemuksien tuottamisen
kaupunkilaisille.
Designpääkaupunkivuoden teemoiksi valittiin neljä kärkiteemaa.
Samalla haluttiin esitellä tapoja, joilla arkea ja elinympäristöä
parannetaan muotoilun keinoin.
Kohti parempaa kaupunkia -teema sisälsi kaupunkisuunnittelun
suuret hankkeet T3 - Otaniemen, Keilaniemen ja Tapiolan alueen
kehittämisen seminaareineen.
Hyvinvoinnin vuoksi -teeman avasi sosiaali- ja terveystoimen
johdolla elämä-, palvelu- ja ympäristödesignin merkitystä.
Iloa ympäristöstä -teemassa esiteltiin muun muassa vuonna
2013 Nuuksioon avattavaa Suomen luontokeskus Haltiaa sekä
Keskuspuiston Rusetti-hanketta.
Näyttelyt ja kaupunkitapahtumat -sateenvarjon alle koottiin
arkkitehtuuri-, design-, liikunta- ja taidetapahtumia sekä näyttelyitä,
joiden kautta haluttiin tarjota elämyksiä ja tekemistä kaupunkilaisille.

Espoossa tehtiin katutaidetta
Nuoret muotoilevat maailmaa
-hankkeen tapahtumassa

C ities o f helsinki , espoo ,
v antaa , ka u niainen and lahti
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Kuva: Espoon nuorisopalvelut

Espoo käynnisti designpääkaupunkivuoden valmistelutyön heti,
kun tieto Icsid:n (The International Council of Societies of Industrial
Design) päätöksestä tuli. Designpääkaupunkivuoden teeman
Embedded design – design osana elämää yhdistää kansalaisten
tarpeet esteettisyyteen ja käytännöllisyyteen.

”Vaikuta, koe ja toteuta”

Kuva: Aino Huhtaniemi
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Designpääkaupunkivuosi tarjosi keinoja käsitellä asioita ja
toimintatapoja tuoreella tavalla, kyseenalaistaen totutun.
Lähtökohtanamme oli saada kaupungille kansainvälistä
näkyvyyttä, mutta myös tarjota kaupunkilaisille kokemuksia ja
elämyksiä muotoilun parissa. Etenkin espoolaiset lapset ja nuoret,
tulevaisuuden aikuiset, nousivat meillä keskiöön. Rakennamme
kaikkien espoolaisten yhteistä Espoo-tarinaa ja pyysimme lapsia ja
nuoria mukaan kertomaan mitä he kotikaupungiltaan odottavat.
Designvuoden kautta heidän äänensä saatiin kuuluviin työpajoissa ja
tapahtumissa.

Useista mielenkiintoisista hankkeista haluan nostaa esille kaupungin
vihertuotannon puuseppä Niko Riepposen hankkeen, joka toteutti
mielestäni muotoiluvuoden periaatteita vaikuttavalla tavalla Espoolle niin
tärkeän kohderyhmän eli lasten parissa. Muotoile!maa on osallistavan
muotoilun hanke, jossa lapset ja nuoret otetaan mukaan suunnittelemaan
lähiympäristöään sekä toteuttamaan ne. Hankkeen ideoija ja toimeenpanijana
Niko Riepponen osoitti kantavansa vastuuta ympäristöstä, lapsista ja nuorista
mutta myös osoitti käytännössä, että yksikin henkilö voi saada aikaan
muutosta innostamalla muita yhteisön jäseniä mukaan. Riepposen johdolla
designpääkaupunkivuoden aikana toteutettiin Muotoile!maa -projektit
Iivisniemen ja Nöykkiönlaakson kouluilla. Designpääkaupunkivuoden yksi
tavoitteista oli rakentaa parempaa arkea ja elinympäristöä designin keinoin.
Hanke antoi lapsille avaimet vaikuttaa, kokea ja toteuttaa. Konkreettiset
uudet rakennelmat koulujen pihoilla jättävät positiivisen jäljen muokattuihin
paikkoihin mutta voimme kuitenkin vain arvailla, millaisia riemukkaita
ajatuksia ja kokemuksia jäi tekijöiden mieliin.
Vuoden aikana seurasin suurella ilolla hankkeen vetäjän innostusta ja
aktiivisuutta ratkaista ja luoda uutta toimintamallia Espooseen. Olen samalla
erityisen tyytyväinen, että lukuisat espoolaiset koululaiset pääsivät osalliseksi
tästä kehityksestä. Tarjotaan heille jatkossakin se tunne, jota me kaikki
tarvitsemme elämässä; minua on kuunneltu, mielipiteelläni on merkitystä ja
minä osaan!
Toivon, että lapset ja nuoret muotoilevat Espoota tulevaisuudessakin
hankkeen antaman innoituksen avulla.
Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Espoo-päivänä
Keilaniemen yritykset avasivat
ovensa kaupunkilaisille.

C ities o f helsinki , espoo ,
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”Maailman designpääkaupunki -projektissa
kiinnitetään huomiota designin merkitykseen
kaupunkialueiden suunnittelussa, taloudessa
ja asukkaiden elämässä. Sen tarkoituksena
on edistää ja kannustaa designin käyttöä
kaupunkien yhteiskunnallisessa, taloudellisessa
ja kulttuurillisessa kehityksessä.”

Kuva: Ari Karttunen / EMMA
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World Design Capital Helsinki 2012 -visio

Muotoilua
ja matkantekoa
kesäleireillä

C ities o f helsinki , espoo ,
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T3-alueen (Otaniemi-Keilaniemi-Tapiola) hankkeella pyritään
ainutlaatuisen toimintaympäristön luomiseen. Lähtökohtana on
alueella jo sijaitsevan tieteen, taiteen ja talouden huippuosaamisen
yhdistäminen ja kehittäminen. T3 on pitkäkestoinen hankekokonaisuus, joka nostettiin designpääkaupunkivuoden teemaksi sen
monimuotoisuuden vuoksi. Lisäksi se oli hyvä verkostoitumisväylä
monille toimijoille.
Yhteistyöverkostoon tuli mukaan alueen asukkaita, Aalto-yliopiston
opiskelijoita sekä alueella toimivien yritysten henkilöstöä.
Vuorovaikutus ulottui yli Suomen rajojen synnyttäen seminaarien ja
tapahtumien kautta avoimen innovaatioiden kehitys- ja kasvuympäristön. Vaikutukset ulottuivat kaupunkisuunnittelusta hyvinvointi- ja
kulttuuripalveluihin.
T3-kokonaisuus jaettiin designpääkaupunkivuonna kolmeen
osahankkeeseen:
1. T3-alueen seminaarit
Seminaareissa käsiteltiin kaupunkisuunnittelun, asukas- ja toimijalähtöisen kaupunkikehittämisen sekä urban designin yhteyteen
kietoutuvia kysymyksiä T3-alueen, Aalto-yliopiston kampusalueen
sekä klassisen Tapiolan puutarhakaupungin kehittämiseen kytkeytyen.
T3-alueen nykytilanteeseen ja lähitulevaisuuden näkymiin paneuduttiin jo vuonna 2011 järjestetyssä Aaltokaupunki-seminaarissa.
Seminaarin järjestäjätahoina toimivat Aalto-yliopisto ja Espoon
kaupunki.
Syksyllä 2012 teemaa jatkettiin Helsingin, Vantaan ja Espoon
järjestäessä yhteistyössä kansainvälisen Suburban Design -seminaarin, jonka aiheena oli design lähiöissä ja uusissa kaupungeissa.

C ities o f helsinki , espoo ,
v antaa , ka u niainen and lahti

Kutsuseminaariin osallistui kaupunkisuunnittelun ammattilaisia ja
päättäjiä. Kolmipäiväisessä seminaarissa kullakin kaupungilla oli
oma päivänsä ja teemansa. Espoon aiheena oli ”Puutarhakaupunki
ja urbaani Tapiola”.
Docomomo-järjestö (International committee for documentation
and conservation of buildings, sites and neighbourhoods of
the modern movement) toteutti elokuussa kansainvälisen
asiantuntijakonferenssin, jossa käsiteltiin muun muassa modernia
arkkitehtuuria ja kaupunkisuunnittelua. Tilaisuus keräsi Espooseen
330 rakennetun ympäristön asiantuntijaa 53 maasta.
2. Tutkimushanke T3 – Visiosta käytäntöön
Kaupunkikulttuuriyksikkö tuotti yhteistyössä Helsinki Demos
-ajatushautomon kanssa analysointi- ja kehittämishankkeen T3alueen toimintojen konkretisoimiseksi. Hanke sisälsi lähtötilannetta
kartoittavan haastattelusarjan ja kutsuseminaarin.
3. Espoo-tarina
Espoo-tarina on uudenlainen tapa saada kaupunkilaisten ääni
kuuluviin kaupungin strategiatyössä. Kaupunginjohtaja Jukka
Mäkelä kutsui espoolaiset mukaan kertomaan millainen on paras
mahdollinen Espoo vuonna 2025. Vastauksia haettiin eri tavoin:
asukasilloissa, työpajoissa, palvelutaloissa, päiväkodeissa ja verkkokyselyllä. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä kiersi asukasilloissa
keskustelemassa kuntauudistuksesta, asumisesta ja kaupungin
palveluiden kehittämisestä.
Verkkohaastatteluun vastasi noin 5000 henkilöä ja heiltä saatiin
lähes 15 000 ideaa ja kommenttia. Esille nousivat asukas- ja
asiakaslähtöiset palvelut, luonto, toimiva liikenne, tasa-arvo
ja oikeudenmukaisuus, viihtyisä ja turvallinen asuminen sekä
ympäristöystävällisyys.
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Kohti parempaa kaupunkia
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Hyvinvoinnin vuoksi

Hyvinvointi-teeman sisällä tehtiin onnistunutta yhteistyötä Espoon
kaupungin, yksityissektorin ja Laurean, Metropolian sekä Aaltoyliopiston opiskelijoiden kanssa. Tapahtumia ja sisältöjä toteutettiin
myös verkkoon. Laurean opiskelijat tekivät Stadi-TV:lle ja Youtubeen videoita teemoista ”Onnellisuus pidentää ikää” ja ”voiko
vitutukseen kuolla”. Sähköiseen terveystarkastukseen osallistui yli
200 Espoon kaupungin työntekijää.
Hyvinvointi-teema esittäytyi myös Muotoile Espoo! -näyttelytilassa kahdessa näyttelyssä. Kasvamisen paikat -näyttely esitteli
espoolaisten koulujen ja päiväkotien palkittua ja kiinnostavaa
arkkitehtuuria. Family issues -näyttelyssä Aalto-yliopiston maisteriopiskelijat pohtivat aihetta Espoo ja perhe. Näyttelytyöt luotiin
osana Design Exploration and Experimentation -kurssia. Näyttely
liittyi Aalto-yliopiston Wellbeing 365 -hankkeeseen.

