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Design Forum Finland Awards
Design Forum Finland Awards kokoaa yhteen Design Forum Finlandin jakamat
muotoilupalkinnot: Fennia Prizen, Kaj Franck -muotoilupalkinnon, Vuoden nuori
muotoilija -palkinnon ja Estlander-palkinnon.
Palkinnoilla halutaan vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja tuoda esille Suomen parasta muotoiluosaamista. Se on osaamista, joka lähtee käyttäjän tuntemuksesta
ja saa muotonsa toimivuudesta, materiaalin tuntemuksesta ja korkeasta ammattitaidosta.
Palkituiksi voivat tulla muotoilua käyttävät yritykset, kokeneet muotoilijat ja nuoret muotoilijalupaukset sekä yhteiskunnallisesti muotoilun hyväksi ansiokasta
työtä tekevät tahot.

Design Forum Finland Awards brings together Design Forum Finland’s design
prizes: Fennia Prize, Kaj Franck Design Prize, Young Designer of the Year prize
and Estlander Prize.
The awards are intended for reinforcing the competitiveness of companies and
showcasing the best Finnish design competence. This competence stems from
knowing the user, and it is built on the basis of functionality, knowledge of the
material and high-class professional competence.
The prizes can be awarded to businesses utilising design, experienced designers
and promising young designers, as well as parties doing commendable work for
design in society.
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Petteri Kolinen

Petteri Kolinen

toimitusjohtaja, Design Forum Finland

CEO, Design Forum Finland

Tervetuloa ensimmäiseen
DFF Awards -tapahtumaan!
Muotoilu on käsitteenä laajentunut ja
kasvanut hurjaa vauhtia viime vuosina.
Muutama vuosi sitten vuositeemamme
oli Uusi muotoilu. Pyrimme erityisesti
sinä vuonna tapahtumien, valmennuksien, kilpailujen ja julkaisujen avulla hahmottamaan, määrittelemään ja
herättämään keskustelua muotoilun
muuttumisesta.
Samaan aikaan arvot ja merkityksellisyys ohjaavat yhä vahvemmin ihmisten käyttäytymistä, valintoja ja elämää.
Halusimme uudistaa Design Forum
Finlandin palkinnot ja kilpailut vastaamaan paremmin tämän päivän teemoja
ja arvoja.
Suomen Taideteollisuusyhdistys ry
täyttää tänä vuonna 145 vuotta. Myös
meidän muotoilutunnustuksillamme on
kohtuullisen pitkä historia. Ne ovat löytäneet hyvin paikkansa suomalaisessa
muotoilukentässä, ja sekä palkitut, suuri yleisö että muotoiluyhteisö arvosta-
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vat Design Forum Finlandin palkintoja ja
kilpailuja. Kuitenkin sekä Suomessa että
ulkomailla tarjontaa riittää. Viime vuosina määrä on vielä vain kasvanut uusien
palkintokonseptien noustessa tuomaan
esille muotoilun uusia alueita ja tekijöitä.
Digitaalisuus on tehnyt kansainvälisiin
kilpailuihin osallistumisen ja niiden löytämisen, markkinoinnin ja seuraamisen
aikaisempaa helpommaksi. Kilpailu on
kiristynyt.
Design Forum Finland Awards -konsepti nojautuu tukevasti arvoihimme ja strategiaamme. Pyrimme kilpailuohjelmilla,
jurytyksellä ja viestinnällä tuomaan esille
muotoilun muuttumista, laajentumista ja
uuden arvon merkitystä ihmisille ja ympäristöllemme. Tavoitteenamme on parantaa Suomen kansainvälistä kilpailukykyä
tuomalla esille strategisen muotoilun
käyttöä ja menestystarinoita.
Näistä lähtökohdista syntyi Design
Forum Finland Awards.

DFF Awards

Welcome to the first
DFF Awards!
As a concept, design has expanded
and grown exponentially in recent years.
A few years ago, our theme for the year
was New Design. That year, we wanted
to interpret, define and spark a conversation about the changing face of design through events, training sessions,
design competitions and publications.
At the same time, people look to values
and significance even more than before
as guiding principles for their behaviour,
choices and life. We wanted to renew
the Design Forum Finland awards and
competitions to better reflect current
themes and values.
The Finnish Society of Crafts and
Design is turning 145 this year. Our design awards also have a relatively long
history. They are well-established in
the field of Finnish design and both the
recipients of the awards and the general
public as well as the design community
value the Design Forum Finland awards

and competitions. However, there are
plenty of awards both in Finland and
abroad. In recent years, the number
of different awards has increased as
new award concepts have highlighted
new areas and makers of design. The
digital era has made finding, marketing
and monitoring new competitions and
participating in them easier than ever
before. The competition is fierce.
The Design Forum Finland Awards
concept is firmly based on our values
and strategy. With our competition programmes, juries and communications,
we want to highlight the change, expansion and significance of new value
in design from the point of view of people and the environment. Our goal is to
improve Finland’s international competitiveness by emphasising our strategic
use of design and success stories.
Design Forum Finland Awards was
built on this foundation.

DFF Awards
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Anne Perälä
viestintäjohtaja, Fennia

Kun asiakkaan kokemusta
pyritään jatkuvasti parantamaan,
on yrityksellä kaikki
mahdollisuudet menestyä.

Muotoilu vahvistaa yritysten kilpailukykyä
Muotoilulla on tutkitusti vahva vaikutus
yrityksen menestykseen ja kilpailukykyyn.
Sen avulla voidaan parantaa yritysten
liiketoiminnan, tuotteen, prosessin tai
palvelun käytettävyyttä. Erityisesti digitalisaatio korostaa entisestään asiakaskokemuksen ja kehittämisen merkitystä,
ja nostaa samalla esiin uusia vaatimuksia
ja mahdollisuuksia muotoilun hyödyntämiselle yrityksen kilpailukyvyn vahvistamiseksi.
Muotoilussa on siirrytty yhä enemmän
perinteisemmästä teollisesta muotoilusta kohti asiakaskokemuksen, tuotteiden,
prosessien ja palveluiden muotoilua.
Muotoilun prosessia voidaan käyttää esimerkiksi käyttöliittymien, erilaisten käyttäjäkokemusten tai vaikka liikeideoiden
suunnitteluun. Erityisesti palvelumuotoilu
on tulevaisuuden suuria trendejä, ja se
pitää sisällään vielä paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia kilpailutekijänä.
Jotta suomalaiset yritykset voivat me-
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nestyä kansainvälisessä kilpailussa, on
meidän kaikkien osattava muotoilla sekä
tuotteita että liiketoiminnan prosesseja.
Näiden lisäksi on tärkeä muistaa, että hyvää asiakaskokemusta ja innovaatioita ei
synny ilman hyvää henkilöstökokemusta.
Siksi myös henkilöstökokemusta ja kulttuuria voi ja kannattaa muotoilla.

Olemme olleet mukana Fennia Prize
-muotoilukilpailussa aina kilpailun perustamisesta, vuodesta 1990 lähtien.
Juhlimme siis näiden palkittujen myötä
30-vuotisjuhlataivalta kumppaneidemme
Design Forum Finlandin, Elon ja Patenttija rekisterihallituksen kanssa.

Visiona paras asiakaskokemus
Yrittäjyys on Fennian ytimessä
Suomalaisen yrittäjyyden tukeminen on
syvällä Fennian ytimessä. Yritysten menestyminen kotimaassa ja maailmalla
on erittäin tärkeää yhteiskunnallemme.
Jokainen suomalainen yritys, yksinyrittäjästä suuryritykseen, on merkittävä,
sillä suurempikaan yritys ei pärjää ilman
toimivaa alihankintaverkostoa, johon
kuuluu lukuisia muita yrityksiä ja yrittäjiä.
Pienistäkin yrityksistä voi kasvaa suuria.
Siksi me Fenniassa tuemme yrittäjyyttä
jokaisella tasolla.

Design's impact

Fennian visiona on tuottaa vakuutusalan
paras asiakaskokemus. Siksi olemme
hyödyntäneet muotoilua myös omassa
työssämme. Esimerkiksi vahingosta selviämisen palvelu on palvelumalli, jossa
asiakas saa tarvitsemansa avun helposti
yhdestä puhelinnumerosta ja samalla korvausprosessi otetaan käsittelyyn.
Palvelu on saanut erinomaista palautetta
asiakkailtamme.
Palvelumuotoilua on käytetty myös
tänä keväänä uudistuneen brändityömme taustalla. Brändin kehitystyöhön

osallistettiin suuri määrä asiakkaita ja
henkilöstöä. Uudistuneen brändimme
myötä me haluamme olla entistä vahvemmin tukemassa muotoilua ja olla
jatkossakin merkittävä osa suomalaisen
muotoilun kenttää.
Kun asiakkaan kokemusta pyritään
jatkuvasti parantamaan, on yrityksellä
kaikki mahdollisuudet menestyä. Myös
tämänkertaisen Fennia Prize -kilpailun
voittajat ovat menestyneet, paitsi tässä
muotoilukilpailussa, myös kilpailussa
muutenkin: he ovat tehneet ansiokasta työtä asiakkaidensa, asukkaidensa ja
opiskelijoidensa kokemuksen parantamiseksi. Se näkyy myös heidän menestyksessään, niin Suomessa kuin
maailmallakin.
Lämpimät onnittelut voittajille!

Design's impact
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Anne Perälä
Communications Director, Fennia

Companies that keep improving
their customer experience
have all the prerequisites
for success.

Design boosts competitiveness
According to studies, design has an
impact on a company’s success and
competitiveness. It can be used to improve the usability of the company’s
business, product, process or service.
Digitalisation, in particular, emphasises
the significance of customer experience
and development, while highlighting
new requirements and opportunities for
utilising design to boost the company’s
competitiveness.
Design has shifted focus from traditional industrial design towards customer experience, product, process and
service design. Processes made familiar
by design can be employed in user interface, user experience and business idea
design. Service design, in particular, is
one of the biggest future trends, and it
contains many untapped opportunities
in terms of competitiveness. In order for
Finnish companies to come out on top
in international competition, we must all
know how to design both products and
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business processes. In addition to this,
we must also remember that there can
be no excellent customer experience or
innovation without an excellent employee experience. That is why employee
experience and company culture can and
should be designed.

Entrepreneurship at the heart of
Fennia
Supporting Finnish entrepreneurship is
rooted at the core of Fennia. The success
of Finnish companies both in Finland and
abroad is very important to our society.
Every Finnish company, from self-employed entrepreneurs to large companies,
is meaningful, because large companies
cannot make it without a functional subcontractor network consisting of numerous companies and entrepreneurs. Small
companies can grow to be major businesses. That is why we at Fennia support
entrepreneurship at all levels.

Design's impact

We have been involved in the Fennia
Prize design competition since its conception in 1990. This means that this
year the competition also marks our 30th
anniversary, which we will be celebrating
together with our partners Design Forum
Finland, Elo and the Finnish Patent and
Registration Office (PRH).

Working towards the best customer
experience
Fennia’s vision is to produce the best
customer experience in the field of insurance. That is why we have utilised design
in our own work, as well. Our service for
those trying to cope with the aftermath
of an accident is a service model where
customers get the help they need easily
by calling a single phone number and
starting the compensation process in
one go. The service has received excellent feedback from our customers.

Service design was also behind our
brand work, which was completed this
spring. We involved a large number of
customers and employees in brand development work. With our new brand,
we want to improve our support of design and continue to play a significant
role in the field of design in Finland.
Companies that keep improving their
customer experience have all the prerequisites for success. The winners of
the latest Fennia Prize are also successful in competitions in general, in addition
to this one: they have worked commendably to improve their customer experience for clients, residents and students.
This is evident in their success both in
Finland and abroad.
Congratulations to the winners!

Design's impact
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Fennia Prize 20
Fennia Prize -kilpailussa palkitaan yrityksiä ja organisaatioita, jotka käyttävät
muotoilua strategisesti liiketoiminnassaan. Tämä voi näkyä monin eri tavoin
mm. tuotteissa, palveluissa tai liiketoimintakonsepteissa. Muotoilun strategisella käytöllä tähdätään kilpailukyvyn ja
kansainvälistymisen kasvuun.
Palkinnot jakavat joka toinen vuosi Design Forum Finland, Fennia-konserni,
Elo ja Patentti- ja rekisterihallitus.

