
Helsinki World Design Capital 2012 
 
Kesän menovinkit  
 
Suuntaatko kesälomallasi pääkaupunkiseudulle? Helsinki on vuoden 2012 
designpääkaupunki, ja kaupunki on täynnä tapahtumia, näyttelyitä ja nähtävää. Oli 
käytettävissäsi sitten tunti, kolme tuntia, koko päivä tai viikonloppu aikaa, tässä 
ideoita miten sukeltaa mukaan muotoilun huumaan kesä-Helsingissä. 
Viikonloppuohjelmien kokonaisuudet on suunniteltu taiteesta ja tekniikasta 
kiinnostuneita sekä koko perhettä ajatellen. Lisätietoja designpääkaupungin 
tapahtumista ja paikoista löytyy osoitteesta www.wdchelsinki2012.fi. 
 
 
MENOVINKIT: Touko-kesäkuu 
 
Jos on aikaa vain yhteen kohteeseen 
 
Vieraile Designpääkaupungin sydämessä, Paviljongissa. Aalto-yliopiston 
arkkitehtiopiskelija Pyry-Pekka Kantosen suunnittelemassa puupaviljongissa järjestetään 
monenlaista, kaikille avointa sekä maksutonta ohjelmaa – jääkiekon MM-kisojen 
kisakatsomo, muotoilun workshopeja, kansainvälisiä ja kotimaisia huippupuheenvuoroja ja 
erilaisia tempauksia. Myös museoiden toiminta laajenee ulos pihalle ja katutasolle. 12.5–
16.9. auki olevassa Paviljongissa on lähi- ja luomuruokaa tarjoileva kahvila, terassi A-
oikeuksilla ja WDC Helsinki 2012 -tuotteiden myyntipiste. Lue lisää Paviljongista osoitteessa: 
wdchelsinki2012.fi 
 
 
Jos on kolme tuntia aikaa 
 
Aloita päivä kauniissa merimaisemassa, nauti torikahvit ja hurmaannut muotoilusta! 
Kaupungin sydämeen Helsingin Kauppatorille aukeaa suomalaiselle taidekäsityölle omistettu 
Finnish Design Market -muotoilutorialue. Tori tarjoaa käsityö- ja muotoiluyrittäjille 
ainutlaatuisen tilaisuuden esitellä ja myydä tuotteitaan sekä tutustua alan muihin yrittäjiin. 
Ekologisuutta, korkeaa laatua ja suomalaista osaamista henkivä kesäinen designtori tulee 
erottumaan omana kokonaisuutenaan muusta torikaupasta ja on helposti löydettävissä. 
Designtori on avoinna 1.6.-1.9. 
 
Jatka päivän muotoilumatkaa Designmuseoon, jossa on meneillään kaksi erilaista näyttelyä. 
Kansainvälinen nykymuotoilun teemakatsaus DesignWorld-näyttely avaa muotoilun 
merkityksiä yhteiskunnallisella, ekologisella ja yksilötasolla. Muotoilua tarkastellaan ihmisen 
ja yhteiskunnan perustarpeiden kautta sekä peilataan muotoilun erilaisia 
vaikutusmahdollisuuksia muuttuvassa maailmassa. DesignWorld-näyttely on avoinna 13.5. 
asti. Tulevaisuuden rakentajat – Suomalainen muotoilu 1945–1967 –näyttely pureutuu 
puolestaan Suomen historiaan ja tarkastelee, miten Suomi nousi toisen maailmansodan 
jälkeen taloudellisesta ahdingosta yhdeksi merkittävimmistä muotoilumaista. Näyttely 
esittelee suomalaisen muotoilun kultakauden ajan hienoimmat teokset, tuotteet ja 
kansainväliseen maineeseen nousseet tekijät. Näyttely on avoinna  1.6.–23.9.2012, 
tarkemmat aukioloajat löytyvät osoitteesta: www.designmuseum.fi. 
 
Designmuseon jälkeen siirry museon vieressä sijaitsevaan designpääkaupungin 
keskeisimpään kohtauspaikkaan, Paviljonkiin. Aalto-yliopiston arkkitehtiopiskelija Pyry-
Pekka Kantosen suunnittelemassa puupaviljongissa järjestetään monenlaista, kaikille 
avointa sekä maksutonta ohjelmaa – jääkiekon MM-kisojen kisakatsomo, muotoilun 



workshopeja, kansainvälisiä ja kotimaisia huippupuheenvuoroja ja erilaisia tempauksia. 
Myös museoiden toiminta laajenee ulos pihalle ja katutasolle. 12.5–16.9. auki olevassa 
Paviljongissa on lähi- ja luomuruokaa tarjoileva kahvila, terassi A-oikeuksilla ja WDC 
Helsinki 2012 -tuotteiden myyntipiste. Lue lisää Paviljongista osoitteessa: 
wdchelsinki2012.fi. 
 
 
Jos on koko päivä aikaa 
 
Aloita päivä kauniissa merimaisemassa, nauti torikahvit ja hurmaannut muotoilusta! 
Kaupungin sydämeen Helsingin Kauppatorille aukeaa suomalaiselle taidekäsityölle omistettu 
Finnish Design Market -muotoilutorialue. Tori tarjoaa käsityö- ja muotoiluyrittäjille 
ainutlaatuisen tilaisuuden esitellä ja myydä tuotteitaan sekä tutustua alan muihin yrittäjiin. 
Ekologisuutta, korkeaa laatua ja suomalaista osaamista henkivä kesäinen designtori tulee 
erottumaan omana kokonaisuutenaan muusta torikaupasta ja on helposti löydettävissä. 
Designtori on avoinna 1.6.-1.9. 
 