Muotoile Espoo!
-näyttelyssä tutustuttiin
kotikaupunkiin ja sen
tulevaisuuteen

Kasvimaita kansalle
-hankkeessa suunniteltiin
ja toteutettiin uusi
kaupunkiviljelyalue

Kuva Ari Karttunen / EMMA
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Espoon sosiaali- ja terveystoimen Voi hyvin -hanke etsi ratkaisuja
espoolaisten arkiympäristöön ja palveluihin. Tavoitteena oli avata
kolme designnäkökulmaa hyvinvointiin: elämän design, arkiympäristön design ja palveludesign. Hyvinvointimuotoilu toteutui
jakamalla kokemuksia, järjestämällä erilaisia tapahtumarasteja,
yleisöluentoja ja näyttelyitä.

Iloa ympäristöstä
Espoossa vietettiin vuonna 2012 luontovuotta, joka yhdistyi designpääkaupunkivuoteen ja sen teemoihin. Vuoden aikana järjestettiin
erilaisia luontotapahtumia eri puolilla Espoota ja tärkeimpinä näistä
nousivat Espoon ympäristökeskuksen hanke Rusetti - Espoon
keskuspuisto ja rakenteilla oleva Suomen luontokeskus Haltia.

Nuuksioon rakennettava Suomen luontokeskus Haltia on Suomen
ensimmäinen kokonaan massiivipuuelementeistä rakennettu
julkinen rakennus. Haltia on suunniteltu kestävän rakentamisen
periaatteiden mukaisesti. Rakennus lämpenee ja jäähtyy
auringosta ja maasta saatavalla energialla ja sen näyttelytoiminnan
kokonaisenergialuokka on B. Rakennuksen kattoa peittää ruohokate, joka sitoo ilmakehästä hiilidioksidia.
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Rusetti-hanke esitteli 880 hehtaarin laajuista Keskuspuistoa
kaupunkilaisille erinomaisena liikuntapaikkana ja arvokkaana luontokohteena. Keskuspuistossa järjestettiin tapahtumia, parannettiin
opasteita ja viitoitusta sekä rakennettiin luontoportteja, jotka avasivat sisääntulon Keskuspuistoon entistä selkeämmin. Hankkeessa
tehtiin yhteistyötä Omnian opiskelijoiden kanssa.

Kuva: Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki
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Puuseppä Niko Riepposen ja Espoon ympäristöpalveluiden
Muotoile!maa-hanke toi ympäristösuunnittelun osaksi lasten ja
nuorten arkea. Hanke jatkuu.
Espoon työväenopiston suunnittelijaopettaja Saana Karlsson
toteutti Kasvimaita kansalle -hankkeen, jonka avulla haluttiin
lisätä viihtyisyyttä, inhimillisyyttä ja toiminnallisuutta T3-alueella.
Tapiolaan, Otaniemeen ja Keilaniemeen toteutettiin kolme uutta
kaupunkiviljelyaluetta. Aalto-yliopisto toteutti viljelypalstoista Aalto
Garden Otaniemi -opiskelijakilpailun. Keilaniemen kaupunkiviljely
toteutettiin yhteistyössä Fortumin kanssa.

Suomen luontokeskus
Haltia avataan keväällä 2013

C ities o f helsinki , espoo ,
v antaa , ka u niainen and lahti

W ORL D DE SIGN C A PI TA L HE L SINK I 2 012

Näyttelyt ja kaupunkitapahtumat
Espoon designpääkaupunkivuodelle asettamien tavoitteiden
mukaisesti kaupunkilaisille tarjottiin elämyksiä ja kokemuksia myös
näyttelyiden ja tapahtumien kautta. Designpääkaupunkivuosi näkyi
muun muassa museoiden näyttelysisällöissä ja oheisohjelmissa.

BMW Art Cars -näyttely
tuotiin EMMA:an suoraan
Lontoon Olympialaisista.

Kuva: Ari Karttunen / EMMA
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Futuro 2012
Näyttelykeskus WeeGee konservoi ja avasi yleisölle ensimmäisen sarjavalmisteisen Futuro-talon, joka oli yleisölle avoinna
toukokuusta syyskuulle. Espoolaisen arkkitehti Matti Suurosen
suunnittelema ellipsin muotoinen muovielementtitalo kiteytti näyttelyvieraille 1960-luvun lopun avaruusajan arkkitehtuurin ja designin
kokeelliset muodot, uudet materiaalit ja optimistiset ideat. EMMA
koosti Ilme-tilaan yhteistyössä Arkkitehtuurikoulu Arkin nuorten
opiskelijoiden kanssa Futuron utopistiseen maailmaan kytkeytyvän
näyttelyn ja työpajan. Espoon kaupunginmuseo KAMU vastasi
Futuro-opastuksista.

C ities o f helsinki , espoo ,
v antaa , ka u niainen and lahti

Pohjoismainen muotoilu tänään -näyttely
EMMA - Espoon modernin taiteen museo esitteli viiden pohjoismaisen muotoilijan ja muotoilijaryhmän töitä. Näyttely koostui
monipuolisesti designin eri aloista: kalusteista, valaisimista,
teknisistä laitteista, pienesineistä, vaatteista ja asusteista.
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Näyttelykeskus WeeGeen vuosi oli aktiivinen. WeeGeellä oli nähtävänä useita designpääkaupunkivuoden näyttelyitä: Futuro 2012,
Vastuullisen suunnittelu -kokonaisuus, Pohjoismainen muotoilu
tänään sekä BMW Art Cars.
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Näyttelykeskus WeeGee konservoi ensimmäisen
sarjavalmisteisen Futuro-talon (nro 001).

C ities o f helsinki , espoo ,
v antaa , ka u niainen and lahti

Vastuullinen suunnittelu -näyttelykokonaisuus
Helinä Rautavaaran museon näyttelykokonaisuus koostui kahdesta
näyttelystä ja kymmenistä oheistapahtumista kuten opastuksista
ja työpajoista. Kokonaisuus tarkasteli designin rajapintoja globaaliin
urbanisaatiokehitykseen ja kokosi yhteen suomalaisen designosaamisen merkitystä kehitysyhteistyössä.
Muotoile Espoo! -näyttely
Designpääkaupunkivuosi antoi erinomaisen tilaisuuden esitellä
Espoota ja sen jatkuvaa kehittymistä kaupunkilaisille ja vierailuryhmille. Muotoile Espoo! -näyttely tarjosi läpivalaisun Espoon
designpääkaupunkivuoteen ja sen kärkihankkeisiin. Espoolaiset
päiväkoti- ja koululaisryhmät pääsivät maksutta opastetuille kierroksille, joissa tutustuttiin kotikaupunkiin, viiteen aluekeskukseen
ja meneillään oleviin suuriin muutoksiin ja uudistuksiin kuten
Länsimetro ja Tapiolan kehittämishanke. Opastuksissa ja teematyöpajoissa kerrottiin mistä muotoilussa on kyse ja avattiin muotoilun
merkitystä esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa.
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Kuva: Ari Karttunen / EMMA
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BMW Art Cars -näyttely
Uniikit ja urheilulliset taideautot valtasivat EMMAn syyskuussa.
BMW on tuottanut vuodesta 1975 lähtien uniikkeja taideautoja,
jotka esittelevät kansainvälisten ja tunnettujen taiteilijoiden kuten
Andy Warholin ja Frank Stellan näkemystä taiteen ja arjen yhdistämisestä.
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Kansainvälinen designsäätiö valitsi vapaan hankehaun
kautta hankkeet vuoden viralliseen ohjelmaan. Ohjelmaan
hyväksyttiin espoolaisia hankkeita 29 kpl. Designsäätiön,
kaupunkien ja virallisten designpääkaupunkikumppanien
lisäksi Espoon kaupunki oli mukana esimerkiksi seuraavissa
organisaatioissa ja niiden designpääkaupunkivuoden toimissa: HRI - Helsinki region Infoshare -verkkopalvelu, HSL
- asiakaslähtöinen ja älykäs joukkoliikenne ja Culminatumin
hankkeet. Yhteistyötä tehtiin myös mm. Koneen, Fortumin,
Nokian ja Martelan kanssa.
Virallisen ohjelman ulkopuolella kaupunki tiedotti ja markkinoi myös muista espoolaisista hankkeista. Esimerkiksi
Espoon tekninen- ja ympäristötoimi tilasi arkkitehti ja
kuvataiteilija Inkeri Makkoselta kaupunkitaidetta Espoon
keskukseen. Espoolaista arkkitehtuuria esiteltiin Arjen
arkkitehtuuria -kirjassa, joka julkaistiin alkuvuodesta 2013.

Markkinointi ja tiedotus
Vastuu vuoden markkinoinnista ja tiedotuksesta oli säätiöllä.
Sen rinnalla Espoo teki omaa tapahtumamarkkinointia
ja tiedotusta. Tapahtumista kerrottiin kuukausittain
sanomalehti-ilmoituksilla ja verkossa. Ilmoituksia oli kuukausittain Helsingin Sanomissa, Länsiväylässä ja Metrossa.
Lisäksi Espoo toteutti oman kolmekielisen designpääkaupunkivuoden ohjelmaesitteen (kevät ja syksy 2012), jossa näkyi

kootusti kaupunkilaisille suunnatut ohjelmat. Julisteita, salkolippuja
ja erilaisia ulkomainoksia oli esillä ympäri Espoota. Ajankohtainen
hanketieto oli nähtävissä säätiön verkkosivujen lisäksi kaupungin
omilla verkkosivuilla ja kaupungin ja hankkeiden Facebook-sivuilla.
Kansainväliset vieraat ja näkyvyys mediassa
Kansainvälisiä toimittajia Espoossa kävi Euroopasta (mm.
Britannia, Irlanti, Ruotsi, Saksa, Ranska, Turkki, Espanja, Belgia,
Hollanti), Aasiasta (Kiina, Japani, Israel), Etelä-Afrikasta, Australiasta sekä USA:sta.
Yksittäisiä mediaosumia Espoolle ja sen hankkeille kertyi yli 1500.
Osumiin on laskettu printti- ja verkkomediajulkaisut. Lisäksi on
useita blogimainintoja, televisio- ja radiojuttuja ja keskustelupalstakommentteja.
Näkyvin hanke oli Futuro-talo, joka herätti laajaa kiinnostusta
sekä yleisössä että kotimaisessa ja kansainvälisessä mediassa.
Futuro 2012 -näyttelyn aikana taloon tutustui yli 35.000 henkilöä,
joiden joukossa oli runsaasti myös ulkomaisia vierailijoita.
Kaupunkilaisille oli tarjolla tapahtumia ja tekemistä runsaasti.
Palautetta kaupunkilaisilta tuli kuitenkin melko vähän. Muotoile
Espoo! -näyttelystä positiivista palautetta tuli etenkin koululais- ja
päiväkotiryhmiltä.
Vuodelle asetettujen tavoitteiden mittaaminen on toteutettu
Kansainvälisen designsäätiön mediaseurannan, tutkimusten ja
suoran palautteen perusteella. Vaikuttavuustutkimuksen (Deloitte
Oy) tulokset esitellään virallisen raportin yhteydessä (3/2013).
Yhteensä kävijöitä Espoon virallisissa hankkeissa oli yli 156 000.

