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Lokakuu 17, 2013 

 

Lentävät minirobotit voittoon Electrolux 

Design Lab 2013 -finaalissa  

Kolumbialaisen opiskelijan Adrian Perez Zapatan lentävistä 
nanoroboteista koostuva futuristinen siivouskonsepti on voittanut 
maailmanlaajuisen Electrolux Design Lab -suunnittelukilpailun. Perez 
Zapata palkittiin eilen illalla Tukholmassa Fotografiska Museumissa 
pidetyssä finaalissa. Suomalainen Janne Palovuori Metropolia 
Ammattikorkeakoulusta ylsi kovatasoisessa kilpailussa kahdeksan 
parhaan joukkoon.  
 
Kolumbialainen Adrian Perez Zapata nappasi voiton nyt 11. kertaa järjestetyssä 
Electrolux Design Lab -suunnittelukilpailussa. Voittajakonsepti on ”Mab”, 
pikkuruisista lentävistä roboteista koostuva kodin siivooja. Mab skannaa talon, 
päättelee mitkä alueet kaipaavat puhdistusta ja lähettää lentävät robotit työhön. 
Nanorobotit siivoavat kodin pinnat koskettamalla niitä tipalla vettä.  
 

 
 
”Sain idean minirobotteihin yliopistoni puutarhasta, kun ihailin mehiläisiä 
työssään”, Perez Zapata kuvailee ajatustaan voittajatyön takana. Tuomariston 
mukaan voittaja uudistaa ajatuksemme roboteista: “Voittajakonseptin robotti ei 
edes yritä imitoida ihmistä, vaan sen inspiraatio tulee luonnosta, luonnon 
yhteistyökyvystä ja joukkoälystä”, sanoo Electroluxin muotoilujohtaja ja kilpailun 
päätuomari Stefano Marzano.  
 
Toisella sijalla palkittiin brasilialaisen Luiza Silvan Atomium 3D-ruokatulostin. 
Tuomariston mielestä ”idea yhdistää globaalin teeman terveistä elämäntavoista 
ja kroonisten sairauksien hoidosta leikkisällä ja luovalla tavalla.” Kolmannelle 
sijalle ylsi korealainen Jeabyun Yeon ja hänen ilmanpuhdistimia sisältävä 
Hengittävä Seinänsä. Tuomaristo oli yksimielinen siitä, että työ ”luo 
ajankohtaista keskustelua tulevaisuuden bisnesmallista, jossa yhä tärkeämpää 
on luoda kodinkoneita, jotka samalla tuovat runollista kauneutta ympäristöönsä.” 
 
Yleisön suosikiksi valittiin Mab, joka sai yli40 % annetuista 4 391:sta äänestä 
Design Labin avoimessa internet-äänestyksessä.  
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Helsinkiläinen Janne Palovuori ei yltänyt kolmen parhaan joukkoon, mutta iloitsi 
Tukholmassa finaalipaikastaan: ” Vaikka en voittanutkaan, onhan kahdeksan 
maailman parhaan joukkoon pääseminen jo voitto sinänsä.” 
 
Lähes 2 000 kilpailijaa 60 maasta osallistui vuoden 2013 kilpailuun. 
 
 
Muotoiluopiskelijat urbanisaation haasteiden ytimessä 
 
Tämän vuoden kilpailuteema Inspired Urban Living paneutui kaupungistumisen 
haasteisiin kun tilaa on entistä vähemmän ihmisten muuttaessa tiheästi asutuille 
alueille. Kilpailijoita pyydettiin visioimaan tuote- ja palvelukonsepteja kolmessa 
kategoriassa: sosiaalinen ruuanlaitto, luonnollinen ilma ja vaivaton siivoaminen.  
 
Kilpailu toteutettiin viidessä vaiheessa, joiden aikana kilpailijoiden määrä 
karsiutui finalistikahdeksikkoon. Eri vaiheissa kilpailijat saivat keskittyä kaikkiin 
muotoilun osa-alueisiin luonnostelusta käytännöllisyyden kehittämiseen ja 
lopullisen tuotteen esittelyyn. Myös yleisö sai mahdollisuuden vaikuttaa, sillä 
eniten ääniä saaneet työt pääsivät suoraan seuraavalle kierrokselle 
.  
Finalistit tulevaisuuden visionääreinä  
 
Finaaliin valitut kahdeksan konseptia edustivat hyvin erilaisia luovia 
lähestymistapoja kilpailun teemaan: brasilialaisen Luiza Silvan 3D-
ruokaprintteri, kolumbialaisen Adrian Perez Zapatan pieniä lentäviä nano-
robotteja sisältävä siivooja, suomalaisen Janne Palovuoren ravintoainevaaka 
ja kartta-applikaatio, ranskalaisen Germain Verbrackelin muotoaan muuttava 
imuri, korealaisen Jeabyun Yeonin henkittävä ilmanpuhdistusseinä, 
singaporelaisen Wei Kiat Law:n ilmaa puhdistava ja hajustava kaulakoru, 
espanjalaisen Francisco Barboza Grasan ruokavarasto- ja 
ruokavaliomanageri sekä ruotsalaisen Dawid Fawodin hologrammi-
ruoanvalmistuslaite.  
 
