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Tietoa Muotoillut ratkaisut 2012 -ohjelmasta 

Muotoillut ratkaisut 2012 -ohjelmassa etsitään muotoilun keinoin uusia ratkaisuja ja toimin-
tamalleja, jotka helpottavat ja rikastuttavat ihmisten jokapäiväistä elämää. Ohjelmassa on 
mukana viisi eri muotoiluhanketta, joiden kautta muotoilulle etsitään uusia hyödyntämisalu-
eita erityisesti yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa.  

Muotoillut ratkaisut -ohjelman rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto, ja se toteutetaan yhteis-
työnä designpääkaupunkivuoden kanssa. Ohjelman tavoitteena on paitsi kehittää monistet-
tavia ratkaisuja arkipäivän ongelmiin, myös testata muotoilun mahdollisuuksia uusissa ym-
päristöissä sekä rohkaista julkisen ja kolmannen sektorin toimijoita käyttämään muotoilua 
entistä laajemmin. 

Hankkeiden valinta 

Muotoillut ratkaisut -ohjelmaan sopivia julkisen ja kolmannen sektorin muotoiluhankkeita 
etsittiin avoimen haun kautta kesällä 2012. Hankkeiden tuli liittyä johonkin seuraavista tee-
moista: 

- Työnteon tiloja kaupunkiin  
- Julkisten palvelujen uudistaminen 
- Nuoret ja kulttuuriperintö  
- Työhyvinvointia korkeakouluihin 
- Elämänlaatua palveluasumiseen 

 

Määräaikaan mennessä saatiin yhteensä 53 hakemusta, ja niiden perusteella ohjelmaan valit-
tiin seuraavat hankkeet ja toimijat: 

- Poliisiauto työympäristönä – “maijan” muotoilu toimivaksi työ- ja asiakaspalve-
lutilaksi (Poliisihallitus) 

- Loft Helsinki – pop up -työskentelytiloja yrittäjille kaupungin tyhjiin tiloihin (Hel-
singin kaupunki, elinkeinopalvelu) 

- Kouluruokailu rokkaamaan – ruokailun kehittäminen oppilaita osallistaen (Van-
taan Tilapalvelut Oy ja Vantaan kaupunki) 

- Kadotetut paikat – paikalliset kulttuurikohteet näkyviksi nuorille (Satakunnan 
ammattikorkeakoulu) 

- Hyvän mielen pihapolku – voimauttava piha palvelutaloon asukkaita osallistaen 
(Me Itse Ry Riihimäki ja Riihimäen Kehitysvammatuki Ry) 
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Mukaan valitut hankkeet saavat avukseen muotoilijan, joka vastaa suunnittelutyöstä ja rat-
koo haasteita käyttäjiä osallistaen. Muotoilutyön arvo on projektista riippuen 20 000–
45 000 euroa. Tämän lisäksi hakija saa tuekseen designvuoden hankepäällikön työpanoksen 
sekä ohjelman viestintä- ja juristipalvelut. 

Hankkeiden lopputuloksena syntyy monenlaista muotoilua: tuotteita, palveluja, prosesseja, 
konsepteja, tiloja tai toimintamalleja. Ratkaisujen käytännön toteutuksesta ja jatkokehitte-
lystä vastaavat hankkeiden omistajat. 

Muotoilijoiden kilpailutus ja valinta 

Arvoltaan kansallisen kynnysarvon (30 000 e) ylittävät kolme hanketta kilpailutettiin julki-
sena hankintana. Kahteen pienempään hankkeeseen valittiin nuoria muotoilijoita ilmoittau-
tumismenettelyn ja markkinointitilaisuuksien avulla.  

Kaikkiin hankkeisiin etsittiin monialaisia muotoilutiimejä, ja muotoilijat valittiin yhdessä 
asiakkaiden kanssa.  

Kilpailutuksesta ja muotoilupalvelujen hankinnasta vastaa Kansainvälinen designsäätiö. 

