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Muotoillut ratkaisut 2012 -ohjelman hankkeet 

Tässä esiteltäviin muotoiluhankkeisiin etsitään muotoilijoita ja muotoilutiimejä syys-
lokakuussa. Yksityiskohtaiset tarjouspyynnöt julkaistaan syyskuun aikana julkisten hankinto-
jen ilmoituskanava HILMAssa (www.hankintailmoitukset.fi). 

Poliisiauto työympäristönä 

Hankkeen omistaja: Poliisihallitus 
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, asiakkaan haastattelu ja sormenjälkien otto. 

Muotoiluhankkeen tarkoituksena on kehittää partioauton sisätiloihin toimivat sisustus- ja 
varusteluratkaisut. Suunnittelutyössä selvitetään partioauton käyttäjien tarpeet ja kehitetään 
myös brändiä ja asiakaskokemusta. Tavoitteena on ergonominen ja miellyttävä työympäristö, 
joka tuo palvelut lähelle asiakasta. 

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

Loft Helsinki 

Hankkeen omistaja: Helsingin kaupunki, elinkeinopalvelut 
Muotoilurahoitus: 40 000 euroa 

Helsingin kaupungilla on kasvava tarve helposti saavutettaville kokoontumis-, toimisto-, 
ryhmätyö- ja neuvottelutiloille. Samaan aikaan osa kaupungin omistamista kiinteistöistä on 
ajoittain vajaakäytöllä. 

Tässä hankkeessa lähdetään kehittämään liikkuvaa pop up -työtilaa kaupungin hukkatiloihin. 
Tavoitteena on luoda mahdollisimman joustava ja muunneltava työtilakonsepti, joka voidaan 
myös helposti pystyttää ja purkaa. Ensimmäinen pilotti kehitetään aloittaville yrittäjille, mut-
ta jatkossa konsepti voidaan ottaa käyttöön myös muita kohderyhmiä ajatellen. Hankkeessa 
pohditaan myös kaupungin brändiä sekä konseptin toiminnallista sisältöä: miten synnyttää 
luovia kohtaamisia, uusia ideoita ja verkostoja. 
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Helsingin kaupungin elinkeinopalveluosaston tehtävänä on luoda alueen yrityksille hyvät 
toimintaedellytykset. Toiminnan tavoitteena on mm. yrittäjyyden edistäminen sekä seudun 
kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden kehittäminen. 

Kouluruokailu rokkaamaan 

Hankkeen omistaja: Vantaan Tilapalvelut Oy ja Vantaan kaupunki 
Muotoilurahoitus: 40 000 euroa 

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

Muotoiluhankkeessa kehitetään kouluruokailua ja siihen liittyvää ympäristöä kokonaisuute-
na: reseptiikkaa, ruokailukokemusta ja kouluruokailuun liittyviä asenteita. Tavoitteena on 
oppilaita osallistaen löytää keinoja kannustaa terveellisiin valintoihin, lisätä ruoan arvostusta 
ja kytkeä kouluruokailu myös opetukseen. Samalla pyritään vähentämään ruokailussa synty-
vän biojätteen määrää. Hankkeen pilottikouluna toimii Martinlaakson koulu Vantaalla. 

Vantaan Tilapalvelut Oy on Vantaan kaupungin omistama yhtiö, joka tuottaa kaupungille 
ateria-, siivous-, kiinteistö- ja vahtimestaripalveluita. 

Kadotetut paikat 

Hankkeen omistaja: Satakunnan ammattikorkeakoulu 
Muotoilurahoitus: 25 000 euroa 

Vanha Rauma, Porin lyhytaaltoasema ja Kankaanpään taidekehä komeilevat Satakuntaa esit-
televässä matkailumarkkinoinnissa, mutta monilta maakunnan asukkailta nämä paikat ovat 
kadoksissa. Kulttuurisesti ja historiallisesti arvokkaiden kohteiden elinvoimaisuus nyt ja tu-
levaisuudessa edellyttää kuitenkin myös paikallisten arvostusta. 

Hankkeessa valitaan kehitettävät kohteet ja etsitään muotoilun avulla näille ”kadotetuille 
paikoille” uudenlaista identiteettiä ja käyttötapoja, joiden myötä niistä tulee näkyvämpiä ja 
lähestyttävämpiä erityisesti nuorille.  

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) on 6300 opiskelijan ja yli 400 asiantuntijan 
monialainen korkeakoulu, joka tarjoaa koulutusta Porissa, Raumalla, Huittisissa ja Kan-
kaanpäässä.  

Hyvän mielen pihapolku 

Hankkeen omistaja: Me Itse Ry Riihimäki, Riihimäen Kehitysvammatuki Ry 
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.  

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 
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asukkaat voivat käyttää ympäri vuoden, yksin tai yhdessä. Piha-alueen ratkaisut ideoidaan 
yhdessä asukkaiden kanssa, heidän tarpeistaan ja toiveistaan lähtien. 

Riihimäen Kehitysvammatuki Ry on yksi palvelutalo Inkilänhovia ylläpitävistä yhdistyk-
sistä. Me Itse Ry Riihimäki on kehitysvammaisten oman valtakunnallisen järjestön paikal-
lisyhdistys. 

 

 


