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UTOPIA NYT – KERTOMUS SUOMALAISESTA MUOTOILUSTA 
 

Muotoilu on jotain, mikä ei koskaan ole valmis, vaan aina kesken ja ikuisesti murroksessa. Monet 

niistä menneiden vuosikymmenten tuotteista, jotka nyt vaikuttavat itsestäänselvyyksiltä, olivat 

oman aikansa rohkeita avauksia. Suunnittelijoiden luomia utopioita, jotka tarjosivat ratkaisuja 

erilaisiin ongelmiin. Suomessakin teollisuuden koneellistuminen loi perustan, jonka avulla köyhästä 

maasta kasvoi yksi maailman toimivimmista valtioista. Myös yksilötasolla muotoilu on parantanut 

miljoonien suomalaisten elintasoa. Asuntojen eristetyt ikkunat, juokseva vesi, pesukone, 

ergonominen tuoli, sekä kivasti käteen sopivat sakset ovat kaikki arjen pieniä ihmeitä. Ja kun 

äitiyspakkaus 1922 kehitettiin, oli kyse nimenomaan palvelumuotoilusta, vaikka termiä ei tuolloin 

oltu vielä edes keksitty. 

 

Tänä päivänä muotoilua tarvitaan enemmän kuin koskaan: Taloudelliset, poliittiset ja 

humanitääriset kriisit. Uudenlaiset energia- ja ravintotarpeet. Työn, asumisen, terveydenhuollon, 

koulutuksen, matkustamisen ja liikkumisen murros. Planeettamme väkiluvun kasvu, 

maahanmuutto- ja pakolaiskysymykset, ihmisten lisääntyvä eriarvoisuus ja yksinäisyys, sekä 

digitalisaatio ja ilmastonmuutos ovat kaikki haasteita, joihin muotoilu pyrkii löytämään vastauksia. 

Mutta osatakseen varautua tulevaan, on ymmärrettävä menneisyyttä. Utopia nyt – Kertomus 

suomalaisesta muotoilusta katsoo siksi harkitusti taaksepäin ja piirtää samalla kuvan siitä 

pohjoismaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta, joka tunnetaan ympäri maailmaa.  

 

Sanalla utopia on monta määritelmää. Meille se tarkoittaa käytännönläheistä tapaa luoda jotain, 

millä on merkitystä. Tilallisesti kokoelmanäyttelymme on jaettu kuuteen osaan, jotka ovat 

Prosessihuone, Virtuaalihuone, Aikajanakäytävä, Ikonihuone, Vaihtuva tila 

ja Varasto. Se mistä materiaalista ja kenen toimesta niissä esiteltävät työt on tehty, on toki 

tärkeää. Mutta vieläkin oleellisempaa on se, millainen vaikutus kyseisillä tuotteilla tai palveluilla on 

ympäristöönsä ollut. Historia ei koskaan ole absoluuttinen. Toiveemme on, että Utopia nyt 

synnyttää avointa keskustelua oman aikamme avainkysymyksestä: Mikä muotoilun rooli ja vastuu 

koko ihmiskunnan kehityksessä on ollut ja mikä se tulee jatkossa olemaan?  

 
PROSESSI  
Sana prosessi tarkoittaa edistymistä. Design ei ole vain esineiden suunnittelua, vaan muotoilun 
avulla voidaan kehittää myös erilaisia toimintaympäristöjä, palveluita ja aineettomiakin ratkaisuja. 
Muotoilu on siis prosessi, joka etenee vaiheesta toiseen, mutta palaa välillä myös edelliseen 
vaiheeseen tarkentamaan suunnitelmaa uusien havaintojen perusteella. Prosessin avulla kuljetaan 
haluttuun lopputulokseen. Uuden tuotteen valmistuttua prosessi voi jatkua tuotantotekniikan 
vaihtuessa tai kun tuotetta kehitetään edelleen. Se, kuinka pitkään prosessi kestää, vaihtelee. Jotkut 
valmistuvat tunneissa, toiset päivissä tai kuukausissa, jotkut vuosissa. Prosessit eivät koskaan ole 
turhia, sillä vaikka muotoilu ei ole tiedettä, siihen pätevät tieteen säännöt. Huonokin prosessi ohjaa 



