JARKKO JÄMSÉN, MINKA KOUKKUNEN,
ALEKSI KUOKKA, ANTTI MÄKELÄ,
AKI SUVANTO, SAKU SYSIÖ     —   AIVAN
2019

1

Päämääränä laatu

Muotoilutoimisto Aivanin tilat
sijaitsevat Helsingissä Hernesaaressa.
Ikkunan takana lipuvat Tallinnan laivat
Länsisataman laituriin. Sopiva paikka
toimistolle, jonka yksi erikoisala on
venesuunnittelu. Aivanin kuusi osakasta
– Jarkko Jämsén,  Minka Koukkunen,
Aleksi Kuokka, Antti Mäkelä, Aki Suvanto
ja Saku Sysiö – on valittu vuoden
2019 Kaj Franck -muotoilupalkinnon
saajiksi kaikkien aikojen ensimmäisenä
muotoilijaryhmänä.
Vasemmalta /   From left:
Aleksi Kuokka, Aki Suvanto, Jarkko Jämsén,
Antti Mäkelä, Minka Koukkunen, Saku Sysiö
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Alku Aivanin perusti vuonna 2007    neljä nuorta teollista muotoilijaa, Jarkko
Jämsén, Antti Mäkelä, Mikael Silvanto ja Saku Sysiö. Heillä oli yhteinen opiskelu- ja työhistoria ja yhteinen kunnianhimoinen näkemys muotoilun tavoitteista
ja laadusta. Alku oli luonnollisesti varovainen. ”Meillä oli muistaakseni kaksi
venetoimeksiantoa ja kaksi teollisen muotoilun projektia ja sitten lyötiin hynttyyt
yhteen ja päätettiin, että aletaan tehdä yhdessä hommia”, muistelee Saku Sysiö.
”Meillä oli tässä Laivakadulla tyhjä tila, työpöytinä pari pukkijaloilla olevaa levyä,
neljä läppäriä ja neljä kaveria. Aika pitkään tehtiin pienellä tiimillä.”
Alusta alkaen Aivanin työt saivat positiivista palautetta ja onnistuneet projektit toivat suositteluja ja uusia projekteja. Toimiston maine kasvoi, jopa siinä
määrin, että Design Forum Finland valitsi sen toiseksi Vuoden nuori muotoilija
-palkinnon saajaksi vuonna 2010. Osaaminen ja erityislaatu oli huomattu.

