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Suomalaisille muotoilutoimistoille mittava 
merkkipaalu Piilaaksoon –digitalisaatiota sorvataan 
yhdessä miljardiluokan yrityksen kanssa 
 
IT-jätti Ciscon omistama AppDynamics takaa sen, että esimerkiksi 
verkkokaupat ja -pankit toimivat nykyistä paremmin tulevaisuudessa. 
Suomalaiset muotoiluyritykset Nordkapp ja Kallan & Co työstävät mm. 
AppDynamicsin tuotteen tulevaisuutta, strategiaa sekä brändiä. 
AppDynamicsin uusi ilme sekä suunnitelmat tuotteen tulevaisuudesta 
julkaistiin New Yorkissa AppD Summit -tapahtumassa torstaina 19.10. 
 
Suomalaiset muotoiluyritykset Nordkapp ja Kallan & Co päätyivät mukaan 
AppDynamics-yhteistyöhön kansainvälisen kutsuprosessin kautta. AppDynamicsin 
tuote tekee suuryritysten digitalisaatiosta aiempaa helpompaa ja paremmin 
mitattavaa, mm reaaliaikaisesti koneoppimisen ja tekoälyn avulla. 
 
Sekä Nordkapp että Kallan & Co ovat osa yrityksen designtiimiä. Tässä yhteistyössä 
Nordkappin vastuualueella on tiedon visualisointi, tuotestrategia sekä designkieli, 
Kallan puolestaan vastaa brändistä ja yrityksen visuaalisesta ilmeestä.  Mukana on 
myös muita kotimaisia toimijoita, kuten Audiodraft, joka vastaa AppDynamicsin 
äänibrändistä. 
 
Nordkappille yhteistyö Pohjois-Amerikassa on osoitus suomalaisen muotoiluosaamisen 
kansainvälisyydestä ja laaja-alaisuudesta. Digitalisaatio haastaa perinteiset yritykset 
ja muotoilijat ovat avainasemassa siinä, että tuotteet ovat mahdollisimman 
helppokäyttöisiä ja ymmärrettäviä. 
 
”Applen alkukesästä ostaman Bedditin kohdalla näimme, mikä merkitys tuotteen 
muotoilulla ja käyttöliittymällä on. AppDynamicsin kanssa meidän tehtävämme on 
varmistaa, että monimutkainen tieto saadaan visualisoitua ymmärrettävään muotoon 
niin, että käyttöliittymä on toimiva, johdonmukainen ja helposti räätälöitävissä paitsi 
erilaisiin laitteisiin myös erilaisille yrityksille", sanoo Nordkappin luova johtaja Sami 
Niemelä. 
 
Maailman johtava IT- ja verkkoratkaisujen toimittaja Cisco osti vuonna 2006 
perustetun AppDynamics viime keväänä 3,7 miljardilla dollarilla. AppDynamicsin 
asiakkaita ovat mm. Kraft Foods, joka on yksi maailman suurimpia elintarvikeyhtiötä, 
Nasdaq sekä useat kansainväliset pankit ja lentoyhtiöt kuten United Airlines. Niemelän 
mukaan AppD:n avulla tulevaisuuden asiakaskokemuksista voidaan tehdä aidosti 
parempia. 
 
”AppDynamicsin tuote on uniikki. Se tarjoaa suurille yrityksille reaaliaikaisen 
näkyvyyden koko IT-palettiin ja työkalut ennustaa, reagoida ja korjata ongelmia 
reaaliajassa ennen kuin ne vaikuttavat tulokseen viivan alla. Tuotteen avulla 
esimerkiksi verkkopalvelut toimivat paremmin ja varmemmin myös käyttäjäpiikkien 
kohdalla — oli kyseessä pankki, verkkokauppa tai lentoyhtiö. Kuluttajalle tämä kaikki 
on näkymätöntä, mutta varmistaa sen, että liiketoiminta voi hyvin ja juuri ne 
asiakkaat saavat palvelua, jotka ovat yritysten kannalta relevantteja. On kunnia olla 
viemässä tätä uudelle tasolle” Niemelä kuvailee. 



Kallanin Hannu Koho puolestaan toteaa, että yhteistyö on haastanut koko luovan 
prosessin. 
 
”Olemme luoneet aivan uudenlaisen tavan rakentaa brändiä. Konkreettisimmillaan se 
on tarkoittanut tiimiä, joka on pystynyt aikaeroja hyödyntämällä työskentelemään 
kirjaimellisesti kellon ympäri keväästä asti.” 
 
Työn ensimmäiset hedelmät julkaistiin 19.10. New Yorkissa, 2500 hengen AppD 
Summit - tapahtumassa jossa lavalla olivat mm Cisco, Nasdaq sekä Carhartt.  
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Nordkapp on suomalainen strateginen palvelu-, tuote ja yritysmuotoilutoimisto. Vuonna 2007 
perustettu Nordkapp työllistää 25 henkilöä Helsingissä ja Amsterdamissa. Nordkappin 
asiakkaisiin kuuluu tulevaisuuteen katsovia suuryrityksiä ja startuppeja kuten ING Group, 
Fortum, Santander Consumer Bank, OP, Veikkaus ja Telia. Nordkappin pitkäaikainen asiakas, 
unisensoreita valmistava Beddit myytiin Applelle keväällä 2017. http://nordkapp.fi 
 
Kallan & Co on Suomessa ja Uudessa-Seelannissa toimiva design- ja innovaatiotoimisto, joka 
on erikoistunut kansainvälisten brändien, palveluiden ja tuotteiden innovointiin ja muotoiluun. 
https://kallan.co 
 
Audiodraft on Helsingissä, New Yorkissa ja San Franciscossa toimiva suomalainen kasvuyritys, 
joka muuttaa sen miten brändit tilaavat, tuottavat ja käyttävät ääntä. Audiodraft edustaa yli 
20 000 muusikkoa ja äänialan ammattilaista yli 120 maasta. Jokainen brändi pitää ääntä, me 
autamme sinua löytämään omasi. https://www.audiodraft.com 
	