Suuntaa seuraavaksi kaupungin keskustan INDEX: Award Exhibition -ulkoilmanäyttelyyn. 
Näyttely esittelee 60 finalistia, jotka kilpailevat maailman suurimmasta elämänlaadun 
parantamiseen tähtäävästä INDEX: Award 2011 -designpalkinnosta. Keskuskadun 
ulkoilmanäyttely on avoinna 10.5.-10.6. Lisätietoja näyttelystä myös: www.indexaward.dk 
 
Pyörähdä putiikeissa! Design District Helsinki juhlii designpääkaupunkivuotta tempauksilla 
ja tapahtumilla. Designkorttelit kutsuvat kaupunkilaiset ja matkailijat tutustumaan yrittäjien ja 
suunnittelijoiden työhön sekä löytämään pienet erikoisliikkeet. Lisätietoja designkortteleista: 
www.designdistrict.fi 
 
Jatka päivän muotoilumatkaa Designmuseoon, jossa on meneillään kaksi erilaista näyttelyä. 
Kansainvälinen nykymuotoilun teemakatsaus DesignWorld-näyttely avaa muotoilun 
merkityksiä yhteiskunnallisella, ekologisella ja yksilötasolla. Muotoilua tarkastellaan ihmisen 
ja yhteiskunnan perustarpeiden kautta sekä peilataan muotoilun erilaisia 
vaikutusmahdollisuuksia muuttuvassa maailmassa. DesignWorld-näyttely on avoinna 13.5. 
asti. 
 
Tulevaisuuden rakentajat – Suomalainen muotoilu 1945–1967 –näyttely pureutuu 
puolestaan Suomen historiaan ja tarkastelee, miten Suomi nousi toisen maailmansodan 
jälkeen taloudellisesta ahdingosta yhdeksi merkittävimmistä muotoilumaista. Näyttely 
esittelee suomalaisen muotoilun kultakauden ajan hienoimmat teokset, tuotteet ja 
kansainväliseen maineeseen nousseet tekijät. Näyttely on avoinna  1.6.–23.9.2012, 
tarkemmat aukioloajat löytyvät osoitteesta: www.designmuseum.fi. 
 
Designmuseon jälkeen siirry museon vieressä sijaitsevaan designpääkaupungin 
keskeisimpään kohtauspaikkaan, Paviljonkiin. Aalto-yliopiston arkkitehtiopiskelija Pyry-
Pekka Kantosen suunnittelemassa puupaviljongissa järjestetään monenlaista, kaikille 
avointa sekä maksutonta ohjelmaa – jääkiekon MM-kisojen kisakatsomo, muotoilun 
workshopeja, kansainvälisiä ja kotimaisia huippupuheenvuoroja ja erilaisia tempauksia. 
Myös museoiden toiminta laajenee ulos pihalle ja katutasolle. 12.5–16.9. auki olevassa 
Paviljongissa on lähi- ja luomuruokaa tarjoileva kahvila, terassi A-oikeuksilla ja WDC 
Helsinki 2012 -tuotteiden myyntipiste. Lue lisää Paviljongista osoitteessa: 
wdchelsinki2012.fi. 
 
Museokierrosten jälkeen voi vielä virkistäytyä puistossa, kun uudenlaiset kuntoiluvälineet 
tarjoavat mahdollisuuden heräteliikuntaan. Muotoile itsesi löytyy Töölönlahdelta, jonne 
asennetaan 10.5. uudenlaisten liikuntavälineiden prototyypit.



Jos on koko viikonloppu aikaa, muodin ja taiteen ystävän ensimmäisen päivän 
ohjelma on seuraava: 
 
Aloita päivä näyttelystä Enemmän funkista, Reino! – design Helsinki-elokuvissa. 
Näyttely johdattaa Helsingissä 1930–60-luvulla kuvattujen elokuvien visuaaliseen 
maailmaan – pukusuunnitteluun, muotoiluun ja arkkitehtuuriin – ja tutustuttaa näyttelykävijän 
designammattilaisen arkeen elokuvastudiolla. Näyttely pidetään Helsingin kaupunginmuseon 
päärakennuksessa, Sofiankatu 4. Näyttely avautuu 15.2. ja on käynnissä 13.1.2013 asti. 
Tarkempaa tietoa löytyy osoitteesta: www.hel.fi. 
 
Levähdä torilla ja nauti kuppi kahvia muotoilun ympäröimänä! Kaupungin sydämeen 
Helsingin Kauppatorille aukeaa suomalaiselle taidekäsityölle omistettu Finnish Design 
Market -muotoilutorialue. Tori tarjoaa käsityö- ja muotoiluyrittäjille ainutlaatuisen tilaisuuden 
esitellä ja myydä tuotteitaan sekä tutustua alan muihin yrittäjiin. Ekologisuutta, korkeaa 
laatua ja suomalaista osaamista henkivä kesäinen designtori tulee erottumaan omana 
kokonaisuutenaan muusta torikaupasta ja on helposti löydettävissä. Designtori on avoinna 
1.6.-1.9. 
 
Suuntaa kaupungin keskustan INDEX: Award Exhibition -ulkoilmanäyttelyyn. Näyttely 
esittelee 60 finalistia, jotka kilpailevat maailman suurimmasta elämänlaadun parantamiseen 
tähtäävästä INDEX: Award 2011 -designpalkinnosta. Keskuskadun ulkoilmanäyttely on 
avoinna 10.5.-10.6. Lisätietoja näyttelystä myös: www.indexaward.dk 
 
Jatka muotoilupäivää Designmuseon yhdessä tai kahdessa näyttelyssä. Kansainvälinen 
nykymuotoilun teemakatsaus DesignWorld-näyttely avaa muotoilun merkityksiä 
yhteiskunnallisella, ekologisella ja yksilötasolla. Muotoilua tarkastellaan ihmisen ja 
yhteiskunnan perustarpeiden kautta sekä peilataan muotoilun erilaisia 
vaikutusmahdollisuuksia muuttuvassa maailmassa. DesignWorld-näyttely on avoinna 13.5. 
asti. 
Tulevaisuuden rakentajat – Suomalainen muotoilu 1945–1967 –näyttely pureutuu 
puolestaan Suomen historiaan ja tarkastelee, miten Suomi nousi toisen maailmansodan 
jälkeen taloudellisesta ahdingosta yhdeksi merkittävimmistä muotoilumaista. Näyttely 
esittelee suomalaisen muotoilun kultakauden ajan hienoimmat teokset ja tuotteet sekä 
kansainväliseen maineeseen nousseet tekijät. Näyttely on avoinna 1.6.–23.9.2012, 
tarkemmat aukioloajat löytyvät osoitteesta: www.designmuseum.fi. 
 