The Fennia Prize competition awards
companies and organisations that use
design strategically in their business
operations. This can become evident in
many different ways through products,
services or business concepts, for
example. The strategic use of design
aims to strengthen competitiveness and
internationalisation.
The awards are granted every second
year by Design Forum Finland, Fennia
Group, Elo and the Finnish Patent and
Registration Office.

PALKINTOJURY 2020 / PRIZE JURY 2020

Fennia Prize Grand Prix
Fennia Prize Winner

Petteri Kolinen, toimitusjohtaja / CEO, Design Forum Finland
( juryn puheenjohtaja / Chairperson of the Jury )
Guy Julier, Professor of Design Leadership, Aalto-yliopisto / Aalto University

Fennia Prize -kunniamaininta

Hanna Länsivuori, markkinointi-, viestintä- ja asiakaskokemusyksikön johtaja /
Chief Customer Experience, Communication and Marketing Officer, Fennia
Anna Lauttamus-Kauppila, johtaja, asiakaspalvelut ja viestintä, Patentti- ja rekisterihallitus /
Director of Customer Services and Communications, Finnish Patent and Registration Office

Fennia Prize IPR Excellence

Riikka Iivanainen, muotoilija / Designer
Mikko Koivisto, Head of Customer Experience and Service Design, Helen Oy
Antti Mäkelä, Head of Strategy and Service Design, Aivan
Maria Sipilä, toimitusjohtaja / CEO, Sipilä Consulting
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DOTTIR ASIANAJOTOIMISTO OY

Legal Design
— Liike kohti paremmin muotoiltua
juridiikkaa
Design Dottir

Asianajotoimisto Dottir perustettiin
2015 tavoitteenaan tarjota lainopillisia
palveluja uudella tavalla. Sen toimintakulttuuriin ja yrityskuvaan on haettu vaikutteita myös alan perinteiden ulkopuolelta.
Dottirin asiakkaina on erityisesti teknologiayrityksiä. Muutaman viime vuoden
aikana Dottir on noussut esiin varsinkin
termin Legal Design yhteydessä.
Legal Design on konsepti, jossa yhdistyvät strateginen muotoilu ja juridinen
asiantuntemus. Käytännössä muotoilun menetelmiä, mm. monialaisuutta ja
asiakaslähtöisyyttä, käytetään erilaisten
juridisten haasteiden ratkaisemisessa.
Tuloksena saadaan asiakasystävällisempää ja ymmärrettävämpää juridiikkaa.
Dottir on vienyt Legal Designia omiin
tuotteisiinsa ja sitä sovelletaan asianajo-
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toimiston toimeksiannoissa. Kyse ei ole
vain lopputuotteiden – sopimusten tai
asiakirjojen – viimeistelystä, vaan koko
juridisen prosessin kulusta taustatutkimuksesta palveluihin. Tulevaisuuden
asiakkaat haluavat omaa liiketoimintaansa kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti
palvelevia ratkaisuja. Lisäarvoa saadaan
muustakin kuin riskien hallinnasta.
On Dottirin ansiota, että Suomi on yksi
Legal Designin edelläkävijämaita. Legal

Design Summit, jonka perustajia Dottir
on, on laajentunut maailman suurimmaksi
alan tapahtumaksi. Dottir on myös tuotteistanut Legal Design -konseptia Dot.
-brändinsä alle tarjoten niin palveluja kuin
koulutustakin tätä uudenlaista ajattelutapaa hyödyntäen.
Dottir on erinomainen esimerkki muotoilun strategisesta käytöstä liiketoiminnassa. Muotoilun menetelmien avulla yritys
on pystynyt erottautumaan ja saanut aitoa

www.dottirlaw.com

kilpailuetua varsin konservatiivisella alalla. Dottirin palvelut ovat ymmärrettäviä ja
perustuvat ihmiskeskeiseen ajatteluun ja
asiakkaiden tarpeisiin. Kokemus yrityksestä
ja brändistä on kokonaisvaltainen ja ajanmukainen. Dottir on myös osannut viestiä ja
markkinoida aktiivisesti perinteisen juridiikan rajoja rikkovaa lähestymistapaansa.
Dottir on Legal Designin uranuurtaja ja
ajankohtainen esimerkki maailmanluokan
suomalaisesta palvelumuotoiluosaamisesta.

Fennia Prize Grand Prix
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solutions that cater to their business in a
comprehensive and versatile way. Added
value can be found in many places in addition to risk management.
We have Dottir to thank for Finland being a pioneer in Legal Design. Dottir was
involved in founding the Legal Design Summit, which has now expanded and become
the most prominent event in the industry on
a global scale. Dottir has also productised
the Legal Design concept under its Dot.
brand offering both services and training in
keeping with this new type of thinking.
Dottir is an excellent example of employing design in business strategy. With the

help of design methods, the company has
been able to differentiate itself from the
competition and gain a genuine competitive edge in a highly conservative sector.
Dottir services are understandable and
based on human-centric thinking as well
as customer needs. Both the company and
the brand project a comprehensive and
contemporary image. Dottir has also been
able to actively communicate and market
its approach, which breaks boundaries in
traditional legal services.
Dottir is a legal design pioneer and a current example of world-class service design
in Finland.

DOTTIR ATTORNEYS

Legal Design
— Towards better design in legal services

Dottir Attorneys was founded in 2015
with the intention of offering legal services
in a new way. Its operating culture and company image draw from sources that are not
traditional of the industry. Dottir specialises
in offering legal services to tech companies.
Over the past few years, Dottir has emphasised its role as a Legal Design operator.
Legal Design is a concept that marries
strategic design and legal expertise. In
practice, design methods, such as multi-
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disciplinarity and customer-orientation, are
used in solving various legal challenges.
This results in user-friendlier and more understandable legal services.
Dottir has employed Legal Design in its
own products and utilises it in its assignments. Legal design is not only applied to
the finishing touches of end products –
contracts and documents – but the entire
legal process from background research to
services. Future customers want service

Photos: Sakari Saari

Design Dottir

www.dottirlaw.com

Fennia Prize Grand Prix
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positiivisen hoitokokemuksen. Johdonmukainen design-DNA:n hyödyntäminen
on tehnyt yrityksestä alansa edelläkävijän. Brändikokemus on kokonaisvaltainen
ja selkeä erottautumistekijä globaaleilla
markkinoilla.

PLANMECA OY
Planmeca is one of the leading dental
care and dental imaging device manufacturers in the world. It has been utilising
design as a strategic strength integrated
into product development for a long time.
This is evident in the user-centred design
of its products: the needs of both patients
and medical professionals have been taken into account.
The Planmeca Viso G5 imaging unit combines high-quality 3D imaging with comfort

Planmeca
Viso G5
3D-röntgenlaite
/ 3D imaging unit

for patients. A new way of positioning the
patient before taking an image and an algorithm to eliminate artefacts caused by
movement allow for high-quality images.
The amount of radiation the patient is exposed to is minimised through not having
to take unnecessary images. Many technical innovations bring new opportunities in
utilising images in planning treatment. The
device excels in ergonomics, usability and
performance.
Planmeca has been successful in combining state-of-the-art technology, user friendliness and positive treatment experiences
for patients in its products. Utilising Planmeca’s consistent design DNA has made
the company a pioneer in its field. The brand
experience is all-encompassing and it sets
the company apart in the global market.

Design
Teollinen muotoilu / Industrial design
Kari Malmén
Tuotekehitys / Product development

Planmeca on maailman johtavia hammashoito- ja hammasröntgenlaitteiden
valmistajia. Se on hyödyntänyt muotoilua
tuotekehitykseen integroituna strategisena vahvuutena jo pitkään. Erityisesti tämä
näkyy käyttäjälähtöisyydessä: niin potilaiden kuin hoitohenkilökunnankin tarpeet
otetaan huomioon suunnittelussa.
Planmeca Viso G5 -röntgenlaitteessa
yhdistyvät korkealaatuinen 3D-kuvantaminen ja potilasystävällisyys. Uudenlainen
tapa ohjata potilaan asentoa ennen kuvan
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ottoa ja algoritmi, joka eliminoi liikkumisen
aiheuttaman epätarkkuuden, mahdollistavat hyvän kuvalaadun. Kun uusintakuvaa ei välttämättä tarvita, potilaan saama
säteilyannos jää pienemmäksi. Monet
tekniset innovaatiot tuovat uudenlaisia
mahdollisuuksia hyödyntää kuvia hoidon
suunnittelussa. Ergonomia, käytettävyys ja
suorituskyky ovat laitteessa huipussaan.
Planmeca on pystynyt yhdistämään tuotteissaan menestyksekkäästi huipputeknologian, käyttäjäystävällisyyden ja potilaan

Photos: Dino Azinur

X-Ray -tuotekehitysryhmä

www.planmeca.com

Fennia Prize Winner

17

The Swedish brand RideCake is renewing the concept of the electric light motorcycle. RideCake motorbikes are light,
modular and easily adaptable. Depending
on the capacity of the engine, they are
either mopeds or light motorcycles. The
eco-friendly and silent motorcycles are
well suited to both the city and rougher terrains, and the needs of the modern
consumer have been carefully considered
in their design.
The motorcycles are built around a
central bar, to which the handlebars,
battery and electric motor and wheels
are attached. The bar can also be used

for attaching useful accessories, such as
different racks designed for transporting
goods. The versatile battery is also able to
power other devices, such as computers.
The online shop is key when it comes to
marketing, which is something quite new in
terms of purchasing a vehicle.
RideCake is challenging traditional motorcycles both in terms of visuals and attitude.
The strong, novel design may even become
iconic in the future. The brand experience
is consistent and comprehensive. The business opportunities are promising: the target
group is large and the motorcycles can be
customised to meet many needs.

RIDECAKE

RideCake
Sähkökäyttöinen kevytmoottoripyörä
/ Electric light motorcycle
Design CAKE Design Team

Ruotsalainen RideCake uudistaa sähkökäyttöisen kevytmoottoripyörän konseptia.
RideCaken pyörät ovat kevyitä, modulaarisia ja helposti muunneltavia. Moottorin
tehosta riippuen ne ovat joko mopoja tai
kevytmoottoripyöriä. Ympäristöystävälliset
ja hiljaiset pyörät sopivat niin kaupunki- kuin
maastoajoon ja niiden suunnittelussa on
mietitty modernin kuluttajan tarpeita.
Pyörät rakentuvat keskuspalkin ympärille,
johon ohjaustanko, akku ja sähkömoottori
ja pyörät kiinnittyvät. Palkkiin voidaan myös
helposti kiinnittää tarpeellisia lisäosia kuten
erilaisia tavaroiden kuljetukseen suunnitel-
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tuja telineitä. Monikäyttöinen akku pystyy
antamaan virtaa myös muihin laitteisiin,
vaikka tietokoneen lataamiseen. Markkinoinnissa verkkokaupalla on iso merkitys,
mikä sekin on uusi ominaisuus ajoneuvoa
hankittaessa.
RideCake haastaa perinteiset moottoripyörät niin ulkoasun kuin asenteenkin puolesta. Vahva uudenlainen muotoilu saattaa
jopa muodostua ikoniseksi tulevaisuudessa.
Brändikokemus on johdonmukainen ja kokonaisvaltainen. Liiketoimintamahdollisuudet
ovat hyvät: kohderyhmä on laaja ja pyörät
voidaan räätälöidä monenlaisiin tarpeisiin.

www.ridecake.com

Fennia Prize Winner
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TURUN KAUPUNKI, 6AIKA-HANKE

Kaupunkiopastamisen
konsepti ja
pilotointi
City guide system concept and pilot,
City of Turku

Design Muotohiomo Oy, Turku development team for city guiding

Turun kaupunki toteutti laajan kaupunkimuotoiluhankkeen, jossa kehitettiin kaupungille opastejärjestelmä parantamaan
palvelujen ja paikkojen löydettävyyttä.
Projektissa syntyi opastamisen tuoteperhe, johon kuuluvat niin opasteratkaisut,
symbolit, grafiikka kuin järjestelmät asennusta ja huoltoa varten, kaikki kaupungin
brändin mukaisesti.
Laajassa hankkeessa tehtiin runsaasti
taustakartoituksia ja hyödynnettiin mm.
palvelumuotoilua ja osallistavia suunnittelumetodeja. Konseptia, opastepylväitä
ja graafista ilmettä pilotoitiin ja testattiin
Aurajokirannassa ja palautetta kerättiin
kaupunkilaisilta ja matkailijoilta. Fyysisten opasteiden ohella kaupunki toteutti
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digitaalisen palvelukartan, joka avautuu
opastepyloneiden QR-koodilla. Hanketta jatketaan uudistamalla kaupungin koko
opastejärjestelmä niin opasteiden sijaintien ja muotoilun kuin palvelujen löydettävyyden osalta. Myös muutama muu
suomalainen kaupunki on kiinnostunut
opastamiskonseptista.
Projekti on hyvä esimerkki siitä, kuinka
strategisesti käytetyllä muotoilulla voidaan
parantaa kaupunkibrändiä ja -ympäristöä.
Osallistavan suunnittelun kautta käyttäjillä
ja asukkailla oli mahdollisuus kertoa mielipiteensä ja vaikuttaa. Samalla kaupungin
oma visio selkiytyi. Palaute oli vahvasti positiivinen ja lopputuloksena saatiin toimiva
ja moderni kaupunkiopastamisen konsepti.

