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Wonderwater Frozen Lights – jäälyhdyt syttyvät Senaatintorilla 
 
Designpääkaupunkiviikonloppu huipentuu Senaatintorin Wonderwater Frozen Lights –jäälyhtytapahtumaan 
lauantaina 4.2.2012. Tapahtuman ideana on herättää kansalaisissa ajatuksia päivittäisestä vedenkulutuksesta ja 
vesijalanjäljestä.  
 
Tapahtumaan on kutsuttu muotoilijoita, muotoilijayhteisöjä ja -yrityksiä luomaan paikalle tuoduista jääaihioista 
lyhtyjä. Muotoilijoista mukana ovat mm. Artek Studio, Ilkka Suppanen, Team Brita Flander, Sebastian Jansson & 
MottoWasabi, Arkkitehtiryhmä A6, Aalto-yliopiston joukkue sekä useita muita muotoilijoita ja arkkitehtejä.  
 
Vuokko Nurmesniemen johtama jury palkitsee jäälyhtyperinnettä parhaiten uudistavan ”designlyhdyn”. 
 
Frozen Lights –tapahtuma on osa kansainvälistä Wonderwater –hanketta (www.wonderwater.fi). Wonderwater 
tekee yhteistyötä WWF Suomen kanssa kestävän vesijalanjäljen puolesta. 
 
Tapahtumasta yleisesti 
 
Wonderwater Frozen Lights tarjoaa yleisölle mahdollisuuden seurata tunnettuja muotoilijoita työssään. Koska 
pelkkä passiivinen seuraaminen ei kaikille riitä, tapahtuma haastaa WDC Helsinki 2012–vuoden teeman hengessä 
myös kaupunkilaiset osallistumaan jäälyhtynäyttelyyn itsetehdyillä lyhdyillä. Suurkirkon rappusilta on varattu tilaa 
kaupunkilaisten suunnittelemille ja rakentamille lyhdyille. 
 
Tapahtumaan voi osallistua – paitsi paikan päällä - myös julkaisemalla oman jäälyhdyn kuvan Wonderwaterin 
Facebook-sivuilla www.facebook.com/wonderwaterevents.  
 
Aikataulu 4.2. 
 
Klo 09-16.00    Muotoilijoiden lyhtytyöpajat 
Klo 12-16.30    Yleisö tuo paikan päälle itsetehdyt jäälyhdyt 
Klo 15-16.00    Lehdistötapaaminen: tule tapaamaan suunnittelijoita  
Klo 16.30        Lyhdyt syttyvät 
Klo 17-18.00  Jury arvioi ja palkitsee parhaan yleisö- ja muotoilijatiimin jäälyhdyn 
 
Parhaat lyhdyt palkitaan Blue1 lennoilla Ouluun sekä yöpymisillä Kemin Lumilinnassa.  
 
Mikä vesijalanjälki? 
 
Vesijalanjälki on työkalu, jolla mitataan ja kuvataan päivittäistä veden käyttöä sekä kulutukseemme sitoutuvan 
veden määrää. Havainnollistaaksemme vesijalanjäljen suuruutta, tuomme Senaatintorille kaksi 3 873 litran 
jääkuutiota. Ne edustavat keskivertosuomalaisen vesijalanjälkeä jäälyhtyviikonlopun aikana. Muotoilijat saavat 
lyhtyaihiokseen 150 litraa jäätä, joka vastaa keskimääräistä päivittäistä vedenkulutusta Suomessa.  
 