Päätä päivä designpääkaupungin sydämessä, Paviljongissa. Nauti lasi juotavaa, tutustu 
alueen arkkitehtuuriin tai sovi treffit ystävän kanssa. Aalto-yliopiston arkkitehtiopiskelija Pyry-
Pekka Kantosen suunnittelemassa puupaviljongissa järjestetään monenlaista, kaikille 
avointa sekä maksutonta ohjelmaa – jääkiekon MM-kisojen kisakatsomo, muotoilun 
workshopeja, kansainvälisiä ja kotimaisia huippupuheenvuoroja ja erilaisia tempauksia. 
Myös museoiden toiminta laajenee ulos pihalle ja katutasolle. 12.5–16.9. auki olevassa 
Paviljongissa on lähi- ja luomuruokaa tarjoileva kahvila, terassi A-oikeuksilla ja WDC 
Helsinki 2012 -tuotteiden myyntipiste. Lue lisää Paviljongista osoitteessa: 
wdchelsinki2012.fi. 
 
 
Jos on koko viikonloppu aikaa, muodin ja taiteen ystävän toisen päivän ohjelma on 
seuraava: 
 
Aloita päivä Jätkäsaaresta, jossa MoA’12 – Masters of Aalto –tapahtuma esittelee Aalto-
yliopiston Taideteollisesta, kaupan ja tekniikan korkeakouluista valmistuvien maistereiden 
gradu-, diplomi- ja opinnäytetöitä. Tämä vuosittain järjestettävä ideoiden ja innovaatioiden 
näyttelytapahtuma ottaa vauhtia designvuodesta. Näyttelyn ympärille rakentuu mm. 
seminaareja, demoja, keskustelutilaisuuksia ja esittelyjä. Tule tutustumaan huomisen 



taideosaajien taidonnäytteisiin jo tänään! Tapahtuma järjestetään 9.5.–3.6., paikkana 
Makasiini L3 Jätkäsaaressa. Lisätiedot: www.moa.fi 
 
Jatka muotoilumatkaa Hakasalmen huvilalle, jossa MADE IN HELSINKI 1700-2012 –
näyttely vie suomalaisen muotoilun juurille esittelemällä helsinkiläisiä tuotteita ja tekijöitä 
aina käsityöläismestarien 1700-luvulta nykypäivän kansainväliseen muotoilumaineeseen 
saakka. Näyttely on auki 12.6.-31.8. Lisätietoja www.hel.fi/hki/Museo 
 
Päätä päivä Teollisuustaiteen Liitto Ornamon 100-vuotisjuhlanäyttelyyn Helsingin 
Taidehalliin. Sata vuotta sitten Ornamon jäsenten tehtävänä oli saada uusi vuosisata 
näkyväksi teollisuuden ja taiteen keinoin.  Millaista huomista nyt muotoillaan? Tulevan 
Perinne –näyttelyssä tutustutaan muotoilijan tehtäviin, vastuisiin ja unelmiin 
designpääkaupunkivuonna 2012. Näyttely on avoinna 16.6.–5.8., paikkana Taidehalli. 
Lisätiedot: www.ornamo.fi 
 
Pyörähdä vielä putiikeissa! Design District Helsinki juhlii designpääkaupunkivuotta 
tempauksilla ja tapahtumilla. Designkorttelit kutsuvat kaupunkilaiset ja matkailijat 
tutustumaan yrittäjien ja suunnittelijoiden työhön sekä löytämään pienet erikoisliikkeet. 
Lisätietoja designkortteleista: www.designdistrict.fi 
 
 
Jos on koko viikonloppu aikaa, tekniikan, arkkitehtuurin ja muotoilun ystävän 
ensimmäisen päivän ohjelma on seuraava: 
 
Aloita muotoiluviikonloppu Kaapelitehtaan HI Design 2012 –näyttelystä, joka kertoo siitä, 
millainen merkitys muotoilulla on Suomen menestyksessä ja miten yllättävissäkin 
yhteyksissä design vaikuttaa. Näyttelyssä saat uutta näkökulmaa jokapäiväisiin tuotteisiin 
kuten matkapuhelimiin, ja pääset tekemään tuttavuutta raskaan teknologiateollisuuden 
koneisiin ja laitteisiin, kuten KONE-hissien koneistoihin, Patrian miehistönkuljetusautoihin tai 
ABB:n valtamerialusten sähkösiirtojärjestelmiin. Näyttely on avoinna 8.6.–2.9.2012. 

Jatka Kaapelitehtaalta Designmuseoon. Tulevaisuuden rakentajat – Suomalainen 
muotoilu 1945–1967 –näyttely pureutuu Suomen historiaan ja tarkastelee, miten Suomi 
nousi toisen maailmansodan jälkeen taloudellisesta ahdingosta yhdeksi merkittävimmistä 
muotoilumaista. Näyttely esittelee suomalaisen muotoilun kultakauden ajan hienoimmat 
teokset, tuotteet ja kansainväliseen maineeseen nousseet tekijät. Näyttely on avoinna 1.6.–
23.9.2012. 
 
Levähdä museokierroksen jälkeen designpääkaupungin sydämessä, Paviljongissa. Aalto-
yliopiston arkkitehtiopiskelija Pyry-Pekka Kantosen suunnittelemassa puupaviljongissa 
järjestetään monenlaista, kaikille avointa sekä maksutonta ohjelmaa – jääkiekon MM-kisojen 
kisakatsomo, muotoilun workshopeja, kansainvälisiä ja kotimaisia huippupuheenvuoroja ja 
erilaisia tempauksia. Myös museoiden toiminta laajenee ulos pihalle ja katutasolle. 12.5–
16.9. auki olevassa Paviljongissa on lähi- ja luomuruokaa tarjoileva kahvila, terassi A-
oikeuksilla ja WDC Helsinki 2012 -tuotteiden myyntipiste. Lue lisää Paviljongista osoitteessa: 
wdchelsinki2012.fi. 
 