C ities o f helsinki , espoo ,
v antaa , ka u niainen and lahti
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Espoon hankkeet
designpääkaupunkivuoden
virallisessa ohjelmassa
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Espoon kaupungissa hankkeen koordinoinnista ja
operatiivisesti työstä vastasi Kaupunkikulttuuriyksikkö
kulttuurijohtaja Georg Dolivon johdolla. Kulttuurijohtaja
esitteli ja raportoi hankkeen etenemistä ja tilannetta kaupungin johtoryhmälle, jonka ohelle hankkeelle perustettiin
ohjausryhmä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi
kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.
Ohjausryhmän jäseninä toimivat:
Olavi Louko, teknisen toimen johtaja, Juha Metso, perusturvajohtaja, Aulis Pitkälä (12/2011 saakka), Sampo Suihko
(4/2012 alkaen), sivistystoimen johtaja, Mauri Suuperko,
liiketoimintajohtaja (3/2011), Georg Dolivo, kulttuurijohtaja,
Satu Tyry-Salo, viestintäjohtaja, Tuula Antola, elinkeinojohtaja (alkaen syksy 2011), Kari Ruoho, T3 (syksy 2011 saakka),
Lea Rintala, yhteyspäällikkö, Eeva Honkanummi, erityissuunnittelija, Antti O. Mäkinen, Tapiola/T3, projektijohtaja, Jaana
Tuomi, toimitusjohtaja Espoon matkailu Oy, Pekka Vikkula,
projektijohtaja, Kari Moilanen, kaupunkisuunnittelupäällikkö
(5/2012 saakka), Anne Korkiakoski, markkinointi- ja viestintäjohtaja, World Design Capital 2012 säätiön hallituksen jäsen,
Hanna-Leena Hemming, Senior Consultant, World Design
Capital 2012 säätiön valtuuskunta, Jan Holst, toimitusjohtaja,
World Design Capital 2012 säätiön valtuuskunta, Taneli
Koskela, sisustusarkkitehti SIO, World Design Capital 2012
säätiön valtuuskunta Fredrik Lindberg, arkkitehti SAFA,
World Design Capital 2012 säätiön valtuuskunta, Jani Tiainen,
kaupunginhallituksen jäsen (2011-1012), World Design Capital
2012 säätiön valtuuskunta ja Johanna Lehtonen, sihteeri.

Operatiivinen työryhmä
Georg Dolivo, kulttuurijohtaja
Lea Rintala, projektipäällikkö
Johanna Lehtonen, projektikoordinaattori (1.1.2011 - 31.3.2013)
Sanna Katajavuori, viestintäkoordinaattori (1.9.2011 - 28.2.2012)
Ilkka Pykäläinen, asiakaspalveluneuvoja (1.1.2012 - 31.12.2012)
Rahoitus ja budjetti
2011:
Palkat ja asiantuntijapalvelut ja palkkiot
Muotoile Espoo! -näyttelytilan toteutus
Muut: materiaalihankinnat, viestintä
Yhteensä

70 000 €
110 000 €
20 000 €
200 000 €

2012:
Palkat, asiantuntijapalvelut,
Muotoile Espoo! -tila näyttelyvaihto ja -purku
Vuokrat, siivous, vartiointi
Markkinointi ja viestintä
Muut: opastukset, kunnossapito, kalusto
Yhteensä

130 000 €
141 000 €
127 009 €
25 000 €
423 009 €

Espoon Matkailu Oy teki myös designpääkaupunkivuoteen liittyen
omia toimenpiteitä muun muassa: osallistui matkailualan tapahtumiin, isännöi vieraanvaraisuuksia ja kansainvälisiä vieraita sekä
tuotti materiaaleja. Kustannukset yhteensä 51 000 €.
Kansainvälinen designsäätiö myönsi espoolaisille hankkeille
hankekohtaista rahoitusta yhteensä 223 000 €.

C ities o f helsinki , espoo ,
v antaa , ka u niainen and lahti
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Designpääkaupunkihankkeen
organisointi ja rahoitus
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onnistunutta
arjen
m u o t o i lua

C ities o f helsinki , espoo ,
v antaa , ka u niainen and lahti
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Kuva: Tanja Seppänen
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Designpääkaupunkivuoden tarkoituksena oli edistää ja rohkaista
muotoilun käyttöä kaupunkien kehittämisessä sekä herättää yleistä
keskustelua siitä, miten design voi tehdä arjesta sujuvampaa ja
toimivampaa.

K AUPUNKIRAPORT TI

Vantaalla muotoilupääkaupunkivuoden punaisena lankana oli
arjen design. Tavoitteena oli etsiä, löytää ja esitellä tapoja,
joilla arkea ja elinympäristöämme kehitetään designin keinoin.
Designpääkaupunkivuosi näkyi ja näkyy Vantaalla asukkaiden
arjessa, kun palveluista muotoillaan entistä käyttäjäystävällisempiä
tai kun kaupunkiympäristöjä suunnitellaan ja rakennetaan asukkaan
kannalta pysyvästi paremmiksi, viihtyisämmiksi ja toimivammiksi.
Vuosi mahdollisti uudenlaisten verkostojen syntymisen niin kaupungin sisällä kuin designpääkaupunkihankkeeseen osallistuneiden
kaupunkien ja muiden tahojen kanssa.

Vantaan Designikkunan sisä- ja katutila muodostivat yhdessä
visuaalisesti ja sisällöllisesti kiinnostavan, kaikille avoimen kohtauspaikan.
Vantaan designikkunan edustaa toukokuussa 2012.

C ities o f helsinki , espoo ,
v antaa , ka u niainen and lahti
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Vantaan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.5.2010 § 17
Vantaan kaupungin osallistumisesta World Design Capital Helsinki
2012 -hankkeeseen yhdessä Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Lahden kanssa. Designpääkaupunkivuoden valinnan kilpailuvaiheessa
hakemuksen valmisteluissa Vantaata edustivat kaupunkisuunnittelujohtaja Jukka Kullberg ja kulttuurijohtaja vs. Iiris Lehtonen.
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Kuva: Tanja Seppänen

World Design Capital Helsinki 2012 -hankkeita oli suunnittelemassa
ja toteuttamassa useat kaupungin toimialat: Kulttuuripalvelut, Alueja tapahtumapalvelut, Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön
toimiala sekä kaupungin yhtiö Vantaan Tilapalvelut Oy. Vantaa jätti
59 virallista designpääkaupunkivuoden ohjelmahakemusta, joissa
kaupunki oli joko hakijana tai Vantaa mainittiin yhteistyökumppanina. Mukaan ohjelmaan hyväksyttiin 18 hanketta, joista kaupungin
omia hankkeita oli 14. Yhteishankkeista Vantaa-vetoisia olivat
Muotoilijan aarrearkku ja Suburban Design -kaupunkisuunnitteluseminaari. Nuoret muotoilevat maailmaa -hanke oli Helsinki-vetoinen
ja siinä Vantaalla oli kolme omaa alahanketta. Hankkeiden esittely-,
työpaja- ja toimintatilaksi vuokrattiin Tikkurilan keskustasta tila, joka
nimettiin Vantaan Designikkunaksi. Designikkunan sisätila yhdessä
katutilan kanssa muodostivat visuaalisesti ja sisällöllisesti kiinnostavan, kaikille avoimen kohtauspaikan. Tilassa esiteltiin kaikki WDC
-vuoden viralliseen ohjelmaan hyväksytyt Vantaan kaupungin hankkeet, mutta myös muiden designpääkaupunkivuoden toimijoiden
hankkeita. Suurimpaan osaan hankkeista liittyi oheisohjelmaa, ja
niihin liittyvää toimintaa järjestettiin runsaasti eri puolilla kaupunkia,
lähellä asukkaita. Vuoden kuluessa rekisteröityjä asukas-, kävijä-,
osallistujakontakteja kirjattiin yhteensä lähes 30 000.
Vuodesta jää pysyviä, hyväksi todettuja käytäntöjä ja työtapoja.
Aluepalveluiden Hakuverkko-hankkeen työryhmät ja -tavat
osoittautuivat hyväksi keinoksi tuoda yhteen asukkaat ja alueen
yhdistykset, järjestöt ja yritykset. Näitä hyviä käytäntöjä suunnitellaan otettavaksi tulevaisuuden toimitavoiksi kaupungin muillakin
alueilla. Nuoret muotoilevat maailmaa -hankkeen palvelumuotoiluajattelu on jo otettu yhdeksi toiminnan ohjenuoraksi Vantaan
nuorisopalveluiden toiminnassa. Muotoilukasvatus tuli jäädäkseen
esiopetusryhmiin.

Designikkunan lattiaan laminoitu ilmakuva
Vantaasta kiinnosti näyttelyissä kävijöitä.
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Nuoret esittäytyivät Designikkunassa omalla näyttelyllään.

Kuva: Tanja Seppänen
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Yhteistyötä yli toimialarajojen

C ities o f helsinki , espoo ,
v antaa , ka u niainen and lahti
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”Muotoilijan aarrearkku teki vaikutuksen”

Kuva: Sakari Manninen

Arvostan erityisesti sitä, että muotoilupääkaupunkivuoden konseptissa haluttiin näin vahvasti panostaa myös lapsiin ja tulevaisuuteen.
Muotoilijan aarrearkku -hankkeen tulokulman asettuminen pienten
lasten maailmankuvan, käsitteistön ja ymmärryksen tasolle oli hyvin
ilahduttavaa. Leikin keinoin lapset omaksuvat uudenlaisen tavan
tarkastella ympäristöään sekä oppivat huomioimaan rakennettua
maailmaa ja tuttua esineistöä uudella tavalla. Hankkeessa lapset
saivat myös konkreettisen kokemuksen muotoilusta suunnitellessaan ja rakentaessaan itselleen kengät omin käsin.
Muotoilijan aarrearkku tavoitti designpääkaupunkivuoden aikana
pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa yli 11 000 esikoululaista, joista
vantaalaisia oli lähes kolmetuhatta. Tässä on tavoitettu jo huima
määrä tulevaisuuden muotoilijoita, suunnittelijoita ja käyttäjiä.
Nämä lapset saivat etuoikeuden kurkistaa muotoilun maailmaan ja
ehkä alkuidun hyvän suunnittelun merkityksestä arjen sujuvuuteen
ja elämänlaatuun.
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Tuoreena Vantaan kaupunginjohtajana, mutta erityisesti
perheenisänä, Designpääkaupunkivuoden laajasta tarjonnasta
minuun teki suurimman vaikutuksen esikouluikäisille suunnattu,
Vantaa-vetoinen Muotoilijan aarrearkku. Hanke oli kaikkien
WDC -kaupunkien yhteinen, ja siinä toteutettiin kaupunkien rajat
ylittävää yhteistyötä tavalla, jonka soisi olevan laajemminkin
käytössä pääkaupunkiseudulla.