Aikataulu ja viestintä 

Kevät 2012 – Ohjelman teemojen määrittely 
Kesä 2012 – Hankkeiden haku ohjelmaan 
Elokuu 2012 –Hankkeiden valinta 
Syys-lokakuu 2012 – Muotoilijoiden kilpailutus 
Marraskuu 2012 – Muotoilijoiden valinta ja hankkeiden käynnistys 
Maaliskuu 2013 – Muotoiluhankkeiden tulokset valmistuvat ja ohjelma päättyy 

Kokonaisuudessaan ohjelma kestää 11 kuukautta, josta muotoiluhankkeiden osuus on 4–5 
kuukautta. Hankkeiden tuloksista ja oppikokemuksista viestitään koko hankeen ajan ohjel-
man verkkosivuilla.  

Muotoiluhankkeiden tulosten valmistuttua asiakkailta kerätään palautetta hankkeiden onnis-
tumisesta. Ohjelma päättyy virallisesti 15.3.2013. 
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Ohjelmaan osallistuvat hankkeet ja muotoilijat 

”Poliisiauto työympäristönä” – poliisiauton sisätilojen muotoilu 

Hankkeen omistaja: Poliisihallitus 
Muotoilu: NR Design Oy kumppaneineen 
Muotoilurahoitus: 45 000 euroa 

Poliisin pakettiautorunkoinen partioauto on paitsi liikkuva työtila, myös asiakaspalvelupiste. 
Maijan on taivuttava moneen: autossa pitää onnistua yhtä lailla tietojärjestelmien käyttö, va-
rusteiden säilytys, asiakkaiden haastattelu kuin sormenjälkien ottokin. 

Muotoiluhankkeen tarkoituksena on kehittää partioauton sisätiloihin toimivat ja ergonomi-
set sisustus- ja varusteluratkaisut. Suunnittelutyössä selvitetään partioauton käyttäjien tar-
peet ja kehitetään myös asiakaskokemusta ja palvelukonseptia. Tavoitteena on elämykselli-
nen työympäristö, joka tuo palvelut lähelle kansalaista. 

Syksyn aikana selvitetään auton toiminnalliset ja asiakaspalveluun liittyvät tarpeet työpajo-
jen, haastattelujen ja maijassa tapahtuvan havainnoinnin avulla. Ideoiden pohjalta muotoil-
laan keväällä auton sisätilakonsepti ja visuaalinen ilme sekä rakennetaan hahmomalli, jota 
poliisin henkilökunta pääsee testaamaan. Muotoiluhankkeessa osallistetaan poliisin eri yksi-
köitä, poliisikoulun oppilaita ja poliisin asiakkaita.  

NR Design on vuonna 2011 perustettu muotoilutoimisto, jonka erikoisalaa ovat teollinen 
muotoilu sekä vene- ja ajoneuvosuunnittelu. Helsingissä ja Turussa toimivan NR Designin 
johdossa toimii muotoilija Nikolai Ruola, ja yhteistyöverkostonsa kautta toimisto pystyy tar-
joamaan asiakkailleen monipuolista muotoiluosaamista. Yhtiö on suunnitellut esimerkiksi 
Konekeskon Yamarin- ja Suvi-tuotemerkeille veneitä ja niihin liittyviä komponentteja. NR 
Designin verkostokumppaneina hankkeessa ovat mukana Desigence Oy ja Link Design Oy. 

Poliisihallitus on keskushallintoviranomainen, joka suunnittelee, kehittää, johtaa ja valvoo 
poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja. 

Yhteystiedot 
Poliisihallitus, ylitarkastaja Risto Laine, p. 050 456 0841, risto.laine@poliisi.fi 
NR Design Oy, Nikolai Ruola, p. 040 5622202, nikolai.ruola@ruola.com 
Desigence Oy, Kaarle Mänty, p. 0400 965 985, kaarle.manty@desigence.com 

”Loft Helsinki” – yhteisöllisen työtilan muotoilu 

Hankkeen omistaja: Helsingin kaupunki, elinkeinopalvelu 
Muotoilu: Diagonal Mental Structure Oy 
Muotoilurahoitus: 40 000 euroa 

Helsingin kaupungilla on kasvava tarve helposti saavutettaville toimisto-, ryhmätyö- ja neu-
vottelutiloille. Samaan aikaan osa kaupungin omistamista tiloista on ajoittain tyhjillään. 