The City of Turku implemented a comprehensive urban design project, developing
a guide system for the City to help people
find services and locations more easily.
The project generated a guide product
family, including guide solutions, symbols,
graphics, and installation and maintenance
systems, all in line with the City brand.
The comprehensive project involved
plenty of background research and utilised
e.g. service design and participatory design methods. The concept, signposts and
the visuals were piloted and tested on the
banks of the River Aura, and residents and
tourists were asked to provide feedback.
In addition to the physical guides, the City
implemented a digital service map that can

www.turku.fi

be accessed via the QR codes on the signposts. The project will be continued by renewing the entire guide system of the City
in terms of both guide locations and design
as well as the accessibility of information
on services. A few other Finnish cities have
also shown interest in the guide concept.
The project is a good example of how
strategically employed design can be
used to improve the city brand and urban
environment. Through participatory design, users and residents had the chance
to voice their opinions and make a difference. This also helped crystallise the
City’s own vision. The feedback was largely positive and the end result was a functional and modern urban guide concept.
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manufactured in Finland. The ecological
approach was key in developing the material: the carbon footprint of the composite is much smaller than that of similar
ceramic products and the material can be
disposed as energy waste.
The Woodio brand is comprehensive,
and its visuals are in line with the forms of
the products. Wood composite is a bold,
ecological alternative for bathrooms. The
company employs design in a strategic
way all the way from product design to
marketing and sales.

Photo: Martti Järvi

Woodio combines sustainable development with minimalistic Scandinavian
design. The company, founded in 2016,
manufactures washbasins and bath tubs
for private and public washrooms. The
company is planning to expand its product
range to cover kitchen sinks.
The washbasins are made of the first
ever 100 % waterproof wood composite,
with a Finnish wood content of approximately 80 %. The binding agent is resin-based, which in itself is unique with
wood composites. The basins are also

WOODIO OY

Woodio
Pesualtaat / Washbasins
Design
Petro Lahtinen, Woodio Oy & Pentagon Design Oy
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komposiiteissa. Altaat myös valmistetaan
Suomessa. Materiaalin kehitystyössä ekologisuus oli keskeistä: komposiitin hiilijalanjälki
on paljon pienempi kuin keraamisissa altaissa ja se voidaan polttaa energiajätteenä.
Woodio-brändi on kokonaisvaltainen ja
sen visuaalinen ilme noudattelee tuotteiden
muotomaailmaa. Puukomposiittimateriaali
on rohkea ekologinen vaihtoehto kylpyhuoneisiin. Muotoilua käytetään yrityksessä
strategisesti tuotesuunnittelusta markkinointiin ja myyntiin.

Photo: Pauliina Salonen

Woodio yhdistää kestävän kehityksen
innovaation minimalistiseen skandinaaviseen muotoiluun. Vuonna 2016 perustettu yritys valmistaa pesualtaita ja ammeita
kotien ja julkisten tilojen pesutiloihin. Tuotannon laajentaminen keittiön altaisiin on
suunnitelmissa.
Pesualtaiden materiaalina on maailman
ensimmäinen sataprosenttisesti vesitiivis puukomposiitti, jossa on suomalaista
puuta noin 80 %. Sidosaine on hartsipohjainen, mikä sekin on ainutlaatuista puu-

Startup

www.woodio.fi
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FISKARS FINLAND OY AB

Fiskars Norden
Kirves / Axe
Design Fiskars Functional R&D

Fiskars ei väsy keksimään kirvestä uudestaan: aina löytyy entistä parempia
ratkaisuja. Fiskars Norden -kirves näyttää
varsin perinteiseltä, mutta siinä on monta
pientä innovaatiota. Terä on huipputerävä
ja pinnoitettu niin, että se leikkaa puuta
mahdollisimman tehokkaasti. Terän ja
varren liitoskohta sai erityishuomion: siitä
saatiin särkymätön lasikuituvahvisteisella komposiitilla. Paluuta Fiskarsin juurille
edustaa puuvarsi, joka tässä on hikkoria –
samalla saatiin korvattua muovinen varsi.
Fiskarsin vahvuutena on jo vuosikymmenien ajan ollut yhdistää funktionaalisuus ja
muotoilu toimiviksi tuotteiksi.

CHARLIE CARE OY

Charlie Collar

Fiskars never grows tired of reinventing
the axe: there are always improvements
to be made. The Fiskars Norden axe looks
traditional, but features many small innovations. The blade is extremely sharp and
coated to make it as easy as possible to
cut wood. The axe head and shaft connection has received special attention: it
has been made unbreakable by fibre-glass
reinforced composite. Fiskars’s return
to roots is represented in the wooden
shaft, made of hickory here, that replaced
the plastic one. For decades, Fiskars’s
strength has lain in combining practicality
and design to make functional products.

Koirankaulus / Dog collar
Design Julia Kulkova, Niko Moritz

Charlie Collar -suojakauluri syntyi tarpeesta saada koirille uudenlainen apuväline
estämään haavan tai iho-ongelmien nuolemista. Siinä yhdistyvät mukavuus, eläimen
luonnollisen käyttäytymisen tarpeet, hoitotoimenpiteiden vaatimukset ja trendikäs
ulkoasu. Kankaiset ja pestävät kaulurit on
suunniteltu niin, etteivät koiran kuulo- ja
näköaisti häiriinny ja syöminen, liikkuminen
ja leikkiminen onnistuvat vaivatta. Anatominen räätälöinti ja laaja kokovalikoima takaavat jokaiselle lemmikille sopivan kaulurin.
Kaulureita voi käyttää lukuisia kertoja ja niitä
voi myös vuokrata. Tuotteen suunnittelussa
on ajateltu käyttäjäryhmiä: niin eläintä, sen
omistajaa kuin eläinlääkäriäkin.
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The Charlie Collar protective collar for dogs
was born out of the need to create a new
type of rehabilitation aid to prevent the licking of wounds or rashes. It combines comfort, the natural behavioural needs of dogs,
and rehabilitation requirements and has a
trendy look. The washable cloth collars are
designed to allow the dog to hear and see
normally, make eating more pleasant and
facilitate comfortable mobility and play. Anatomical fit and a large selection of sizes ensure that the right size is available for each
pet. The collars can be reused countless
times, and can also be rented. The product
has been designed with all user groups in
mind: animals, their owner and vets.

www.charliecare.fi

Startup

www.fiskars.com
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PHILIP KRONQVIST
SISUSTUSARKKITEHTI

Hive-koodauskoulu

HAMARI AUDITORIUM FURNITURE SOLUTIONS OY

Coding School

Mono

Design Designtoimisto Kuudes, muotoilutiimi / design team: Erman Aycan, Jari Danielsson,
Tony Eräpuro, Niko Hakala, Juha Koskinen, Janne Kupiainen, Oona Luostarinen, Mikko Mäkinen,
Susanna Ollila, Juuso Salakka, Sonja Söderholm, Rosie Trudgen, Piëtke Visser

Auditoriotuoli / Auditorium chair
Design Philip Kronqvist

Hamari on suomalainen auditorioiden kalusteisiin erikoistunut yritys. Mono-tuolit
ovat pelkistettyjä istuimia paitsi auditorioihin myös kaikkialle, missä tarvitaan vähän
tilaa vieviä kalusteita. Kokoonpantuna
tuoli on vähäeleinen ja huomiota herättämätön, perusdesignia voidaan varioida sisustuksen mukaan. Tuolia varten kehitetty
mekanismi nostaa istuimen ja käsinojat
ylös yhdellä kädenliikkeellä. Mono täydentää hyvin yrityksen mallistoa: kompakti
tuoli niukkoine materiaaleineen on ympäristöystävällinen ja tekee tilojen tehokkaan
käytön mahdolliseksi.
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HIVE HELSINKI -SÄÄTIÖ

SIO

Hamari is a Finnish company specialising
in auditorium furniture. The Mono chairs
are simplistic seats for auditoriums and
any spaces that require furniture to take
up little space. When folded, the chair is
minimalistic and blends into its surroundings; the basic look can be varied to suit
any interior design. The mechanism, custom-created for the chair, lifts the seat
and armrests up with a single hand motion.
Mono is the perfect complement to the
company’s portfolio: the compact chair
made with little material is eco-friendly and
allows for the efficient use of space.

www.hamari.pro

Startup

Hive-koodauskoulu perustettiin vastaamaan suureen koodaajien kysyntään. Se
perustuu ranskalaiseen konseptiin, jossa
keskeistä on yhdessä oppiminen ja luova
ongelmanratkaisu. Kun lähtökohtana oli oppimiskonsepti, sen ympärille piti rakentaa
kaikki: fyysinen ympäristö, palvelupolut,
identiteetti, visuaalinen ilme ja verkkosivut.
Hankkeen myötä haluttiin myös uudistaa
koodauksen ja tyypillisen koodarin imagoa
ja tehdä alasta helposti lähestyttävä. Koska muotoilutyö lähti nollasta, monipuoliset
taustakartoitukset olivat tarpeen. Muotoilua
hyödynnettiin hankkeessa monipuolisesti ja
kokonaisvaltaisesti luomaan kokonaan uudenlainen oppimisympäristö.

www.hive.fi

The Hive coding school was founded to
meet the high demand for coders. It is based on a French concept that focuses on
co-learning and creative problem solving.
As the starting point was a learning concept, everything else had to be built from
scratch: the physical environment, service
paths, identity, visual look and website. The
project also aimed at renewing the image
of coding and the typical coder, and making
the industry more approachable. Because Hive’s design was created from scratch,
comprehensive background work was needed. Design was utilised in a versatile and
comprehensive manner to create a completely new type of learning environment.