Suuntaa lopuksi Espoon Tapiolaan, missä Futuro 2012-talo ja sen kiehtova tarina avautuvat 
suurelle yleisölle. Tutustu konservoituun Futuro-taloon ja siitä tehtyyn, palkittuun elokuvaan. 
Kokonaisuutta täydentävät valikoidut kokoelmateokset, Arkkitehtuurikoulu Arkin 
oheisnäyttely, työpajat lastentapahtuma ja puheenvuorot. Talo on avoinna 8.5.-16.9. 
Paikkana näyttelykeskus WeeGee, Espoo. Lisätiedot: www.weegee.fi 
 
 



Jos on koko viikonloppu aikaa, tekniikan, arkkitehtuurin ja muotoilun ystävän toisen 
päivän ohjelma on seuraava: 
 
Aloita toinen muotoilupäivä Töölöstä, Tekniikan Museosta. Muotoiltua teknologiaa – 
Kurkistuksia tekniikkaan ja designiin sisältää kolme erilaista näyttelykokonaisuutta. 
Valitse yksi tai kierrä vaikka kaikki kolme. Lisätiedot: www.tekniikanmuseo.fi 
 

Kättä pidempää – työkalujen tekniikkaa –näyttely esittelee työkaluja, niiden 
evoluutiota ja käyttöominaisuuksia. Näyttelykappaleet ovat Fiskarsin ja Billnäsin 
rautaruukeissa valmistettuja työkaluja tai peräisin teollisen muotoilijan Olavi Lindénin 
harvinaislaatuisesta kokoelmasta. Näyttely on avoinna 31.7. asti. 

 
Kurkistuksia designiin -polku nostaa museon perusnäyttelyistä esiin 
näyttelykohteita, joiden kautta museokävijä voi tutustua muotoiluprosesseihin ja 
teollisen tuotteen elinkaareen. Näyttely on avoinna 31.12. asti. 

 
Muotoilijan polku havainnollistaa muotoiluprosessin monipolvisia, tiimityötä vaativia 
vaiheita nuorten suunnittelijoiden työnäytteiden kautta. Näyttely toteutetaan yhdessä 
Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Avoinna 31.12. asti. 
 

Museokierroksen jälkeen suuntaa Töölönlahdelle nauttimaan ulkoilmasta. Virkistäydy 
puistossa, kun uudenlaiset kuntoiluvälineet tarjoavat mahdollisuuden heräteliikuntaan. 
Muotoile itsesi Töölönlahdella, jonne asennetaan 10.5. uudenlaisten liikuntavälineiden 
prototyypit. 
 
Tulevan Perinne , Ornamon 100-vuotisjuhlanäyttely: Teollisuustaiteen Liitto Ornamo 
viettää 100-vuotisjuhlaansa. Sata vuotta sitten Ornamon jäsenten tehtävänä oli saada uusi 
vuosisata näkyväksi teollisuuden ja taiteen keinoin.  Millaista huomista nyt muotoillaan? Tule 
tutustumaan muotoilijan tehtäviin, vastuisiin ja unelmiin designpääkaupunkivuonna 2012. 
Näyttely on avoinna 16.6.–5.8., paikkana Taidehalli. Lisätiedot: www.ornamo.fi 
 
Päätä muotoiluviikonloppu tutustumalla Helsingin omintakeisimpaan, uuteen rakennukseen. 
Hunajansävyinen, puuarkkitehtuuristaan jo palkittu Hiljentymiskappeli Kampin 
Narinkkatorilla näkyy kauas. Kappelissa ei järjestetä jumalanpalveluksia, vaan keskustelua 
varten kappelissa päivystää Helsingin seurakuntien ja Helsingin sosiaaliviraston 
työntekijöitä. Kappelin suunnittelun on tehnyt arkkitehtitoimisto K2S Oy. Avajaiset ovat 31.5., 
jonka jälkeen hanke on käynnissä koko vuoden. Lisätiedot: www.helsinginseurakunnat.fi 
 
 
Jos on koko viikonloppu aikaa, koko perheen ensimmäisen päivän ohjelma on 
seuraava: 
 
Fonttikävelyllä bongataan kirjaimia! Kierros auttaa havainnoimaan erilaisia ja kenties 
huomaamattamme ohittamia julkisia tiloja, joissa fontit ovat läsnä. Apuvälineenä on Napa 
Galleriasta huhtikuusta 2012 alkaen saatavana oleva kartta. Reitin seuraaja ei tiedä 
päätepistettä ja pääsee kävelyn aikana yllättymään paitsi fonteista, myös kohteista. 
Lapsiperhe voikin kiertää reittiä vaikka alusta loppuun tai tilanteen mukaan myös lyhyemmän 
pätkän. Kartan on suunnitellut helsinkiläinen graafinen suunnittelija-kuvittaja Camilla Pentti. 
Fonttikävely jatkuu koko vuoden. Hae Napagalleriasta Fonttikävelyn kartta, osoitteesta 
Eerikinkatu 18. Napagalleria on avoinna tiistaista perjantaihin 12-18 ja lauantaisin 12-16.  
 
Levähtäkää designpääkaupungin sydämessä, Paviljongissa. Aalto-yliopiston opiskelijoiden 
suunnittelema puupaviljonki sijaitsee Rakennustaiteen museon ja Designmuseon välisellä 
piha-alueella. Paviljongissa järjestetään monenlaista ohjelmaa – workshopeja, 
kansainvälisiä ja kotimaisia huippupuheenvuoroja, kommentteja designpääkaupungin 



muuhun ohjelmistoon ja erilaisia tempauksia. Myös museoiden toiminta laajenee ulos pihalle 
ja katutasolle. Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon välisellä tontilla sijaitseva Paviljonki 
aukeaa 12.5. ja on avoinna yleisölle aina 16.9. asti. 
 