Muotoilijan aarrearkun julkistaminen Vantaan monitoimitalo Vernissassa.

Muotoilijan aarrearkun tarina ei pääty tähän!
Kari Nenonen
kaupunginjohtaja

C ities o f helsinki , espoo ,
v antaa , ka u niainen and lahti

HakuVerkko-projektin tavoitteena oli löytää, testata ja kehittää
uusia osallisuusinnovaatioita sekä kokeilla palvelumuotoilun käyttöä
ja sen työkaluja. Projektin kokonaisia palvelumuotoiluprosesseja
olivat MobiiliVantaa-sovelluksen ja Hakunilan kirjaston muotoilut.
Yksittäisiä muotoilutyökaluja käytettiin kokouksissa ja tapahtumissa
mm. samankaltaisuuskaaviota palautekeskusteluissa ja osallistavaa
teatteria turvallisuusilloissa. Projekti kokeili myös matalan kynnyksen teemaryhmiä ja aluetoimikunnan avoimia kokouksia.

K AUPUNKIRAPORT TI

Hakunilan suuralueella perustettiin kymmenen teemaryhmää,
joiden tavoitteena on ollut antaa tilaa alueelta nouseville teemoille.
Tapahtumaryhmä tuotti kaksi suurtapahtumaa Håkansbölen
kartanolla. Verkosto, johon kuuluu Vantaan kaupunki, Hakunilan
seurakunta, lähipoliisi, alueen yhdistykset ja yritykset, jatkaa
Hakunila-seuran vetämänä.
Tuunaa kirjasto -työpajoissa kirjaston eri käyttäjäryhmät saivat itse
osallistua kirjaston uudistamiseen. Merkillepantavaa oli nuorten
aktiivinen osallistuminen.
Kaupunkipolkuryhmä keräsi alueen asukkailta palvelumuotoiluluotaimien avulla tarinoita ja kuvia Hakunilan seudun nähtävyyksistä
MobiiliVantaa-sovellukseen, joka on ladattavissa Windows-,
Android- ja iOS-älypuhelimiin. Sovellukseen kerätään tulevaisuudessa tietoja myös muilta Vantaan suuralueilta.
Tiederyhmä muodosti verkoston (Vantaan Energia, Helsingin seudun ympäristökeskus, Rosk n roll, Vantaan kaupunki ja Heureka)
antamaan tietoa alueelle rakennettavasta jätteenpolttolaitoksesta
ja tuomaan kouluihin, päiväkoteihin ja yksittäisille kuntalaisille

kierrätysopastusta. Ryhmä tutkii myös tieteellisten menetelmien
käyttöä päätöksenteossa.
Muita teemaryhmiä olivat turvallisuusryhmä, Länsimäen
kehittämisryhmä, senioriryhmä, kansainvälinen ruokaryhmä,
verkostokarttaryhmä sekä palveluiden ja päätösten seurantaryhmä.
Projekti testasi sosiaalisen median käyttöä uusien osallistujien
aktivoinnissa. Kuntalaisten ja kaupungin viranhaltijoiden välisen
vuorovaikutuksen lisäämiseksi projekti tuotti koulutusvälineeksi
palvelumuotoilupelin yhdessä tohtori Kirsikka Vaajakallion kanssa.
Kuntalaispalveluiden tulosalue aloittanee koulutukset 2013.
Hakunilan aluetoimikunnan kokoukset avattiin kuntalaisille ja niissä
kokeiltiin uusia kokoustamismenetelmiä kuten osallistavaa teatteria
ja designpelejä (mm. brainwriting). Näiden avulla saatiin kerättyä
enemmän mielipiteitä kuin vertailun kohteena olleissa perinteisiä
kokousmenetelmiä käyttäneissä muissa aluetoimikunnissa.
Projektin tavoitteena oli myös yhteistyöverkoston luominen
ja näkyväksi tekeminen alueella. Useiden eri hankkeiden
(Diakonissalaitoksen Roottori, Heurekan PLACES, Metropolia
ammattikorkeakoulun Kansalaisnavigointia metropolissa, Valtion
teknillisen tutkimuslaitoksen SUSECON sekä valtiovarainministeriön SADe) yhteistyö jakoi verkostoja ja menetelmiä. HakuVerkko
kokosi projektit yhteen tiedekeskus Heurekassa pidetyssä
seminaarissa. Lisäksi tiederyhmän edustajat kävivät esittelemässä
asukkaiden osallistamista ja palvelumuotoilumenetelmien käyttöä
Pariisissa ja Tartossa PLACES -konferensseissa sekä Toulousessa
tiedekeskusten Ecsite- konferenssissa.
Hankevastaavana tässä projektissa toimi aluekoordinaattori Liisa
Juustila, Alue- ja tapahtumapalvelut.
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Aluekoordinaattori Liisa
Juustila esittelee HakuVerkkoa.
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HakuVerkko

Kuva: Tanja Seppänen
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Kuva: Tuukka Mielonen

Kouluruokailu rokkaamaan –
kouluruokailun muotoiluhanke
Vantaan Tilapalvelut Oy käynnisti marraskuussa kouluruokailun
palvelumuotoilun hankkeen. Yhtiö haki yhdessä Vantaan kaupungin
tilakeskuksen ja tilaajapalvelujen kanssa mukaan Muotoillut
ratkaisut -ohjelmaan ja siellä julkisten palvelujen uudistaminen
-teemaan. World Design Capital Helsinki 2012 ja Suomen Kulttuurirahasto myönsivät hankkeelle 40 000 euroa. Hanke hyväksyttiin
osaksi World Design Capital Helsinki 2012 -ohjelmaa.
Hankkeen tavoitteina on muun muassa kehittää kouluruokailusta entistä parempi ja sujuvampi kokemus palvelua käyttävän
asiakkaan eli koululaisen näkökulmasta, lisätä koululaisten
osallistumista päivittäiseen kouluruokailuun, parantaa kouluruoan
houkuttelevuutta ja vähentää kouluruokailussa syntyvän biojätteen
määrää. Hankkeessa tarkastellaan ja kehitetään koko kouluruokailuun liittyvää ympäristöä. Martinlaakson koulu on mukana
hankkeen pilottikouluna. Ratkaisut kehitetään oppilaita, henkilöstöä
ja vanhempia osallistaen. Ruokailu kytketään myös opetukseen.

Hankkeen yhteistyökumppaniksi valittiin Muotohiomo. Muotoilijat
järjestivät Martinlaakson koululla muotoiluviikon marraskuussa
2012. Muotoiluviikon aikana kouluruokailua kehitettiin yhdessä
oppilaiden ja henkilökunnan kanssa piirtämällä, pienoismalleilla,
sarjakuvin ja roolipelein. Oppilaiden lisäksi myös koulun henkilökunta osallistui muotoiluviikon ohjelmaan. Muotoilijat uudistavat
myös kouluruokailun nettisivut ja graafisen ohjeistuksen.
Hanke tuottaa kouluruokailun konseptin, josta kootaan kirjallinen
muotoilumanuaali. Tämän manuaalin avulla saatuja oppeja voidaan
soveltaa muissakin kouluissa. Muotoiluhankkeen tulokset valmistuvat maaliskuussa 2013.
Projektin ohjausryhmässä on kahdeksan henkilöä. Mukana
ohjausryhmässä on Vantaan Tilapalvelut Oy:n henkilökuntaa sekä
edustajat Vantaan kaupungin tilakeskuksesta, tilaajapalveluista,
sivistystoimesta sekä Martinlaakson koulusta. Muotoiluviikolla
työpajoihin osallistui kymmeniä oppilaita Martinlaakson koulun eri
luokilta. Hankevastaavana tässä hankkeessa on markkinointi- ja
viestintäpäällikkö Marjaana Ponkala, Vantaan Tilapalvelut Oy.
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Leinelän taidekaupunginosassa järjestettiin
veistoksen paljastuksen yhteyteen koko kansan
puistojuhla syyskuussa. Alueen päiväkotilapset
ovat alueen taiteen suojelijoita.
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Seitsemän metriä korkea metalliteos Paikalliset kuvastaa alueen alkuperäistä
kasvillisuutta; metsälauhaa, jänönsaraa ja kevätpiippoa. Samassa yhteydessä
suunniteltiin ja rakennettiin myös koko kiertoliittymä valaistuksineen. Metalliteoksen toteutti Selki-Asema Oy ja kiertoliittymän maisemasuunnitelman
laati Näkymä Oy. Taideteos julkistettiin Vantaan kaupungin ja Leinelän kehitys
Oy:n järjestämissä Leinelän puistojuhlissa 4.9.2012.
Vantaan World Design Capital Helsinki 2012 -vuoden teemaan arjen design
liittyen hankkeen tavoitteena on ollut asukkaiden jokapäiväisen ympäristön
arkiviihtyvyyden parantaminen. Leinelän taiteen yleissuunnitelman
ensimmäiset taideteokset valmistuivat ja taide tuli näkyväksi Leinelän tulevan
rautatieaseman vieressä Paikalliset-teoksen myötä. Teos myös markkinoi
uutta asuinaluetta vilkkaasti liikennöidyllä paikalla antamalla viitteen alueen
tulevasta laadusta ja sisällöstä. Leinelän taiteen suunnittelu- ja rakentamisprosessia voidaan käyttää esimerkkinä myös muilla alueilla jatkossa.
Hankevastaavana toimi puistosuunnittelupäällikkö Hanna Keskinen,
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala.

