2.5.2022 SIO Työpajan yhteenveto
Kuvaus muotoilun vaikuttavuudesta Sisustusarkkitehdit SIO ry näkemyksen
mukaan, Ornamo-yhteisön vastuullisuus-teeman yhteishanke

Kompus Oy | Yhteiskehittämisen kumppani

2022

1 | www.kompus.fi

Dokumentin
sisältö

Kompus Oy | Yhteiskehittämisen kumppani

2022

1.

Yhteenvetoa työpajasta

2.

Mitä YK:n kestävän kehityksen
17:stä tavoitteesta (SDG17)
sisustusarkkitehtuuriala edistää?

3.

Mitä keinoja tunnistamme näiden
tavoitteiden edistämisessä? Mitkä
keinoista ovat vaikuttavimpia?

4.

Ryhmän oivalluksia ja ajatuksia
yhteisestä työskentelystä

2 | www.kompus.fi

Yhteenvetoa työpajasta
•

Työpajan taustaa: ”Vastuullisuus on muotoilijoille yhä tärkeämpää.
Se on myös monimuotoinen aihe, jota vasta opimme
ymmärtämään. Ornamo kutsuu jäsenjärjestöt yhdessä
hahmottamaan muotoilualan suhdetta vastuullisuuteen. ” Ornamo, työpajan toimeksiantaja

•

Sisustusarkkitehdit SIO ry kutsui vastuullisesta suunnittelusta
kiinnostuneita jäseniään etätyöpajaan tarkoituksena tutkia alan
vastuullisuutta ja vaikuttavuutta. Kutsuttujen listalla olivat muun
muassa SIOn vastuullisen suunnittelun työryhmän jäsenet. Työpajan
fasilitoi yksi ryhmän jäsenistä, Julianna Nevari (osallistuen myös
keskusteluun).

•

Yhteensä 8 jäsentä osallistui 2.5. klo 16-17.00 pidettävään
minityöpajaan. Kaikki vastaukset löytyvät tästä dokumentista
sellaisinaan. Osallistujat edustivat erilaisia näkökulmia viereisen
kaavion mukaisesti (työpajan ensimmäinen kysymys).
Vastaajajoukko on pieni otos koko jäsenistöstä, joten kaikki kerätyt
vastaukset ovat tämän ryhmän näkemyksiä eikä niitä voida yleistää.

•

Työpajan pääkysymykset olivat: Mitä YK:n 17:sta kestävän
kehityksen tavoitteesta (SDG17) sisustusarkkitehtialamme edistää
eniten tai, mitkä ovat tyypillisimpiä alallemme? Mitä keinoja
tunnistamme näiden tavoitteiden edistämisessä? Mitkä keinoista
ovat vaikuttavimpia?
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Mistä näkökulmasta/millaisilla laseilla katsot
vastuullista suunnittelua (n=8)? Voit valita 1-2 näkökulmaa.
Asiantuntija?
Suunnittelupalveluiden myynti
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Mitä YK:n kestävän kehityksen
17:stä tavoitteesta (SDG17)
sisustusarkkitehtuuriala edistää?
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Alamme edistää…

Työpajan ennakkotehtävänä oli tutustua YK:n kestävän kehityksen
tavoitteisiin tavoitekorttien avulla ja valita enintään kolme alaamme
edistävää tavoitetta. Työpajan alussa näytä ajatuksia jaettiin
pareittain, minkä jälkeen ”äänestettiin” valitsemalla enintään kolme
tavoitetta (ks. Kyselyn vastaukset seuraavalta sivulta).
Ryhmän näkemyksen mukaan sisustusarkkitehtuuriala edistää
seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita (n=8):
12. Vastuullista kuluttamista (8 ääntä)
11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt (7 ääntä)
13. Ilmastotekoja (2 ääntä)
9. Kestävää työtä, innovaatioita ja infrastruktuuri (2 ääntä)
17. Yhteistyö ja kumppanuus (2 ääntä)
15. Maanpäällinen elämä (1 ääni)
5. Sukupuolten tasa-arvo (1 ääni)
3. Terveyttä ja hyvinvointia (1 ääni)

Keskustelua herätti äänten jakautuminen kolmannen sijan kohdalla.
Yksi osallistuja toi esille, että tavoitteet 12 ja 13 liittyvät voimakkaasti
toisiinsa.
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Mitä keinoja tunnistamme näiden
tavoitteiden edistämisessä? Mitkä
ovat vaikuttavimpia?
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Keinoja tavoitteiden
edistämiseen…