Iltapäivä kuluu kirjojen parissa, kun lapset muotoilevat Taidekeskus Annantalon kahvilan 
uudeksi lasten Kirjakahvilaksi. Lasten Kirjakahvilassa ja viereisessä Studio Annassa 
luetaan kirjoja. Vuoden aikana tullaan lisäksi järjestämään mm. kuvitusnäyttelyitä, 
kirjanjulkistamistilaisuuksia, kirjailija- ja kuvittajahaastatteluja, työpajoja, runoraateja, 
pienimuotoisia konsertteja ja myyntitoimintaa vuoden loppuun asti. Lisätiedot: 
www.annantalo.fi 
 
 
Jos on koko viikonloppu aikaa, koko perheen toisen päivän ohjelma on seuraava: 
 
Aamu alkaa tutustumalla kasvien ihmeelliseen maailmaan. Kääntöpöytä – 
kaupunkiviljelypuutarha on viljely- ja toimintakeidas keskellä Helsinkiä, Pasilan vanhojen 
veturitallien rautatieläismiljöössä. Käytöstä poistettu pyöreä veturinkääntöpöytä toimii 
kehyksenä modernille kasvihuoneelle ja kaupunkiviljelytoiminnan keitaalle. Veikeään 
kokonaisuuteen kuuluu kasvihuone, viljelylaareja ja kesäkahvila terasseineen, monenlaista 
viljelytoimintaa, työpajoja, talkoita sekä tori-, ruoka- ja kulttuuritapahtumia. Hanke on 
käynnissä koko vuoden. Lisätiedot www.kaantopoyta.fi 
 
Suunnatkaa kaupungin keskustaan. Levähtäkää ja nauttikaa vaikka torilounasta muotoilun 
ympäröimänä! Kaupungin sydämeen Helsingin Kauppatorille aukeaa suomalaiselle 
taidekäsityölle omistettu Finnish Design Market -muotoilutorialue. Tori tarjoaa käsityö- ja 
muotoiluyrittäjille ainutlaatuisen tilaisuuden esitellä ja myydä tuotteitaan sekä tutustua alan 
muihin yrittäjiin. Ekologisuutta, korkeaa laatua ja suomalaista osaamista henkivä kesäinen 
designtori tulee erottumaan omana kokonaisuutenaan muusta torikaupasta ja on helposti 
löydettävissä. Designtori on avoinna 1.6.-1.9. 
 
Loppupäivä kuluu rennosti Suomenlinnassa. Kauppatorin laidalta lähtevät lautat vievät 
perille nopeasti ja lyhyt merimatka on varmasti perheen pienimmillekin elämyksellinen. 
Suomenlinnassa käydessänne piipahtakaa Jääkellarissa, jossa järjestetään näyttelyitä, 
tapahtumia ja työnäytöksiä. 
 



MENOVINKIT: Heinä-syyskuu 
 
Jos on aikaa vain yhteen kohteeseen 
 
Vieraile Designpääkaupungin keskeisimmässä kohtauspaikassa, Paviljongissa. Aalto-
yliopiston opiskelijoiden suunnittelema puupaviljonki sijaitsee Rakennustaiteen museon ja 
Designmuseon välisellä piha-alueella. Paviljongissa järjestetään monenlaista ohjelmaa – 
workshopeja, kansainvälisiä ja kotimaisia huippupuheenvuoroja, kommentteja 
designpääkaupungin muuhun ohjelmistoon ja erilaisia tempauksia. Myös museoiden 
toiminta laajenee ulos pihalle ja katutasolle. Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon välisellä 
tontilla sijaitseva Paviljonki aukeaa 12.5. ja on avoinna yleisölle aina 16.9. asti. 
 
 
Jos on kolme tuntia aikaa 
 
Tutustu Designmuseon Tulevaisuuden rakentajat – Suomalainen muotoilu 1945–1967 –
näyttelyyn, joka pureutuu Suomen historiaan ja tarkastelee, miten Suomi nousi toisen 
maailmansodan jälkeen taloudellisesta ahdingosta yhdeksi merkittävimmistä 
muotoilumaista. Näyttely esittelee suomalaisen muotoilun kultakauden ajan hienoimmat 
teokset ja tuotteet sekä kansainväliseen maineeseen nousseet tekijät. Näyttely on avoinna  
1.6.–23.9.2012 
 
Vieraile Designpääkaupungin keskeisimmässä kohtauspaikassa, Paviljongissa. Aalto-
yliopiston arkkitehtiopiskelija Pyry-Pekka Kantosen suunnittelemassa puupaviljongissa 
järjestetään monenlaista, kaikille avointa sekä maksutonta ohjelmaa – jääkiekon MM-kisojen 
kisakatsomo, muotoilun workshopeja, kansainvälisiä ja kotimaisia huippupuheenvuoroja ja 
erilaisia tempauksia. Myös museoiden toiminta laajenee ulos pihalle ja katutasolle. 12.5–
16.9. auki olevassa Paviljongissa on lähi- ja luomuruokaa tarjoileva kahvila, terassi A-
oikeuksilla ja WDC Helsinki 2012 -tuotteiden myyntipiste. Lue lisää Paviljongista osoitteessa: 
wdchelsinki2012.fi. 
 
Putiikkien sijaan voit myös hurmaantua muotoilusta torimiljöössä: Kaupungin sydämeen 
Helsingin Kauppatorille aukeaa suomalaiselle taidekäsityölle omistettu Finnish Design 
Market -muotoilutorialue. Tori tarjoaa käsityö- ja muotoiluyrittäjille ainutlaatuisen tilaisuuden 
esitellä ja myydä tuotteitaan sekä tutustua alan muihin yrittäjiin. Ekologisuutta, korkeaa 
laatua ja suomalaista osaamista henkivä kesäinen designtori tulee erottumaan omana 
kokonaisuutenaan muusta torikaupasta ja on helposti löydettävissä. Designtori on avoinna 
1.6.-1.9. 
 



Jos on koko päivä aikaa 
 
Aloita päivä kauniissa merimaisemassa, nauti torikahvit ja hurmaannut muotoilusta! 
Kaupungin sydämeen Helsingin Kauppatorille aukeaa suomalaiselle taidekäsityölle omistettu 
Finnish Design Market -muotoilutorialue. Tori tarjoaa käsityö- ja muotoiluyrittäjille 
ainutlaatuisen tilaisuuden esitellä ja myydä tuotteitaan sekä tutustua alan muihin yrittäjiin. 
Ekologisuutta, korkeaa laatua ja suomalaista osaamista henkivä kesäinen designtori tulee 
erottumaan omana kokonaisuutenaan muusta torikaupasta ja on helposti löydettävissä. 
Designtori on avoinna 1.6.-1.9. 
 