Kasvu Mikael Silvanto rekrytoitiin Applelle vuonna 2011, mutta tiimi täydentyi
jo samana vuonna Aleksi Kuokalla ja Aki Suvannolla ja vuonna 2012 Minka
Koukkusella. Uudet osakkaat toivat taloon omat vahvuusalueensa, mikä sekä
laajensi toimiston palvelutarjontaa että mahdollisti kasvun.   Laaja-alaiselle
suunnittelulle oli selvästi kysyntää.
Kun toimisto oli pieni, projektit olivat pieniä. Toimiston kasvun myötä projektitkin ovat kasvaneet – tai pikemminkin niin, että projektien koon kasvaessa
myös väki lisääntyi. Toimitusjohtaja Minka Koukkunen kuvailee Aivanin kasvua
hyvin orgaaniseksi. ”Kasvu ei ole meille itseisarvo”, hän sanoo. ”Olemme kasvaneet siksi, että meille on tullut mielenkiintoisia projekteja, joille emme halua
sanoa ei.” Jos työ kiinnostaa, se otetaan vastaan ja vasta sen jälkeen mietitään,
miten siitä selvitään. ”Aina on selvitty: asiakkaan odotukset on joka kerran ylitetty
Aivanin tekemisen tavalla, joka on suoraan laatuun sidottu”, kertoo Koukkunen.
Jarkko Jämsén, Minka Koukkunen, Aleksi Kuokka, Antti Mäkelä, Aki Suvanto
ja Saku Sysiö johtavat yhdessä Aivania. Kukin osakkaista vastaa tietystä kokonaisuudesta tai liiketoiminta-alueesta, yhdessä tietysti sovitaan strategiset linjat. Tällä hetkellä talossa työskentelee nelisenkymmentä suunnittelijaa: teollisia
muotoilijoita, graafisia suunnittelijoita, tilasuunnittelijoita, laivanrakennusinsinöörejä, mekaniikkasuunnittelijoita ja muutama hallinnon parissa työskentelevä. Väki on vuosi vuodelta kansainvälisempää; toimiston maine varsinkin
venesuunnittelun alueella on ulottunut jo ulkomaille. Yhdistävä tekijä on muotoiluajattelu, arvioivat osakkaat.
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Q30, vene / boat
Q Yachts
Design: Navia Design
Photo: Lauri Rotko
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Monialaisuus ja laatu Aivanin pääliiketoiminta-alueet ovat perinteinen teollinen muotoilu, venesuunnittelu, brändien, brändi-identiteettien ja brändättyjen
tilojen suunnittelu, graafinen muotoilu ja palvelumuotoilu. Strateginen design
on myös yhä keskeisempi alue toimiston tarjonnassa. Monipuolinen osaaminen
on Aivanin ydinvahvuuksia ja toimisto pystyy tekemään laaja-alaisia hankkeita kokonaan talon sisällä. ”Koko ajan enemmän mennään siihen, että viedään
asiat loppuun asti”, sanoo Antti Mäkelä. ”Konseptin suunnittelusta edetään vaikka teknisiin piirustuksiin ja kokoonpano-ohjeistoihin... On hyvin harvoja asioita, joita meiltä ei saa.” Se, että samasta paikasta saa sekä muotoiluosaamista
että brändi- ja markkinointiosaamista, ei ole edelleenkään Suomessa yleistä.
Monialaisuuden taustalla ovat osakkaiden erilaiset kiinnostuksen kohteet, jotka
täydentävät toisiaan, ja muiden erikoisosaamista arvostetaan.
Kyse on myös laadun varmistuksesta, ja laadusta Aivan on ollut tunnettu
alusta asti. Laatua odotetaan myös asiakkailta, tai paremminkin halua saada
korkealaatuinen lopputulos. Paras projekti onkin sellainen, jossa jaetaan sama
ambitiotaso asiakkaan ja tekijöiden kesken, sanoo Antti Mäkelä. ”Meidän vahvuus on se, että meiltä löytyy intohimoa tehdä asiat loppuun asti erittäin hyvin ja
meillä on ihmisiä, jotka jakavat sen saman intohimon.” Kun työ tehdään talossa
kokonaan, tuotekonseptista brändiin ja visuaaliseen ilmeeseen asti, lopputulos
on yhtenäinen, viimeistelty ja kaikilta osiltaan korkeatasoinen. Samasta syystä
alihankintaa ei juuri harrasteta, vaan osaaminen löytyy pääosin omasta takaa.
Monialaisuus muotoilutoimiston toiminnassa antaa myös turvaa suhdannevaihteluja vastaan: jos toinen alue hiipuu, toinen vetää. Työyhteisössä se
tarkoittaa, että projektit ovat kiinnostavia. ” Teemme projekteja tosi kunnianhimoisesti, monipuolisesti”, selittää Minka Koukkunen. ”Ihmiset hakeutuvat
meille töihin, koska he tietävät, että täällä tehdään monialaisesti projekteja...
Saamme hyviä tekijöitä taloon ja sitä kautta pystymme aina paremmin palvelemaan kokonaisvaltaisesti.”

Unmonday 4.3 L
kaiutin   /  loudspeaker
Unmonday
Photo: Iiro Muttilainen
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Suunnittelun prosessit Kun uusi toimeksianto on tullut taloon, ensin mietitään juuri siihen sopiva tiimi. Tiimi on tärkeä: sopiva sekoitus tietoa, kokemusta ja tarvittavaa erikoisosaamista. Suunnitteluprosessit vaihtelevat tehtävän mukaan, mutta tavoitteena on aina tehokkuus. Hyvin pian lähdetäänkin
suoraan tekemään, työstämään ideaa. Tehdään paljon tuotekonseptointia,
prototyyppejä, testataan ja muutetaan suuntaa tarvittaessa. Prototyyppejä tai
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mockup-malleja kokeillaan loppukäyttäjien kanssa jo aikaisessa vaiheessa.
Tämä on yksi Aivanin ydinoivalluksista: työtä tehdään paljon yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakas tuo mukanaan alan ydinosaamisen, Aivan taas muotoiluosaamisen ja uuden näkökulman.
Pitkäikäiset asiakkuudet osoittavat, että työskentelymalli toimii. Jotkut asiakkaat, kuten Fiskars, Iittala, VR tai Fazer, ovat olleet mukana pitkään, jopa ihan
alusta lähtien. Aivanin ei tarvitsekaan juuri myydä osaamistaan, se käy muutenkin kaupaksi. ”Hyvä asiakassuhde syntyy luottamuksesta ja kunnioituksesta
toisen osaamista kohtaan”, kuvailee Aleksi Kuokka. Asiakkaista pidetään huolta
toimeksiannon päättymisenkin jälkeen, mikä myös vahvistaa asiakkuutta.

