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Plootu Fennica -ohutlevytuotekilpailussa palkittiin ympäristötuote ja uutta muotoilua
Teollista muotoilua ja tuotesuunnittelua esittelevän Plootu Fennica -ohutlevytuotekilpailun voittajat palkitaan
ensi viikolla järjestettävillä FinnTec-messuilla. Teknologiateollisuus ry:n Ohutlevytuotteet-toimialaryhmän
järjestämässä suunnittelukilpailussa etsittiin uudenlaisia tuotteita, joissa ohutlevyllä on olennainen osa
muotoilussa, valmistustekniikassa, rakenteessa tai innovatiivisuudessa.
Tämän vuoden kilpailuun tuli ennätysmäärä ehdotuksia. Kuudetta kertaa järjestetty Plootu Fennica -kilpailu
innoitti alan ammattilaisia ja opiskelijoita ideoimaan tutusta materiaalista ennennäkemätöntä kolmessa eri
sarjassa: teollisuussarja, muotoilusarja ja oppilaitossarja.
Ympäristötuoteesta Vuoden Ohutlevytuote
Teollisuussarjan voitti Aurubis Finland Oy:n kuparijulkisivuun arkkitehtonisesti integroidut
aurinlämpökokeräimet. Ne ovat ulospäin täysin näkymättömiä ja sulautuvat muuhun kuparijulkisivuun. Ideana
on antaa arkkitehdille ja rakennuttajalle vapaat kädet aurinkolämmön hyödyntämiseen osana valittua
kuparijulkisivua. Tuote on ensimmäisenä maailmassa suunniteltu ja toteutettu Porin uimahalliin, mutta sitä
voidaan käyttää erityyppisissä kuparijulkisivuissa. Tuoteinnovaatio perustuu olemassa olevaan Aurubiksen
Nordic-arkkitehtuurituoteperheeseen, johon on räätälöity aurinkolämpösovellus.
- Voittajatuote kannustaa aurinkoenergian hyödyntämiseen julkisessa rakentamisessa ja havainnollistaa
uusiutuvaa energiaa myös kuluttajille. Innovaatio avaa uudenlaisia käyttömahdollisuuksia aurinkoenergialle
myös silloin, kun keräimet halutaan integroida julkisivuun ilman arkkitehtonisia kompromisseja. Tämä on
loistava esimerkki ohutlevyn käyttömahdollisuuksista, kehuu tuomariston puheenjohtaja Raimo Nikkanen.
Tuomaristo valitsi teollisuussarjan voittajan koko kilpailun parhaaksi tuotteeksi, eli Vuoden ohutlevytuotteeksi.
Se palkitaan FinnTec-messujen yhteydessä 17.4. Suomen Messusäätiön myöntämällä 3000 euron stipendillä.
Muotoilusarjan kärkeen Relicomp Oy Dpi -kaivoslaitteen konepeitto
Kaivoslaitteen konepeitto on erittäin haasteellinen suunnittelukohde, johon liittyy teknisen toimivuuden lisäksi
paljon muita rajoituksia ja määräyksiä. Voittajatyössä kaivoslaitteen konepeiton edustava ulkomuoto on
suunniteltu niin, että samalla saavutetaan erinomainen rakenne käytettävyyden ja laadun osalta. Tuotteen
valmistuksessa on hyödynnetty moderneja ohutlevytekniikoita, kuten jäykistyksiä, muovauksia ja rei'ityksiä.
Näin on säästetty aloituskustannuksissa, tinkimättä kuitenkaan ulkonäöstä ja laadusta. Lisäksi konepeitossa on
paljon toiminnallisuuksia, jotka on rytmitetty onnistuneesti värityksen kautta.
Korento-seinävalaisin oppilaitossarjan voittoon
Aalto-yliopiston Taideteollisen korkeakoulun opiskelijan Noora Liesimaan Korento-valaisin voitti opiskelijoille
suunnatun sarjan. Valaisin on saanut inspiraationsa hyönteisten keveydestä ja niiden mielenkiintoisesta
ruumiinrakenteesta. Seinävalaisin leikittelee muodon sekä valon ja varjon muutoksilla. Tuomariston mukaan
valaisin on siro, veistoksellinen ja visuaalisesti kevyt, ja se miellyttää sekä valo päällä että sammuksissa.
Pelkistetty muoto vaatii toimiakseen loppuun asti mietityt yksityiskohdat, ja tässä valaisimessa on kokonaisuus
tasapainossa.
Vuoden ohutlevytuote -stipendin lisäksi Suomen Messusäätiö myöntää 1000 euron stipendit muotoilusarjan ja
oppilaitossarjan voittajille. Kaikkien sarjojen voittajat ja kunniamaininnan saaneet tuotteet ovat esillä FinnTecmessuilla 17.-19.4. Helsingin Messukeskuksessa Plootu Fennican osastolla 6c111.
Kuvia voittajatuotteista on ladattavissa osoitteesta http://mediabank.finnexpo.fi/ (Tapahtumat 2012 -> FinnTec)

