Henkilö

Naisenergiaa ja
luovaa intohimoa

Suomen tunnetuimpiin pakkaussuunnittelijoihin kuuluva Maija Olkkonen-Seppo
yhdistää työssään intohimojaan: värikästä visuaalisuutta,
veistoksellisuutta ja graafista tuotantoa.
TEKSTI Anna Lehtinen KUVAT Ilari Pousi

E

i, ei! En todellakaan, hän nauraa
vastauksena kysymykseen, pystyykö hän kulkemaan kaupassa
vain ostajan roolissa ja olemaan vilkuilematta ammattisilmin pakkauksia.
Sitä paitsi hän tunnustaa käyvänsä
kaupassa mielellään ja usein – myös
lomamatkoilla.

Pakkaussuunnittelussa yhdistyy
kaikki

Maija Olkkonen-Seppo perusti yhdessä
kollegansa Emma Kososen kanssa Packdesign ID Oy:n nelisen vuotta sitten, ja
yritys on kasvanut tasaisen hyvää vauhtia siitä lähtien. Repertuaariin kuuluu
niin kosmetiikka-, elintarvike- kuin teollisuuspakkauksiakin.
– Ihan alun perin minusta piti tulla
taiteilija, sillä olen aina pitänyt piirtämisestä ja maalaamisesta. Menin kuitenkin
opiskelemaan Helsingin yliopistoon kirjallisuutta, mutta parin-kolmen vuoden
kuluttua veri veti sittenkin visuaaliselle
puolelle. Innostuin ensin valtavasti
kuvanveistosta, mutta hyvin nopeasti löysin pakkaukset. Huomasin, että
pakkauksissa graafinen puoli yhdistyy
muotoon ihan mahtavalla tavalla!
Espoolaistyttö suuntasi siis askeleensa Lahden Muotoiluinstituuttiin,
mistä valmistuttuaan hänet palkattiin
heti silloiseen Orion Yhtymän Noiroon,
nykyiseen Lumene Groupiin, johon hän
perusti design-osaston. Vetäessään
Lumenen laajaa muotoiluprojektia hän
palkkasi avukseen nykyisen yhtiökumppaninsa Emma Kososen.
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Pesti Lumenella venyi 14 vuoden mittaiseksi ja osoittautui vertaansa vailla
olevaksi korkeakouluksi, sillä kaiken
muun ohella Maija Olkkonen-Seppo sai
vedettäväkseen Lumenen ison designuudistuksen.

”Joka reissulla minut
kipataan johonkin
isoon markettiin
penkomaan hyllyjä.
Se on kivaa!”
– Tällaista isoa projektia parempaa
koulua ei olekaan. Toinen jalkani oli
brändinrakentamisessa ja markkinoinnissa, toinen tuotekehityksessä. Teimme
läheistä yhteistyötä kaikkien asiantuntijoiden kanssa. Siinä pääsi sisään
pakkauksen merkitykseen brändin kannalta ja toisaalta tuotannon, logistiikan
ja kuluttajan kannalta. Sain tutustua
pakkausvalmistajiin ympäri maailmaa ja
eri materiaalit tulivat tutuiksi.
Kosmetiikkapakkaukset toimivat
monin tavoin sekä pakkausteollisuuden
että painotekniikan edelläkävijöinä.
Niissä hyödynnetään graafisen alan
uusinta tekniikkaa, kokeillaan erilaisia
värejä, preeglauksia, lakkauksia, laminointia ja foliointeja, jotka vähitellen
yleistyvät muuallakin.
– Kun Lumenen iso uudistus lopulta
tuli valmiiksi, olimme valmiita läh-

temään ja tarjoamaan palveluitamme
kaikille muillekin pakkaajille, Maija
Olkkonen-Seppo kertoo.

Verkosto auttoi alkuun

Oma yritys käynnistyi vauhdikkaasti,
paljolti hyvän verkoston ansiosta. Maija
Okkonen-Seppo oli tullut alalle tutuksi
asiantuntevana luennoitsijana ja kouluttajana. Kun sana hänen yrityksestään
levisi, häneen otettiin pakkauspulmissa
nopeasti yhteyttä.
Siirtyminen Lumenelta itsenäiseksi
yrittäjäksi tarkoitti samalla sitä, että
kun hän ennen vietti kaupassa aikaansa
lähinnä kosmetiikkahyllyjä tutkien, nyt
mielenkiinnon kohteet ulottuvat laidasta laitaan.
– Työmatkoilla tietysti syynään hyllyjä mutta myös lomilla. Olemme perheen
kanssa viettäneet useana vuonna kesälomaa Italiassa, ja joka reissulla minut
kipataan johonkin isoon markettiin
penkomaan hyllyjä. Se on kivaa!