Siirry Kaapelitehtaalle HI Design 2012 –näyttelyyn, joka kertoo siitä, millainen merkitys 
muotoilulla on Suomen menestyksessä ja miten yllättävissäkin yhteyksissä design vaikuttaa. 
Näyttelyssä saat uutta näkökulmaa jokapäiväisiin tuotteisiin kuten matkapuhelimiin, ja 
pääset tekemään tuttavuutta raskaan teknologiateollisuuden koneisiin ja laitteisiin, kuten 
KONE-hissien koneistoihin, Patrian miehistönkuljetusautoihin tai ABB:n valtamerialusten 
sähkönsiirtojärjestelmiin. Näyttely on avoinna 8.6.–2.9.2012. 

Rentoudu hetkeksi ja vieraile Designpääkaupungin keskeisimmässä kohtauspaikassa, 
Paviljongissa. Aalto-yliopiston arkkitehtiopiskelija Pyry-Pekka Kantosen suunnittelemassa 
puupaviljongissa järjestetään monenlaista, kaikille avointa sekä maksutonta ohjelmaa – 
jääkiekon MM-kisojen kisakatsomo, muotoilun workshopeja, kansainvälisiä ja kotimaisia 
huippupuheenvuoroja ja erilaisia tempauksia. Myös museoiden toiminta laajenee ulos pihalle 
ja katutasolle. 12.5–16.9. auki olevassa Paviljongissa on lähi- ja luomuruokaa tarjoileva 
kahvila, terassi A-oikeuksilla ja WDC Helsinki 2012 -tuotteiden myyntipiste. Lue lisää 
Paviljongista osoitteessa: wdchelsinki2012.fi. 
 
Tutustu Designmuseon Tulevaisuuden rakentajat – Suomalainen muotoilu 1945–1967 –
näyttelyyn, joka pureutuu Suomen historiaan ja tarkastelee, miten Suomi nousi toisen 
maailmansodan jälkeen taloudellisesta ahdingosta yhdeksi merkittävimmistä 
muotoilumaista. Näyttely esittelee suomalaisen muotoilun kultakauden ajan hienoimmat 
teokset ja tuotteet sekä kansainväliseen maineeseen nousseet tekijät. Näyttely on avoinna  
1.6.–23.9.2012. 
 
 
 
Jos on aikaa koko viikonloppu, muodin ja taiteen ystävä menee ensimmäisenä 
päivänä 
 
Tutustu Designmuseon Tulevaisuuden rakentajat – Suomalainen muotoilu 1945–1967 –
näyttelyyn, joka pureutuu Suomen historiaan ja tarkastelee, miten Suomi nousi toisen 
maailmansodan jälkeen taloudellisesta ahdingosta yhdeksi merkittävimmistä 
muotoilumaista. Näyttely esittelee suomalaisen muotoilun kultakauden ajan hienoimmat 
teokset ja tuotteet sekä kansainväliseen maineeseen nousseet tekijät. Näyttely on avoinna  
1.6.–23.9.2012 
 
Vieraile Designpääkaupungin keskeisimmässä kohtauspaikassa, Paviljongissa. Aalto-
yliopiston arkkitehtiopiskelija Pyry-Pekka Kantosen suunnittelemassa puupaviljongissa 
järjestetään monenlaista, kaikille avointa sekä maksutonta ohjelmaa – jääkiekon MM-kisojen 
kisakatsomo, muotoilun workshopeja, kansainvälisiä ja kotimaisia huippupuheenvuoroja ja 
erilaisia tempauksia. Myös museoiden toiminta laajenee ulos pihalle ja katutasolle. 12.5–
16.9. auki olevassa Paviljongissa on lähi- ja luomuruokaa tarjoileva kahvila, terassi A-
oikeuksilla ja WDC Helsinki 2012 -tuotteiden myyntipiste. Lue lisää Paviljongista osoitteessa: 
wdchelsinki2012.fi. 
 



Lasipalatsi Design Markets & Fashion Film Festival järjestetään Lasipalatsin aukiolla ja 
Bio Rexissä 1.-4.8. Jo neljättä kertaa järjestettävä nuorten suunnittelijoiden myyntitapahtuma 
laajenee entistä komeammaksi kaupunkitapahtumaksi elokuvan, muodin ja designin 
yhteiseen maailmaan sukeltavalla elokuvafestivaalilla. 
 
Boutique muuntaa Amos Andersonin taidemuseon valkoisen galleriatilan aistikkuuden 
mekaksi – se on paikka, jonka tarkoitus on vietellä asiakkaansa ja tarjota tälle jotakin 
eksklusiivista ja ainutlaatuista. Näyttelystä löytyvät viiden taiteilija-muotisuunnittelijaparin 
shop-in-shopit, joissa kävijä voi kokeilla, ostaa ja hypistellä Boutiquen tuotteita. Tapahtuma 
on avoinna 17.8.–12.11.2012. Lisätiedot: www.amosanderson.fi. 
 
Vaihtoehtoisesti voit myös pyörähtää ostoksilla Helsingin designkortteleissa! Design District 
Helsinki juhlii designpääkaupunkivuotta tempauksilla ja tapahtumilla. Designkorttelilaiset 
kutsuvat kaupunkilaiset ja matkailijat tutustumaan yrittäjien ja suunnittelijoiden työhön sekä 
löytämään pienet erikoisliikkeet. Lisätietoja designkortteleista: www.designdistrict.fi 
 
 
Jos on koko viikonloppu aikaa, muodin ja taiteen ystävä menee toisena päivänä 
 
Suuntaa Kauniaisiin Ateljee Kukkapuroon. Taiteilijaprofessori Yrjö Kukkapuron vuonna 
1968 valmistunut ateljee aukeaa yleisölle ensimmäistä kertaa. Hapnik-kollektiivin tuottama 
tapahtumasarja koostuu kolmesta eri osasta: ateljee-näyttelystä, Ateljeessa ryhmille 
järjestettävistä opastetuista kierroksista sekä Futura-happeningeista. Avoinna 1.8.-31.10. 
Lisätiedot: www.kukkapuro.fi 
 