Fennia Prize Honourable Mention
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LOUPEDECK

Loupedeck
Creative Tool

KONECRANES GLOBAL OY

S-series
Siltanosturisarja / Overhead crane series

Konsoli / Console

Design Konecranes inhouse design team

Design Heikki Kangasmaa

Konecranes S-sarja on kokonaan uudistettu siltanosturituoteperhe. Nosturissa
on lukuisia innovaatioita, jotka tehostavat
työskentelyä ja parantavat turvallisuutta
ja huollettavuutta. Perinteistä teräksistä
köyttä kevyempi synteettinen köysi tekee
yhdessä optimoidun rakenteen kanssa
käyttökokemuksesta miellyttävän, vähentää osien kulumista ja tuotteen ympäristökuormitusta. Konecranesin jatkuvasti
kehittyvät digitaaliset palvelut antavat reaaliaikaista tietoa nosturin toiminnasta ja
ennakoivat mm. huoltotarpeet. Konecranes on alansa teknologiajohtaja ja hyödyntää muotoilua vahvana kilpailuetuna.
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The Konecranes S-series is a product family of completely refreshed overhead cranes
that contain innovative features that streamline work and improve safety and serviceability. Together with the optimised structure,
the synthetic rope, lighter than traditional
steel ropes, makes the user experience comfortable, reduces the wearing of parts and
decreases the environmental impact of the
product. The constantly developing digital
services of Konecranes provide real-time information on the operation of the crane and
predict e.g. maintenance needs. Konecranes
is a technology leader in its industry and harnesses design to gain a competitive edge.

www.konecranes.com

Loupedeck Creative Tool on konsoli, joka
helpottaa musiikin, grafiikan sekä liikkuvan ja still-kuvan digitaalista editointia.
Laite yhdistää usean eri editointiohjelman
komentoja yhden käyttöliittymän alle. Näin
työ helpottuu ja nopeutuu, eivätkä eri ohjelmien osaamisvaatimukset rajoita luovaa
työskentelyä. Luonteva ja intuitiivinen
käyttöliittymä on räätälöitävissä tunnistamaan käytössä olevat ohjelmat ja aktivoimaan juuri niille keskeiset komennot.
Kehitysvaiheessa tehtiin yhteistyötä käyttäjien kanssa, joten luovien ammattilaisten
tarpeet on otettu hyvin huomioon.

Startup

www.loupedeck.com

Loupedeck Creative Tool is a console for
easier digital editing of music, graphics,
moving and still images. The device combines commands from several pieces of
editing software into one user interface.
This makes work easier and faster, removing the skill requirements of various software that may hold your creativity back. The
natural and intuitive user interface can be
customised to identify programs being used
and activate their key commands. The development phase involved cooperation with
users to ensure that the needs of creative
professionals are met in the design.

Fennia Prize Honourable Mention
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PLANMECA OY

Planmeca Solanna
Vision

MERIVAARA

Practico

Hammashoitovalaisin / Dental operating light

Leikkauspöytä / Operating table
Muotoilu / Design: Timo Silvonen
Tuotekehitys- ja mekaniikkasuunnittelu / Product development & mechanics design:

Tuotekehitys / Product development: Planmeca tutkimusosasto ja hoitokonedivisioona

Jyrki Nieminen, Kimmo Liski, Ismo Häyrinen, Merivaara Teollinen muotoilu ja käyttöliittymäsuunnittelu / Industrial design and user interface design: Pekka Kumpula, Seos Design

Merivaaralla on pitkä kokemus muotoilun käytöstä sairaalakalusteiden valmistuksessa. Practico-leikkauspöytä
suunniteltiin parantamaan ergonomiaa
kirurgisissa toimenpiteissä. Se on helppo
ja turvallinen liikutella, toimii älykkäillä ohjaimilla ja täyttää hyvin sairaalaympäristön
erityisvaatimukset mahdollistaen keskittymisen itse toimenpiteeseen. Merivaaran
design-DNA on selkeä, hyvin johdettu ja
erottuva, ja Practico-pöytä noudattaa sitä
luontevasti. Pöytä on suurivolyyminen tuotetyyppi, joten sen merkitys Merivaaran
liiketoiminnalle on huomattava.
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Merivaara has extensive experience in
utilising design in manufacturing hospital furniture. The Practico operating table
was designed to improve ergonomics
during surgical procedures. It is easy and
safe to move, it has intelligent controls
and meets the special requirements in
hospital environments, making it easier
to focus on the procedure. Merivaara’s
design DNA is clear, well-managed and
distinctive, and the Practico table follows
it naturally. The table is produced in large
volumes, which means that it is very important to Merivaara’s business.

www.merivaara.com

Planmeca on maailman johtavia hammashoitolaitteiden valmistajia. Sen
vahvuuksia ovat jatkuva innovointi ja muotoilun ja brändinäkökulman integroiminen
tuotekehitykseen. Myös muotokieli on
vahva ja tunnistettava. Planmeca Solanna
Vision -valaisin antaa tasaisen, tarkasti värejä toistavan valon hammaslääkärin
työalueelle häikäisemättä. Se on myös
ensimmäinen potilasvalaisin, jossa on kaksi integroitua stereoskooppista kameraa
ja mikrofonit. Valaisimella voi esimerkiksi
kuvata potilaan hampaita ja videoida toimenpiteitä. Uutta valaisinta testattiin alan
ammattilaisten ja oppilaitosten kanssa, ja
käyttäjien toiveet on otettu huomioon.

www.planmeca.com

Planmeca is one of the leading dental
care equipment manufacturers in the world.
Its strengths lie in constant innovation and
integrating design and brand thinking into
product development. Its design language
is also strong and identifiable. The Planmeca Solanna Vision operating light illuminates
the dentist’s working area evenly and reproduces colours accurately without producing
glare. It is also the first patient light with two
fully integrated stereoscopic cameras and
microphones. You can use the light e.g. to
take images of the patient’s teeth or to video
dental procedures. The new light has been
tested by professionals and educational institutes, taking user wishes into account.

Fennia Prize Honourable Mention
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TARVAS

Tarvas Explorer
Kengät / Shoes
Design Pekka Keinänen, Jukka Lehtinen, Harri Saarikoski

Tarvas-kenkien idea sai alkunsa helsinkiläisessä loskakelissä. Sään tuomien
vaatimusten ohella brändin synnyn innoittajia olivat paikallisuus ja perinteiset
tuotantomenetelmät. Tarvas Explorer
-kengät ovat mukavat, säänkestävät ja
tyylikkäät, joten ne sopivat niin kaupunkiin kuin vapaa-aikaankin. Kenkien erityispiirteenä on kumipäällysteinen reuna,
joka tekee kengistä kosteuden kestävät.
Toistaiseksi vain miehille saatavilla olevat
kengät valmistetaan Suomessa. Tarvas
pyrkii rohkeasti kilpailuille markkinoille
kotimaisuus valttinaan.

TAMPEREEN RAITIOTIE OY

Tampereen Ratikka
Tampere Tramway
Design

The idea for Tarvas shoes was born in
the slushy streets of Helsinki. In addition to
challenging weather conditions, the brand
was also inspired by local production and
traditional manufacturing methods. Tarvas
Explorer shoes are comfortable, weather
resistant and stylish — you can wear them
in an urban setting and in your leisure time.
The special feature of the shoes is the rubber-coated mudguard, which makes the
shoes moisture-resistant. The shoes, at the
moment available only for men, are made in
Finland. Tarvas is entering a very competitive
market boldly, relying on its Finnishness.

Vaunukonsepti, käyttäjäkokemus / Car concept, user experience: Skoda-Transtech Oy

Tampere on ottamassa käyttöön uuden liikennemuodon, raitiovaunut. Uusi
infrastruktuuri on kallis investointi ja sen
sovittaminen kaupunkirakenteeseen on
tarkoittanut usean vuoden mittaisia laajoja
rakennustöitä aivan kaupungin keskustassa. Kaupunkilaisten osallistaminen
suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheisiin
olikin oleellista. Tulevat käyttäjät pääsivät
vaikuttamaan laajasti mm. vaunun muotoihin ja toiminnallisuuteen. Sisätiloja pystyi
testaamaan luonnollisen kokoisessa mallissa ja ratikoiden punainen väri valittiin
äänestyksellä. Tampereen ratikat ovat
hyvä esimerkki isosta hankkeesta, jossa
muotoilua on hyödynnetty monin eri tavoin
etenkin käyttäjälähtöisessä asiakas- ja
palvelukokemuksen suunnittelussa.
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Tampere is about to implement a new
mode of public transport, the tram. The
new infrastructure is an expensive investment, and incorporating it into the urban
structure has lead to comprehensive
years-long construction work in the centre
of the city. It was crucial to get residents
involved in planning and the different stages of construction. Future users were able
to impact factors such as the shape of the
cars and their functionality. The interiors
of the cars were tested in a life-size model
and the red colour of the tram was selected by a vote. The Tampere Tramway is a
good example of a major project that utilises design in many different ways, especially in designing user-oriented customer and
service experiences.

www.tampereenratikka.fi

Photo: Veikko Kähkönen

Muotoilukonsepti / Design concept: Idis Design Oy

www.tarvasfootwear.com

Fennia Prize Honourable Mention

33

VIESER OY

Vieser Dot
Lattiakaivon designkansi / Design drain cover
Design
Saku Sysiö, Aivan

Pitkän linjan lattiakaivovalmistaja Vieser
uusi brändistrategiansa muutama vuosi
sitten ja nosti muotoilun vahvaan asemaan yrityksen toiminnassa. Kylpyhuoneiden sisustustrendit kannustivat
myös miettimään uudelleen teknisiäkin
yksityiskohtia. Dot-sarjan lattiakaivoissa
on isot ja näyttävät pyöreät kannet, jotka
antavat märkätilan lattialle uuden ilmeen.
Kansien materiaali on valittu tuntumaan
erityisen mukavalta paljaan jalan alla: ne
ovat vahattua tai öljyttyä puuta. Myös
veden ääni puupinnalla on harkittu detalji.
Muotoilulla on tuotu lisäarvoa tavanomaiseen kylpyhuoneen vakiovarusteeseen
ja se vaikuttaa vahvasti myös yrityksen
koko strategiaan.
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The traditional floor drain manufacturer
Vieser renewed its brand strategy a few
years ago and started emphasising design
in its operations. Bathroom interior design
trends also encouraged it to rethink technical details. The Dot series floor drains have
large, impressive round covers that lend a
whole new look to floors in wet spaces. The
cover materials have been selected with
comfort in mind: the waxed or oiled wood
feels pleasant under bare feet. The sound
of water on the wooden surface is also a
carefully designed detail. Design has been
used to add value to an otherwise ordinary standard piece of bathroom equipment,
and it has a significant impact on the overall
strategy of the company.

www.vieser.fi
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Woodio Oy
Woodio Oy on kehittänyt uudenlaisen
ekologisen vedenkestävän puumateriaalin, josta se valmistaa vesikalusteita, mm.
lavuaareja. Woodion tuotteissa yhdistyvät
teollinen muotoilu ja innovatiivinen lähestymistapa puumateriaalin käyttöön. Kalusteisiin ja niiden valmistusmenetelmään on
haettu patenttia kansainvälisesti. Woodio
Oy on myös suojannut brändiänsä rekisteröimällä tärkeimmät tunnuksensa, mm. yrityksen nimen tavaramerkkinä EU-alueella.

Woodio Oy has developed a new, sustainable and waterproof wooden material, of
which it makes bathroom fixtures, such as
washbasins. Woodio products combine industrial design and an innovative approach
to the use of wood as a material. An international patent is pending for the fixtures
and their manufacturing method. Woodio
Oy has protected its brand by registering
its most important identifiers, e.g. trademarking its company name in the EU.

The IPR excellence and prize sums totalling €5,000 for the commendable use of Intellectual
Property Rights are awarded by the Finnish Patent and Registration Office.

Konecranes Global Oy
The C and S series lifting equipment by
Konecranes utilise new and innovative solutions that improve the equipment’s performance and prolong its service life, to
name a few benefits. The products combine technical expertise and functional
design. Konecranes Global Oy has utilised
IPR systematically to improve the competitiveness of its products: the technical
solutions of the equipment are protected by patents and the design by design
copyrights. In addition to this, the product
family has registered trademarks in target
markets around the world.
Photo: Martti Järvi

Konecranesin C- ja S-sarjan nostolaitteissa on hyödynnetty uusia innovatiivisia
ratkaisuja, jotka mm. parantavat laitteiden suorituskykyä ja pidentävät niiden
käyttöikää. Tuotteissa yhdistyvät tekninen
osaaminen ja tarkoituksenmukainen muotoilu. Konecranes Global Oy on käyttänyt
IPR-oikeuksia järjestelmällisesti parantamaan tuotteiden kilpailukykyä: laitteiden
teknisiä ratkaisuja on suojattu patenteilla
ja muotoilua mallioikeuksilla. Lisäksi tuoteperheelle on rekisteröity tavaramerkkejä kohdemarkkina-alueilla eri puolilla
maailmaa.

IPR-kunniamaininnan ja yhteensä 5 000 € palkinnon IPR-oikeuksien (Intellectual Property
Rights) ansiokkaasta hyödyntämisestä jakaa Patentti- ja rekisterihallitus.