Leinelän kiertoliittymään
nousi Vesa-Pekka Rannikon teos
Paikalliset.
Kuva: Tuukka Mielonen

Kehäradan varteen valmistuvan Leinelän uuden taidekaupunginosan portiksi
toteutettiin Koivukylänväylän ja Leineläntien kiertoliittymään kuvataiteilija
Vesa-Pekka Rannikon taideteos. Alueen julkisen ulkotilan taide perustuu
Leinelän taiteen yleissuunnitelmaan, Kiertokulku. Leinelässä taiteella on
ollut uusi innovatiivinen rooli kaupunkisuunnittelussa ja -rakentamisessa.
Tavoitteena on vahvistaa paikallista identiteettiä ja lisätä elämisen laatua.
Leinelän taidekonsepti esiteltiin Vantaan Designikkunassa Keskustojen,
asumisen ja työn ympäristöt -näyttelysarjan Taide, design ja kaupunki
-näyttelyssä, joka oli ensimmäinen Keskustojen, asumisen ja työn ympäristöt -sarjan neljästä näyttelystä. Näyttelysarjan toteuttivat Maankäytön,
rakentamisen ja ympäristön toimialan Kuntatekniikan keskus ja Kaupunkisuunnittelu yhteistyössä muiden toimialojen ja kohteiden rakentamiseen,
suunnitteluun ym. osallistuneiden tahojen kanssa.
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Leinelän kiertoliittymän taideteos Paikalliset

menNYT – designia kivikaudesta
nykypäivään
Näyttelyhankkeen tavoitteena oli osoittaa, että hyvä muotoilu
– arjen design – on helpottanut elämää jo kivikaudesta lähtien.
Ihmisillä on jo tuolloin ollut tietämystä erilaisiin käyttötarkoituksiin
soveltuvista materiaaleista sekä taitoa valmistaa käyttötarkoitusta
palveleva esine. Esiin nostettiin myös näkökulma estetiikan ja
muotoilun tajusta.
Esihistorialliset esineet olivat esillä käyttötarkoitusta osoittavina
esineinä, valmistajansa luovan työn tuotteina, ei pelkkinä arkeologisina löytöinä. Kivikaudella muotoilu on ollut innovatiivista,
sen päämääränä on ollut käytettävyys ja se on ollut kestävää
– meidän päiviimme saakka. Monet nykyiset esineet ovat tulosta
pitkäaikaisesta, tuhansien vuosien tuotekehittelystä. Näyttelyarkkitehtuurissa tavoiteltiin taidenäyttelyn visuaalisuutta.
Museossa Tikkurilan vanhalla asemalla järjestettiin näyttely menNYT − designia kivikaudesta nykypäivään 8.5.–31.12.2012. Lisäksi
hanke oli esillä World Design Capital Helsinki 2012 -designviikonlopputapahtumassa Myyrmäessä. Kaupungin kulttuuripalveluiden
toteuttamassa filosofi Miikka Luodon luotsaamassa Taide, elämä,
filosofia -luentosarjassa arkeologit Elinä Terävä ja Ulrika Rosendahl
alustivat aiheesta Kauneus, tarkoitus ja tarkoituksettomuus
Vantaan Designikkunassa. Arkeologia- ja muotoiluaiheinen työpaja
järjestettiin niin ikään Designikkunassa. Kaupungin museon tiloissa
oli koululaisille useita työpajoja syksyn aikana.

Näyttelyn menNYT – designia kivikaudesta
nykypäivään -banderollia asennetaan Vantaan
kaupunginmuseon seinälle.

Näyttelyn suunnittelussa yhteistyökumppanina toimi suunnittelutoimisto motto-WASABi, jonka kanssa yhteistyö jatkuu Tulevaisuuden
työtavat -hankkeen pohjalta.
Hankevastaavana toimi museoamanuenssi Jaana af Hällström,
Kulttuuripalvelut, Kaupunginmuseo.

C ities o f helsinki , espoo ,
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Kuva: Jaana af Hällström, Vantaan kaupunginmuseo
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Kuva: Pekka J. Heiskanen, Vantaan kaupunginmuseo

Upea Håkansböle
Hankkeen tavoitteena oli kiinnittää huomiota asukaslähtöiseen, paikan historian ja paikan hengen huomioonottavaan elinympäristön
kehittämiseen. Tavoitteena oli myös lisätä Hakunilan asukkaiden
tietoisuutta alueella sijaitsevan Håkansbölen kartanon kulttuurihistoriallisesta arvosta ja näin nostaa asukkaiden kotiseutuylpeyttä.
Seudun historia tarjoaa sille vankan pohjan.

Jugendhelmi
Håkansböle -näyttely
hyödynsi taidokkaasti
myös Designikkunan
näyteikkunaa.

Kuva: Aino Tirkkonen

Designikkunassa järjestettiin luento jugend-tyylistä sekä kartanossa Hakunilan asukkaille kaksi asukastilaisuutta. Niissä esillä oli
kartanon kulttuurihistoria ja sen arvo, asukkaiden paikallisidentiteetti sekä historian merkitys osana alueiden kehittämishankkeita.
Lisäksi alueen koululaisille järjestettiin kartanossa kolme työpajaa,
joissa visioitiin tulevaisuuden Hakunilaa.
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Upea Håkansböle -hankkeen puitteissa järjestettiin Vantaan Designikkunassa näyttely Jugendhelmi Håkansböle 16.10.–2.11.2012. Se
oli esillä myös Håkansbölen kartanossa pop-up -näyttelynä Kartanon Joulu -tapahtuman yhteydessä. Tuolloin näyttelyä täydensi
Arkkitehtuurikoulu Arkissa valmistettu kartanon pienoismalli.

Yhteistyötahoina hankkeessa toimivat ammattikorkeakoulu
Metropolia ja Vantaan ammattiopisto Varia. Tulevaisuuden työtavat
-hankkeen pohjalta jatkuu yhteistyökumppaneiden ja alueen
asukkaiden kanssa tehtävä yhteistyön tiivistäminen.
Hankevastaavana toimi museoamanuenssi Jaana af Hällström,
Kulttuuripalvelut, Kaupunginmuseo.

Hakunilassa sijaitseva arkkitehti Armas
Lindgrenin suunnittelema Håkansbölen kartanon
uusi päärakennus valmistui 1905. Kartanopuisto ja
päärakennuksen ulkokuori on entisöity.

C ities o f helsinki , espoo ,
v antaa , ka u niainen and lahti
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World Design Capital Helsinki 2012 hankkeelle nimettiin
ohjausryhmä, jonka jäseniä olivat Arto Alanko, Maarit
Enberg, Pia Heinonen/Tanja Seppänen (siht.), Anne Kaarna,
Hanna Keskinen, Raija Koponen, Jukka Kullberg, Antti
Kuusela/Päivi H Rainio, Annukka Larkio, Iiris Lehtonen
(pj), Leea Markkula-Heilamo, Lea Rahkola-Kauranen, Satu
Siikander, Mervi Talonen, Eila Tanninen, Urpo Vainio ja
Henry Westlin. Hankkeen projektipäälliköksi nimettiin Lea
Rahkola-Kauranen ja projektikoordinaattoriksi Anne Kaarna.
Hankkeen viestintää ja markkinointia varten perustettiin
erillinen viestintäryhmä, johon kuuluivat Anne Kaarna,
Terhi Karhuniemi, Birgitta Kervinen, Katri Kilpiäinen, Pirjo
Kivistö, Antti Kuusela (pj), Anitta Mäkinen, Lea RahkolaKauranen, Päivi H Rainio, Vivikka Richt-Pelkonen, Katja
Savopirtti, Tanja Seppänen (siht.), Mervi Talonen ja Vappu
Vienamo.
Lisäksi toimialoilla, joilla oli designpääkaupunkivuoden
viralliseen ohjelmaan hyväksyttyjä hankkeita, toimi omia
työryhmiä:
Kulttuuripalveluiden työryhmä
Marjo Eerikäinen, Kati Huovinmaa (pj), Jaana af Hällström,
Anne Kaarna (siht.), Reeli Karimäki, Iiris Lehtonen, Anders
Lindholm-Ahlefelt, Maria Mauno, Hanna Nyman, Lea
Rahkola-Kauranen, Aino Tirkkonen, Janne Vesivalo/Jaakko
Uoti.

Opetuksen ja kasvatuksen työryhmä
Marjo Eerikäinen, Kati Huovinmaa, Anne Kaarna, Reeli Karimäki,
Heli Karpale, Eira Kasper, Sirpa Laine (siht.), Annukka Larkio
(pj), Lea Rahkola-Kauranen, Asko Rossi, Pekka Rytkönen, Eila
Tanninen, Pirjo Tiebnhaara, Petri Vahtera, Janne Vesivalo/Jaakko
Uoti, Vuokko Vänskä, Kaisa Väyrynen.
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön työryhmä
Marko Ahola, Armi Ahvenainen, Pirjo Kivistö, Jukka Kullberg,
Leea Markkula-Heilamo, Anitta Pentinmikko, Johanna Rajala,
Pirjo Siren/Hanne Keskinen, Lea Varpanen, Pekka Virkamäki,
Jaakko Vähämäki.
Projektissa työskenteli aikavälillä 1.1.2011–31.12.2012 yhteensä
yhdeksän (9) projektityöntekijää. Projektiassistentit vastasivat eri
hankkeiden ja projektin osa-alueiden koordinoinnista. Määräaikaisuudet mitoitettiin hankkeiden tarpeiden mukaan. Vantaan
Designikkunassa työskenteli vuoden 2012 aikana tilaisäntänä
kaksi henkilöä. Lisäksi projektin esitteiden ja muun vastaavan
materiaalin luomisessa käytettiin kaupungin keskushallinnon
viestinnän graafikkoa sekä ulkopuolista osa-aikaista graafikkoa
tarpeen mukaan.
World Design Capital Helsinki 2012 -hankkeen projektiryhmän
Vantaalla muodostivat:
Projektipäällikkö Lea Rahkola-Kauranen, projektikoordinaattori
Anne Kaarna, projektiassistentit Armi Ahvenainen, Petra Haikonen, Janne Manerus (Vesivalo), Paula Mäki, Tanja Seppänen,
Aino Tirkkonen, Jaakko Uoti sekä tilaisännät Antti Hartikainen,
Olli-Pekka Tirkkonen.
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Designpääkaupunkihankkeen
organisointi
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Rahoitus

Määrärahavaraus vuodelle 2011 oli 200 000 euroa. WDC
-tilan sisustukseen ja näyttelytekniikkaan sekä tilan edustan
kunnostustöihin käytettiin 74 000 euroa, tilavuokraan 35
000 euroa. Muita kuluja olivat muun muassa Kuntatekniikan
ja Kaupunkisuunnittelun perusaineiston tuottaminen 11
000 euroa, viestintä ja markkinointi 30 000 euroa sekä
palkat ja palkkiot 45 000 euroa. Vuoden 2012 talousarviossa
hankkeelle varattiin 350 000 euroa. Ohjausryhmä varasi
määrärahasta päätöksellään toimintaan 274 000 euroa ja
hankkeisiin 76 000 euroa. Toimintaan käytettiin 242 000
euroa ja hankkeisiin 44 000 euroa. Toiminnassa suurimman
menoerän muodostivat projektihenkilöiden palkat (sivukuluineen n. 135 000 euroa), Vantaan Designikkunan vuokra
(43 300 euroa) sekä viestinnän ja markkinoinnin kulut
31 700 euroa.
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Vantaan rahoitusosuus World Design Capital Helsinki 2012
-hankkeelle oli yhteensä 1 098 000 euroa. Vantaan vuosittaiset rahoitusosuudet olivat vuonna 2010 128 100 euroa,
vuonna 2011 411 750 euroa, vuonna 2012 503 250 euroa ja
vuonna 2013 54 900 euroa.