tutkimaan toisenlaisia työtapoja ja opettaa samalla, mitä ei kannata tehdä. Prosessiin liittyy usein 
käyttäjien havainnointi ja empatia, jotka avaavat mahdollisuuksia myös jatkokehitykselle. Prosesseja 
ovat myös tuotanto- ja valmistusprosessit. Prosessihuone esittelee seitsemän erilaista muotoiluun 
liittyvää prosessia. Niistä jokainen on ollut oman aikansa utopia. Kuten esimerkiksi Nokian kännykät. 
Olisiko isoäitisi uskonut, että jonain päivänä meillä kaikilla olisi taskussa puhelin, jolla pystyisi kaiken 
muun lisäksi pelaamaan peliä, jossa linnut ja porsaat kiistelevät keskenään?  
 

VIRTUAALIHUONE 
Sana virtuaalitodellisuus tarkoittaa keinotekoista mutta silti oikealta tuntuvaa aitoa tai kuviteltua 

ympäristöä. Nykytekniikan avulla pääsemme tutustumaan sellaisiin tiloihin, aikoihin ja paikkoihin, 

joissa emme muuten voisi vierailla. Tavallaan virtuaalitodellisuus on siis ihmiskunnan loputtomista 

utopioista se kaikkein suurin. Aikakone, jonka avulla pystymme matkustamaan niin tulevaisuuteen 

kuin menneisyyteenkin. Virtuaalihuone lähettää sinut mielikuvitusmatkalle vuoden 1900 

Pariisiin. Ranskan pääkaupungissa järjestettiin silloin maailmannäyttely, joka oli myös suomalaisen 

muotoilun, taiteen ja arkkitehtuurin läpimurto kansainväliseen tietoisuuteen. Suomen paviljonki ei 

ollut suurin, kallein eikä edes kaunein, mutta Armas Lindgrenin, Herman Geselliuksen ja Eliel 

Saarisen suunnittelema rakennus nousi silti yhdeksi Pariisin maailmannäyttelyn ihailluimmista 

kohteista. Kolmiulotteisen Pariisin-matkan lisäksi Virtuaalihuone tarjoaa muutakin eri teemojen 

mukaan vaihtuvaa digitaalista sisältöä. Esimerkiksi oheinen 180 asteen videoprojisointi esittelee 

Marimekon ikonisia painokankaita. Mikä niistä on oma suosikkisi?  

 
IKONI 
Sana ikoni tarkoittaa jotain, jonka arvo ja merkityksellisyys on laajalti tunnustettua. Muotoilussa 

termillä kuvataan teosta, työtä, tuotetta, brändiä tai henkilöä, joka tunnetaan maailmanlaajuisesti. 

Ikoni voi olla ajaton tai moderni, harvinainen tai laajalle levinnyt, kallis tai halpa tai kuollut tai elossa. 

Yhteistä ikoneille on, että ne kertovat aina tekijäänsä, käyttötarkoitustaan tai omaa aikaansa 

suurempaa tarinaa. Ikonit ovat monitaitureita, jotka muotoilijoiden lisäksi antavat identiteetin 

kokonaisille tyylisuuntauksille ja kansakunnille. Ikonit luovat myös yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

Annika Rimalan ja Vuokko Nurmesniemen Marimekolle suunnittelemat Tasaraita-trikoot ja 

Jokapoika-paita oli tarkoitettu kaikenlaisille ihmisille iästä, sukupuolesta tai tulotasosta riippumatta. 

Ne yhdistivät ja yhdistävät yhä paitsi perheitä, myös kokonaisia sukupolvia. Ikonihuone esittelee 

klassikkotuotteisiin johtaneita utopioita ja niiden tekijöitä. Esimerkiksi yksi Alvar Aallon utopioista oli 

idea kestävästä puujakkarasta, joka soveltuisi monenlaisiin tiloihin ja koteihin. Kumman itse ottaisit 

mieluummin olohuoneeseesi: Aallon klassisen E60-jakkaran vai Eero Aarnion ikonisen Pallotuolin? 