36

IPR Excellence

www.konecranes.com
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www.woodio.fi
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Marjo Rautvuori

Tunnista tarpeet ja suojaa aineeton
omaisuutesi
IPR mahdollistaa merkittävän
kilpailuedun
Aineettomat oikeudet (IPR, Intellectual
Property Rights) tukevat vahvasti yrityksen tai yhteisön brändityötä ja mahdollistavat merkittävän kilpailuedun. Niiden
suojaaminen ja huoltaminen luovat perustan kannattavalle liiketoiminnalle ja ne
ovat keskeinen riskienhallinnan väline.
Kun aineeton omaisuus muodostaa
entistä suuremman ja tärkeämmän osan
yritysten omaisuudesta ja muotoilu on
keskeinen aineettoman arvon luoja,
menestymiseen tarvitaan ymmärrystä
oikeuksien suojaamisesta ja hyödyntämisestä.
”Erityisesti aloittavalle toimijalle IPR on
myös oiva keino herättää rahoittajien,
kuten pääomasijoittajien kiinnostus. IPR
tarjoaa lisäksi keinon puolustaa omia oikeuksia kilpailluilla markkinoilla”, sanoo
Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH)
Patentit ja tavaramerkit -tulosalueen
johtaja Jorma Hanski.

IPR auttaa erottautumaan
Kaikilla aloilla menestyjiä seurataan
tarkkaan ja saatua tietoa hyödynnetään
omassa kehitystyössä. Hyvät suojaamattomat innovaatiot, tuotteet ja brändit jou-
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tuvat nopeasti vääriin käsiin eikä asialle
ole paljon tehtävissä.
Mahdollisimman vahvan IPR:n luominen vaatii pysähtymään ja pohtimaan
yrityksen omia vahvuuksia sekä alan
markkinatilannetta. Samalla kun tutustuu eri suojausmahdollisuuksiin, oppii
olemaan loukkaamatta tietämättään
toisten oikeuksia.
”Pitää tutkia ja tunnistaa, mikä aineettoman omaisuuden osa tarvitsee suojausta
ja missä. Se voi olla pieni, mutta juuri se
elintärkeä osa. Se on syytä suojata jo ennen uusien innovaatioiden ja tuotteiden
julkistusta ja markkinoinnin aloittamista”,
Hanski painottaa.

IPR-salkkua kannattaa kasvattaa ja
sisältöä huoltaa
Aineettoman omaisuuden oikeudet jakaantuvat tekijänoikeuksiin ja teollisoikeuksiin, joita ovat erityisesti markkinoinnissa ja brändinrakentamisessa tärkeät tavaramerkit ja mallioikeudet sekä
tutkimuksessa ja tuotekehityksessä keskeiset patentit ja hyödyllisyysmallit.
Tuotteen ulkomuodon ensisijainen
suojauskeino on mallioikeus, jolla saa
yksinoikeuden mallin hyödyntämiseen.
Mahdollisimman vahva suoja muodostuu

Intellectual Property Rights

monesta suojausmuodosta tai niin, että
samalla muodolla, esimerkiksi mallioikeudella suojataan tuotteen eri osia. Myös
tavaramerkillä voidaan tietyillä edellytyksillä suojata tuotteen ulkomuotoa.
”Ensimmäinen askel on yleensä nimen,
tuotteen tai palvelun tavaramerkkisuojaus, se antaa hyvän tuen brändityölle.
Tekniselle keksinnölle soveltuvat patentti
tai hyödyllisyysmalli. Ja heti kun suojaustyö on aloitettu, yrityksen velvollisuus on
seurata, ettei sen oikeuksia loukata ja
puuttua aktiivisesti oikeudenloukkauksiin”, Jorma Hanski neuvoo.
IPR-asioissa kannattaa tutustua patentti- ja tavaramerkkitietokantoihin ja
käyttää asiantuntijoiden apua. Heille voi
jättää myös IPR-oikeuksien aktiivisen
seuraamisen. Suomessa yrityksen apuna ovat PRH, joka tarjoaa myös tieto- ja
tutkimuspalveluita, osaavat patentti-,
tavaramerkki- ja mallioikeusasiamiehet
sekä muu tukiverkosto. Asianmukaisesti
ja huolellisesti hoidettu IPR-salkku ehkäisee kalliita riitoja ja oikeudenkäyntejä.

Oikeuksilla voi myös käydä kauppaa
Aineettomiin oikeuksiin tukeutuen yritys
saa hyvän etumatkan kilpailijoihinsa.
Pitkällä aikavälillä IPR on myös kannatta-

”Pitää tutkia ja
tunnistaa, mikä
aineettoman
omaisuuden osa
tarvitsee suojausta
ja missä. Se voi olla
pieni, mutta juuri
se elintärkeä osa.”
va investointi, joka mahdollistaa erilaisia
ansaintamalleja ja kumppanuuksia. Oikeuksilla voidaan käydä kauppaa ja niitä
voidaan lisensoida.
Useat tutkimukset osoittavat, että kokoon katsomatta IPR:ään panostavat
yritykset kasvattavat toimintaansa ja
henkilöstömääräänsä muita yrityksiä nopeammin. Myös houkuteltaessa ulkopuolista rahoitusta ja suunniteltaessa erilaisia
yrityskauppoja ja muita liiketoimintajärjestelyjä hyvin hoidettu IPR-salkku on
merkittävä yrityksen neuvotteluasemaa
parantava tekijä.

Intellectual Property Rights
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Marjo Rautvuori

Identify your needs and protect your
intellectual property
A significant competitive edge
through intellectual property rights
Intellectual Property Rights (IPR) are
an excellent support structure for the
brand work of a company or community
and facilitate a significant competitive
advantage. Protecting and managing
IPR creates a foundation for profitable
business and serves as a crucial risk
management tool.
Because intellectual property makes up
an increasingly large and important part
of companies’ assets, and design is a key
factor adding business value, success
requires an understanding of how to protect and utilise rights.
“New companies, in particular, benefit
from IPR as they are an excellent way to
pique the interest of investors, such as
private equity investment firms. Intellectual property rights also offer ways to
protect your rights in a highly-competitive market,” says Director of Patents
and Trademarks Jorma Hanski from the
Finnish Patent and Registration Office
(PRH).

IPR set you apart
Successful players are monitored closely in all fields and any information gained
is utilised in product development. Good
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unprotected innovations, products and
brands will quickly be swallowed up by
the competition and there isn’t much you
can do about it.
Creating strong IPR requires you to
stop and think about your company’s
strengths and the market you are operating in. As you are learning about the
different protection options, you learn
how not to inadvertently infringe on other
parties’ rights.
“You must research and identify which
parts of your immaterial assets need protection and where. Everything may hinge
on a minute detail. You should protect it
before you launch and market new innovations and products,” Hanski stresses.

You should foster and manage your
IPR portfolio
Intellectual property rights are either
copyrights or industrial property rights.
They include trademarks and design
copyrights that are especially valuable in
terms of marketing and brand building as
well as patents and utility models central
to product development and research.
Design copyright is the primary means
of protection for the appearance of your
product, and it will grant you exclusive
rights to utilise the design. The best

Intellectual Property Rights

“You must research
and identify which
parts of your
immaterial assets
need protection
and where.
Everything may
hinge on a
minute detail.”
possible form of protection is a combination of means of protection or a combination of protecting different parts of the
products using the same means, e.g. design copyright. A trademark can also be
utilised to protect the appearance of the
product if certain prerequisites are met.
“Usually, the first step is acquiring a
trademark for the name, product or service. This serves as an excellent support
for branding. Patents and utility models
are best suited to technical innovations.
As soon as the protection work is under
way, it is the responsibility of the com-

pany to monitor that its rights are not
infringed upon and actively intervene in
any infringement,” Jorma Hanski says.
In all matters IPR, you should learn
more about the patent and trademark
databases and ask experts for help. You
may also outsource the active monitoring
of IPR to them. In Finland, companies can
turn to PRH, which also offers information and research services, patent, trademark and design copyright agents and
the rest of the support network. A properly and carefully managed IPR portfolio
prevents costly disputes and litigation.

Rights can also be traded
Companies may use their intellectual
property rights to keep one step ahead
of the competition. In the long term, IPR
are also a worthwhile investment facilitating various earning models and partnerships. You can also trade rights and
license them.
Several studies show that, regardless
of their size, companies that invest in
intellectual property rights grow their
operations and number of staff quicker
than other companies. A well-managed
IPR portfolio is also an asset in attracting
outside funding and planning acquisitions and other mergers in terms of the
company’s negotiation power.

Intellectual Property Rights
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Ilkka Suppanen
Kaj Franck -muotoilupalkinto 2020 /
Kaj Franck Design Prize 2020
Kaj Franck -muotoilupalkinto on
tunnustuspalkinto, jonka saaja tuo
näkyväksi muotoilija Kaj Franckin työn
henkeä ja periaatteita korkeatasoisesta,
demokraattisesta ja funktionaalisesta
muotoilusta.
Tällä ratkaistaan käytännön haasteita ja luodaan uusia mahdollisuuksia
muotoiluosaamista käyttäville yrityksille.
Erityinen ansio on, jos palkinnon saaja
samalla tuo arkeen kauneutta, iloa ja
parempaa elämän laatua.
Palkintosumman lahjoittaa Suomen
Messusäätiö.
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The Kaj Franck Design Prize is a
recognition award granted to a designer
who, through their work, demonstrates
the spirit and principles of designer Kaj
Franck about high-quality, democratic
and functional design.
This solves practical challenges and
creates new opportunities for companies using design competence. If the
winner also brings beauty and joy to
everyday life and improves the quality of
life, this will be counted as special merit.
The award sum is donated by the Finnish Fair Foundation.
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Juryn lausunto / Statement of the prize jury

PALKINTOJURY 2020 / PRIZE JURY 2020
Petteri Kolinen, toimitusjohtaja / CEO, Design Forum Finland
( juryn puheenjohtaja / Chairperson of the Jury )
Pilvi Kalhama, museonjohtaja, Espoon modernin taiteen museo EMMA /

Muotoilija, sisustusarkkitehti IIkka
Suppanen (s. 1968) on tehnyt menestyksekkään, pitkän ja rohkeasti oman
näköisensä uran muotoilun ja taiteen
parissa. Hänen töidensä takana on aina
ollut paljon ajattelua, harkintaa ja tinkimättömyyttä. Työskentely on ollut hyvin
monialaista eikä Ilkka Suppanen ole ollut
sidottu tiettyyn tuoteryhmään, brändiin
tai maahan. Hän on suunnitellut huonekaluja, valaisimia ja muita tuotteita
lukuisille suomalaisille ja kansainvälisille
yrityksille.
Ilkka Suppanen liikkuu notkeasti teollisen muotoilun ja taiteen välimaastossa.
Kiinnostus erilaisiin tuotantotekniikoihin,
materiaaleihin ja niiden käyttöön näkyy
esineiden muodoissa ja toiminnallisuudessa. Ilkka Suppasen muotokieli on
esteettinen, raikas, keveä ja eteenpäin
katsova. Hän pyrkii tekemään töitä, jotka
tähtäävät hyvään käytettävyyteen, tarpeellisuuteen ja pitkään elinkaareen.

Designer, interior architect IIkka Suppanen (born 1968) has made a long, successful and boldly individual career in the
field of design and art. His work is always
built on thought, contemplation and integrity. Ilkka Suppanen has worked in
many different fields and has never been
tied to a certain product group, brand or
country. He has designed furniture, lighting and various other products for numerous Finnish and international companies.
Ilkka Suppanen moves between industrial design and art with agility. His interest
in various production techniques, materials and their use is evident in the form and
functionality of his works. Ilkka Suppanen’s language of form is aesthetic, fresh,
light and forward-looking. In his designs,
he strives for usability, necessity and a
long life span.