C ities o f helsinki , espoo ,
v antaa , ka u niainen and lahti
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Lähtökohtana Kauniaisten kaupungin WDC hankkeelle olivat
kaupungin perustamiseen liittyvä historia ja ideologiat; luonnollinen yhteisöllisyys, aktiivinen yhdistyselämä ja sukupolvien
välisten kohtaamisten tärkeys. Nämä aiheet tiivistyivät neljään
hankekokonaisuuteen, joita lähdettiin suunnittelemaan Kauniaisten
muotoiluvuoden sateenvarjoteemoina.
Kauniaisten musiikkijuhlat vuonna 2012, yksi designvuoden
päätapahtumista Kauniaisissa

Modernin huvilakaupungin rakennettu ympäristö, jossa muotoilunäkökulma pyritään ottamaan mukaan kaupunkisuunnittelun
kaikkiin vaiheisiin
Vaikuttamiseen ja osallisuuteen liittyvä hanke, jonka tarkoituksena miettiä uusia osallistumiskeinoja ja malleja lähidemokratian
näkökulmasta.

Kauniaislaiset istuttivat 20 000 tulppaanin
sipulia yhdessä taiteilijoiden kanssa.
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Ikäihmisten Kauniainen – vanhuspalveluiden kokonaisvaltainen
suunnittelu.
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Kaupungin muotoilua
”Nyt tehdään yhdessä”
Kauniaisten historiaa ja sen perustamiseen liittyvää ideologiaa
haluttiin pitää eräänlaisena peruskivenä kaupungin muotoiluvuodelle. Tästä syystä panostettiin kahteen melko mittavaan seminaariin,
joista ensimmäinen kantoi nimeä ”Ideasta muotoiluun – puutarhakaupunki Kauniaisen synty.” Toisen seminaarin tarkoituksena
oli keskustella kaupungin tulevaisuudesta ja mahdollisuuksista
otsikolla ”Puutarhakaupungin kuolema? Kauniaisten yhteiskunta
– jatkuvuutta ja yhteenkuuluvuutta”. Molemmat seminaarit olivat
avoimia yleisölle ja keräsivät hyvin yleisöä.

K AUPUNKIRAPORT TI

Vaikka huvilakaupunkiperinne on hyvin tiedostettu Kauniaisissa, WDC vuosi toi kaupunkiympäristön kehittämisen voimalla esille. Vuoden lopulla
järjestetty pienimuotoinen näyttely summasi
tekemisiämme, joista ei voi olla kuin mielissään.
Ja WDC:n ansioksi luen sen, että asukkaitten
aktiivinen osallistuminen ympäristönsä toimivuuden ja estetiikan kehittämiseen on vakiintunut
itsestään selvyydeksi.
Ja - aivan henkilökohtaisella tasolla - meidän WDC
hankkeet saivat minutkin uskomaan palvelumuotoiluun ja siinä piileviin mahdollisuuksiin.
Torsten Widén
kaupunginjohtaja

Rytmi-hanke
Vallmogårdin pihalla.

C ities o f helsinki , espoo ,
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Design on positiivinen ilmiö, se saa ihmiset
innostumaan ja houkuttelee esille luovan mielialan. WDC vuoden aikana oli hauska nähdä tämä
”nyt tehdään yhdessä ja näytetään” mieliala sekä
kylällä että kaupungin työntekijöissä. Byrokraatti
näkee tällaisessa tuottavuuspotentiaalia…
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Muotoilijan kaupunki
Siinä missä muilla kaupungeilla on paljon nimekkäitä muotoilijoita,
on Kauniaisilla yksi – mutta sitäkin tunnetumpi. Paljon kansainvälisiäkin palkintoja ja kunniaa saanut muotoilija, professori Yrjö
Kukkapuro on asunut vaimonsa taiteilija, graafikko Irmeli Kukkapuron kanssa Kauniaisissa jo pitkään. Kukkapurot halusivat avata
ateljeensa yleisölle ja kaupunki lupautui yhteistyökumppaniksi.
Kauniaisten kaupunki halusi myös huomioida ja kunnioittaa Yrjö
Kukkapuroa hänen pitkästä urastaan. Ja pariskunnan itsensä
toivomuksen mukaisesti kaupunki osallistui niihin kunnostustöihin,
joita tarvittiin ateljeen avaamista varten.

Muotoilijan aarrearkku on WDC kaupunkien yhteinen esiopetuksessa oleville lapsille suuntautuva muotoiluhanke. Kansalaisopistot
järjestivät yhteisen kevät näyttelyn, joka kiersi kaikissa WDC
kaupungeissa kevään ja kesän aikana. Lisäksi kansalaisopistot
järjestivät yhteisen muotoiluun liittyvän luentosarjan, joista Kauniaisten luento ”Hyvä brändi, paha brändi” järjestettiin maaliskuussa.
Kauniaisten koulut huomioivat World Design Capital vuoden ja
kukin koulu toteutti omalla tavallaan muotoiluteemaa. Hankkeita
oli useita, joista osa pieniä ja osa isompia yhdessä tehtyjä kokonaisuuksia.

Muotoilijan aarrearkku avautui myös kauniaislaisille lapsille.

C ities o f helsinki , espoo ,
v antaa , ka u niainen and lahti
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Yhteishankkeet
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Moderni huvilakaupunki

Muita modernin huvilakaupungin katukuvassa näkyviä hankkeita
olivat mm. Multicolour Dreamsin kanssa toteutettu katutaide
projekti, jossa eri-ikäiset (lapsista eläkeläisiin) kauniaislaiset osallistuivat työmaa-aitojen maalaukseen graffititekniikalla. Graffititaiteilija
Otto Maja maalasi purkutuomion saaneen kokonaisen rakennuksen
Kauniaisten keskustassa. Kirjaston edessä oleviin työmaa-aitoihin
syntyi runoja ja Vallmogårdin mäkeen istutettiin keväällä 20 000
tulppaania, myös tämä kauniaislaisten yhteisvoimin (Rytmi-hanke).
Talvisen pujottelurinteen viereen rakennettiin kahden innokkaan kuvataiteilijan toimesta ja kaupungin sekä GrIFK Alpinen avustuksella
pulkkamäki ”SnowParks 2012”. Mäenlaskupaikka oli avoin kaikille ja
ideana oli mäenlaskuun soveltuvan puistoalueen piristäminen.

Työmaa-aitojen maalaamiseen osallistuivat kaiken ikäiset Kauniaislaiset.
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Virallisen World Design Capital Helsinki 2012 statuksen sai yksi
Kauniaisten kaupungin hanke; kaupungintalon valaistus. Se oli
Kauniaisissa muotoiluvuoden ensimmäinen tuotos. Kaupungintalon
uusi valaistus, jonka toteutukseen myös kuntalaiset olivat osallistuneet, kytkettiin päälle uuden vuoden yönä 2012.

Berliiniläistaiteilija Dida
Zenden FIREFIT-paloauto vieraili
kaksi päivää Kauniaisissa.

C ities o f helsinki , espoo ,
v antaa , ka u niainen and lahti
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Ikääntyvien ja vanhustenpalveluiden kokonaisvaltainen suunnittelu haluttiin nostaa yhdeksi hankekokonaisuudeksi, jossa eri
toimialat voisivat toimia yhteistyössä palvelumuotoilun ajatuksia
hyödyntäen. Aalto yliopiston kanssa solmittiin yhteistyösopimus
365 Wellbeing hankkeesta. Hankkeen puitteissa vuoden aikana
suunniteltiin Villa Bredan palvelukonseptia ja ikäihmisten palveluita
kokonaisuudessaan yhteistyössä Aalto yliopiston opiskelijoiden
ja tutkimusryhmien kanssa. Hankkeen aikana haastateltiin sekä
kaupungin työntekijöitä, kolmannen sektorin edustajia että tehtiin
yhteistyötä kuntalaisten ja erityisesti ikääntyvien kanssa. Aalto
yliopisto tekee erillisen raportin 365 Wellbeing projekteista.

Kauniaisten musiikkijuhlat
Kauniaisten musiikkijuhlat haluttiin Kauniaisissa nostaa yhdeksi
muotoiluvuoden päätapahtumaksi. Musiikkijuhlat järjestettiin nyt
kolmatta kertaa ja vuoden 2012 teemana oli Luonto ja ihmismieli.
Muotoiluteeman johdosta musiikkijuhlat ja sen taiteellinen
johtaja professori Seppo Kimanen aloitti yhteistyön Irmeli ja Yrjö
Kukkapuron kanssa. Tämän yhteistyön tuloksen syntyi useita
pienimuotoisia, mutta hyvin ainutlaatuisia konsertteja taiteilijapariskunnan ateljeessa.

Eri ikäiset koululaiset muotoilivat ja suunnittelivat kotikaupunkiaan.