 

VAIHTUVA TILA 
Sana vaihtuvuus tarkoittaa sitä, että jossakin asiassa tapahtuu joko luonnollista, vapaaehtoista tai 

pakotettua muutosta. Vaihtuvuus on myös yksi elämän peruspilareista. Innostuneen ihmisen 

luonnollinen olotila, joka opettaa sietämään epävarmuutta, rohkaisee menemään kohti 

tuntematonta ja pakottaa etsimään jotain uutta. Myös muotoilussa vaihtuvuus on luovuuden ja 

kehityksen edellytys. Tyylisuunnat, materiaalit, ideat, valmistustekniikat, ihanteet, tavoitteet sekä 



tekijät ja heidän utopiansa eivät ole ikuisia vaan ne saavat vaikutteita ympäröivän yhteiskunnan 

tapahtumista. Vaihtuva tila esittelee erilaisia näyttelyitä, joiden teemat, tarinat, sisällöt ja 

tekijät voivat olla oikeastaan mitä vain ja kenen tahansa tekemiä. Näyttelyt vaihtuvat kolme kertaa 

vuodessa. Minkälaista sisältöä sinä toivoisit näkeväsi seuraavaksi? Voit kirjoittaa ehdotuksesi 

huoneesta löytyvään Vaihtuvan tilan -kirjaan.  

 

VARASTO 
Sana varasto tarkoittaa tilaa, jossa säilytetään jotain. Fyysisten esineiden lisäksi ne kätkevät sisäänsä 

historiaa, muistoja ja ihmiskohtaloita. Tarinoita siitä, miten yksinkertaisetkin tuotteet ja keksinnöt 

ovat vaikuttaneet kokonaisten sukupolvien elämään. Varastohuone esittelee Designmuseon 

kokoelmista löytyviä esineitä.  Toivosta, hyvinvoinnista, demokratiasta, globalisaatiosta, 

kulutuksesta, yhdenvertaisuudesta, historiasta, tulevaisuudesta ja yhteiskuntamme murroksesta 

kertovia oman aikansa utopioita. Esineet voivat olla pieniä tai suuria, ikonisia klassikkotöitä tai 

jokapäiväisiä tuotteita, joiden tarpeellisuutta ei tule edes ajatelleeksi. Ne kaikki kuvaavat sitä 

muotoilun avulla tapahtunutta yhteiskunnallista murrosta, jonka seurauksena pieni ja syrjäinen 

Suomi onnistui nousemaan yhdeksi maailman toimivimmista maista. Esimerkiksi Paimion 

tuberkuloosiparantolaan 1930-luvun alussa hankitut uudenlaiset käsienpesualtaat paransivat 

hygieniaa ja potilaiden fyysistä terveyttä ratkaisevasti. Myös viihtyvyys lisääntyi, mikä vaikutti 

positiivisesti yleiseen mielialaan. Kysymys on yhä relevantti: Kuinka tärkeää henkisen hyvinvoinnin 

tuottaminen muotoilun keinoin mielestäsi on?  

 
-- 
 

  



PROSESSI-huone   
 
MUOTISUUNNITTELU: ANNIKA RIMALA 
Isojen kuvioiden kapinallinen 
Annika Rimala (1936-2014) oli yksi Suomen rakastetuimmista tekstiilimuotoilijoista, joka suunnitteli 
mitä halusi. Rimala käytti rohkeasti väriä, suosi isoja kuvioita, otti vaikutteita nuorisokulttuurista ja 
ihaili amerikkalaisten college-asujen väljyyttä. Rimala tunnetaan Marimekon ikonisista Tasaraita-
vaatteista, mutta myös mekkosuunnittelijana käyttömukavuus oli hänelle ulkonäköä 
merkittävämpää. Esimerkiksi Monreposin sisussaumojen kiilat ja pyöristetty helma helpottavat 
liikkumista. Vaatteiden ja kankaiden nimet olivat Rimalalle tärkeitä. Kukapa ei haluaisi joskus 
pukeutua Rakkauskirjeeseen?  
 

