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Elemento-ympäristötuotesarjan suunnitteluaineisto 

Rajavuodet: 1981–1983 

Suunnittelija: Ulla-Kirsti Junttila (1950-) 

Tiivistelmä aineiston sisällöstä ja suunnittelijasta 

Ulla-Kirsti Junttila on ympäristötuotteiden ja kaupunkiympäristön suunnittelun pioneereja ja työskennellyt 

ympäristösuunnittelun parissa alan kehityksen alusta asti. Hän on ollut yli 30 vuoden aikana mukana luke-

mattomissa hankkeissa yhteistyössä alan keskeisimpien toimijoiden kanssa. Uransa aikana Junttila on työs-

kennellyt omassa muotoilutoimistossa, tuote- ja ympäristösuunnittelijana Helsingin kaupungin ra-

kennusvirastossa sekä konsulttina Sito Oy:ssä. Hän on kirjoittanut useita kaupunkiympäristön suun-

nittelua koskevia oppikirjoja ja suunnitellut kaupunkien julkisia alueita, kävelykatuja, aukioita ja to-

reja. Hän vastannut mm. Helsingin kaupungin rakennusviraston katutaidehankkeista ja suunnitellut 

useita julkisia ympäristöteoksia. Junttila on ollut mukana myös useissa esteettömyyteen liittyvissä 

hankkeissa. Suunnittelutyönsä lisäksi Junttila on toiminut tuntiopettajana Taideteollisessa korkea-

koulussa sekä Lahden ammattikorkeakoulussa. 

Elemento-ympäristötuotesarja perustuu Ulla-Kirsti Junttilan kilpailutyöhön, jonka hän teki vuonna 

1981 Lohja Oy:n järjestämään kilpailuun, jossa haettiin uusia betonin käyttöideoita. Kilpailutyö kä-

sitti betonirakenteisen ulkokalustesarjan, joka sijoittui jaetulle 1. sijalle. Lohja Oy ei kuitenkaan ollut 

kiinnostunut ottamaan sarjaa tuotantoon, joten Junttila tarjosi sitä Lemminkäinen Oy:n betonituo-

teosastolle. Siitä alkoi hänen pitkäaikainen yhteistyönsä Lemminkäinen Oy:n kanssa. Elemento-ym-

päristötuotesarjan rungon muodostavat betonirakenteiset ulkokalusteet. Lisäksi sarjaan kuuluvat 

tukimuuri- ym. ympäristöelementit. Sarja tuli markkinoille pääosin vuosina 1982—1983, ja osa tuot-

teista on edelleen tuotannossa. Nykyinen valmistaja on Rudus Oy. 

Tutkielman aihe-ehdotuksia 

• Analyysi Elemento-tuotteiden pitkäikäisyydestä/ajattomuudesta.  

• Oma ympäristötuotteiden suunnitteluprojekti Elemento-ympäristötuotteiden pohjalta. 

• Elemento-ympäristötuotteiden muotoilullisten elementtien analyysi. 

Aineiston kuvaus 

Aineistoon kuuluu Elemento-ympäristötuotesarjan alkuperäisen kilpailutyön piirustukset, havainne-

kuvia, valokuvia valmiista Elemento-tuotteista ja pienoismalleista.  

Aineisto soveltuu parhaiten kandidaattityön aineistoksi tai osaksi pro gradu -tutkielman aineistoa. 

Junttilan arkistosta löytyy paljon myös muita ympäristötuotteiden ja ympäristösuunnittelu projek-

teja, joiden materiaaleja on digitoitu laajasti.  
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Aineistomuodot 

Ulla-Kirsti Junttilan aineistot löytyvät kokonaisuudessaan Designarkistosta, joka sijaitsee Mikkelissä 

Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston yhteydessä. Kaikki digitoidut aineistot löydät arkiston 

YKSA-tietokannasta.  

Digitoidut aineistot Määrä kpl Tiedostomuoto 

Havainnekuva (lyijykynä piirustus) 5 kpl tiff 

Havainnekuva (värillinen) 1 kpl tiff 

Valokuva pienoismalleista 1 kpl tiff 

Mittapiirustuksia 15 kpl tiff 

Valokuvia valmiista Elemento-tuotteista 10 kpl tiff 

Ympäristötuoteluettelo 1 kpl 12 sivua tiff 

Kilpailutyön piirustusaineisto 9 kpl tiff 

Kilpailutyöhön liittyvä kirje 1 kpl tiff 

 

Designarkistossa olevia ei digitoituja aineis-
toja 

Määrä/Selite Aineistotyyppi 

valokuva pienoismalleista 1 kpl valokuva kapale-
vyllä 

Mittapiirustuksia 1:10  19 kpl  mittapiirustus 

ympäristötuotteiden käyttö -esite 1 kpl  

alkuperäiset esitekuvien luonnokset arkistoyksikkö nro. 41  

diakuvia Elemento-ympäristötuotteista 1 arkistoyksikkö diakuvia 

 

Hakusanat YKSA-tietokantaan ja arkiston tietopalvelua varten 

Hae YKSA-arkistotietokannasta suunnittelijan nimellä: Ulla-Kirsti Junttila 

Arkiston tunnus: 11706  

Arkistoyksiköt: 39,41,42,51,54,117 

Projektit, PRO10 Lemminkäinen Oy:n projektit, Elemento-ympäristötuotteet aineistot 

Projektit, PRO3 Betonirakenteisen ulkokalustesarjan piirustukset, - diakuvat, Alkuperäisen kilpailu-

työn aineistot 

Linkki YKSA-arkistotietokantaan Ulla-Kirsti Junttilan arkistoon   

mailto:designarkisto@elka.fi
https://yksa.disec.fi/Yksa4/id/143460943873100/?view=list&history=1&ref=results&_displayStart=0&_sort=3,desc
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Aiheesta muualla 

Designarkiston Ulla-Kirsti Junttilan arkistoesittely 

 

Ulla-Kirsti Junttilan muotoilutarinat 

 

Designarkiston monet muodot -virtuaalinäyttelyn 360°-virtuaalimalli sekä videosarjan osa 2 

 
Elkan Aikakoneen artikkeli Ulla-Kirsti Junttilan suunnittelusta   
  
 

Esimerkkikuvia 

mailto:designarkisto@elka.fi
https://www.elka.fi/designarkisto/index.php/fi/aineistot/arkistot/ulla-kirsti-junttila
https://www.elka.fi/designarkisto/index.php/fi/muotoilutarinat/ulla-kirsti-junttila/elemento-ymparistotuotesarja
https://www.elka.fi/designarkisto/index.php/fi/aineistot/verkkonayttelyt/monet-muodot-virtuaalinaeyttely
https://www.elka.fi/aikakone/index.php/2018/02/01/kadenjalki-kadunkalusteissa/
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