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Kasvienkasvatusyksikön suunnitteluaineistot 

Rajavuodet: 1999–2000 

Suunnittelijat: Touko Korhonen ja Simo Puintila 

Tiivistelmä aineiston sisällöstä ja suunnittelijoista 

Teollisen muotoilun opiskelijat Touko Korhonen ja Simo Puintila osallistuivat vuonna 1999 nuorille 

muotoilijoille suunnattuun Habitare ´99 -huonekalusuunnittelukilpailuun. Kilpailun aiheena oli ko-

din kalusteympäristö, ja kilpailutöiden tuli heijastaa tulevaisuuden tietoyhteiskunnan mukanaan 

tuomaa muuttuvaa elämäntapaa.  

Korhosen ja Puintilan kilpailutyö oli kasvienkasvatusyksikkö, jossa ihmiset pystyvät kasvattamaan 

itselleen ravintoa pienissäkin asunnoissa. Korhonen ja Puintila voittivat kilpailun, sillä tuomariston 

kielestä kasvatusyksikössä oli kyetty luovalla tavalla käymään käsiksi kilpailun teemaan. 

Tutkielman aihe-ehdotuksia 

• Millä tavoin Touko Korhosen ja Simo Puintilan kilpailutyötä voidaan pitää innovatiivisena? 

Miten se heijasteli omaa aikansa kuvaa näkökulmaa muuttuvasta tietoyhteiskunnasta?  

• Miten olisit itse vastannut kilpailutyön tehtävänantoon Habotare 99 -suunnittelukilpailussa, 

tai parantanut Puintilan ja Korhosen suunnitelmaa?  

• Millaisia arvoja Puintila ja Korhonen halusivat omalla suunnittelutyöllään tuoda esille, ja mi-

ten he siinä onnistuivat? Miten omia arvoja voidaan esitellä muotoilun kautta? Case esimerk-

kinä kasvienkasvatusyksikkö. 

Aineiston kuvaus 

Touko Korhosen ja Simo Puintilan arkisto koostuu kahdesta erikokoisesta kasvienkasvatusyksiköstä 

sekä niiden suunnitteluun liittyvästä taustamateriaalista. Taustamateriaali sisältää mm. luonnoksia, 

valokuvia, lehtiartikkeleita sekä projektiportfolion, joka on kokonaisvaltainen kuvaus muotoilupro-

sessin etenemistä ensimmäisistä ideoista koko suunnittelukilpailun voittoon. Aineisto soveltuu par-

haiten kandidaatintyön materiaaliksi tai osaksi pro gradu -tutkielman aineistoa. 
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Aineistomuodot 

Aineistot löytyvät kokonaisuudessaan Designarkistosta, joka sijaitsee Mikkelissä Suomen Elinkei-

noelämän Keskusarkiston yhteydessä. Kaikki digitoidut aineistot löydät arkiston YKSA-tietokan-

nasta.  

Digitoidut aineistot Määrä kpl Tiedostomuoto 

1.vaiheen planssit 3 (Asunto, Esine, Ympäristö) tiff 

2. vaiheen planssit 3 kpl (Siemen, Kasvi ja Sato tiff 

Kasvatusyksikön esiteluonnos (englanniksi) 2 kpl tiff 

Lyijykynäluonnoksia 3-9 kpl tiff 

Tussipiirustus 1 kpl tiff 
 

Designarkistossa olevia ei digitoituja aineis-
toja 

Määrä/Selite Aineistotyyppi 

Tiedon kierto projektiportfolio, jossa kattava 
kuvaus kasvienkasvatusyksikön suunniteluun 
liittyvästä muotoiluprosessista. 

1 kpl, Projektiportfolio pääsi-
sältö löytyy designarkiston 
muotoilutarinoista 

Projektiportfolio 

Alkuvaiheen luonnoksia Laatikolllinen (parhaimmat di-
gitoitu) 

Luonnos 

Kasvienkasvatusyksikköjä 2 kpl Esine 

 

Hakusanat YKSA-tietokantaan ja arkiston tietopalvelua varten 

Hae YKSA-arkistotietokannasta arkistoluovuttajan nimellä: Korhonen Touko & Puintila Simo 

Arkiston tunnus: 11852  

Arkistoyksiköt: 2,3,4,5,6,7,8,9 

Linkki Touko Korhosen ja Simo Puintilan arkistoon Yksassa 

Aiheesta muualla 

Designarkiston Touko Korhosen ja Simo Puintilan arkiston arkistoesittely 

 

Designarkiston muotoilutarina  

 

Designarkiston Monet muodot -virtuaalinäyttely ja video OSA 1 
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https://yksa.disec.fi/Yksa4/id/153563014513000/?view=list&history=1&ref=results&_displayStart=0&_sort=3,desc
https://www.elka.fi/designarkisto/index.php/fi/aineistot/arkistot/touko-korhonen-simo-puintila
https://www.elka.fi/designarkisto/index.php/fi/muotoilutarinat/kasvienkasvatusyksikkoe
https://www.elka.fi/designarkisto/index.php/fi/aineistot/verkkonayttelyt/monet-muodot-virtuaalinaeyttely


 
 

Tutkijantie 7 designarkisto@elka.fi puh.015321340 
50100 Mikkeli www.elka.fi/designarkisto  

Esimerkkikuvia 
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