Executive Director, Espoo Museum of Modern Art
Pentti Kivinen, asiamies, Suomen Messusäätiö / Advocate, Finnish Fair Foundation
Isa Kukkapuro, kuraattori, toimittaja / Curator, journalist
Heikki Orvola, muotoilija, professori / Designer, Professor
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Ilkka Suppanen — Monimutkaisuuden ajattelija
Vuoden 2020 Kaj Franck -palkittu Ilkka
Suppanen on arkkitehti ja muotoilija.
Hän on myös ajattelija. Hänen maailmansa
on monimutkainen eikä ollenkaan suoraviivainen tai yksinkertainen. On riippuvuussuhteita, asiat vaikuttavat toisiinsa. Se
heijastuu myös työhön.
Ilkka Suppasesta tuli muotoilija ja arkkitehti, koska suunnittelu on hänelle olemassa olemisen tapa. Kimmokkeen alalle
hän sai vaihto-oppilaana Yhdysvalloissa
– kun bostonilainen taideopettaja huomautti taidemuseovierailun jälkeen, että
auton istuinkin on taidetta. Suppanen
muistaa tärkeän hetken: uusi maailma ja
uudet perspektiivit avautuivat seitsemäntoistavuotiaalle.
Läpimurto muotoilijana tuli jo 1990-luvun lopulla. Ilkka Suppanen oli perustanut
muutaman muun suunnittelijan kanssa
Snowcrashin, suunnittelijayhteisön, jonka kanssa lähdettiin maailmalle. Milanon
huonekalumessuilla vuonna 1997 kansainvälinen media löysi ryhmän.
Suuri italialainen kalustevalmistaja Cappellini halusi Suppasen Flying Carpet -sohvan tuotantoonsa. Yhtäkkiä suomalainen
muotoilu oli koko maailman kiinnostuksen
kohteena. Snowcrash muuttui sittemmin
historiaksi, mutta Suppasen ura jatkui.
Parhaiten Ilkka Suppanen tunnetaan varmaankin huonekaluista kuten linjakkaista ja tyylikkäistä tuoleista. Portfoliosta
löytyy myös arkkitehtuuria, pientaloja, loma-asuntokonsepteja ja sisustuksia, näyttelysuunnittelua, kokeellisia valaisimia ja
kuluttajatuotteita. Lasitaide, erilaiset installaatiot, ovat yksi huomattava alue.
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Työprosessiaan Suppanen kuvailee
inklusiiviseksi. Kaikki menetelmät ovat
käytössä, käsin tehdyt skissit ja tietokoneavusteinen suunnittelu, mallinnokset ja
etenkin lukeminen ja ajattelu. Lopputulos
on monimutkaisen tien päässä, yhdistelmä systemaattisuutta ja intuitiota.
Ja etenkin ajattelua – kun Suppanen
sai maailman suurimman muotoilupalkinnon, miljoonan Ruotsin kruunun Torsten
ja Wanja Söderbergin palkinnon vuonna
2015, sanottiin silloinkin perusteluissa:
Ilkka Suppasen muotoilua leimaavat aika
ja ajattelu.
Inspiraatiota suunnittelijan työhön tuovat
monenlaiset asiat. Inspiraatio liittyy motivaatioon, Ilkka Suppanen sanoo. Ajattelu ja
suunnittelu ovat osa hänen persoonaansa,
ja kun on motivaatio ratkaista ongelma, se
toimii kannustimena. Mistä sitten herää
motivaatio, tavoite työskentelylle?
Mielenkiintoinen kysymys tällaiselle
ihmiselle kuin minä, joka suunnittelee
aktiivisesti, vastaa Ilkka Suppanen. Joskus on ensin idea, jonka voisi toteuttaa, toisinaan taas selvä toimeksianto
tilaajalta. Mutta kuka on asiakas, josta
suunnittelussa on lähdettävä, hän jatkaa
pohdintaa. Ostaja, loppukäyttäjä, tilaaja?
Vastaus jää avoimeksi.
Suppanen kuvailee suunnittelijan työtä
kokonaisvaltaiseksi. ”Suunnittelija ottaa
huomioon kaiken. Talouden ja tuotannon...
loppukäyttäjän, tunteen ja tunnelman, poliittisen tilanteen, ja ehkä oikeudenmukaisuuden, ja hinnan... Kaiken. Ainakin minun
kohdallani olisi väärin sanoa, että yksi asia
olisi enemmän kuin toinen.”

Kaj Franck Design Prize
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Ilkka Suppanen on tämän hetken nimekkäimpiä suomalaisia muotoilijoita. Keveys,
selkeys ja rakenteellisuus leimaavat hänen töitään. Ne eivät ole yksinkertaisia tai
itsestään selviä vaan harkitun prosessin
tulos. Ja niihin liittyy vastuu.
”Muotoilijahan suunnittelee materiaali- ja
kokemusympäristöä, jonka muut tulevat
kohtaamaan. Se on sillä lailla poliittista
toimintaa, että yhden mielipide jakautuu
monelle”, hän pohtii. Suunnittelijan henkilökohtainen näkemys kauneudesta tai toimivuudesta tarjotaan muillekin.
Suunnittelijalla on siten vastuu tila- ja
esineympäristöstä, jota muut käyttävät.
Tänään vastuu on vielä paljon laajempi
ja monimutkaisempi, ei enää vain eroja
maussa ja mieltymyksissä. ”Minä olen sillä
puolella kenttää, jossa me tuotetaan lisää
materiaalia maailmaan, johon sitä ei ehkä
kannattaisi tehdä”, miettii Suppanen.
Ympäristöseikat onkin otettava huomioon, hän sanoo. Vaikka luodaan kauneutta, sen voi tehdä ilman turhuutta tai
jopa tuotantoa. Samalla, kun tuolin pitää
olla mukava, sen pitää olla jollain tavalla
ekologinen. ”On tehtävä tuotteita, jotka
tulevat miellyttämään ihmisiä todella pitkään. Vaikka teet uutta, niin se on sellaista,
jonka ihmiset haluavat omistaa pitkään.”
Suunnittelu on pääsääntöisesti ollut positiivisen ajattelun aluetta, Suppanen miettii,
tuloksia ja ratkaisuja. Mutta vaikeatkin asiat
on kohdattava, vaikka meillä ei oikein olekaan työkaluja kohtaamiseen, hän sanoo.
Hän on miettinyt paljon sitä, miten voisi
toteuttaa oikeudenmukaisuutta työssään,
miten synnyttää aitoa merkityksellisyyttä.

Aikakin on erilainen, Suppanen toteaa.
Kun hän valmistui arkkitehdiksi ja muotoilijaksi, oli positiivisen kasvun kausi.
Lamasta oli päästy yli, Helsinki kansainvälistyi. Snowcrash-ryhmäkin suuntasi
vahvasti tulevaisuuteen, etsittiin uusia
materiaaleja ja muotoja. ”Viimeisiä hetkiä, kun tulevaisuus näytti vielä hyvältä”,
hän hymähtää.
Ilkka Suppanen opettaa tulevia muotoilijoita muun muassa Milanossa ja Tallinnassa. Heidän tulevaisuutensa ei näytä kovin
positiiviselta, hän pohtii. Tietoa on paljon
ja helposti saatavana, mutta näkymät
eivät ole innostavat niin kuin hänen opiskeluaikanaan. ”Niillä on ehkä parempi ja
realistisempi kuva tulevaisuudesta, mutta
ei se ole visionäärinen”, hän toteaa.
Sitten hän miettii, miksi on antanut niin
synkän kuvan muotoilijan ammatin tulevaisuudesta. Se johtuu omasta taustasta,
hän sanoo. Hänellä on ollut monenlaisia
vastoinkäymisiä omassa elämässään,
mutta hän on kokenut ne haasteina ja kasvun paikkoina. Vaikeat asiat ovat kiinnostavia, hän sanoo; hän on se, mikä on, juuri
vaikeiden asioiden vuoksi. Reitti luovuuteen ei ole yksinkertainen.
”Meidän designperinteemmehän on sellainen, että muotoilija on tähti ja hänellä
on hieman myyttinen tapa tehdä jotain...”
Suppanen toteaa. ”Mutta ei se minun mielestäni ole niin yksinkertainen maailma...
Yksinkertaistetut statementit ovat hyviä
jonkin asian eteenpäin viemiseksi, mutta
eivät ne kerro totuutta. Monimutkaiset
asiat ovat monimutkaisia. Haluaisi olla rehellinen itselleen ja ammatille – että se ei
ole niin yksinkertaista.”
Anne Veinola
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Ilkka Suppanen — Thinking complexity
Ilkka Suppanen, the recipient of the
2020 Kaj Franck Design Prize, is an architect and designer.
He is also a thinker. His world is complicated and not at all straightforward and
simple. There are dependencies, things
affect each other. This is also reflected in
his work.
Ilkka Suppanen became a designer and
architect because designing is a way of
existing for him. He was inspired to pursue design during his exchange student
year in the United States – after a visit to
an art museum, a Boston art teacher remarked that even car seats are a form of
art. Suppanen remembers this important
moment: the seventeen-year-old saw a
new world and new perspectives open up
in front of him.
Ilkka Suppanen had his breakthrough as
a designer in the late 90s. He had founded
the Snowcrash designer community with
a few other designers and taken the community abroad. The international press
took note of the group at the furniture fair
in Milan in 1997.
The major Italian furniture manufacturer
Cappellini wanted to manufacture Suppanen’s Flying Carpet sofa. All of a sudden,
Finnish design was the focus of the entire
world. Snowcrash has since been buried,
but Suppanen’s career continues.
Ilkka Suppanen is best known for his furniture, like his sleek and stylish chairs. His
portfolio also includes architecture, single-family houses, holiday home concepts
and interior design, exhibition design,
experimental lighting and consumer products. Glass art in the form of installations is a major part of his work.
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Suppanen describes his design process
as inclusive. He uses all methods; he
sketches by hand and uses CAD and modelling, and reading and thinking in particular. The result is the prize at the end of a
winding road; a combination of systematic
thought and intuition.
Thought, above all. When Suppanen received the most prominent design award
in the world, the Torsten and Wanja Söderberg prize, worth one million Swedish
crowns, in 2015, the jury wrote: Time and
thought are characteristic of Ilkka Suppanen’s design.
A designer is inspired by many things. Inspiration is connected to motivation, Ilkka
Suppanen says. Thinking and designing
are a part of his personality and when he
is motivated to solve a problem, he is driven. Where does he find the motivation, a
goal to work towards?
That is a very interesting question for
someone like me, who likes to design actively, Suppanen says. Sometimes there
is an idea first, something you want to
implement, and sometimes there is an assignment given to you by a client. But who
is the customer, when we’re talking about
design, he continues. The buyer, the end
user or the client? The question goes unanswered.
Suppanen has a comprehensive view
of the work of a designer. “The designer must take everything into account.
Finances and production... The end user,
the feeling and the atmosphere, the political climate, and even justice and price...
Everything. For me at least, it would be
unfair to say that one thing is more important than the other.”
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Ilkka Suppanen is one of the most prominent Finnish designers right now.
Lightness, clarity and structurality are
characteristic of his works. They are not
simple or obvious, but the result of a carefully thought-out process. And there is
responsibility involved.
“A designer designs an environment of
materials and experiences, which others
will experience. It is political in the sense
that the opinion of one person is shared
with others,” he ponders. The designer’s
personal view of beauty or functionality is
offered to others.
Thus, the designer is responsible for
the environment consisting of space and
items, used by others. Today, the responsibility is much larger and more complex,
not just subtle differences of taste and
preference. “I am one of those people
producing more material in a world that
may not need it,” Ilkka Suppanen remarks.
Environmental issues must be taken
into consideration, he says. Even though
designers create beauty, it can be done
without waste and even without production. A chair must be comfortable, but
it must also be ecological at the same
time. “We must create products that
will please people for a very long time to
come. Even if you are making new things,
those things must be liked by people for
a long time.”
According to Ilkka Suppanen, design has
traditionally been an area for positive thinking, it is about results and solutions. But
even difficult matters must be faced up
to, even though we do not have the tools
for it, he says. He has been thinking a lot

about how he could promote justice in his
work, how to create true significance.
“The times have changed, too,” Suppanen says. When he completed his degree
in architecture and design, it was a time
of positive growth. The recession was
over, Helsinki was becoming more international. Even the Snowcrash group had
its eye on the future, looking for new materials and shapes. “Those were the last
days of the future looking good,” he says
with a wry smile.
Ilkka Suppanen teaches future designers
in Milan and Tallinn, among other places.
Their future is not looking very bright, he
says. Information is easy to access and
there is plenty of it available, but the outlook is not as exciting as it was when he
was a student. “They may have a better
and more realistic view of the future, but it
is less visionary,” he says.
He then ponders why he has given such
a bleak account of the future of designers.
He says it is due to his own background.
He has had many misfortunes in his life,
but he has viewed them as challenges and
something to learn from. He thinks difficult
things are interesting; he is who he is because he has faced challenges. The route
to creativity is not straightforward.
“Our design tradition relies on viewing
the designer as a star with almost mythical ways of doing things...” Ilkka Suppanen
says. “But I don’t look at things this simplistically... Simple statements are good if
you want to promote something, but they
are never the whole truth. Complicated
things are complicated. One wishes to be
honest with oneself and the profession –
that it is not that simple.”
Anne Veinola
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VÄLISIVU / VNM20
palkintokuvaus?