Paluumatkalla tutustu Espoon modernin taiteen museo EMMAn näyttelyyn Pohjoismainen 
muotoilu tänään. Puoli vuosisataa jatkuneen kansainvälisen menestyksen jälkeen 
pohjoismaisen muotoilun perinteitä kyseenalaistetaan ja muokataan. Näyttelyyn osallistuvat 
merkittävän pohjoismaisen Torsten ja Wanja Söderbergs -palkinnon viisi voittajaa: Steinunn 
Sigurdardardottir (Islanti), Harri Koskinen (Suomi), Henrik Vibskov (Tanska) sekä 
muotoilijaryhmät Norway Says (Norja) ja Front (Ruotsi). Näyttelyn yhteistyökumppanina 
toimii Göteborgin Röhsska museet. 
Avoinna 11.7.–16.9.2012. Lisätiedot: www.emma.museum 
 
 
Jos on koko viikonloppu aikaa, tekniikan, muotoilun ja arkkitehtuurin ystävä menee 
ensimmäisenä päivänä 
 
Aloita muotoiluviikonloppu Töölöstä, Tekniikan Museosta. Muotoiltua teknologiaa – 
Kurkistuksia tekniikkaan ja designiin sisältää kolme erilaista näyttelykokonaisuutta. 
Valitse yksi tai kierrä vaikka kaikki kolme. Lisätiedot: www.tekniikanmuseo.fi 
 

Kättä pidempää – työkalujen tekniikkaa –näyttely esittelee työkaluja, niiden 
evoluutiota ja käyttöominaisuuksia. Näyttelykappaleet ovat Fiskarsin ja Billnäsin 
rautaruukeissa valmistettuja työkaluja tai peräisin teollisen muotoilijan Olavi Lindénin 
harvinaislaatuisesta kokoelmasta. Näyttely on avoinna 31.7. asti. 

 
Kurkistuksia designiin -polku nostaa museon perusnäyttelyistä esiin 
näyttelykohteita, joiden kautta museokävijä voi tutustua muotoiluprosesseihin ja 
teollisen tuotteen elinkaareen. Näyttely on avoinna 31.12. asti. 

 
Muotoilijan polku havainnollistaa muotoiluprosessin monipolvisia, tiimityötä vaativia 
vaiheita nuorten suunnittelijoiden työnäytteiden kautta. Näyttely toteutetaan yhdessä 
Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Avoinna 31.12. asti. 
 



 
Tutustu Designmuseon Tulevaisuuden rakentajat – Suomalainen muotoilu 1945–1967 –
näyttelyyn, joka pureutuu Suomen historiaan ja tarkastelee, miten Suomi nousi toisen 
maailmansodan jälkeen taloudellisesta ahdingosta yhdeksi merkittävimmistä 
muotoilumaista. Näyttely esittelee suomalaisen muotoilun kultakauden ajan hienoimmat 
teokset ja tuotteet sekä kansainväliseen maineeseen nousseet tekijät. Näyttely on avoinna  
1.6.–23.9.2012 
 
Vieraile Designpääkaupungin keskeisimmässä kohtauspaikassa, Paviljongissa. Aalto-
yliopiston arkkitehtiopiskelija Pyry-Pekka Kantosen suunnittelemassa puupaviljongissa 
järjestetään monenlaista, kaikille avointa sekä maksutonta ohjelmaa – jääkiekon MM-kisojen 
kisakatsomo, muotoilun workshopeja, kansainvälisiä ja kotimaisia huippupuheenvuoroja ja 
erilaisia tempauksia. Myös museoiden toiminta laajenee ulos pihalle ja katutasolle. 12.5–
16.9. auki olevassa Paviljongissa on lähi- ja luomuruokaa tarjoileva kahvila, terassi A-
oikeuksilla ja WDC Helsinki 2012 -tuotteiden myyntipiste. Lue lisää Paviljongista osoitteessa: 
wdchelsinki2012.fi. 
 
 
Jos on koko viikonloppu aikaa, tekniikan, muotoilun ja arkkitehtuurin ystävä menee 
toisena päivänä 
 
Suuntaa Kauniaisiin Ateljee Kukkapuroon. Taiteilijaprofessori Yrjö Kukkapuron vuonna 
1968 valmistunut ateljee aukeaa yleisölle ensimmäistä kertaa. Hapnik-kollektiivin tuottama 
tapahtumasarja koostuu kolmesta eri osasta: ateljee-näyttelystä, Ateljeessa ryhmille 
järjestettävistä opastetuista kierroksista sekä Futura-happeningeista. Avoinna 1.8.-31.10. 
Lisätiedot: www.kukkapuro.fi 
 
Siirry Kaapelitehtaalle HI Design 2012 –näyttelyyn, joka kertoo siitä, millainen merkitys 
muotoilulla on Suomen menestyksessä ja miten yllättävissäkin yhteyksissä design vaikuttaa. 
Näyttelyssä saat uutta näkökulmaa jokapäiväisiin tuotteisiin kuten matkapuhelimiin, ja 
pääset tekemään tuttavuutta raskaan teknologiateollisuuden koneisiin ja laitteisiin, kuten 
KONE-hissien koneistoihin, Patrian miehistönkuljetusautoihin tai ABB:n valtamerialusten 
sähkönsiirtojärjestelmiin. Näyttely on avoinna 8.6.–2.9.2012. 

Päätä muotoiluviikonloppu tutustumalla Helsingin omintakeisimpaan uuteen rakennukseen. 
Hunajansävyinen, puuarkkitehtuuristaan palkittu Hiljentymiskappeli Kampin Narinkkatorilla 
näkyy kauas. Kappelissa ei järjestetä jumalanpalveluksia, vaan sinne voi mennä 
rauhoittumaan. Keskustelua varten kappelissa päivystävät Helsingin seurakuntien ja 
Helsingin sosiaaliviraston työntekijät. Kappelin on suunnitellut arkkitehtitoimisto K2S Oy. 
Lisätiedot: www.helsinginseurakunnat.fi 
 
 
Jos on koko viikonloppu aikaa, koko perhe menee ensimmäisenä päivänä 
 
Viikonloppu alkaa Kaapelitehtaan HI Design 2012 –näyttelystä, joka kertoo siitä, millainen 
merkitys muotoilulla on Suomen menestyksessä ja miten yllättävissäkin yhteyksissä design 
vaikuttaa. Näyttelyssä saat uutta näkökulmaa jokapäiväisiin tuotteisiin kuten 
matkapuhelimiin, ja pääset tekemään tuttavuutta raskaan teknologiateollisuuden koneisiin ja 
laitteisiin, kuten KONE-hissien koneistoihin, Patrian miehistönkuljetusautoihin tai ABB:n 
valtamerialusten sähkönsiirtojärjestelmiin. Näyttely on avoinna 8.6.–2.9.2012. 