Tässä hankkeessa lähdetään kehittämään liikkuvaa pop up -työtilaa kaupungin tyhjiin tiloi-
hin. Tavoitteena on luoda joustava ja muunneltava tilakonsepti, joka voidaan myös helposti 
pystyttää ja purkaa. Pilotti kehitetään yhdessä elinkeinopalvelun ja aloittavien yrittäjien 
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kanssa, mutta jatkossa konsepti voidaan ottaa käyttöön myös muissa kaupungin yksiköissä. 
Hankkeessa pohditaan myös kaupungin brändiä, palvelujen laatua sekä konseptin toiminnal-
lista sisältöä: miten synnyttää luovia kohtaamisia, uusia ideoita ja verkostoja? 

Muotoilijat havainnoivat ja haastattelevat yrittäjiä, ja asiantuntijapaneelissa keskustellaan 
yhteisöllisistä tiloista ja tietotyön muutoksesta. Kevään työpajoissa ideoidaan tilaratkaisua, 
palvelukonseptia, rooleja ja tilan visuaalista ilmettä. Hanke tuottaa myös mittariston ja mal-
lin konseptin monistamiseksi. Yhteiskehittelyyn kutsutaan yrittäjiä ja kaupungin väkeä. Ke-
hittämisessä hyödynnetään monipuolisesti erilaisia palvelumuotoilun menetelmiä. 

Diagonal on monialainen helsinkiläinen muotoilutoimisto, jonka ydinosaamista ovat asia-
kasymmärryksen luominen, käyttäjiä osallistava suunnittelu sekä ihmisten välistä vuorovai-
kutusta parantava, elämyksellinen tilasuunnittelu. Diagonal kehittää palvelumuotoilun kei-
noin asiakkailleen palveluita ja palveluympäristöjä sekä asiakaskokemusta tukevia tiloja ja 
kalusteita. Toimisto on ollut kuluneen vuoden aikana toteuttamassa mm. Helsingin Energi-
an, DNA:n, ABB:n,  Aitokaupan ja Helsingin yliopiston kirjaston muotoiluhankkeita.  

Helsingin kaupungin elinkeinopalveluosaston tehtävänä on luoda alueen yrityksille hyvät 
toimintaedellytykset. Toiminnan tavoitteena on mm. yrittäjyyden edistäminen sekä seudun 
kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden kehittäminen. 

Yhteystiedot 
Helsingin kaupunki, elinkeinopalvelu, yritysasiamies Taina Seitsara, p. 040 334 7048, 
taina.seitsara@hel.fi 
Diagonal, Kirsikka Vaajakallio, p. 050 5853289, kirsikka@diagonal.fi 

”Kouluruokailu rokkaamaan” – kouluruokailun muotoilu 

Hankkeen omistaja: Vantaan Tilapalvelut Oy ja Vantaan kaupunki 
Muotoilu: Design Studio Muotohiomo Oy 
Muotoilurahoitus: 40 000 euroa 

Ilmainen kouluruoka on perinteikäs suomalainen ylpeydenaihe, jonka maine on kuitenkin 
oppilaiden keskuudessa kehno. Ruoasta puhutaan yhä enemmän, ja ruokailu on useimmille 
muutakin kuin ”tankkaamista” – miksi näin ei olisi myös koulussa?  

Muotoiluhankkeessa kehitetään kouluruokailua ja koko siihen liittyvää ympäristöä: ruokalis-
toja, sisustusta, viestintää ja asenteita. Tavoitteena on lisätä ruoan arvostusta ja kouluruokai-
lun houkuttelevuutta sekä vähentää syntyvän biojätteen määrää.  Ratkaisut kehitetään oppi-
laita, henkilöstöä ja vanhempia osallistaen, ja ruokailu kytketään myös opetukseen. Hank-
keen pilottikouluna toimii Martinlaakson koulu Vantaalla. 

