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Helsinki Design Week alkaa torstaina – tänä vuonna 
katuinstallaatiot nähdään virtuaalisella Aleksanterinkadulla 
Poikkeusvuonna Helsinki Design Week järjestetään hybriditapahtumana, jossa iso 
osa sisällöstä on saavutettavissa verkon välityksellä mistä päin Suomea tahansa. 
 
Helsinki Design Week on rakentanut jättikuplan Kolmen Sepän patsaan ympärille ja 
omakotitalon Keskuskadulle. Tänä vuonna Helsinki Design Weekiltä tutut katuinstallaatiot 
toteutetaan Helsingin virtuaaliseen kaksoiskappaleeseen.  
Kolmen suunnittelijan – Matts Bjolinin, Fanni Lyytikäisen ja Hanna Anosen – teokset 
nähdään Aleksanterinkadulla Virtuaalisessa Helsingissä. Aleksilla kävijät voivat liikkua 
vapaasti Helsingin digitaalisessa simulaatiossa ja tutkia kaupunkia omassa tahdissaan. 
 
Matts Bjolinin teos muuntaa Aleksanterinkadun kanavaksi, jonka ylittää neljä siltaa.  
“Siltojen ilmaisu liikkuu tuttujen Helsinki-aiheiden välillä, kuten Engelin uusklassismin muodot 
ja naivistinen tulkinta punatiilisestä laatikkoarkkitehtuurista, josta uusi merellinen Helsinki 
tunnetaan.”  
 
Oikealla Aleksanterinkadulla ja muualla keskustassa nähdään mainostaulut valtaava 
3D-animaationäyttely Open Screens. Näyttely esittelee neljä teosta, jotka ovat tehneet Wang 
& Söderström, Anna Alanko, Ada Sokol ja Matti Vesanen. 
 
“Olemme Pohjoismaiden suurin muotoilufestivaali, ja tänä vuonna tavoitteemme on olla niin 
saavutettava ja turvallinen kuin mahdollista. Fyysinen päätapahtumapaikkamme on 
vasta-avattu Olympiastadion, mutta olemme innoissamme, kun voimme laajentaa myös 
virtuaaliseen ympäristöön”, sanoo Helsinki Design Weekin ohjelmajohtaja Anni Korkman. 
 
Seminaarit verkossa 
 
Suurin osa Helsinki Design Weekin seminaareista ja luennoista järjestetään vain verkossa. 
Helsingin kaupungin Ilmastokorkeakoulu on yksi hybridimuodossa järjestettävä seminaari. 
Sen pääpuhujat ovat tiedetoimittaja Pasi Toiviainen ja Yanling Duan, monipuolinen 
muotoilualan vaikuttaja, yrittäjä ja innovaattori Helsingin ystävyyskaupungista Pekingistä. 
 
“Design on läsnä kaikessa, mitä teemme. Se on mielentila ja läsnä arjessa. Nyt enemmän 
kuin koskaan on syytä kysyä, miten suunnittelu voi parantaa elämää ja kehittää kestäviä 
ratkaisuja, laadukasta kaupungistumista sekä toimivaa demokratiaa. Helsinki on sitoutunut 
selvittämään näitä kysymyksiä ja Helsinki Design Week toimii hyvänä alustana”, sanoo 
pormestari Jan Vapaavuori. 
 
Ilmastokorkeakoulun juontajana toimii Helsingin designjohtaja Hanna Harris. 



”Helsinki on käyttänyt muotoilua jo vuosia rohkeasti kaupungin, sen palveluiden ja 
rakennetun ympäristön kehittämisessä. Arkkitehtuuri, muotoilu ja kaupunkisuunnittelu ovat 
keskeisessä roolissa myös ilmastokysymysten ratkaisemissa”, iloitsee Harris. 
 
Miten Virtuaalisessa Helsingissä voi vierailla? 

Virtuaalinen Helsinki on tällä hetkellä saatavana HTC VIVE-, VIVE Cosmos-, VIVE Pro- ja 
Oculus Rift -laitteille sekä YouTube 360 -videona mobiililaitteille.  

Esimerkki Matt Bjolinin teoksesta: 
https://www.youtube.com/watch?v=GmCjfamOXq4&feature=youtu.be 
Lue lisää: virtualhelsinki.fi, virtual.myhelsinki.fi 
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Helsinki Design Week 

Vuonna 2005 perustettu Helsinki Design Week on Pohjoismaiden suurin muotoilufestivaali. 
Vuosittain syyskuussa järjestettävällä monialaisella festivaalilla näyttäytyvät muotoilun eri 
osa-alueiden lisäksi muun muassa muoti, arkkitehtuuri ja kaupunkikulttuuri. Helsinki Design 
Weekiä tuottaa designpalvelutoimisto Luovi Productions Oy. Helsinki Design Week 
järjestetään seuraavan kerran 3.–13.9.2020.  

Helsinki Design Weekin pääyhteistyökumppani on Helsingin kaupunki. 
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