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TULLI- JA PAKKAHUONEEN IDEANÄYTTELYN
INSPIRAATIONA ITÄMEREN TULEVAISUUS

Tulli- ja Pakkahuoneesta luovien toimialojen ideanjalostamiseen keskittyvä
tapahtumakeskus
Tulli- ja Pakkahuoneella aukeaa 12.12. Itämeren tulevaisuudesta inspiraationsa saanut designja ideanäyttely. 16 Itämeren ympärillä asuvaa muotoilijaa sai tehtävänannon kehittää
Itämeren tulevaisuutta visioivia ideoita ja tuotteita vailla kaupallisia paineita.
Designtoimisto Luovin ideoiman Wonderwater Baltic Sea – Inspiraationa Itämeren
tulevaisuus -näyttelyn taustalla on hätä Itämeren tilasta. ”Itämeri on maailman saastunein
meri. Meillä on kaksi vaihtoehtoa: voimme pelastaa ja puhdistaa meren tuleville sukupolville
tai voimme kääntää sille selkämme. Jatkuvat negatiiviset uutiset eivät kannusta yhtä
tehokkaasti kuin positiivisuus”, kertoo näyttelyn kuraattori, Luovi Productions Oy:n
toimitusjohtaja Kari Korkman. ”Itämeren tilassa on nähtävissä valonpilkahduksia ja sen
hidas toipuminen on alkanut. Pohjoismaiset ja baltialaiset muotoilijat saivat tehtäväksi
ideoida uusia tuotteita, joilla me ja tulevat sukupolvet voimme tulevaisuudessakin nauttia
merestämme, rannoistamme ja saaristamme."
Näyttely on ollut aiemmin myös Riikassa ja Vilnassa 16 Steps closer -nimellä. Suomesta
näyttelyyn osallistuvat valtion muotoilupoliittisen ohjelman selvitysmies Hannu Kähönen
ja tekstiilitaiteilija ja kuvanveistäjä Kaija Poijula. Kähönen ideoi näyttelyyn
sähkökäyttöisten puuveneiden vuokrauspalvelun (http://vimeo.com/32083623). Virolainen
Martin Pärn puolestaan ideoi palonkestävästä kankaasta valmistetun alustan nuotiolle.
Wonderwater Baltic Sea on osa World Design Capital Helsinki 2012 –
ohjelmistoa. Hanke välittää tietoa globaaleista ja paikallisista vesikysymyksistä erilaisten
projektien ja näyttelyiden kautta.

Tulli- ja Pakkahuoneesta luovien toimialojen näyteikkuna ja tapahtumakeskus
Tulli- ja Pakkahuoneella valmistaudutaan myös uuden palvelukeskuksen avajaisiin. Toimistoosaan muuttavat mm. Helsinki Design Weekiä tuottava Luovi Productions ja palkittu
suunnittelutoimisto Kokoro & Moi. Korkman on uudesta haasteesta innoissaan: "Tulli- ja
Pakkahuoneen uusi toimisto tulee auttamaan uusia tuotteita ideatasolta markkinoille. Se
tarjoaa designerin ja markkinoijan näkökulman ja varmistaa ensisijaisesti, että tuote on
valmis. Jokaisella tuotteella on vain yksi niin sanottu kultainen hetki - hetki, jolloin niihin
kohdistuu aito kiinnostus, jolloin niihin halutaan tutustua, jolloin niiden on täytettävä
tuotelupauksensa. Jos asiakas ei ensitutustumisella vakuutu, kilpailijat pitävät huolen, ettei
uutta tilaisuutta anneta."
Ainutlaatuiseksi uuden palvelukeskuksen tekee sen sijainti Tulli- ja Pakkahuoneen näyttely- ja
tapahtumatilojen kyljessä. Ne toimivat tulevina vuosina luovien toimialojen näyteikkunana ja
tapahtumakeskuksena. Toimisto-osa aloittaa toimintansa vuoden 2013 alussa, näyttely- ja
tapahtumatoiminta pääsee vauhtiin toukokuussa. 12.12. aukeava ideanäyttely Itämeren
inspiroimista tuotteista on varaslähtö tulevaan näyttelytoimintaan.
Wonderwater Baltic Sea – Inspiraationa Itämeren tulevaisuus
Avajaiset medialle ja kutsuvieraille ti 11.12. klo 17-19.
Tulli- ja Pakkahuoneen uusien tilojen esittely medialle ti 11.12. klo 16-17.
Avajaisissa saa ensi-iltansa 30 minuuttinen dokumentti, jossa suunnittelijat esittelevät
projektinsa.
Näyttely avoinna
12.12.2012 - 6.1.2013
Aukioloajat
Ti-pe 12 - 18
La-su 11-15
Ma kiinni
Tulli- ja Pakkahuone
Katajanokanlaituri 5, Helsinki
Tutustu näyttelyn muotoilijoihin ja tuotteisiin Riikan 16 Steps closer -näyttelyn sivuilla:
http://www.nbde.lv/2011/09/10/designers/
Katso Kari Korkmanin alustus näyttelyyn:
http://vimeo.com/32085623#
Luovi
Luovi on vuonna 1995 perustettu helsinkiläinen designpalvelutoimisto. Luovi ideoi ja
toteuttaa uusia konsepteja, jotka yhdistävät designin ja kaupunkikulttuurin. Luovi

tunnetaan parhaiten Helsinki Design Weekista, pohjoismaiden suurimmasta
designfestivaalista, joka kokoaa yhteen kaupunkilaiset, tunnetuimmat alan vaikuttajat ja
kiinnostavimmat tapahtumat.
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