METSÄKONESUUNNITTELU: SCORPION-HARVESTERI 
Metsäkoneet: Suomalaisen metsäteollisuuden perusta 
Scorpion on suomalaisyritys Ponssen huipputeknologiaa sisältävä metsäkone, jota käytetään ympäri 

maailmaa koneellisessa puunkorjuussa. Sen suunnittelussa on huomioitu seuraavat asiat: 

1. Käyttäjälähtöisyys -> Asiakkailta saatu palaute siirtyy muotoiluprosessiin. 

2. Näkyvyys -> Edistyksellinen nosturiratkaisu tarjoaa hyvän näkyvyyden joka suuntaan.  

3. Vakaus -> Takarungon massa, 8 pyörää ja nosturin asennon tunnistukseen perustuva 

vakausjärjestelmä lisäävät vakautta.  

4. Ergonomia -> Kolmiosaisen rungon ja hydrauliikan ansiosta myös ohjaamo pysyy vaakatasossa. 

Kuski kiittää muotoilijaa.  

 

PELISUUNNITTELU: ANGRY BIRDS 
Vihaiset linnut ja muita hittipelejä Suomesta 
Kun Angry Birds 10.12.2009 julkaistiin, niin harva osasi aavistaa, kuinka täydellisesti maailma 

sekoaisi suomalaisfirman pelistä. Suomesta oli toki tullut Max Paynen kaltaisia menestyksiä 

aikaisemminkin, mutta vasta Angry Birds aloitti kotimaisen peliteollisuuden kulta-ajan, jonka 

kirkkaimpana tähtenä on sittemmin loistanut Clash of Clans. Tällä kaikella on ollut vaikutusta myös 

Suomen kansantalouteen ja imagoon. Enää Suomi ei ole vain se ”tuhansien 

matkapuhelininsinöörien maa”, joka loi Nokian. Vaan pohjoinen innovaatioihme, missä rohkeus, 

luovuus ja kyky uudistua yhdistyvät myös muotoilun rajoja jatkuvasti rikkovalla tavalla.  

 

LASIMUOTOILU: AALTO-MALJAKKO 
Suomalaisen muotoilun symboli  
Mitä syntyy, kun muotoilija saa inspiraationsa modernismista, valmistelee lasimaljakkoaan 
puumuottien avulla, antaa sille työnimen ”Eskimonaisen nahkahousut” ja jättää avoimeksi 
luomuksensa lopullisen käyttötarkoituksen? Syntyy Savoy-vaasinakin tunnettu Alvar Aallon 1936 
suunnittelema Aalto-maljakko, joka on yksi maailman kuuluisimmista lasiesineistä. Nyt työ tuntuu 



tutulta, mutta yli 80 vuotta sitten se oli vallankumouksellinen. Modernismia edustanut 
tulevaisuuden näkymä, jonka ameebamainen epäsymmetrisyys kiehtoo ihmisiä edelleen.  
 

TUOTEMUOTOILU: FISKARS 
Sakset jotka mullistivat maailman 
Vuonna 1960 muotoilija Olof Bäckström (1922-) sai tehtäväkseen suunnitella ”tavalliset 
muovikahvaiset sakset”. Hän kokeili ja erehtyi, teki puisia hahmomalleja ja testasi niitä itse. Terien 
suoruus ja hionta, niittikiinnitys, ihmisten erilainen puristusvoima, oikea- ja vasenkätisyys, sekä 
käyttötarkoitus olivat asioita, joita Bäckström huomioi. Syntyi globaalit saksimarkkinat 
ergonomisella muotoilullaan mullistanut O-sarja. Mutta miten ikoninen oranssi väri tuli? Sattumalta. 
Eräs Fiskarsin koneenkäyttäjä käytti proto-vaiheessa edellisestä tuotteesta jäänyttä 
ylijäämämateriaalia. Sen väri oli oranssi. 
 

TEOLLINEN MUOTOILU: MATKAPUHELIMET 
Kun Nokia yhdisti ihmiset 
Harva asia on määrittänyt Suomea yhtä kokonaisvaltaisesti kuin Nokian nousu maailman 

suurimmaksi matkapuhelinvalmistajaksi 2000-luvun alussa. Nokia työllisti ja yhdisti ihmisiä, vaikutti 

kansantalouteen, nosti suomalaisen insinööriosaamisen kansainväliselle huipulle, loi Suomelle 

maineen tulevaisuuteen katsovana ennakkoluulottomana maana ja paransi ratkaisevasti satojen 

miljoonien ihmisten kommunikointimahdollisuuksia ympäri maailmaa. Huippumenestys ei 

voinutkaan olla ikuista, mutta Nokian perintönä Suomessa on nyt poikkeuksellisen vahva startup-

yrityskulttuuri, johon myös luova peliteollisuutemme nojaa.  