Monipuolisuus viehättää

Pakkaussuunnittelussa Maija OlkkonenSeppoa viehättää ennen kaikkea työn
monipuolisuus. Pakkauksia tarvitaan
hyvin erilaisille tuotteille arkisista leipäpusseista hienostuneisiin kosmetiikkapakkauksiin. Jokaiselle on löydettävä
paras mahdollinen materiaali ja muoto,
jotka täyttävät myös pakkaavan teollisuuden ja logistiikan vaatimukset.
Pakkaussuunnittelija ei vain koristele,
hän kantaa vastuun lopputuloksesta.

Henkilö

Yrittäjänä ja etenkin miesvaltaisen alan naisyrittäjänä
on Maija Olkkonen-Sepon
mielestä hauska olla. Ja jos
jotain menee pieleen, syy
löytyy aina läheltä. Riittää,
kun katsoo peiliin!
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Väliin mahtuu aina neuvotteluja niin
materiaalivalmistajien, pakkauskoneista
vastaavien insinöörien kuin yritysten
tuotekehitysvastaavien kanssa.
– Hyvin usein eteen tulee myös,
kuinka eri tasoista painatusta saman
painomenetelmän puitteissa voi syntyä.
Esimerkiksi flexo on painomenetelmänä
kehittynyt viime vuosina voimakkaasti, mutta jossain on uudemmat koneet,
toisaalla vanhemmat, jolloin painojälki
on erilaista. Myös tietämys vaihtelee, samoin repron ja laatanvalmistuksen taso.
Tästä syystä haluamme työskennellä
tiiviisti yhdessä pakkausvalmistajien,
reprojen ja asiakkaiden kanssa.
Painomenetelmä on usein etukäteen
määritelty, jolloin pakkaussuunnittelijan
roolina on luoda siihen paras mahdollinen lopputulos.
– Myös kustannustaso täytyy ottaa
huomioon. Jos kultaan, hopeaan ja
preeglauksiin ei ole varaa, on käytettävä
muita keinoja. Tänä päivänä kustannuksia katsotaan hyvin tarkkaan. Tietyt
painatustekniikat ovat kalliimpia kuin
toiset, mutta aina voimme tietysti toivoa
ja ehdottaa.
Pakkaukset ovat kolmiulotteisia ja
vaikka suunnittelija voi nykyisin muokata niitä kuvaruudulla, Maija OlkkonenSeppo haluaa varhaisessa vaiheessa ne
konkreettisesti pöydälleen voidakseen

tarkastella niiden muotoa ja käytettävyyttä.
Digipainatus antaa mahdollisuuden
kokeilla ja tehdä pieniä sarjoja, mutta
Maija Olkkonen-Sepon mielestä sitä ei
vielä osata täysin hyödyntää. Esimerkiksi kampanjoihin ja kilpailuihin se sopisi loistavasti, koska jokainen pakkaus
voi olla yksilöllinen.
– Pakkauksissa on ylipäätään vielä
hyödyntämätöntä potentiaalia erityisesti, jos ajattelee pakkausta mediana
myymälässä, Maija Olkkonen-Seppo
huomauttaa.

Käytettävyys ennen kaikkea

Tuotteen erottuvuuteen ja käytettävyyteen panostetaan entistä enemmän.
– Lumene oli brändimuotoilussa
edelläkävijä. Visuaalinen selkeys auttaa
viemään tuotteen viestin paremmin
perille. Tietyn tuoteryhmän ”kielestä”
on myymälässä helppo erottua, mutta se
täytyy tehdä relevantilla tavalla. Pakkauksen pitää kommunikoida oikeita asioita, Maija Olkkonen-Seppo painottaa.
Tulevaisuudessa hän uskoo näkevänsä yhä enemmän älypakkauksia,
jotka voivat olla vuorovaikutuksessa
käyttäjänsä kanssa. Myös pakkausten
jälkikäyttöön tullaan kiinnittämään
jatkuvasti enemmän huomiota.