Levähtäkää designpääkaupungin sydämessä, Paviljongissa. Aalto-yliopiston 
arkkitehtiopiskelija Pyry-Pekka Kantosen suunnittelemassa puupaviljongissa järjestetään 
monenlaista, kaikille avointa sekä maksutonta ohjelmaa – jääkiekon MM-kisojen 
kisakatsomo, muotoilun workshopeja, kansainvälisiä ja kotimaisia huippupuheenvuoroja ja 



erilaisia tempauksia. Myös museoiden toiminta laajenee ulos pihalle ja katutasolle. 12.5–
16.9. auki olevassa Paviljongissa on lähi- ja luomuruokaa tarjoileva kahvila, terassi A-
oikeuksilla ja WDC Helsinki 2012 -tuotteiden myyntipiste. Lue lisää Paviljongista osoitteessa: 
wdchelsinki2012.fi. 
 
Iltapäivä kuluu kirjojen parissa, kun lapset muotoilevat Taidekeskus Annantalon kahvilan 
uudeksi lasten Kirjakahvilaksi. Lasten Kirjakahvilassa ja viereisessä Studio Annassa 
luetaan kirjoja. Lisäksi vuoden aikana tullaan järjestämään mm. kuvitusnäyttelyitä, 
kirjanjulkistamistilaisuuksia, kirjailija- ja kuvittajahaastatteluja, työpajoja, runoraateja, 
pienimuotoisia konsertteja ja myyntitoimintaa aina vuoden loppuun asti. Lisätiedot: 
www.annantalo.fi 
 
Jos on koko viikonloppu aikaa, koko perhe menee toisena päivänä 
 
Aamu alkaa tutustumalla kasvien ihmeelliseen maailmaan. Kääntöpöytä – 
kaupunkiviljelypuutarha on viljely- ja toimintakeidas keskellä Helsinkiä, Pasilan vanhojen 
veturitallien rautatieläismiljöössä. Käytöstä poistettu pyöreä veturinkääntöpöytä toimii 
kehyksenä modernille kasvihuoneelle ja kaupunkiviljelytoiminnan keitaalle. Veikeään 
kokonaisuuteen kuuluu kasvihuone, viljelylaareja ja kesäkahvila terasseineen, monenlaista 
viljelytoimintaa, työpajoja, talkoita sekä tori-, ruoka- ja kulttuuritapahtumia. Hanke on 
käynnissä koko vuoden. Lisätiedot www.kaantopoyta.fi 
 
Pasilasta on kätevää jatkaa Kallion suuntaan: sunnuntaina 29.7. järjestettävä Skidit Festarit 
on kolmatta kertaa Helsingin Kalliossa järjestettävä urbaani 
lastenkulttuurifestivaali. Tavoitteena on tarjota merkityksellistä kulttuuria, aikaa kiireettömälle 
yhdessäololle sekä kokemuksia, monikulttuurisuutta, suvaitsevaisuutta ja kohtaamisia 
taiteilijoiden ja taiteen parissa. Avainsanana on osallistuvuus. Festivaalialue löytyy 
osoitteesta Kaikukatu 4. Katso tarkemmat tiedot ohjelmasta osoitteesta: www.skiditfestarit.fi 
 
Suunnatkaa kaupungin keskustaan. Levähtäkää ja nauttikaa vaikka torikahvit muotoilun 
ympäröimänä! Kaupungin sydämeen Helsingin Kauppatorille aukeaa suomalaiselle 
taidekäsityölle omistettu Finnish Design Market -muotoilutorialue. Tori tarjoaa käsityö- ja 
muotoiluyrittäjille ainutlaatuisen tilaisuuden esitellä ja myydä tuotteitaan sekä tutustua alan 
muihin yrittäjiin. Ekologisuutta, korkeaa laatua ja suomalaista osaamista henkivä kesäinen 
designtori tulee erottumaan omana kokonaisuutenaan muusta torikaupasta ja on helposti 
löydettävissä. Designtori on avoinna 1.6.-1.9. 
 
Vierailkaa päivän päätteeksi Vieraile Designpääkaupungin keskeisimmässä 
kohtauspaikassa, Paviljongissa. Aalto-yliopiston arkkitehtiopiskelija Pyry-Pekka Kantosen 
suunnittelemassa puupaviljongissa järjestetään monenlaista, kaikille avointa sekä 
maksutonta ohjelmaa – jääkiekon MM-kisojen kisakatsomo, muotoilun workshopeja, 
kansainvälisiä ja kotimaisia huippupuheenvuoroja ja erilaisia tempauksia. Myös museoiden 
toiminta laajenee ulos pihalle ja katutasolle. 12.5–16.9. auki olevassa Paviljongissa on lähi- 
ja luomuruokaa tarjoileva kahvila, terassi A-oikeuksilla ja WDC Helsinki 2012 -tuotteiden 
myyntipiste. Lue lisää Paviljongista osoitteessa: wdchelsinki2012.fi. 
 
 
Muista myös: 
 
HELSINKI DESIGN MENUT 
Designpääkaupunkia kierrellessä nälkä voi yllättää. Ruoka onkin arjen muotoilua 
parhaimmillaan! Lounasta tai nauti illallista ravintola Kappelissa, Kaarnassa, Salvessa, 
Zetorissa, Virgin Oil Co.:ssa, Stone’sissa ja Belgessä, joiden keittiömestarit tiimeineen ovat 
kehittäneet kullekin ravintolalle uniikin Helsinki Design Menun. Muotoilumenuissa 
korostetaan mm. lähiruokaa, suomalaisuutta ja vastuullisuutta.  



 
Lisätiedot: 
www.belge.fi 
www.kappeli.fi 
www.ravintolakaarna.fi 
www.zetor.net 
www.ravintolasalve.fi 
www.stonespub.fi 
www.virginoil.fi 
 