 

PALVELUMUOTOILU: Kouluruoka rokkaa! 
Myös ruokapolku on muotoilua 
Muotoilun tarve muuttuu. Vaikka palvelumuotoilua on ollut aina, niin omaksi erityisosaamiseksi se 
on tunnistettu vasta 2010-luvulla. Sujuva joukkoliikenne, toimiva terveydenhuolto, 
kaupunkisuunnittelu, julkisten tilojen saavutettavuus ja 
miellyttävät asiakaskokemukset ovat kaikki esimerkkejä tämän ajan palvelumuotoilusta. Niin on 
myös tämä yhdessä loppukäyttäjien eli oppilaiden kanssa toteutettu Kouluruoka rokkaa! -projekti.    

 
 
 

 

 
 

  



IKONI-huone 
 

MILANON TRIENNAALI 
Suomalaisen muotoilun kansainvälinen kauppapaikka 
Ulkomaiset näyttelyt ovat aina olleet Suomelle kansainvälistymisen elinehto. Milanon triennaali on 
yksi maailman arvostetuimmista designtapahtumista, missä Suomi menestyi jo 1930-luvulla. 
Lopullinen läpimurto nähtiin 1951, jolloin sotien jälkeisessä pula-ajassa kamppaillut Suomi sai 
omaperäisellä näyttelyosastolla ja Tapio Wirkkalan johdolla peräti 25 palkintoa. Menestyksen 
takana oli myös onnistunut markkinointi, sekä valtion ja teollisuuden tuki. 1950-luvulla 
suomalaisyritykset innostuivat designista ja suunnittelijoista tuli julkisuuden henkilöitä, joiden nimet 
takasivat tuotteiden laadun. 
 

VUOKKO & ANTTI NURMESNIEMI 
Yhteistyötä tehnyt suunnittelijapariskunta 
Harva pariskunta on vaikuttanut suomalaiseen muotoiluun yhtä voimakkaasti kuin Vuokko ja Antti 
Nurmesniemi. Vuokko (1930-) loi nimensä, ja ikonisen Jokapoika-paidan, Marimekossa 1953-1960 ja 
perusti myöhemmin oman Vuokko Oy -yrityksensä. Sisustusarkkitehti ja huonekalusuunnittelija 
Antti (1927-2003) taas kuuluu Suomen merkittävimpien teollisuusmuotoilijoiden joukkoon. 
Pariskunta teki paljon yhteistyötä ja esimerkiksi 1964 he saivat Milanon triennaalissa Grand Prix -
palkinnon.  
 

RUT BRYK & TAPIO WIRKKALA 
Toisiaan tukenut taiteilijakaksikko 
Keraamikko Rut Bryk (1916-1999) ja muotoilija Tapio Wirkkala (1915-1985) muodostivat yhden 
suomalaisen designhistorian merkittävimmistä aviopareista. Vaikka kaksikko ei aina työskennellyt 
yhdessä, he tukivat toisiaan varauksetta. Bryk otti vaikutteita taiteesta ja arkkitehtuurista ja kuvasi 
töissään usein oman elämänsä vaiheita. Wirkkala oli monilahjakkuus, joka lasimuotoilun, 
esinesuunnittelun ja kuvanveiston lisäksi hallitsi myös tilasuunnittelun ja käytti materiaaleinaan 
lasia, puuta, posliinia, metallia ja muovia. Iittalan lasitehtaalle Wirkkala antoi näkemyksellään ja 
kehitystyöllään uuden suunnan. Milanon triennaalissa Wirkkala palkittiin useasti. Yhteistyötä 
pariskunta teki saksalaisen Rosenthalin posliinitehtaalle. 
 

