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Helsinki, 27.11.2013 

 
Electrolux Design Lab 2014 – Creating 
Healthy Homes 
 
Electrolux Design Lab -kilpailu haastaa nyt jo 12. kerran muotoilun 
opiskelijat visioimaan tulevaisuutta kansainvälisessä kilpailussa. 
Maaliskuussa starttaavan kisan teemana on Creating Healthy 
Homes, joka ohjaa opiskelijoita suunnittelemaan terveempiä koteja 
sekä terveyttä edistäviä tuotteita ja palveluita. Tämän vuoden 
parhaimpaan kahdeksikkoon ylsi myös suomalainen Janne 
Palovuori, joka selvisi finaaliin yli 1700 kilpailijan joukosta.  

 
Miten saisimme asuinympäristöistämme terveellisempiä ja viihtyisämpiä? 
Entä miten tulevaisuudessa pidämme itsestämme huolta kestävillä ja 
vaivattomilla tavoilla?  Näitä kysymyksiä pohditaan vuoden 2014 
Electrolux Design Lab -kilpailussa. 
 
Suosittu kansainvälinen suunnittelukilpailu kutsuu muotoilun opiskelijat 
ympäri maailman kisaamaan puolen vuoden palkallisesta harjoittelusta 
Electroluxin kansainvälisessä muotoilukeskuksessa. Kilpailuun voi 
osallistua kolmessa kategoriassa: kulinaariset nautinnot, tekstiilihuolto tai 
ilmanpuhdistus. Parhaan tuotteen, lisälaitteen tai palvelun suunnitellut 
opiskelija voittaa harjoittelun lisäksi 5 000 euron rahapalkinnon.  
 
”Kodit ovat rauhoittumisen ja rentoutumisen paikka, mutta tämä unohtuu 
helposti nykyisessä hektisessä elämäntyylissä. Odotamme jo innolla, 
minkälaisia ihmisten arkea ja asumista helpottavia luovia ratkaisuja 
näemme ensi vuonna. Design Lab -kilpailu on yksi tapa luoda 
Electroluxille innovatiivista kulttuuria”, kertoo Electroluxin muotoilujohtaja 
Stefano Marzano.  
 
Viime vuoden kilpailussa suomalaiset edustivat näkyvästi. Yli 1 700 
kilpailijan joukosta finaalikahdeksikkoon ylsi helsinkiläinen Metropolia 
Ammattikorkeakoulun opiskelija Janne Palovuori Nutrima-konseptillaan. 
Palomäki osallistui kisaan ruokien ja raaka-aineiden ravinto- ja 
toksiinipitoisuuksia mittaavalla laitteella.   
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Kansainvälistä näkyvyyttä ja mahdollisuus kehittyä ammatillisesti 
 
Electrolux Design Lab ei ole vain kilpailu, vaan mahdollisuus nuorille 
kehittyä suunnittelijana. Kilpailijat pääsevät kehittämään konseptejaan 
pitkälle monivaiheisessa prosessissa ja saavat suoraa palautetta 
Electroluxin asiantuntijoilta. Jokaisessa vaiheessa jatkoon päässeet työt 
julkaistaan netissä, jolloin opiskelijoilla on mahdollisuus tuoda omia 
ideoitaan esiin mm. oman kilpailublogin ja sosiaalisen median kautta.  
 
Kilpailuaika ja palkinnot 
 
Kilpailu aukea maaliskuun 1. päivänä ja 1. vaiheen deadline on 6. 
huhtikuuta 2014.  
 
Syksyllä 2014 järjestettävässä finaalissa alan ammattilaisista koostuva 
tuomaristo valitsee kilpailun voittajan. Voittaja palkitaan 5000 eurolla sekä 
kuuden kuukauden palkallisella harjoittelulla Electroluxin 
kansainvälisessä 
muotoilukeskuksessa. Kilpailussa toiseksi tullutta muistetaan 3000 euron 
rahapalkinnolla ja kolmannelle sijalle yltänyttä 2000 eurolla. Kun finalistit 
on valittu, eniten yleisön ääniä kilpailussa saanut nimetään People’s 
Choice Awards -palkinnon ja 1000 euron rahapalkinnon voittajaksi 

 
 
Lisää Design Lab -kilpailusta Electroluxin sosiaalisen median 

kanavissa: 

Design Lab nettisivut: electroluxdesignlab.com 
Electrolux Facebook: facebook.com/ElectroluxSuomi 

Twitter: twitter.com/Electrolux  

Flickr: flickr.com/photos/electrolux-design-lab  

Pinterest: pinterest.com/electrolux  

Instagram: Instagram.com/electrolux  

 

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

http://electroluxdesignlab.com/en/
https://www.facebook.com/ElectroluxSuomi
https://twitter.com/Electrolux
http://www.flickr.com/photos/electrolux-design-lab
http://www.pinterest.com/Electrolux/electrolux-design-innovation/
http://instagram.com/#electrolux
mailto:iida.valin@miltton.fi
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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. 

 
 

http://www.electrolux.com/news