Muotoilijat järjestävät Martinlaakson koululla muotoiluviikon, jonka aikana kouluruokailua 
kehitetään yhdessä oppilaiden ja henkilökunnan kanssa piirtämällä, pienoismalleilla, sarja-
kuvin ja roolipelein. Muotoilijat uudistavat myös kouluruokailun nettisivut ja graafisen oh-
jeistuksen. Hanke tuottaa Vantaan kaupungille lisäksi ohjeen, jonka avulla saatuja oppeja 
voidaan soveltaa muissakin kouluissa. 

Muotohiomo on vuonna 1992 perustettu helsinkiläinen suunnittelutoimisto, jonka toimin-
nassa palveluiden muotoilu, tuotteiden suunnittelu ja tilojen sisustaminen yhdistyy myös 
graafisen ja visuaalisen ilmeen toteuttamiseen. Erityistä osaamista Muotohiomolla on suun-
nittelu- ja käyttäjäympäristöihin jalkautumisesta ja suunnittelun eri intressiryhmien konk-
reettisesta huomioinnista. Muotohiomon aiempia, palkittuja projekteja ovat esimerkiksi 
Shanghain maailmannäyttelyyn tehty suunnittelutyö ja Fingridille muotoiltu peltopylväsrat-
kaisu. 
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Vantaan Tilapalvelut Oy on Vantaan kaupungin omistama yhtiö, joka tuottaa kaupungille 
ateria-, siivous-, kiinteistö- ja vahtimestaripalveluita. 

Yhteystiedot 
Vantaan Tilapalvelut Oy, markkinointi- ja viestintäpäällikkö Marjaana Ponkala, p. 043 824 
8019, marjaana.ponkala@vantaa.fi 
Muotohiomo, Pekka Toivanen, p. 040 5291 646, pekka@muotohiomo.com 

”Kadotetut paikat” 

Hankkeen omistaja: Satakunnan ammattikorkeakoulu 
Muotoilu: Päivi Raivio 
Muotoilurahoitus: 25 000 euroa 

Vanha Rauma, Porin lyhytaaltoasema ja Kankaanpään taidekehä komeilevat Satakuntaa esit-
televässä matkailumainonnassa, mutta monilta maakunnan asukkailta nämä paikat ovat ka-
doksissa. Kulttuurisesti ja historiallisesti arvokkaiden kohteiden elinvoimaisuus nyt ja tule-
vaisuudessa edellyttää kuitenkin myös paikallisten arvostusta. 

Hankkeessa etsitään muotoilun avulla ”kadotetuille paikoille” uudenlaista identiteettiä ja 
käyttötapoja, joiden myötä niistä tulee näkyviä ja lähestyttäviä erityisesti nuorille. Kohteita 
tutkitaan paikkakartoituksen ja työpajojen avulla, ideakarttojen, pienoismallien, yhteisötai-
teen ja rakentamisen keinoin. Työpajoihin kutsutaan paikallisia nuoria, ja ne toteutetaan yh-
teistyössä Ohjauskulma-hankkeen taiteilijoiden kanssa.  Muotoilun keinoin luodaan toimin-
tamalli unohdettujen kulttuurikohteiden elävöittämiseen. Hankkeen tavoitteena on paitsi 
juhlia kehitettäviä kohteita, myös siirtää muotoilun oppeja paikallisille toimijoille ja tukea 
siten muotoiluosaamisen kasvua Satakunnassa. 

Päivi Raivio on helsinkiläinen muotoilija, jolla on monipuolista kokemusta palvelumuotoilus-
ta, osallistavasta suunnittelusta ja julkisen tilan taiteesta. Hänen intohimonaan on olla luo-
massa julkiseen tilaan osallistavan muotoilun keinoin kiinnostavia paikkoja ja teoksia, joiden 
vetovoima on aitoa ja kestävää. Raivion viimeisimpiä muotoiluprojekteja ovat esimerkiksi 
Helsingin Sosiaaliviraston Ulkoleikki Stadissa -hanke, Helsingin Energian kaupunkikuvaa 
kehittävät hankkeet ja Kääntöpöytä-kaupunkipuutarha. 