Matias Liimatainen
Vuoden nuori muotoilija 2020 /
Young Designer of the Year 2020
Vuoden nuori muotoilija on kannustuspalkinto, jonka tarkoituksena on tukea
nuoria muotoilijoita tinkimättömässä ja
omaleimaisessa työskentelyssä.
Sen vastaanottaja on osoittanut luovaa
näkemystä, osaamista, uskallusta ja
yrittäjyyttä muotoilun alalla sekä saanut
jo kansainvälistä näkyvyyttä.
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The Young Designer of the Year prize is
an encouragement award with the intention to support young designers in their
uncompromising and unique work.
The winners have demonstrated creative vision, competence, daring and entrepreneurship in the design field and have
received some international visibility.
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Juryn lausunto / Statement of the prize jury

PALKINTOJURY 2020 / PRIZE JURY 2020
Petteri Kolinen, toimitusjohtaja / CEO, Design Forum Finland
( juryn puheenjohtaja / Chairperson of the Jury )
Mikko Paakkanen, taiteen maisteri / MA
Saara Renvall, muotoilija / Designer
Johanna Råman, johtaja / Director, Institut finlandais
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Keraamikko Matias Liimataisen
(s. 1989) työt liikkuvat käyttötaiteen ja
taiteen välimaastossa. Hän luo kauniita,
veistoksellisia hahmoja, koruja tai valaisimia keramiikasta, lasista ja puusta.
Töissä on dynamiikkaa, tunnelma saavutetaan pienillä ja aidon oloisilla asioilla.
Värien käyttö on rohkeaa ja esineet
toimivat joka suunnasta.
Matias Liimatainen on kehittänyt oman
tekniikan, jossa hän ottaa jotain olemassa
olevaa, skaalailee ja yhdistelee. Hän hallitsee myös lasitteet. Lopputulos voi näyttää aivan muulta kuin keramiikalta. Töissä
on monenlaisia tasoja ja oivalluksia.
Matias Liimataisella on koskettava ja
väkevä oma kädenjälki, joka erottautuu joukosta. Identiteetti on vahva ja
tekeminen omanlaistaan. Nuoresta iästä
huolimatta Liimatainen on tehnyt töitä
tuotteliaasti ja varmalla otteella. Muotoilijaksi tulemiseen ei riitä pelkkä lahjakkuus, vaan pitää tehdä asioita. Se näkyy
Matias Liimataisen määrätietoisessa
työskentelyssä.

The works of ceramic artist Matias Liimatainen (born 1989) tread the fine line
between functional objects and art. He
creates beautiful, sculptural figures, jewellery and lighting units from ceramics,
glass and wood. His works are dynamic,
and he captures moods in small, lifelike things. He uses colour boldly and
creates objects that can be viewed from
any angle.
Matias Liimatainen has developed his
own technique in which he takes something that already exists, scales it and
combines it with other things. He is also
a master of glazes. The finished product
may seem like it is not ceramic at all, and
his works consist of layers and insights.
Matias Liimatainen has a touching and
strong signature style that stands out
from the rest. His identity is powerful
and he works in a distinct way. Despite
his young age, Liimatainen has been very
productive and worked with a steady
hand. Becoming a designer takes more
than just talent – it requires getting your
hands dirty. This is evident in Matias Liimatainen’s determined approach to work.
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Matias Liimatainen — Keramiikantekijä
Matias Liimatainen on, omien sanojensa mukaan, ”muotoilija, kuvanveistäjä ja
käsityöläinen”. Nyt hän on myös Vuoden
nuori muotoilija.
Matias Liimatainen on opiskellut Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun
korkeakoulussa lasi- ja keramiikkataidetta
ja muotoilua. Opiskelun ohessa hän on ehtinyt jo moneen – yksityis- ja ryhmänäyttelyihin, residenssiohjelmiin Japanissa ja
Kiinassa, omaan piensarjatuotantoon. Liimatainen on tehnyt uniikkeja ja sarjallisia
veistoksia, koruja ja valaisimia sekä pieniä
sarjoja käyttö- ja taide-esineen rajalla olevia eläinhahmoisia astioita.
Matias Liimatainen kuvaa itseään ensi
sijassa tekijäksi. Hän suunnittelee ja
ajattelee tekemisen kautta, materiaalin
kautta. Päämateriaalina on toistaiseksi
ollut keramiikka, mutta muukin kiinnostaa:
esimerkiksi valuhartsi, ja puu keramiikkaan ja lasiin yhdistettynä. Keramiikka ja
lasi heräävät henkiin, kun niihin tuodaan
kontrastinen materiaali kuten puu, hän
ajattelee, syntyy uusi ja mielenkiintoinen
suhde. Materiaali on myös inspiraatio
työlle. Liimatainen haluaa käyttää materiaalia niin, että siitä näkyy jonkinlainen
ydinluonne, jotain aineelle hyvin ominaista. Tapa käyttää raaka-ainetta perustuu
omaan sisäiseen logiikkaan, hän sanoo –
miten sitä voi käyttää, miten työstää. Se
perustuu vahvasti intuitioon.
Usein työn merkitys avautuu lopullisesti
Liimataisellekin vasta ajan kuluessa. ”Työn
teema ei liity materiaaliin, se on obsessiivinen tunne, merkityksellinen itselle ja jotenkin intuitiivista”, hän kuvailee. ”Sitä ei pysty
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avaamaan tekovaiheessa, mutta muutaman vuoden päästä osaa yhdistää sen
samaan aikaan toimivien muiden tekijöiden
teoksiin.” Silloin työ on onnistunut: se on
tavoittanut jotain yhteistä ja ajassa olevaa
mutta oman muotokielen mukaisena.
Matias Liimataisen työt ovat hitaita.
Ne koostuvat lukemattomista pienistä
osista, ja kun keramiikka on hidasta ja
ennalta arvaamatonta työstää, aikaa ehtii
kulua. Pienistä osista koottuna lopputulos on kuitenkin hallittavissa, toisin kuin
suuret yhtenä kappaleena työstettävät
keramiikkatyöt, hän sanoo. Lasite- ja
muotokokeilut ovat keskeistä; Liimataiselle lasite on väri, maali, ja siihen hän on
syventynyt jo pitkään.
Viime aikoina tekstuuri on kiinnostanut, kuten ryijyissä, hän sanoo, toistuvat
pienet ja pintaa luovat elementit ja niiden
rytmi. Sidokset, niin kuin kankaissa ja
neuleissa, ja niistä muodostuva kokonaisuus. Aikaisemmin hän on tehnyt muun
muassa hahmoja: robottimaisia olioita,
joiden osat hän valoi savesta, malleinaan
arkiset pikkutavarat, ja eläinhahmoisia
säilytysastioita. Näyttäviä ovat myös olleet orgaaniset, sammal- tai jäkäläkasvustoja muistuttavat veistokset.
Vaikka töiden työstäminen on hidasta, työt itsessään kasvavat ja muuntuvat
nopeasti. Vahvuus ja heikkous, Liimatainen sanoo: kun hänen tyyliinsä on ehditty
tottua, hän onkin jo siirtynyt uuteen. Ainahan voi palata, hän sanoo, jatkaa jonkun
vanhan idean kehittelyä myöhemmin ja
yhdistellä aikaisempaan.
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Nyt Matias Liimataista ovat alkaneet kiinnostaa julkiset työt, isot, arkkitehtuuriin
liittyvät teokset, jotka voisivat koostua
kaakelimaisista elementeistä. Kaakeliteoksen ja tekstiilin hybridit, hän kuvailee.
Toinen ajatuksissa pyörivä ajatus on teollisempi tuotemuotoilu. Tähän asti hän on
tuottanut piensarjatuotteensakin, kuten
eläinhahmoiset Fauna-astiat, itse. Sellainen ei kuitenkaan sovi oikein hänen temperamentilleen, Liimatainen sanoo, uniikki
on mieluisempaa.
”Keskityn enemmän eteenpäin menemiseen, ja teokset ja tuotteeni ovat
enemmänkin materiaalin ominaisuuksien
tutkimista ja tulosten hyödyntämistä aika
epäfunktionaalisiin objekteihin... Siksi on
jännittävä ajatus, että voisin toimia enemmän pelkkänä suunnittelijana. Tällöin
myös hyödynnettävien materiaalinen kirjo
laajenisi, kun toteutus ei olisi kokonaisuudessaan vastuullani”, hän kertoo.
Toinen tulevaisuuden tavoite on lisätä
työskentelyä erilaisissa residenssiohjelmissa. Japanissa opiskelu ja toimiminen
kiinnostaa, Matias Liimatainen sanoo,
hänhän oli jo Shigarakissa muutama vuosi
sitten. ”Paikallinen kulttuuri ja käsityöperinteen traditiot olivat voimaannuttavia
ja antoivat energiaa työskentelyyn”, hän
kuvailee.
Tekniikan ja luonnon kontrasti on Liimataisen mielestä inspiroiva, ja se näkyy
myös töissä. Jäljet johtavat lapsuuteen,
hän sanoo: hänen juurensa ovat Pohjois-Pohjanmaalla Nivalassa ja virikkeet
siellä tulivat luonnosta ja tietokonepeleistä. Isoisä oli käsityöläinen, häneltä taas on
periytynyt materiaalin ymmärrys ja taito
työstää sitä. ”Lapsuus ja historia ovat