C ities o f helsinki , espoo ,
v antaa , ka u niainen and lahti
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Ikäihmisten Kauniainen
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Vuonna 2011 Kauniaisiin perustettiin oma WDC työryhmä, jonka
tehtävänä oli linjata muotoiluvuoden näkyvyys ja tapahtumat Kauniaisissa. Työryhmän puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen
varapuheenjohtaja Martina Harms-Aalto ja sihteerinä kulttuuri- ja
vapaa-aikapäällikkö Susanna Tommila. Kaupunginhallituksen
toisena edustajana oli Lauri Ant-Wuorinen. Lisäksi työryhmässä
olivat kaupunginjohtaja Torsten Widén, yhdyskuntatoimenjohtaja
Marianna Harju ja viestintäsihteeri Markus Jahnsson. Työryhmä
kokoontui vuoden aikana noin kahden kuukauden välein ja seurasi
WDC vuoden etenemistä Kaunaisten näkökulmasta.
Kauniaisten kaupungilla oli myös edustus erilaisissa World Design
Capital Helsinki 2012 säätiön toimikunnissa ja työryhmissä.
Harms-Aalto ja Ant-Wuorinen edustivat Kauniaisia säätiön
valtuuskunnassa, kaupunginjohtaja osallistui toistuviin WDC
kaupunkien kaupunginjohtajatapaamisiin, kulttuuri - ja

vapaa-aikapäällikkö edusti Kauniaisia WDC kaupunkien kaupunkiryhmässä, viestintäsihteeri osallistui viestintäryhmän tapaamisiin
ja kulttuurituottaja Jouni Kärki oli mukana sekä yhteisissä
matkailumarkkinoinnin hankkeissa, että viestintään liittyvissä
työryhmissä. Myös yhdyskuntatoimella oli edustaja Kauniaisista
erilaisissa työryhmissä liittyen kaupunkisuunnitteluun.
Kauniainen linjasi jo ennen teemavuoden alkua, että muotoiluvuosi tulisi toteuttaa pääsääntöisesti jo olemassa olevilla resursseilla.
Kaupunki ei siis esimerkiksi palkannut erillistä henkilökuntaa
tai koordinaattoria ohjaamaan teemavuoden hankkeita, vaan työ
tehtiin vakinaisen henkilökunnan voimin. Toimialat ja tulosalueet
sisällyttivät vuoden 2012 talousarvioon rahoituksen, minkä he
uskoivat tarvittavan muotoiluvuoden hankkeisiin. Kuitenkin niin,
että yhteisiin ennalta arvaamattomiin menoihin oli varauduttu;
kuten WDC Helsinki 2012 rekvisiitta (liput, julisteet, flyerit) sekä
kaupunkien pienemmät yhteishankkeet, joihin jokaiselta kaupungilta odotettiin pientä osallistumispanosta.

C ities o f helsinki , espoo ,
v antaa , ka u niainen and lahti
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Designpääkaupunkihankkeen organisointi
ja rahoitus
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aktiivinen
m u o t o i lu k aupu n k i
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LAHTI
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mät ovat olleet Lahden keskustan radanvarren ideakilpailu, Meidän
Aleksi - keskustan kehittämishanke sekä varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen muotoilukasvatusohjelmat. Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilu- ja taideinstituutin Future Lab ja Lahden
Tiede- ja yrityspuiston CleanDesign Center -hankkeet toteutettiin
yhteistyössä kaupungin kanssa.
WDC -tapahtumista Lahdessa järjestettiin yhteisen Designpääkaupunkiviikonlopun lisäksi kansainvälinen World Design Capital -gaala
helmikuun alussa Lahden Sibeliustalossa.

Lahden kaupunginmuseon muotoiluaiheisten näyttelyiden
yhteisenä teemana oli ”100 % muotoa Lahden museoissa 2012”.
Taidemuseon Ekolandia ja Hiihtomuseon Suomen suksi – suksisepästä teolliseen muotoilijaan -näyttelyt olivat mukana WDC
Helsinki 2012 -ohjelmassa.
Julkinen vesipiste Pisara, Launeen perhepuisto.

Lahden kaupungin tavoitteet designpääkaupunkiyhteistyössä olivat
hyvin realistiset ja pohjautuivat olemassa olevaan toimintaan.
Muotoilukasvatus ja -koulutus, teollinen muotoilu ja kaupungin
keskustan kehittäminen ovat olleet ohjelmasuunnittelun keskeisiä
teemoja.
Lahti osallistui aktiivisesti designpääkaupunkivuoden toimintaan.
WDC Helsinki 2012 -ohjelmaan kuului 30 Lahdessa toteutettua
hanketta, joista osa oli useita eri tapahtumia ja projekteja sisältäviä
hankekokonaisuuksia. Lahden kaupungin hankkeista merkittävim-

C ities o f helsinki , espoo ,
v antaa , ka u niainen and lahti

Muotoilun ammattilaisten Designer´s Street avasi kerran kuukaudessa työhuoneiden ja studioiden ovet yleisölle. Muotoiluinstituutti
kokosi toukokuussa muotoilukoulutusta laajasti esittelevän Soul of
Design -tapahtuman Lahden Jazztorille. Syyskuun alussa Lahdessa
järjestettiin toinen Designpääkaupunkiviikonloppu, jonka aloitti
Metropolijuna-tapahtuma torstaina 13.9. Perjantaina ja lauantaina
14–15.9. ohjelmassa oli mm. OpenHouse Lahti -tapahtuma. Opastetuille taiteilijakoti- ja kirkkokierroksille oli runsaasti osallistujia
ja esimerkiksi Lahden kaupungintalon avoimet ovet -tapahtuma
keräsi lauantaina lähes 600 kävijää. Designpääkaupunkiviikonlopun
tapahtumissa vieraili yli 2 000 ihmistä. Lahden Messujen OLO.
MUOTO´12-tapahtuman yhteydessä järjestettiin 16.11. Open
Showrooms -muotoilukiertoajelut.
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AVOIMET OVET MUOTOILUUN
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”Moniulotteista muotoilua”
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Kansainvälisesti kiinnostava
Pietarin Helsinki-keskuksessa järjestettiin toukokuussa
St. Petersburg Design Week -tapahtuman aikana muotoiluseminaari,
jossa esiteltiin suomalaisen muotoilun tulevaisuutta ja Lahtea muotoilukaupunkina. Yhteistyössä Suomen Saksan instituutin kanssa
Lahti osallistui kesäkuussa DMY International Design Festival
2012 -tapahtumaan Berliinissä, teemana Muotoilijakuvia Lahdesta.
Elokuussa Lahti esitteli puuarkkitehtuuria ja muotoilua Feeling For
Wood -seminaarissa Suomen Viron suurlähetystössä.

Lahdessa designpääkaupunkivuosi teki minuun vaikutuksen moniulotteisuudellaan. Muotohuoltamo ja erilaiset tapahtumat toivat vuoden lähelle
kaupunkilaisia. Radanvarren suunnittelukilpailussa vuosi muokkasi
kaupungin tulevaisuutta. Muotoiluinstituutin ja muun teollisen muotoilun
toimijakentän vahvistuminen näkyy alueen yritysten kehityksessä. Vuoden
aloitustapahtuman aikaan, Desinpääkaupunkiviikonloppuna, oli lähes 30
astetta pakkasta, siitä huolimatta lahtelaiset kiersivät innokkaasti tilaisuudesta toiseen, ja viiden kaupungin mahtava yhteishenki tiivistyi vuoden
kansainvälisessä aloitustapahtumassa World Design Capital -gaalassa
Sibeliustalossa.
Jyrki Myllyvirta
kaupunginjohtaja
S I VU 5 5

WDC Helsinki 2012 ohjelmaan hyväksyttyjen hankkeiden lisäksi
Lahdessa on ollut useita oheistapahtumia, joista merkittävin
oli D
 esign Lahti -näyttely Sibeliustalon Metsähallissa kesäheinäkuussa. Näyttelyssä kävi lähes 4 000 vierailijaa.

CoDesign WorkShop,
CleanDesign Center.
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Lahden Muotohuoltamo
Lahdessa designpääkaupungin kohtauspaikkana toimi Muotohuoltamo (Vesijärvenkatu 7).

Muotohuoltamossa järjestettiin kesäkuusta 2011 joulukuuhun 2012
yhteensä 31 näyttelyä. Näyttelyiden lisäksi Muotohuoltamossa
pidettiin kymmeniä kokouksia ja erilaisia tapaamisia. Yhteensä
Muotohuoltamossa vieraili 13 000 kävijää.
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Muotohuoltamo vakiintui kahden toimintavuoden aikana muotoilun
ammattilaisten kohtauspaikaksi, jossa oli mahdollisuus esitellä
työtään ja tuotteitaan sekä näyttelyissä että designmarkkinoilla.
Lahtelaisille Muotohuoltamo oli paikka, jossa pistäydyttiin
näyttelyissä, tutustuttiin muotoilun eri osa-alueisiin ja muotoilijoihin
tapaamisissa ja työpajoissa sekä osallistuttiin designpääkaupunkivuoden toimintaan.

Lahden Muotohuoltamo.

LATU teolliseen muotoiluun-näyttely, Muotohuoltamo.

C ities o f helsinki , espoo ,
v antaa , ka u niainen and lahti
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Muotoilijan aamiainen

Muotoilijan aamiainen syntyi graafinen suunnittelija Marion Robinsonin tarpeesta luoda paikka kriittiselle muotoilukeskustelulle.
Tapahtuman tavoitteena on tehdä muotoilusta läpinäkyvämpää
ja lähestyttävämpää sekä edistää poikkitieteellistä yhteistyötä.
Aamiainen koettiin tärkeänä kohtauspaikkana ja vilkas keskustelu
on tuonut lisäarvoa muotoilijoiden omaan työhön.
S I VU 5 7
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Designpääkaupunkivuoden aikana Lahden Muotohuoltamossa
järjestetty Muotoilijan aamiainen oli alan ammattilaisten seminaarimainen kohtauspaikka. Aamiaiselle kutsutut asiantuntijavieraat
puhuivat muotoilun prosesseista, muotoilijuudesta ja omista
tutkimuskohteistaan. Asiantuntijoiden eri näkökulmat ja aiheet
kutoutuvat uudella tavalla yhteen ja pöllyttävät ajatuksia työpäivän
aluksi.

Muotoilija aamiaiset järjestetään keväällä 2013 neljässä
lahtelaisessa studiossa. Muotoilijan työtilassa syntyvä kosketus
tekijään innostaa uusiin kontakteihin ja edistää alan ammattilaisten
verkostoitumista.
www.muotoilijanaamiainen.com
Muotoilu on merkittävä tekijä
kaupungin tulevaisuuden
rakentamisessa
Lahti jatkaa vahvasti muotoilukaupunkina designpääkaupunkivuoden jälkeen. Lahdessa muotoilu valittiin tulevaisuuden tekijäksi kaupungin strategiaan ennen yhteistä
designpääkaupunkihanketta. Muotoilun menetelmien
hyödyntäminen on tuottanut tuloksia alueen yrityksissä, ja
lahtelainen teollinen muotoilu ja ennen kaikkea muotoilijat
ovat olleet tapahtumavuoden aikana entistä enemmän esillä.

C ities o f helsinki , espoo ,
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Lahden Sibeliustalo.
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Perusopetuksen muotoilutyöpajat
Lahden kaupungin perusopetuksen 5. luokkalaiset tutustuivat
designpääkaupunkivuonna muotoilun menetelmiin jokaisessa
koulussa pidetyissä muotoilutyöpajoissa. Taide- ja muotoilukoulu
Taikan opettajan opastuksella ei niinkään käsitelty muotoilun klassikoita, vaan muotoiltiin itse. Koululaisten työpajoissa käytettiin hyvin
arkipäiväistä esimerkkiä, omaa pulpettia. Viidesluokkalaiset ratkaisivat tilankäyttö- ja säilytysongelmia mm. pulpettiin kiinnitettävillä
roskiksilla, vihkolaatikoilla, kirjatelineillä ja salalokeroilla. Ratkaisuja
miettiessään oppilaat miettivät muotoilun peruskysymyksiä: sopiva
koko, oikea materiaali, miellyttävä ulkonäkö ja kestävyys.