Seuraavaksi pohdittiin keinoja tavoitteiden edistämiseksi (ks.
vastaukset seuraavalta sivulta ja liitteestä). Ensin työskenneltiin yksin,
sitten 2-3 hengen tiimeissä ja sen jälkeen jaettiin oivalluksia yhdessä.
Työskentelyssä käytettiin Padlet-alustaa.
Osallistujat saivat antaa kolme sydäntä vaikuttavimmille toimille
(ks. Kaikki ääniä saaneet toimet seuraavalla sivulla). Kaksi keinoa
nousi ylitse muiden:

Kaikki vastaukset liitteenä ja Padlet-alustalla:
https://fi.padlet.com/kompus/SIO

•

Tarvitsemme kierrätystä, uusia tuotteita ja vertailukelpoista
tietoa! Tarvitsemme tuotteita, jotka ovat kestävän kehityksen
mukaisia. Lisää innovaatioita, jotka eivät kuormita ympäristöä.
Tuotteiden ympäristötietojen tulisi olla vertailukelpoisia keskenään
ja kustannuksiltaan kilpailukykyisiä. Elinkaaren päätteeksi
takaisinottojärjestelmät järkevissä tuotteissa tulisi saada toimiviksi.
(6 ääntä)

•

Hiilijalan- ja -kädenjäljen ohjaaminen tilamuutoshankkeessa, &
kiertotalouden mukainen suunnittelu. Yksittäisen
rakennushankkeen hiilijalanjäljen ohjaaminen alas sekä
hiilikädenjälkeen panostaminen. Eli käytännössä yhden maapallon
rajoissa pysyvä tilasuunnittelu huomioiden luonnonvarojen
ylikulutuksen sekä asiakkaiden toiminnan ohjaamisen kestävään
arkeen osana tilasuunnitteluprosessia sekä varsinaista
lopputuotetta eli yksittäistä tilaa. (5 ääntä)

Aikaa tämän tehtävän tekemiseen oli suhteellisen vähän. Vastaukset
ovat alustavaa pohdintaa ja sitä on suositeltava jatkaa. Kuten yksi
osallistuja asian ilmaisi: ”Näitä voisi olla enemmän!”
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Vaikuttavimmat toimet
12. Vastuullista kuluttamista

11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

17. Yhteistyö ja kumppanuus

•

•

•

3 ääntä / Valitaan yhteistyökumppaneita, jotka ovat situtuneet
vastuulliseen toimintaan. He varmistavat myös käyttämiensä
alihankkijoiden vastuullisuuden.

•

2 ääntä / Kestävän suunnittelun osaamisklusterin osa & mukana
tiivistämässä/kehittämässä toimintaa

•

5 ääntä / Hiilijalan- ja -kädenjäljen ohjaaminen
tilamuutoshankkeessa, & kiertotalouden mukainen suunnittelu
Keino/Toiminta: Yksittäisen rakennushankkeen hiilijalanjäljen
ohjaaminen alas sekä hiilikädenjälkeen panostaminen. Eli
käytännössä yhden maapallon rajoissa pysyvä tilasuunnittelu
huomioiden luonnonvarojen ylikulutuksen sekä asiakkaiden
toiminnan ohjaamisen kestävään arkeen osana
tilasuunnitteluprosessia sekä varsinaista lopputuotetta eli
yksittäistä tilaa. Tyypillisiä tapoja tuoda aihe esille: monialainen
yhteistyö suunnittelijatiimin kanssa. Toimenpiteitä tehtävä
hankkeen alusta loppuun. Konkreettisesti voisi tarkoittaa: mm.
tavoitteet hankkeen alussa, osallistavat työpajat sekä
suunnittelutiimin että asiakasrajapinnan kanssa, aktiivista
hiilijalanjäljen ohjaamista sekä selvityksiä, olemassa olevien
kalusteiden ja materiaalien käytön maksimoimista,
toiminnallista ja ennakoivaa kehittämistä, jotta tilaratkaisu on
tulevaisuuskestävä jne.
1 ääni / Keino/Toiminta: Oman sekä asiakkaiden tietoisuuden
lisääminen rakennushankkeiden vaikutuksesta kestävyyteen
(tavoitteet 12 ja 13). Tyypillisiä tapoja tuoda aihe esille on työn
sisällöissä/tarjouksissa sekä niistä neuvoteltaessa ja
työpajoissa/luennoilla. Tällä pyritään vaikuttamaan asiakkaiden
päätöksentekoon esimerkiksi nostetaan tavoitteeksi selvittää
nykyisen rakennuksen kehittämismahdollisuudet kattavasti
ennen päätöstä hankemuodosta tai osallistujien näkökulmien
laajentamiseen ideoinnin tai kehittämisen tueksi.
Konkreettisesti se voisi tarkoittaa vaikka kestävien ratkaisujen
esittelyä inspiraatioksi tarpeiden/tavoitteiden
määrittelytyöpajassa.
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3 ääntä / Keino: Olla mukana vaikuttamassa ja tuomassa
ajankohtaista tietoa kuntien ja kaupunkien
kiinteistöstrategioiden kehittämiseen. Tyypillisiä tapoja
sparrailla verkoston jäseniä (osa toimii asiantuntijarooleissa
kunnissa/kaupungeissa), tuoda esiin tietoa muualta esimerkiksi
esittelemällä tapausesimerkkejä tehokkuusluvuista,
kustannusvaikutuksista ja niiden yhteydestä kestävään
kehitykseen. Lisäksi visiotyöskentelyssä voi tuoda
tapausesimerkkejä muualta skenaarioiden muodossa. Näillä
keinoilla pyrin vaikuttamaan päättäjien ja osallistujien ajatteluun
tavoitteista, visiosta ja laajentamaan heidän näkökulmaa.
1 ääni / Keino/Toiminta:
Ammattilaisten osaamisen kehittäminen, sekä suunnittelijoiden
osaamistason vahvistaminen että kaikkien tietoisuuden
kasbvattaminen, jotka vastaavat vaikuttavat näihin asioihin.
Myös kuluttajien osaamisen lisääminen, kiertotalouden
lisääminen.