MARIMEKKO 
Brändi joka puki ja määritti suomalaisuuden 
Elämäntapa. Siihen sanaan Marimekon perustaja Armi Ratia (1912-1979) yrityksensä filosofian jo 

1950-luvulla tiivisti. Ratia oli visionääri, joka tarkkaili, mitä kansainvälisessä muodissa tapahtui, 

mutta ei seurannut sitä. Marimekon maailma oli – ja on yhä – omaperäinen, kansanomainen, 

rehellinen ja idealistinen. Kirkkaiden värien ja isojen kuvioiden vastapainona korostuu 

tasavertaisuus. Esimerkiksi Annika Rimalan Tasaraita-trikoomallisto (1968) ja Vuokko 

Nurmesniemen Jokapoika-paita (1957) on tarkoitettu kaikille ihmisille iästä, varallisuudesta, 

asemasta tai edes sukupuolesta riippumatta. Vaikka Marimekko ei koskaan ole ollut kooltaan tai 

liikevaihdoltaan jättimäinen yritys, niin sen merkitys suomalaiselle muotoilulle on ollut valtava.  



 

ALVAR & AINO AALTO 
Suomalaisen muotoilun kuningaspari 
Tässä huoneessa kerrotaan useammastakin avioparista, jotka ovat vaikuttaneet keskeisesti 

suomalaisen muotoilun tarinaan. Pariskunnista merkittävin lienee Alvar ja Aino Aalto. Arkkitehti-

muotoilija Alvarin (1898-1976) töistä E60-jakkara, Paimion parantola, Aalto-maljakko, Teknillisen 

korkeakoulun (nykyinen Aalto-yliopisto) rakennukset ja Finlandia-talo ovat kaikki kotimaisen 

muotoilun ikoneita. Niin ikään arkkitehdin koulutuksen saanut Aino Aalto (1894-1949) oli 

monilahjakkuus, joka hallitsi niin lasimuotoilun kuin tekstiili- ja huonekalusuunnittelunkin. Aino 

pärjäsi täydellisesti omillaan, mutta hän oli myös miehensä Alvarin rehellisin kriitikko ja luotetuin 

työpari aina kuolemaansa saakka. Yhdessä Alvar ja Aino Aalto antoivat identiteetin koko 

suomalaiselle muotoilulle.  
 

EERO AARNIO 
Mies joka teki muovista pallon muotoisen tuolin 
”Tarvitsimme kotiimme suuren tuolin, johon koko perhe mahtuisi istumaan. Ja kun minulla on 
tapana yksinkertaistaa, karsin nurkat pois. Tuloksena oli pallo.” Näin on kuvaillut ikonisen 
Pallotuolinsa syntyprosessia muotoilija Eero Aarnio (1932-). Kun Pallotuoli esiteltiin Kölnin 
huonekalumessuilla 1966, vastaanotto Saksassa oli suorastaan riehakas. Lujitemuovista ja 
lasikuidusta muotoiltu Pallotuoli oli erikoinen, rajoja rikkova, näyttävä, rohkea, leikkisä, iloinen, 
haastava, elegantti ja oudolla tavalla jopa seksikäs. Aarniosta, tuolloin vasta kolmikymppisestä 
suunnittelijasta, Pallotuoli teki muotoilun supertähden ja määritti samalla hänen loppu-uransa 
suunnan. Aarniosta tuli huonekalusuunnittelun käsitteitä venyttänyt kansainvälisesti arvostettu 
muovin mestari, jonka muita tunnettuja tuotteita ovat esimerkiksi Pastilli, Kupla, Puppy, Pony ja 
Tuplakupla. Jotain Pallotuolin maagisesta ainutkertaisuudesta kertoo, ettei se ole vuosikymmenten 
saatossa menettänyt merkitystään. Tänä päivänä Pallotuoli on yhtä futuristinen kuin silloin kun, 
Eero Aarnio klassikon aseman jo aikoja sitten saavuttaneen tuotteensa ensimmäistä kertaa 
perheensä uudessa kodissa luonnosteli. Poikkeuksellisen pitkän uran tehnyt Aarnio on yksi Suomen 
merkittävimpiä nykymuotoilijoita.  
 