Suomen Messusäätiö rahoittaa joka vuosi 400 000 eurolla palkintoja suomalaisen elinkeinoelämän
edistämiseen. Näitä ovat muun muassa Tasavallan Presidentin kansainvälistymispalkinto ja Kaj Franck –
muotoilupalkinto sekä edellä mainitut Plootu Fennica -palkinnot. Plootu Fennica -ohutlevytuotekilpailu
järjestetään joka toinen vuosi, ja seuraava kilpailu järjestetään 2013 loppuvuodesta. Kilpailun nimi tulee 16001700-luvuilla Ruotsissa käytössä olleesta metallisesta rahasta, jota kutsuttiin plootuksi.

Helsingin Messukeskuksessa järjestettävät FinnTec 2012 -messut toimivat suomalaisen kone- ja
metalliteollisuuden näyttämönä 17.-19.4.2012. Tapahtuman pääteemoja ovat tuottavuus ja ohutlevyteknologiat.
Yli 100 huipputeknologiaa edustavaa yritystä esittelevät näyttelyosastoillaan järjestelmiä ja koneita mm.
metallintyöstökoneita, hitsauskoneita ja työkaluja. Samanaikaisesti järjestetään myös SeaTec Helsinki, Tool Tec
ja Pinta-tapahtumat.
Aukioloajat: ti 17.4. ja ke 18.4. klo 9-17, to 19.4. klo 9-16. Median akkreditoituminen joko paikan päällä tai
ennakkoon osoitteessa http://web.finnexpo.fi/_layouts/Finnexpo/GetAccreditation.aspx
Lisätiedot, Suomen Messut:
Myyntiryhmäpäällikkö Veli-Matti Korpinen, puh. 050 387 0046, veli-matti.korpinen@finnexpo.fi
Tiedottaja Jaana Matilainen, puh. 050 308 5130, jaana.matilainen@finnexpo.fi
www.finntec.fi, www.plootufennica.com
Plootu Fennica -tuomaristo
Raimo Nikkanen, professori, Aalto yliopisto, Taideteollinen korkeakoulu (tuomariston puheenjohtaja)
Mikko Ahonen, myyntijohtaja, Stera Technologies
Jukka Enäjärvi, teollinen muotoilija, Boco Design
Tomas Hedenborg, hallituksen puheenjohtaja, Fastems Oy
Jussi Hurri, Sourcing Manager, ABB Oy Drives
Mika Hämäläinen, toimituspäällikkö, Metallitekniikka-lehti
Lassi Martikainen, tutkimuspäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu, Ohutlevykeskus
Tom Nordgren, myyntijohtaja, Janavalo Oy
Aki Ojanen, myynti- ja markkinointijohtaja, Finn-Power Oy
Juha Varis, professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Arto Kivirinta, asiantuntija, Teknologiateollisuus ry (tuomariston sihteeri)

Palkitut tuotteet ja kunniamaininnan saajat
Vuoden ohutlevytuote ja teollisuussarjan voittaja
Aurubis Finland Oy - Arkkitehtonisesti integroidut aurinkokeräimet
Teollisuussarjan kunniamaininta
Metso Oyj: Opti Cleaner Pro -wire cleaner
Teollisuussarjan kunniamaininta
Metso Paper Oy: ValSpray-pintaliimauspalkki
Oppilaitossarjan voittaja
Noora Liesimaa: Korento-seinävalaisin
Oppilaitossarjan kunniamaininta
Mikko Kemppainen: DropIt-spraypulloteline
Oppilaitossarjan kunniamaininta
Emilia Hönö: Simple-takkasetti
Muotoilusarjan voittaja
Relicomp Oy: Dpi -kaivoslaitteen konepeitto
Muotoilusarjan kunniamaininta
Ari Kanerva, Studio arka: Bystander-pystynaulakko
Muotoilusarjan kunniamaininta
Olli-Pekka Saarenkylä: Rako-valaisin