”Suomi on vesivaroiltaan yksi maailman rikkaimmista valtioista. Merkittävä osa suomalaisten käyttämistä 
tuotteista, kuten useat elintarvikkeet ja puuvilla, on kuitenkin peräisin alueilta, joiden vesivarat ovat 
niukemmat kuin Suomessa. Kulutuksemme kautta vaikutamme vesiluonnon tilaan ja paikallisten ihmisten 
vedenkäytön mahdollisuuksiin ympäri maapallon. WWF toivoo, että suomalaisten vesijalanjälkeen 
kiinnitettäisiin aiempaa suurempaa huomiota. Wonderwaterin kanssa yhdessä pyrimme tuomaan tätä asiaa 
esiin kiinnostavalla tavalla”, sanoo ohjelmapäällikkö Jussi Nikula WWF:stä.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Mikä Wonderwater?  
 
Wonderwater on tapahtumien, näyttelyjen ja projektien sarja, joka keskittyy veteen ja sen käyttöön paikallisella ja 
globaalilla tasolla. Tavoitteena myös nostaa tietoisuutta veden merkityksestä. Wonderwater on osa World Design 
Capital 2012 Helsinki -vuoden ohjelmistoa. 
 
Hanke käynnistettiin Pekingissä lokakuussa 2011: Wonderwater Café pilotoitiin onnistuneesti Beijing Design 
Weekillä yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Wonderwater Café on pop-up-projekti joka kysyy: Kuinka paljon 
vettä syöt? Projekti nostaa esiin veden ja ruoan suhdetta. Samalla tarkastellaan niitä asioita, joita kohtaamme 
ilmastonmuutoksen ja väestönkasvun myötä. Miten ruokimme yhä kasvavan väestön kestävällä tavalla? Kun 
saamme tarpeeksi tietoa, voimme tehdä vastuullisempia ja kestävämpiä valintoja. 
 
Wonderwaterin ovat kuratoineet Jane Withers ja Kari Korkman.  
 
Lisätietoa Designpääkaupunkiviikonlopusta 
 
Designpääkaupunki avaa tekijöidensä ovet designpääkaupunkiviikonloppuna 3.-5.2.2012. Kolmepäiväinen 
muotoilukarnevaali ilahduttaa 180 voimin viiden kaupungin asukkaita ja matkailijoita. 
 
wdchelsinki2012.fi 
 
Lisätietoa Frozen Lights -tapahtumasta 
 
wonderwater.fi, wdchelsinki2012.fi, facebook.com/wonderwaterevents, janewithers.com/blog 
 
Lehdistökontaktit 
 
Lehdistökontaktit, Luovi: 
Jussi Halonen, tuottaja, jussi.halonen@helsinkidesignweek.com +358 40 561 8446 
Ulla Paasikallio, projektipäällikkö, ulla.paasikallio@helsinkidesignweek.com, +358 40 727 8458 
Lehdistökontaktit, WWF Suomi: 
Katja Rönkkö, tiedottaja, katja.ronkko@wwf.fi, +358 40 723 0208 
 
Yleiset yhteydenotot: info@wonderwater.fi  
 
Lehdistötapaaminen 
 
Lehdistön edustajat ovat tervetulleet paikan päälle la 4.2. klo 15-16.00 tapaamaan muotoilijoita ja kuulemaan lisää 
tapahtumasta ja sen taustoista.  
 
 
 
Tapahtuman tuottaa Luovi Product Makers Oy (Luovi). 
 
Luovi Oy on vuonna 1995 perustettu helsinkiläinen designpalveluyritys, jonka liikeidea on tuotteistaa eli jalostaa 
markkinoille uusia tuotteita. Luovi tuottaa Wonderwaterin lisäksi mm. Helsinki Design Week kaupunkifestivaalin, 
jossa lähes kaikki suomalaiset designyritykset ja menestyneimmät muotoilijat vuosittain kohtaavat. 
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Lisätietoja 
Jussi Halonen, tuottaja  Ulla Paasikallio, projektipäällikkö                          Kari Korkman, toimitusjohtaja 
jussi.halonen@helsinkidesignweek.com ulla.paasikallio@helsinkidesignweek.com           kari.korkman@luovi.com                                                                                   
+358 40 561 8446                                                 +358 40 727 8458                                                +358 40 548 3767 
 