Vuoden 2013 Design Lab -tuomaristoon kuuluivat Electroluxin muotoilujohtaja 
Stefano Marzano, Yanko Designin muotoilustrategi Hideshi Hamaguchi sekä 
LOFT Bookazinen päätoimittaja Pio Barone Lumaga.  
 
“Electroluxille on tärkeää, että designia ajatellaan laajasta näkökulmasta: kaikki 
muotoiluratkaisut, jotka parantavat kuluttajien elämää  ovat meille tärkeitä. Juuri 
tästä syystä haluamme antaa opiskelijoille mahdollisuuden suunnitella 
konsepteja, jotka ovat tärkeitä tulevaisuuden kotitalouksille”, selittää Electroluxin 
muotoilujohtaja Stefano Marzano. 
 
Nuorten muotoilukykyjen oma areena 
 
Lentävät nanorobottisiivoojat ja holografiset keittiökokemukset olivat vain joitakin 
visioita, jotka syntyivät tämän vuoden Electrolux Design Lab -kilpailusta. 
Suunnittelukilpailun tarkoituksena on saada muotoilun opiskelijat visioimaan ja 
uudistamaan kotitalouksien arkikokemuksia siivouksesta ruoanlaittoon ja 
viihdyttämiseen. Kilpailu toimii myös areenana, jossa uudet kyvyt voivat näyttää 
taitonsa.  
 
Tämän vuoden kilpailun voittaja sai 5 000 euroa ja puolen vuoden palkallisen 
harjoittelupaikan Electroluxin kansainvälisessä suunnittelukeskuksessa. Toiseksi 
tullut suunnittelija palkittiin 3 000 eurolla, kolmas 2 000 eurolla ja eniten 
yleisöääniä saanut kilpailija palkittiin People’s Choice Awardsilla sekä tuhannella 
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eurolla. 
 
 

Electrolux Design Lab -teemoja kautta vuosien   

2003  – User Driven Solutions 
2004  – Designs of the Future 
2005  – Designs of the Future 
2006  – Designs for Healthy Eating 
2007  – Green Designs 
2008  – The Internet Generation 
2009  – Design for the Next 90 Years 
2010  – The 2nd Space Age 
2011  – Intelligent Mobility 
2012  – Experience Design 
2013  – Inspired Urban Living  

 
Lisätietoja Design Lab -kilpailusta sosiaalisessa mediassa: 
Design Lab –nettisivut: 
electrolux.com/electroluxdesignlab 
YouTube: youtube.com/user/electrolux 
Facebook: facebook.com/ElectroluxSuomi 
Twitter: twitter.com/Electrolux  
Flickr: flickr.com/photos/electrolux-design-lab  
Pinterest: pinterest.com/electrolux  

 
 

 

Kuvia pyynnöstä osoitteesta: iida.valin@miltton.fi 
 
Lisää uutisia Electrolux Newsroomista: http://newsroom.electrolux.com/fi/ 
 
 
Lisätietoja 
 
Kysymyksiin vastaa: 
 
Iida Valin, viestintä ja PR 
Miltton Oy 
p. 040 4516559 
iida.valin@miltton.fi 
 
www.electrolux.fi 

 
 
Electrolux 
 
Electrolux on maailman johtava kotitalouksiin ja ammattikäyttöön tarkoitettujen kodinkoneiden 
valmistaja. Yhtiö myy vuosittain yli 40 miljoonaa tuotetta 150 maahan. Electroluxin ydintoimintaa on 
tuottaa innovaatioita, jotka on huolellisesti muotoiltu, perustuvat kuluttajatutkimukseen ja vastaavat 
sekä kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin. Electrolux valmistaa jääkaappeja, astianpesukoneita, 
pesukoneita, pölynimureja, liesiä ja ilmastointilaitteita. Yhtiön tunnetuimmat tuotemerkit ovat 
Electrolux, AEG, Eureka ja Frigidaire. Vuonna 2012 Electroluxin myynti oli 13 miljardia euroa (110 
miljardia SEK) ja työntekijöitä yhtiöllä oli maailmanlaajuisesti 59 000. Lisätietoja Electroluxista löytyy 
osoitteista www.electrolux.com/press ja www.electrolux.com/news. 
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