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) on 6300 opiskelijan ja yli 400 asiantuntijan mo-
nialainen korkeakoulu, joka tarjoaa koulutusta Porissa, Raumalla, Huittisissa ja Kankaan-
päässä.  

Yhteystiedot 
SAMK, T&K-lehtori Tomi Kuusimäki, p. 044 710 6113, tomi.kuusimaki@samk.fi  
Muotoilija Päivi Raivio, p. 050 466 8312, paivi.raivio@gmail.com 

”Hyvän mielen pihapolku” 

Hankkeen omistaja: Me Itse Ry Riihimäki, Riihimäen Kehitysvammatuki Ry 
Muotoilu: iam design Oy 
Muotoilurahoitus: 20 000 euroa 

Ulkoilu ja liikunta parantavat palveluasumisen asiakkaiden toimintakykyä ja terveyttä. Piha-
alueilla on suuri merkitys asukkaiden hyvinvoinnille, mutta usein tämä tärkeä osa palvelu-
asumisympäristöä jää suunnittelematta.  
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Inkilänhovi on riihimäkeläinen palvelutalo, jonka asiakkaita ovat vanhukset, vammaiset, ve-
teraanit ja palvelutaloa ylläpitävät yhdistykset. Muotoiluhankkeessa tavoitteena on luoda 
palvelutalon omasta pihasta elämyksellinen, toiminnallinen ja turvallinen ulkoilualue, jota 
asukkaat voivat käyttää ympäri vuoden, yksin tai yhdessä. Piha-alueen ratkaisut ideoidaan 
yhdessä asukkaiden kanssa, heidän tarpeistaan ja toiveistaan lähtien. 

Unelmien pihaa lähdetään suunnittelemaan luotaintutkimuksen ja työpajojen avulla, ja toi-
veita kerätään myös palvelutaloon rakennettavan ideaseinän kautta. Kehittämiseen kutsu-
taan mukaan asukkaita, henkilökuntaa, perheenjäseniä ja sidosryhmiä. Muotoiluhanke syn-
nyttää palvelutalon pihakonseptin, joka on tarkoitus toteuttaa vuonna 2013. 

iam design Oy on lahtelainen muotoilutoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen konseptointia sekä 
tuote- ja tilasuunnittelua palvelumuotoilun keinoin. Iam designin tarjontaan kuuluu myös 
pakkaus- ja graafinen suunnittelu. Vahvaan yhteistyö- ja alihankintaverkostoon perustuvaa 
toimintaa vetää muotoilija Isko Lappalainen. 

Riihimäen Kehitysvammatuki Ry on yksi palvelutalo Inkilänhovia ylläpitävistä yhdistyksistä. 
Me Itse Ry Riihimäki on kehitysvammaisten oman valtakunnallisen järjestön paikallisyhdis-
tys. 

Yhteystiedot 
Riihimäen Kehitysvammatuki ry, puheenjohtaja Sirkka Tuominen,  p. 040 836 3065, 
sirkka.tuominen@kolumbus.fi 
iam design Oy, Isko Lappalainen, p. 044 0172 781, isko@iamdesign.fi  
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Lisätietoja 

Muotoillut ratkaisut 2012 -ohjelma, hankepäällikkö Päivi Hietanen, p. 040 738 6438, 
paivi.hietanen@wdchelsinki2012.fi 

Suomen Kulttuurirahasto, ohjelmavastaava, museonjohtaja Ira Westergård, p. 040 834 
8898, ira.westergard@skr.fi 

Muotoillut ratkaisut 2012 -ohjelman verkkosivut ja blogi: www.muotoillutratkaisut.fi  

Suomen Kulttuurirahaston hankesivu: www.skr.fi/muotoillutratkaisut 
 
Designpääkaupunkivuoden verkkosivut: www.wdchelsinki2012.fi 
 