9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
•

6 ääntä / Tarvitsemme kierrätystä, uusia tuotteita ja
vertailukelpoista tietoa! Tarvitsemme tuotteita, jotka ovat
kestävän kehityksen mukaisia. Lisää innovaatioita, jotka eivät
kuormita ympäristöä. Tuotteiden ympäristötietojen tulisi olla
vertailukelpoisia keskenään ja kustannuksiltaan kilpailukykyisiä.
Elinkaaren päätteeksi takaisinottojärjestelmät järkevissä
tuotteissa tulisi saada toimiviksi.

13. Ilmastotekoja
•

3 ääntä / Omien alojemme koulutuksessa tulisi olla vastuullisen
suunnittelun ja kiertotalouden opetusta paljon nykyistä
enemmän, ei vain integroituna vaan omana oppiaineenaan.

•

1 ääni / Keino: Oman sekä asiakkaiden tietoisuuden lisääminen
rakennushankkeiden vaikutuksesta kestävyyteen. Tyypillisiä
tapoja tuoda aihe esille on työn sisällöissä/tarjouksissa sekä
niistä neuvoteltaessa ja työpajoissa/luennoilla. Tällä pyritään
vaikuttamaan asiakkaiden päätöksentekoon esimerkiksi
nostetaan tavoitteeksi selvittää nykyisen rakennuksen
kehittämismahdollisuudet kattavasti ennen päätöstä
hankemuodosta tai osallistujien näkökulmien laajentamiseen.
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Kuvakaappaus alustalta. Kaikki vastaukset liitteenä ja Padlet-alustalla: https://fi.padlet.com/kompus/SIO
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Reflektio: Ryhmän
oivalluksia ja ajatuksia
yhteisestä työskentelystä
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Mikä on keskeisin
oivalluksesi alamme
vastuullisuudesta ja
vaikuttavuudesta?

• Uusi sukupolvi tulee, joka toivottavasti toimii
uudella tavalla
• Päättäjillä ja valitsijoilla tärkeä rooli
• Säädöksillä ja määräyksillä tukea
• Ketkä ostavat tuotteet ovat avainasemassa
• Teollisuuden palauttaminen tänne, vaatisi
uudenlaisia ekosysteemejä
• Koulutuksella on tärkeä rooli tiedon
saamisessa - jatkokoulutukseen
kannustaminen
• Tieto helpommin saataville
• Vastuulliset valinnat eivät aina ole kalliimpia
• Itselle tärkeiden asioiden kirkastaminen ja
niihin keskittyminen
• Tavoitteita päätettäessä kaikkien tulisi olla
sitoutuneita (kustannusvaikutukset)

Kompus Oy | Yhteiskehittämisen kumppani

2022

12 | www.kompus.fi

Mitä otat tästä
keskustelusta
mukaasi?

• Rupean hankalaksi!
• Asia, jonka voi tehdä heti:
Yhteistyökumppaneilta vastuullisuuden
toteuttamisen selvitystä.
• Rohkeutta sanoa asiat ääneen asiakkaalle ja
hyviä oppeja mielipiteiden tueksi.
• Täytyy katsoa peiliin ja innovaatiot esille!
• Hyviä esimerkkejä kaivataan!
• Näitä voisi olla enemmän!
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Tämä yhteenveto on
toimitettu työpajan
osallistujille, SIOlle
ja Ornamolle.
Tilaisuuden fasilitoi:
Helsinki | Julianna Nevari
+358 40 526 0198
julianna.nevari@kompus.fi
www.kompus.fi
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