GUNNEL NYMAN 
Muotoilija joka teki lasista runoutta 
Gunnel Nyman (1909-1948) oli elämän edelläkävijä, joka rikkoi sukupuolten välisiä raja-aitoja 
miehisessä muotoilumaailmassa. Nymanin ikoniset teokset olivat veistoksellisia, epäsymmetrisiä ja 
orgaanisia. Lasitaiteen tärkeimpänä osana hän piti muotoa. Nuorena kuolleen Nymanin ura jäi 
surullisen lyhyeksi. 1951 hänelle myönnettiin Milanon triennaalissa postuumisti kultamitali. Lasista 
Nyman totesi joskus näin: ”Tässä aineessa on jotain noitavoimaista. Se, joka kerran voimalle on 
antautunut, ei siitä luovu.” 
 

KAJ FRANCK & SAARA HOPEA 
Täydellisen saumatonta yhteistyötä 



Kaj Franck (1911-1989) oli yksi Suomen arvostetuimmista muotoilijoista, joka työskenteli 
Nuutajärven lasitehtaalla 1950-1973. Siellä hän tutustui Saara Hopeaan, jonka lahjakkuus oli 
poikkeuksellista. Kaksikosta tuli toisiaan täydellisesti ymmärtävä työpari, jonka yhteistyö oli 
saumatonta ja keskinäinen kunnioitus rajatonta. Molemmat suosivat sarjatuotettua värillistä lasia. 
Sekä Franckin että Hopean lähtökohtana oli luoda käyttäjää miellyttäviä esineitä. Vuonna 1967 
Saara Hopea (1925-1984) ryhtyi isänsä kuoleman jälkeen johtamaan perheensä arvostettua 
kultasepänliikettä. Franckin ja Hopean välinen ystävyys kesti koko elämän. 
 

BJÖRN WECKSTRÖM 

Mies jonka koruja myös prinsessa Leia käytti 
Björn Weckström (1935-) on yksi Suomen omaperäisimmistä korutaiteilijoista, joka tunnetaan 
Lapponialle tekemistään töistä. Kuten monen muunkin suomalaissuunnittelijan, myös Weckströmin 
inspiraationa on ollut Suomen karu ja kaunis luonto vuodenaikojen vaihteluineen. Hopeakoruissaan 
Weckström kuvaa usein talvista järvimaisemaa. Kansainväliseen kuuluisuuteen hän nousi 1977, kun 
edesmennyt näyttelijä Carrie Fisher piti Planetaariset laaksot -korua menestyselokuva Tähtien 
sodan massiivisessa loppukohtauksessa.  
 

IITTALA 
Suomen rikkaan lasitehdasperinteen jatkaja 
Jo 1881 perustettu Iittalan lasitehdas on Suomen ainoa yhä toiminnassa oleva lasitehdas, jonka 
tarina on suora katsaus kotimaisen designin ikoneihin. Esimerkiksi Alvar ja Aino Aalto, Kaj Franck, 
Oiva Toikka ja Harri Koskinen kuuluvat Iittalan suunnittelijoihin. Samoin Tapio Wirkkala (1915-1985) 
ja Timo Sarpaneva (1926-2006), joiden näkemys on vaikuttanut keskeisesti suomalaisen muotoilun 
suuntaan ja menestykseen. Myös heidän filosofianaan oli suunnitella ajattomia, käytännöllisiä ja 
kestäviä arjen käyttöesineitä.  
 

TULEVAISUUDEN IKONI 

Harri Koskinen: Minimalistisuuden mestari 
Nuutajärven lasitehtaan stipendiaattina uransa aloittanut Harri Koskinen (1970-) on yksi Suomen 
tunnetuimmista nykymuotoilijoista. Hänen tyylilleen on tyypillistä minimalistisuus, funktionaalisuus 
ja pelkistetty estetiikka, joka näkyy myös Genelec-kaiuttimissa. Kansainväliseen kuuluisuuteen 
Koskinen nousi 1996 jääkuutiota muistuttavalla Block-valaisimellaan, jonka hän kehitti 
”puolivahingossa”. Tarina on esimerkki siitä, että monet muotoilun historiaan jäävistä tuotteista 
tulevat jatkossakin syntymään sattumien seurauksena.   
 
 