Koulutus
Muotoilija Lahden Muotoiluinstituutista. Edeltävinä opintoina taideopintoja ja Helsingin Yliopistolla yleisen kirjallisuustieteen pääaineopintoja muutaman vuoden ajan sekä filosofiaa ja
estetiikkaa sivuaineina. Jatkokoulutusta mm.
graafisessa suunnittelussa sekä muotoilun tutkimuksessa. (Muotoiluinstituutissa sain stipendin
taiteellisista ansioista.)

Maija Olkkonen-Seppo
Syntynyt
Helsingissä kolmannen polven stadilaiseksi.
Asunut pääkaupunkiseudun lisäksi Lahdessa,
Joutsenossa ja Bagdadissa.
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Ura
Graafisen alan suunnittelutöitä yliopisto-opintojen ohella sekä opiskelurahojen tienausta mm.
Suomalaisessa Kirjakaupassa. Huonekalumuotoilua ja leikkivälinesuunnittelua Muotoiluinstituutin opintojen ohella. Isku Oy:llä tuotannossa
julkikalustesarja. Toiminut 1994-2008 Lumene
Groupin (ent. Orion-yhtymä Oyj Noiro) Design
Managerina: design-osaston perustajana ja
vetäjänä sekä päämuotoilijana. Vuodesta 2008
Packdesign ID Oy:n toimitusjohtaja, pääomistaja
sekä toinen pääsuunnittelija.
Perhe
Lapset Saara 14 v. ja Valtteri 10 v. sekä aviomies
Risto. Läheinen osa perhettä myös omat

Japanista kipinää

Pakkausalan edelläkävijämaista Maija
Olkkonen-Seppo nostaa esiin erityisesti
Japanin, josta tulee uusia ideoita ja uusia
tekniikoita - tosin Suomen pienille markkinoille asiat tulevat aina viiveellä.
– Italiassa on paljon hyvän näköistä
ja kiinnostavaa suunnittelua, mutta
Japanista tulee joskus hullujakin juttuja,
uusia innovaatioita, jotka voivat antaa
kipinää tänne meillekin.
Plussaa suomalaiselle pakkausteollisuudelle Maija Olkkonen-Seppo antaa
luotettavuudesta ja yhteistyöhalukkuudesta.
– Minusta tuntuu, että he ottavat ilolla
vastaan pakkaussuunnittelijan, joka
haluaa keskustella painon tai repron
kanssa.
Miinusta suomalaiselle pakkausteollisuudelle hän antaa siitä, että investoinnit tulevat tänne kovin hitaasti. Se on
toisaalta tietysti ymmärrettävää, sillä
kalliista kone- ja laiteinvestoinneista
täytyy saada myös hyötyä ennen kuin
jokin trendi ehtii mennä ohi.
– Italiassa painajat ovat hyvin ammattiylpeitä. Heillä on kunnianhimoa tehdä
viimeisteltyä jälkeä, parasta mahdollista. Tätä ammattiylpeyttä haluaisin nähdä enemmän täällä meillä Suomessakin.

vanhemmat Pirkko ja Arvo, jotka ovat tukeneet
jokapäiväisessä arjessa. Isä ollut tärkeänä apuna
ja tukena myös yrittäjyydessä.
Vapaa-aika ja harrastukset
Suunnistus kolmessa sukupolvessa isän ja
lasten kanssa. Ravintolapäällikkönä toimiminen
suunnistuksen harrastusseuran järjestämissä
kisoissa. Tyttären kuoron kuorovanhempana
toimiminen. Lasten koulujen vanhempainyhdistystoimintaan osallistuminen ja yhteisöllinen
tekeminen. Omaa aikaa lukemalla, juoksemalla,
hiihtämällä.
Juoksemisesta haen hyvää mieltä, rentoutusta
ja flow-fiilistä, joka saa luovuuden lentoon. Eniten iloa vapaa-aikana tuottaa perheen ja lasten
kanssa yhdessä oleminen ja liikkuminen sekä
rauhoittuminen esteettisten luontokokemusten
äärellä. Myös matkustelu, ruuanlaitto ja hyvä
ruoka ovat lähellä sydäntä.
Motto
Tärkeintä on matka.

