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Julkitilakalustevalmistaja PIIROINEN aloittaa yhteistyön
Young Finnish Design®:n kanssa
Viikko sitten Vuoden Designteko 2020 -palkinnon saanut Piiroinen
haluaa avata uusia mahdollisuuksia suomalaiselle nuorelle
muotoiluosaamiselle.
Piiroisen ja Young Finnish Design®:n välisen yhteistyön tavoitteena on luoda uutta
suomalaista muotoilua julkisten tilojen tämänhetkisiin ja tuleviin tarpeisiin. Julkisten tilojen
käyttötavat ovat suuressa muutoksessa, ja käyttäjiensä tarpeet huomioivan tilan toteutus
vaatii yhä useammin hankekohtaisten erityistarpeiden huomiointia. Yhteistyöllään osapuolet
tuovat suomalaisen muotoiluosaamisen ja valmistuksen yhä helpommin hankittavaksi tilojen
suunnittelijoille ja hankinnoista päättäville.
Piiroinen on suomalainen julkitilakalusteita valmistava perheyritys, joka toteuttaa vuosittain lukuisia
tapahtuma-areena-, auditorio- ja irtokalusteprojekteja. Yritykselle myönnettiin 24.11.2020 Design
from Finland -merkin Vuoden Designteko 2020 -palkinto. Kriteerit tunnustukselle ovat omaperäisyys,
vastuullisuus ja design osana arkea.
Young Finnish Design® edustaa toiminnassaan nuoria lahjakkaita kalustemuotoilijoita. Yksi Young
Finnish Design®:n tärkeimmistä tavoitteista on edistää nuorten muotoilijoiden mahdollisuutta saada
koulutustaan vastaavaa työtä jo uran alkuvaiheessa.
Piiroisen myynti- ja markkinointijohtaja Timo Kaivonen:
”Suomalaisiin julkisiin tiloihin on vuosikaudet ostettu paljon tuontikalusteita. Etenkin
halpatuontikalusteiden menestyminen markkinallamme on ollut käsittämätöntä. Tästä
ovat kärsineet suomalainen muotoiluosaaminen ja suomalaiset valmistajat molemmat.
Uusi yhteistyömme Young Finnish Design®:n kanssa sopii erinomaisesti
ajatusmaailmaamme. Kaikki merkittävät hankkeemme ovat aina perustuneet tiiviiseen
yhteistyöhön arkkitehdin, sisustusarkkitehdin ja asiakkaan projektiryhmän kanssa.
Valmistajana ratkaisemme haasteita niin valmistuksen, materiaalien kuin muotoilunkin
osalta. Lopputulos on ajaton ja käyttötarkoitukseensa paras mahdollinen laadukas
julkitilan kaluste. Kun huomioidaan, että jo suunnitteluvaiheessa päätetään tyypillisesti
valtaosa
tuotteen
valmistuskustannuksista
ja
kiertotalouden
soveltamismahdollisuuksista, näen tällä yhteistyöllä suuren mahdollisuuden myös uusien
ekologisesti kestävien julkitilakalusteiden kehittämiseen.”

PIIROINEN
Tehdaskatu 28
24100 Salo
+358 2 770 610
design@piiroinen.com

Young Finnish Design®:n muotoilija-portfolion kuratointiin on osallistunut perustajajäsenten,
kalustemuotoilijoiden ja sisustusarkkitehtien (Aalto-yliopisto, TAM) Heidi Maria Huovisen sekä Elisa
Luodon lisäksi, Habitaren luova johtaja Laura Sarvilinna. Valinnassa on kiinnitetty huomiota
ansiokkaaseen urakehitykseen ja persoonalliseen muotokieleen. Portfolioon valitut muotoilijat ovat
käyneet suomalaisen muotoilukoulutuksen ja ovat olleet heti uransa alusta lähtien aktiivisia
osallistumalla näyttelyihin sekä kotimaassa että ulkomailla. Young Finnish Design® -portfolion
muotoilijat ovat Tomi Laukkanen (Royal College of Art), Erin Turkoglu (Aalto-yliopisto), Juho Rohila
(Lapin yliopisto), Zsuzsanna Horvath (Aalto-yliopisto), Lassi Alestalo (Aalto-yliopisto), Yi-Chiao Tien
(Aalto-yliopisto), Josh Krute (Aalto-yliopisto) sekä Maiju Uski (Aalto-yliopisto).
Young Finnish Design®n toinen perustajajäsen ja luova johtaja Heidi Maria Huovinen:
-Haluamme yhdistää voimamme Piiroisen kanssa, koska missiomme on yhdistää nuoria
lahjakkaita kalustemuotoilijoita kokeneen ja laadukkaan valmistuksen kanssa, jotta
suomalainen kalustemuotoilu ja kotimainen kalustevalmistus voisivat hyvin nyt ja
tulevaisuudessa.”
Kaikki uuden yhteistyön myötä syntyvät kalusteet tullaan valmistamaan Piiroisen tehtaalla Salossa
ja siten yhteistyöllä on myös työllistävä vaikutus niin nuorten muotoilijoiden kuin kalusteteollisuuden
sektoreilla Suomessa. Yhteistyön osapuolet haluavat nostaa suomalaisen työn sekä yritysten
välisen yhteistyön merkitystä esille, erityisesti näinä poikkeusaikoina, kun kotimaassa taistellaan
työpaikkojen säilymisen ja työllistymisen puolesta.
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