Lahen D ideoi, arvioi ja testaa
Lahden malli

Mun pulpetti,
perusopetuksen
muotoilutyöpaja,
Lotilan koulu.

”Ei ole olemassa muotoilutiedettä,
mutta muotoilua voidaan kyllä opettaa.”
Lahdessa muotoilua on osattu opettaa jo vuosikymmenten
ajan. Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilu- ja taideinstituutti on kerännyt kiitosta Suomesta ja maailmalta ja sen
oppilaat ovat voittaneet useita merkittäviä muotoilupalkintoja. Menestys on seurausta määrätietoisesta opetusta
kehittäneestä työstä. Oppiminen alkaa kyseenalaistamisesta ja se saa vauhtia innostuksesta.

Lahen D on vuoden vanha tuotekehityspaneeli, jossa
kaupunkilaiset arvioivat, ottavat kantaa ja testaavat erilaisia
muotoiluprojekteja. Lahen D on ollut aktiivisesti mukana kaupungin
keskustan kehittämisessä, erityisesti Meidän Aleksi -hankkeessa.
Panelistit ovat ideoineet, millaisia palveluita ja tapahtumia torin ja
Aleksin alueella voisi olla. Lahen D tuotekehityspaneeli on ollut
mukana Urbaani Ratas -hankkeen designpyöräkatosten sekä
Jalkarannan ja Liipolan uusien monitoimitalojen suunnittelussa.
Lahen D on jo osallistunut myös useampaan yritysten tuotekehitysprojektiin. Yksi mielenkiintoisimmista oli CleanDesign Centerin
järjestämä konseptointityöpaja, jossa suunniteltiin kalusteita ja
sisustusratkaisuja ikääntyneille ihmisille. Lahen D tuotekehityspaneeliin on ilmoittautunut lähes 400 henkilöä.
www.lahend.fi

C ities o f helsinki , espoo ,
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Designpääkaupunkivuoden jälkeen muotoilutyöpajat ovat osa
perusopetusta. Viidesluokkalaisten muotoilutyöpajoissa kokeilee
muotoilun menetelmiä vuosittain yli tuhat lahtelaista lasta.

Feeling For Wood – kansainvälinen
puuarkkitehtuuri- ja muotoilutapahtuma

Feeling for Wood -tapahtuma kokosi Lahteen Spirit of Nature puuarkkitehtuuripalkinnon saaneita kansainvälisesti tunnettuja
arkkitehteja sekä suomalaisen muotoilun kärkeä. Ohjelmakokonaisuus nosti esille arkkitehtien ja muotoilijoiden yhteisiä lähtökohtia
työssään. Tapahtuma tarjosi mielenkiintoisen keskustelufoorumin
arkkitehtuurin ja designin ammattilaisille sekä alaa opiskeleville.
Ohjelmassa oli Feeling for Wood -seminaarin lisäksi Nordic Architecture & Design Workshop, järjestäjänä SAFA ja Wooden Furniture
for Wooden Houses – Codesign and rapid prototyping workshop,
josta vastasi Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy.
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Lahden kaupungin tavoitteena oli rakentaa kansainvälisesti
kiinnostava puuarkkitehtuurin ja muotoilun foorumi ja tarjota
uusi näkökulma vakiintuneille tapahtumille. Spirit of Nature
-puuarkkitehtuuripalkinto ja Asko Avonius -muotoilupalkinto jaettiin
tapahtumaviikolla järjestetyssä Sibeliusfestivaalin konserteissa.
Feeling for Wood -designtapahtuma esitteli korkeatasoista kansainvälistä puuarkkitehtuuria ja puuta hyödyntävää muotoilua. Ohjelma
rohkaisi arkkitehteja ja muotoilijoita entistä tiiviimpään yhteistyön
jo suunnittelun alkuvaiheessa.

Puuarkkitehtuuri- ja muotoilutapahtumaan osallistui yhteensä yli
400 henkilöä. Osallistujina oli arkkitehteja, muotoilijoita, toimittajia
ja opiskelijoita Suomen lisäksi Ruotsista, Venäjältä, Baltian maista,
Itävallasta, Japanista ja Intiasta.

Muotoilua tarkoitukseen
Kun tuote on kätevä käyttää, niin se on hyvin muotoiltu. Tavaroiden, koneiden ja laitteiden esteettisesti ilahduttavat piirteet kertovat muotoilijan työstä.
Teollisen muotoilijan käden jälki ulottuu pintaa syvemmälle, hän miettii
myös laitteen käytettävyyttä, huollettavuutta ja kierrätettävyyttä. Yrityksen
tuotteiden on vastattava käyttäjän odotuksiin ja ylitettävä ne.

C ities o f helsinki , espoo ,
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Muotoilijat Aamu Song ja
Johan Olin, Feeling for Wood
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Muotoilijakuvia
MUOTOILIJAN ROOLI
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Ari Känkänen, yliopettaja, Muotoiluinstituutti

Lahtelainen valokuvanäyttely Muotoilijakuvia esitteli designpääkaupungin todelliset tekijät. Valokuvaaja Markus Henttosen 25
muotoilijakuvaa näyttivät omaperäisellä tavalla, millaisia ihmisiä on
lahtelaisen desingin takana. Kuvissa kukin muotoilija esiintyi yhdessä muotoilemansa esineen tai työkalun kanssa. Voimakkaissa
henkilökuvissa tekijät tulivat lähelle katsojaa.
Muotoilijakuvia -näyttely oli esillä kesällä 2011 Lahden Sibeliustalossa ja Espoon kulttuurikeskuksessa. Pietarin Suomen instituutissa
näyttely kuului Helsinki-päivät Pietarissa ohjelmaan syksyllä 2011.
Näyttely siirtyi keväällä 2012 Berliiniin Suomen Saksan instituuttiin.
Muotoilijakuvien lisäksi esillä oli vitriininäyttely muotoilija Tapio
Anttilan ja korutaiteilija Helena Lehtisen tuotannosta.
Designpääkaupunkivuoden päätteeksi Lahden kaupunki julkaisi
Muotoilijakuvia -kirjan. Valokuvaaja Markus Henttosen muotoilijakuvia täydentävät työhuonekuvat. Toimittaja Ina Ruokolaisen
kirjaan haastattelemat muotoilun ammattilaiset kertovat elävästi
suhteestaan työhönsä, ja toimittaja Pekka Laakson artikkelit luovat
katsauksen Lahteen muotoilukaupunkina.

Vaatesuunnittelija Marjut Uotila.

C ities o f helsinki , espoo ,
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”Muotoilu ja muotoilijan rooli on muuttunut.
Nykyisin muotoilun keinoja hyödynnetään entistä
laajemmin ihmisten arjessa. Oma arkeni on hyvin
luova ja joudun jatkuvasti tekemään erilaisia
ratkaisuja. Muotoilijan koulutus ja kokemus on
ollut tässä ratkaisevaa. Tällä hetkellä on palkitsevinta, kun näkee miten toiset ihmiset oivaltavat
asioita ja kehittyvät omassa työssään.”
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Kasvamaakaupunkipuutarha,
Future Lab WDC-hanke

Designpääkaupunkihankkeen
organisaatio ja rahoitus

Viestintä ja markkinointi
Teollinen muotoilu, muotoilukoulutus ja lahtelaiset muotoilun
ammattilaiset ovat olleet näkyvästi esillä designpääkaupunkivuoden viestinnässä ja -markkinoinnissa. Designpääkaupunkivuosi on
herättänyt laajaa kansainvälistä kiinnostusta ja mediaseurannan
mukaan Lahti on saanut positiivista huomiota muotoilukaupunkina.
Erityisesti Muotohuoltamon toiminta sai näkyvyyttä paikallisessa
mediassa. Kansainvälisesti kiinnostavin tapahtuma oli Feeling
for Wood -puuarkkitehtuuri- ja muotoilukonferenssi syyskuun
alussa. Designpääkaupunkivuoden tapahtumista tehtiin vuoden
aikana yhteensä 27 tiedotetta ja järjestettiin Muotohuoltamon
näyttelyinfojen lisäksi neljä tiedotustilaisuutta: Julkiset Vesipisteet,
Lahti Design -näyttely, Feeling for Wood -info ja Muotoilijakuvia
-kirjan julkistaminen.

Kansainvälisen designsäätiön hallituksen jäsenenä on toiminut muotoilun
kehitysjohtaja Riikka Salokannel Lahdesta. World Design Capital Helsinki
2012 valtuuskunnan jäseninä ovat olleet: Lahden kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Kari Salmi, kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Hannu
Himanen, kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Kirsti Vaara ja Lahden
ammattikorkeakoulun rehtori Risto Ilomäki, Muotoiluinstituutin yliopettaja
Ari Känkänen sekä Kemppi Oy:n toimitusjohtaja Anssi Rantasalo.
WDC2012 Lahti -hankkeen koordinoinnista on vastannut yhteyspäällikkö
Heini Moisio Lahden kaupungin konsernipalveluista. Vuoden 2012 loppuun
saakka hankkeessa on työskennellyt osa-aikaisena projektipäällikkönä Päivi
Ronkainen-Forsius, hänen vastuullaan oli Muotohuoltamon toiminta.
Designpääkaupunkivuoden kustannukset Lahden kaupungille vuonna 2012
olivat yhteensä 578 500 euroa. Päijät-Hämeen maakuntaliitto on myöntänyt Lahden muotoilupääkaupunkivuoden EAKR -hankkeelle rahoitusta
vuosille 2010—2013 yhteensä 243 000 euroa, hankkeen kokonaiskustannukset ovat 493 000 euroa.
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Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirran johdolla on vuoden 2010 alusta alkaen
toiminut WDC 2012 Lahden ohjausryhmä. Ohjausryhmän jäsenet: toimialajohtaja Maritta, Vuorinen, kehitysjohtaja José Valanta, museonjohtaja
Timo Simanainen, strategiapäällikkö Santtu von Bruun, johtaja Essi
Alaluukas, johtaja Pekka Timonen, professori Yrjö Sotamaa, professori
Eero Miettinen, asiamies Jorma Lehtonen, toimitusjohtaja Vesa Luhtanen,
toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, rehtori Risto Ilomäki, yliopettaja Ari
Känkänen, muotoilun kehitysjohtaja Riikka Salokannel, muotoilija Tapio
Anttila, päätoimittaja Heikki Hakala. Ohjausryhmän sihteerinä toimii
yhteyspäällikkö Heini Moisio.
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