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TeolliSfHI muotoi/un ede/Ulklvij6itli. Suomessa on useita muotoiluosaamista menestyksellisesti ktiyttiiviti yrityksiii, muun muassa
Vaisala, Nokia, Metso, Kone, Rocla, Kemppi ja Accon omistama Valtra. Useimmat niista ovat menestyneet seka teknisen etta
muotoiluosaamisen ansiosta. Vahvaa muotoilumainetta niittaneita ovat Fiskarsin saksetja Genelecin kaiuftimet. 13

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA ~~

Samuli Naamanka
tyostaa ekomateri·aaleja

Design ei ole pelkkiia
~ taideteollisuutta, vaan

se on hyvia ratkaisuj3,
ekologisuutta ja myyntimenes
tysta.

Kasite laajenee koko aian.
Taiteen maisteri ja muotoilija

Samuli Naamanka beijastaa Hel
singissa Design Centerin seiniil
Ie kuvaa Japanin merelta. SiinJi
veneilija kauhoo pitkin jattimiti-

sen muovisaaren t6rkyista ran
taa. Alueen kalat kayttavat ra
vinnokseen planktonia, josta 80
prosenttia on muovipellettia.

Tama kauhuskenaario on tot·
ta. Muovi on vaikeasti kierratet
tavissa.

Ekologisista materiaaleista on
tullut Naamangalle omaa todelli
suutta, samoin uusista teknisis
til ratkaisuista, joita han etsti in-

nostuneena. Han ihmettelec, etta.
ilmastonmuutoksesta ja biilija
lanjiiljistii kylla puhutaan, mutta
mitiiiin muuta ei juuri tapabdu.

"Muovimossosta on saatu jo
tarpeeksi. Epaorgaanisten muo
vien tilalle haluan kehittiia luon
toon hajoavia materiaaleja."

V....na 2000 Taideteollises
ta korkeakoulusta sisustusarkki-

KUVAT; JARMOTEINILA
K__ kli,ttOlllttJmlis·
d. SiUi kautta tulee myos me
nestys. mik:i kannattaisi myOs
sijoittajien muistaa, sanDo muo
toilija Samuli Naamanka.

tehdiksi valmistunut Naamanka
on opiskellut myos fysiikkaa Ou
lun yliopistossa ja jatkanut opin
tojaan Denmarks Design Schoo
lissa Koopenhaminassa.

Hanen oma tuotantonsa sis.iil
taa palkittuja tuoleja, nayttely
suunnittelua, ympanstoteoksia
ja julkisia taideteoksia.

Naamanka tutkii parhaillaan
esinlcrkiksi muovia korvaavan
biohajoavan yhdistelmamateri-

aalin kayttomabdollisuuksia ja
materiaalin esteettisen ulkonaon
parantamista. Tassa materiaalIs
sa puolet on suomalaista puuta ja
toinen puoli maissia.

HaDen uusimpia toitaan on
esimerikksi Compos Lobby -tuo
li, jonka materiaalina kaytetiiiin
tiiysin uutta suomalaista innovaa
riota, sataprosenttisesti biohajoa
vaa komposiittimateriaalia.

Ekologian lisiiksi materiaali
valintoihin vaikuttaa esimerkik
si raaka-aineen maailmanmark
kinabinta.

"On kuitenkin kovan tyon ta
kana saarla teollisuus uskomaan,
etta puun ja maissin ybdistel
masta karmattaa valmistaa esi-

merkiksi kukkapurkkeja."

N8amanka ko....taa. etta
nyt ollaan viela kehityksen alus
sa ia nama uuden ekologisemmat
vaihtoebdot vaativat viela kehi
tystyota saadakseen kuluttaiien
byvaksynniin.

"Toivoisinkin, etta teollisuu
den materiaalikehitystyossii oli
si aina my6s muotoilijoita, jotka
paneutuvat nimenomaan kehi
tettavan materiaalin esteettiseen
lciiytt6arvoon. f1

"Pellava on byvin ekologinen
ja hieno materiaali, mutta nUn
on suomalainen pohjoisen man
tykin, jota ei osata arvostaa. Se
kylla korvaisi ulkomailta tuotua

kovapuuta terassihuonekalu;en
materiaalina."

Manty patinoituu kauniisti,
mutta kovapuut lobkeilevat Suo
men ilmastossa.

Naamangan tytipliIvlit ku
luvat ymparist6taiteen, esine
ia buonekalusuunnittelun sekii
graafisen betonin parissa. Sen ke
rnttiimisesta han on saanut usei
ta palkintoja, joista tuorem tuli
Aarrc M. Mattisen saati61tii mar
raskuussa.

Toinen merkittava tyosarka
ovat ekologiset buonekalut, joi
bin voidaan kiiyttiia myos liima
purlsteita ja ekologisia liimoja.

Koska liimapurlstemateriaa-

leilla on taivutuksessa ra;oittei
ta, niille tiiytyy vain loytiiii oike
at kayttoalueet.

Naamanka on harmissaan sli
ta, etta suomalainen huonekalu
muotoilu varsinkin kodinka1us
teissa on tiilla betkella lapsen
kengissa.

"Messuilla wee liihinnii ka
mera-designia, kun siella kopioi
daan malleja toisilta. Omaperitis
ta valmistuSt3 on vaikca loytiUi."

Han muistuttaa, mika mer
kitys sijoittajilla on muotoilun
edistamisessa. Ruotsalaiset si
joittajat ovat olleet hyvin design
tietoisia. Siksi muun muassa Ar
tek on nykyisin ruotsalaisomis
tuksessa.•


