SUUNNITTELUTOIMEKSIANTO HAKOLA HUONEKALU OY
Suunnittelukilpailun tavoitteena on löytää yritysten valmistukseen ja myyntiin sopivia
huonekaluja ja valaisimia. Suunniteltavat tuotteet määräytyvät yrityslähtöisesti
markkinatarpeen mukaisesti. Kilpailun painopistealueet ovat: materiaalina puu ja
biokomposiitti, kestävä kehitys, ekologisuus, kotimaisuus ja design. Lisäksi painotetaan
tuotteiden käytettävyyttä, huomioiden eri käyttäjäryhmät.
Palkintolautakunta kiinnittää huomiota tuotteiden valmistettavuuteen ja sarjatuotantoon
soveltuvuuteen, tarkoituksenmukaisiin materiaalivalintoihin, muotokieleen, tuotemuotoilun
innovatiivisuuteen, valmistusmenetelmiin, tuotteen kestävyyteen ja selkeyteen.
Ehdotuksissa tulee ottaa huomioon myös tuotteiden kilpailukykyisen hinnoittelun
mahdollisuus.
Kuvaus toimeksiantajan toiminnasta:
Kotimaisia huonekaluja jo vuodesta 1963. Perheyrityksellämme on huonekalujen valmistamisesta
yli 50 vuoden kokemus. Tuotteemme valmistetaan edelleen käsityönä omalla tehtaallamme. Meille
pohjalaisen puuseppäperinteen jatkaminen ja uudistaminen on kunnia-asia. Yhdessä nuorten
suomalaisten suunnittelijoiden kanssa luomme tuotteita, jotka kestävät sukupolvelta toiselle.
Kuvaus toimeksiantajan strategiasta:
Visiomme on kasvaa suomalaista muotoiluperinnettä uudistavaksi kansainväliseksi design
brändiksi, joka valmistaa käyttäjälleen merkityksellisiä tuotteita. Olemme olemassa, koska
haluamme tehdä maailmasta kauniimman paikan, inspiroimme pysähtymään ja nauttimaan
hetkestä.
Haluamme löytää tuotteidemme muotoilijoiksi Suomen parhaat, kiinnostavimmat muotoilijat, joilla
on sama arvopohja kanssamme. Yhdessä parhaimpien muotoilijoiden kanssa haluamme uudistaa,
ravistella ja samalla luoda uutta suomalaista muotoiluperinnettä. Uudet tuotteemme ovat
tulevaisuuden klassikkoja. Haluamme nostaa uuden suomalaisen muotoilun jälleen
ansaitsemaansa arvostukseen ja puheenaiheeksi.
Tuotteissamme yhdistyvät pohjalainen puusepäntaito ja suomalaisten suunnittelijoiden oivaltava
suunnittelutyö. Muotokieli on funktionaalista, selkeää ja aidosti loppukäyttäjän tarpeet huomioivaa
– kauneutta unohtamatta.
Ajankohtaiset värit ja materiaalit yhdistettyinä mallistomme kulmakiviin luovat kokonaisuuden,josta
välittyy rakkaus laadukkaaseen muotoiluun ja kekseliäisiin yksityiskohtiin.Toivomme, että
tuotteemme inspiroivat pysähtymään, nauttimaan hetkestä ja arvostamaan sitä.
Jokaisen mallistoon päätyvän huonekalun edellytyksenä on toimiva valmistusprosessi. Tuotteen
suunnitteluun osallistuu muotoilijan lisäksi aina myös puuseppä ja verhoilija.
Kuvaus toimeksiantajan ja toimeksiannon tavoitteesta:
Suunniteltava tuote: Säilytin.

Käytettävä materiaali: Puu, metalli, huopa.
Kuvaus tuotantoteknologiasta:
Kotimainen, lokaali valmistustapa on toimintamme kulmakivi ja paikallisen tuotantoverkoston
kehittäminen ja jatkuvuus on meille tärkeää.
Valmistamme tuotteemme edelleen kotikylässämme käsityönä – samassa pihapiirissä, johon yritys
aikoinaan perustettiin. Huonekalumme syntyvät meillä työskentelevien
ompelijoiden,verhoilijoiden,puuseppien sekä muiden paikallisten ammattilaisten yhteistyönä.
Emme pelkää yhdistää perinteiseen tekemiseen uutta teknologiaa, vaan valmistamme tuotteemme
kustannustehokkaasti laadusta kuitenkaan tinkimättä.
Tuotteiden valmistajana kannamme vastuun myös ympäristöstä ja tulevista sukupolvista, ja
pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintamme vastuullisuutta niin läpinäkyvästi kuin mahdollista.
Korkea laatu niin tekemisessä kuin käyttämissämme materiaaleissa on meille tärkeää. Haluamme
valmistaa tuotteita, jotka ovat mahdollisimman laadukkaita ja siten pitkäikäisiä.Siten niistä
muodostuu käyttäjälleen merkityksellisiä.
Tulevaisuudessa valmistuksen ei tarvitse tapahtua välttämättä kotikylällämme, vaan voimme
valmistuttaa tuotteemme myös alihankkijoilla, joilla on samat laatustandardit ja arvot kuin meillä.
Valmistamme tuotteemme siellä missä kyseiseen valmistustekniikkaan löytyy parasta osaamista.
Emme ala väkisin opettelemaan itse uutta tekniikkaa, vaan selvitämme missä osataan tehdä
parhaiten.
Kuvaus muotokielestä eli designista:
Muotokieli on funktionaalista, selkeää ja aidosti loppukäyttäjän tarpeet huomioivaa – kauneutta
unohtamatta.
Ajankohtaiset värit ja materiaalit yhdistettyinä mallistomme kulmakiviin luovat kokonai- suuden,
josta välittyy rakkaus laadukkaaseen muoitoiluun ja kekseliäisiin yksityiskohtiin. Toivomme,että
tuotteemme inspiroivat pysähtymään, nauttimaan hetkestä ja arvostamaan sitä.Jokaisen mallistoon
päätyvän huonekalun edellytyksenä on toimiva valmistusprosessi. Tuotteen suunnitteluun
osallistuu muotoilijan lisäksi aina myös puuseppä ja verhoilija. Tuotteemme kestävät sukupolvelta
toiselle, ja laadukkaiden materiaalien ansiosta niiden huoltaminen on helppoa.
Asiakaskohderyhmä:
1. Urbaanit suunnannäyttäjät
Tiedostavat suunnannäyttäjät ovat erittäin kiinnostuneita tuotteiden vastuullisuudesta ja
materiaalien alkuperästä. Arvostavat korkealaatuista designia ja merkityksellisyyttä.
2. Tiedostavat lapsiperheet
Tiedostavat, urbaanit lapsiperheet. Arvostavat laadukkaan designin lisäksi helppohoitoisuuttta ja
kotimaisuutta.