muovanneet minut tietynlaiseksi. Koen,
että teen aika luontevasti sen kautta
teoksia, jotka ovat omakuviani tai itseni
näköisiä. En kuitenkaan koe, että ne ovat
sisäänpäin kääntyneitä”, hän miettii.
Esikuvakseen keramiikan alalla Liimatainen mainitsee Birger Kaipiaisen. Sama
runsaus, tietty sadunomaisuus ja keramiikan luova käyttö ovatkin yhteistä. Rikkaan
visuaalisen maailman luomisessa taas
ovat esikuvina Tove Jansson ja Hayao
Miyazaki – molemmat myös työhönsä vakavasti suhtautuvia ja paljon aikaan saaneita taiteilijoita, sanoo Liimatainen.
Ympäristö ja tulevaisuus luonnollisesti
huolestuttavat Matias Liimataista. Oman
vastuunsa hän kokee onnekseen varsin
pienenä, koska tuotanto on pienimuotoista ja hän valmistaa itse työnsä. Mutta
jos suunnitelmissa olisi teollinen muotoilu laajemmin, asiaan olisi otettava kantaa: uusien tuotteiden pitäisi olla vahvasti
perusteltuja ja niiden pitäisi hyödyntää
uusia materiaaleja tai tuotantotapoja, olla
entistä parempia.
Muotoilijan ammatilla on silti tulevaisuus. Materiaalipohjaisen muotoilun
Liimatainen näkee kääntyvän osittain
käsityöläisyyden suuntaan. Se myös voi
lähestyä arvostukseltaan kuvataiteita,
hän sanoo. Samaan aikaan ammattiopetus on muuttunut monipuolisemmaksi ja
laaja-alaisemmaksi.
Kaikesta huolimatta Matias Liimatainen
on optimistinen. ”Suhtaudun tulevaisuuteen aika toiveikkaasti. Sekä omaani, että
tulevaisuuteen yleisesti. Epäkohdat on
hyvä tiedostaa ja niiden ratkaisemiseen
on hyvä löytää eteenpäin vievä voima.
Itselleni se on jotain muuta kuin pelko.”
Anne Veinola
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Matias Liimatainen — Ceramic maker
In his own words, Matias Liimatainen is a
“designer, sculptor and craftsman.” He is
now also the Young Designer of the Year.
Matias Liimatainen has studied glass
and ceramic art and design at Aalto
University’s School of Arts, Design and
Architecture. He has been busy while
studying – with solo and group exhibitions,
participating in residence programmes in
Japan and China, making his own smallbatch production. Liimatainen has made
unique and serial sculptures, jewellery
and lighting, as well as small series of animal-shaped vessels walking the fine line
between utility articles and art.
First and foremost, Matias Liimatainen
describes himself as a maker. He designs
and thinks through making, through the
material. For the time being, his primary
material has been ceramics, but he is also
interested in other media: such as moulding resin and the mixture of wood, ceramics
and glass. He believes that ceramics and
glass come alive with a contrasting material like wood, that this combination creates
a new and interesting relationship. The
material is also an inspiration for his work.
Liimatainen wants to use his materials in a
way that ensures they retain a kind of core
characteristic, something elemental to the
material. His way of using raw material is
based on his own internal logic, he says –
how the material can be used and worked
with. It is strongly rooted in intuition.
Often, the significance of his work is only
revealed to him in time. “The theme of the
work is not related to the material, it is an
obsessive feeling, it is significant to me
and somehow intuitive,” he describes his
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process. “It cannot be explained during
the process, but in a few years’ time I have
been able to draw the connection between
my works and other works of other artists
working at the same time.” That is when
the work is successful: it has been able to
capture something shared and timely, but
in its own form.
Matias Liimatainen’s works are slow. They
consist of numerous little pieces, and because making ceramics is slow and the end
result is always a surprise, it takes time.
According to him, when the finished work is
made up of tiny pieces, the end result can
be controlled, unlike in large ceramic works
made from one piece. Experimenting with
glazes and shapes is crucial to his work; for
Liimatainen, glazing is a colour, paint, and
he has been focused on it for a long time.
Lately, he has been interested in texture,
as with wall rugs, he says, small, repeated surface-creating elements, and their
rhythm. He looks to weaves, in things like
fabrics and knits, and the resulting entities. Earlier, he used to make figurines:
robotic creatures that he compiled out of
parts cast from clay, using mundane little
objects as models, and vessels in animal
form. He has also made impressive organic statues reminiscent of moss and lichen.
Even though work on his pieces is slow,
the pieces themselves grow and transform
quite quickly. Both a strength and weakness, Liimatainen says: when people get
used to his style, he has already moved
onto another. “But you can always go back,”
he says, “continue working on an old idea
and combine it with something even older.”
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Matias Liimatainen has now found an
interest in public works, large architectural pieces that could consist of tile-like
elements. He envisions a hybrid between
tiles and fabric. Industrial product design
is another thing on his mind. Up until now,
he has produced his pieces in small batches on his own, like his Fauna vessels in
animal form. This method is not suited to
his temperament, however, he says, as he
prefers unique pieces.
“I am more focused on moving forward,
and the works and my products are more
studies in material and the utilisation of
the results to make quite dysfunctional items... That is why I am excited by the
idea of just working as a designer. This
would expand the range of materials I use,
because I would not be solely responsible
for the production,” he says.
Another one of his future goals is to increase the amount of time spent working on artist-in-residency programmes.
“I want to study and work in Japan,” Matias Liimatainen says, having spent time
in Shigaraki a few years ago. “The local
culture and the arts and crafts traditions
were empowering and gave me energy to
work,” he describes.
The contrast between technique and
nature inspires Liimatainen, and it is evident in his works. This can be traced back
to his childhood: his roots are in Nivala in
northern Ostrobothnia, where his stimuli
consisted of nature and video games. His
grandfather was an artisan, from him Liimatainen gets his sense for materials and
the ability to work them. “My childhood
and personal history have made me what I

am. I feel that I am quite comfortable making art in my own image because of this. I
do not, however, feel that my work is withdrawn,” he says.
Matias Liimatainen mentions Birger
Kaipiainen as his role model in ceramics.
The same lushness, a fairytale quality and
creative use of clay are things they have
in common. He names Tove Jansson and
Hayao Miyazaki as artists he looks up to in
terms of creating a rich visual world – both
artists were also prolific and took their
work seriously, Liimatainen says.
The future and the environment naturally
worry Matias Liimatainen. He considers
his personal responsibility rather limited,
however, as his production is small and he
makes his pieces by hand. But if he were
to plan more extensive industrial production, he would have to take a stance: the
making of new products would have to be
justifiable and the products would need
to be made with new types of materials
or manufacturing processes that improve
on the old.
The profession of designer will not become obsolete, however. Liimatainen
believes that material-based design is
going to become more and more artisanal.
It could also start to resemble fine arts in
terms of appreciation. At the same time,
vocational teaching has become more versatile and comprehensive
Despite all this, Matias Liimatainen is optimistic. “I am pretty hopeful when it comes
to the future. My own and in general. We
must be aware of problems and try to find
the driving force behind our willingness to
solve them. For me, it is not fear.”
Anne Veinola
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YHTEISTYÖKUMPPANIT — PARTNERS

Fennia
Elämä on tehty elettäväksi ja koettavaksi,
siksi on Fennia.

Life is for living and experiences,
that is why Fennia exists.

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja
henkilöasiakkaiden taloudellisen turvallisuuden kumppani. Tarjoamme asiakkaillemme monipuolisia asiantuntijapalveluja
vakuutusasioiden hoidossa, riskienhallinnassa, säästämisessä ja varainhoidossa.
Asiakas on aina etusijalla ja teemme yhdessä tulosta asiakkaidemme parhaaksi.
Tuemme suomalaista muotoilua, koska
tahdomme edistää yrittäjyyttä, yritysten
kasvua ja olla mukana luomassa hyvinvoivia
työyhteisöjä. Paremmin muotoillut tuotteet
ja palvelut parantavat kaikkien suomalaisten elämänlaatua ja arkea.
Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, henki-,
eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava
Fennia Varainhoito Oy, kiinteistöjohtamispalveluita tarjoava Fennia Kiinteistöt Oy
sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.

Fennia Group is the financial security
partner of companies, entrepreneurs and
private customers. We provide our customers with versatile expert services in
insurance, risk management, savings and
asset management. The customer always
comes first and we work together for the
benefit of the customer.
We support Finnish design because we
want to promote entrepreneurship and
company growth as well as be involved
in creating thriving work communities.
Better designed products and services
improve the quality of life and the day to
day of all Finns.
Our services are provided by accident
insurance company Fennia; Fennia Life offering life, pension and savings insurance;
Fennia Asset Management Ltd; property
management service company Fennia Kiinteistöt Oy and Fennia-service Ltd.
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Patentti- ja rekisterihallitus / The Finnish Patent and Registration Office
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) luo vankan perustan suomalaiselle elinkeinoelämälle rekisteröimällä yritykset ja yhteisöt
sekä tutkimalla ja suojaamalla aineettomat
oikeudet: tavaramerkit, patentit ja mallioikeudet. PRH lahjoittaa IPR-palkinnon (Intellectual Property Rights).
IPR (Intellectual Property Rights) mahdollistaa (muotoilualan) yrityksille merkittävän kilpailuedun. IPR tukee yrityksen
brändityötä – se on väline markkinointiin,
viestintään ja ylipäätään erottumiseen
kilpailijoista. IPR tarjoaa myös yritykselle
keinon puolustaa omia oikeuksiaan.
Haluamme IPR Excellence -palkinnollamme nostaa esille yrityksiä, joiden tuotteissa on uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotka
hyödyntävät tuotekehityksessä teollista
muotoilua ja jotka suojaavat tuotteensa
monipuolisesti (hyödyntäen erityisesti mallisuojaa ja tavaramerkkejä) niin Suomessa
kuin ulkomaillakin.

The Finnish Patent and Registration Office (PRH) creates a stable basis for Finnish business life by registering companies
and communities and by investigating and
protecting intellectual property rights, e.g.
trademarks, patents and design rights.
PRH donates the IPR Excellence Prize.
IPR (Intellectual Property Rights) provide (design) companies with a significant
competitive advantage. IPR support a
company’s branding – they are a marketing, communications and differentiation
tool. IPR also offer companies a means of
protecting their rights.
With our IPR Excellence award, we want
to highlight companies whose products
contain new and innovative solutions that
utilise industrial design in product development and that protect their products
in a versatile manner – by utilising design
copyrights and trademarks in particular –
both in Finland and abroad.

Kaj Franck -muotoilupalkinto 2020

Elo
Elo on asiakkaidensa omistama työeläkeyhtiö, joka huolehtii asiakasyritystensä
työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta. Suomalaisista
yrityksistä joka kolmas ja yrittäjistä noin
40 prosenttia on valinnut Elon työeläkekumppanikseen. Vastaamme noin 520
000 työntekijän ja yrittäjän tulevista
eläkkeistä, huolehdimme 240 000 eläkkeensaajasta ja noin 25 miljardin euron
sijoitusomaisuudesta.

Fennia Prize 20 / IPR Excellence

Elo is a pension insurance company owned
by its customers that manages the statutory earnings-related pensions of self-employed persons and the employees of client
companies. One third of all Finnish companies and about 40 % of self-employed
people in Finland have chosen Elo to manage their pension insurance needs. We have
been entrusted with the provision of future
pensions of around 520,000 employees
and self-employed persons, the payment
of pensions for around 240,000 pensioners
and the management of EUR 25 billion in
investment assets.

In co-operation
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Fennia Prize 20

Suomen Messusäätiö / Finnish Fair Foundation
Kaj Franck -muotoilupalkinnon rahoittaja
on Suomen Messusäätiö. Rahoittaessaan
palkintoa Suomen Messusäätiö haluaa
kunnioittaa Kaj Franckin merkittävää elämäntyötä muotoilukulttuurimme pioneerina ja samalla antaa tunnustusta ja tukea
nykyisille suunnittelijoillemme.

The Kaj Franck Design Prize is funded by
the Finnish Fair Foundation. In funding the
prize, the Finnish Fair Foundation wishes
to express its respect for the significant
work and achievements of Kaj Franck as
a pioneer of the culture of Finnish design
and to extend its recognition and support
to Finland’s present-day designers.

In co-operation
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Design Forum Finlandin tavoitteena on
edistää muotoilun käyttöä suomalaisissa
yrityksissä, erityisesti johtamisen työkaluna ja strategisella tasolla. Palvelujemme
avulla kasvatetaan yritysten kansainvälistä kilpailukykyä ja löydetään uusia malleja
kehittää liiketoimintaa tulevaisuuden asiakastarpeisiin. Tätä kautta luodaan pitkän
aikavälin arvoa asiakkaille, omistajille ja
koko yhteiskunnalle.

Design Forum Finland promotes the
use of design in Finnish companies,
especially as a tool for leadership
and on a strategic level. Our services enhance companies’ international
competitiveness and find new models
for developing business for future
customer needs. This creates value
for customers, owners and society at
large in the long term.
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Fennia Prize
Palkitut yritykset ja suunnittelijat /
Awarded companies and designers
Kaj Franck -muotoilupalkinto
s. 45 Il silenzio, valaisin / light,
design Ilkka Suppanen
s. 46 Airbag, tuoli / chair, Snowcrash,
design Ikka Suppanen
s. 49 Broken, veistos / sculptural object,

Fennia Prize 20

Galerie Forsblom, Helsinki,
design Ilkka Suppanen
s. 50 Everyday Holy Mug, kuppi / cup,
Muuto, design Ilkka Suppanen
Vuoden nuori muotoilija
s. 59 Symbioosi, Matias Liimatainen
s. 60 Sammal, Matias Liimatainen
s. 63 Robotti, Matias Liimatainen
s. 64 Vulkaaninen metsä / Volcanic
Forest, Matias Liimatainen

Kaj Franck -muotoilupalkinto 2020
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