Unmonday 4.3L
kaiuttimen piirilevy    /
loudspeaker PCB
Unmonday
Photo: Iiro Muttilainen

Kasvun    paikkoja Aivanin polulla on ollut muutama murroskohta, kertovat
osakkaat. Yksi sellainen oli, kun mukaan tuli kolme uutta partneria. Toimisto
ja projektit alkoivat kasvaa, uskallettiin palkata lisää suunnittelijoita. Oli myös
resursseja synnyttää kasvua ja organisoida toimistorutiineja. Toinen merkittävä kohta oli Unmonday-projekti. Unmonday oli 2013 lanseerattu langaton
monikanavakaiutin, joka käytti Applen AirPlay-teknologiaa. Sisäänrakennetut
liikesensorit mahdollistivat sen, että yksinkertaisesti kaiuttimen asentoa muuttamalla ääntä pystyi säätämään. Laitteen ulkokuori oli vitroposliinia ja muotoilu
muutenkin uutta kaiutinmaailmassa – silti äänenlaadusta ei ollut tingitty.
Unmonday oli Aivanin omalle startupille suunniteltu tuote ja mieluisa
haaste. Se opetti paljon, muun muassa sen, miten helppoa lopulta on tehdä
vain tuotteen ulkoasun muotoilu. Nyt piti löytää myös valmistaja, alihankkijat,
markkinat, jälleenmyyjät, puhumattakaan siitä, millaista ääntä kaiutin antaisi. Projektin myötä päästiin näkemään työ osin asiakkaan kannalta: mihin ja
kuinka paljon kannattaa panostaa. Kaiutin sai paljon huomiota edistyksellisellä tekniikan ja designin yhdistelmällään. Hanke päättyi kuitenkin myöhemmin
rahoituksen loputtua; lisärahoitusta ja aikaa jatkokehitystyöhön olisi tarvittu
vielä huomattavan paljon enemmän. Unmonday-hanke oli merkittävä oppimismahdollisuus, sanovat Aivanin osakkaat: paitsi uutta näkökulmaa tuotemuotoiluun ja muotoiluyrittämiseen, sen myötä tuli myös paljon teknologiaosaamista ja uusia kontakteja.
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Korvaa
konseptikuulokkeet /
conceptual  headphones
The Korvaa Initiative

Uusia teknologioita Aivanin portfolio on monipuolinen: graafista suunnittelua, kalustemuotoilua, myymäläkonsepteja, erilaisia laitteita ja koneita, isoja
ja pieniä veneitä, kuluttajatuotteita ja brändimuotoilua. Teknologiaprojekteja
on huomattavan paljon, ja sellaista osaamista löytyykin. Toimistossa myös
kehitetään uusiin tekniikoihin perustuvia työkaluja suunnittelun avuksi. Yksi
sellainen on virtuaalitodellisuus, jonka parissa on tehty myös jopa uraauurtavaa kehitystyötä.
Virtuaalitodellisuutta hyödynnetään varsinkin tilojen ja veneiden suunnittelussa. Aleksi Kuokka kuvailee työprosessia: ”Hyödynnetään hyvin perinteistä
tapaa eli mallinrakennusta ja mockuppien tekoa ja siihen yhdistetään virtuaalimaailma. Kummallakin on selkeästi luontainen oma rooli.” Suunnittelijat
pystyvät rakentamaan karkeita virtuaalimalleja oman työnsä tueksi ja tietokonegrafiikkaan erikoistuneet suunnittelijat toteuttavat viimeistellymmät mallit asiakaskäyttöön. On paljon helpompi perustella ratkaisuja, jotka voi jotenkin kokea,
piirustusten tutkimisen sijaan. ”Uskomme, että ollaan puskettu rajoja ja viety
sitä puolta eteenpäin”, kertoo Kuokka. ”Niitä me emme ole tuotteistaneet palveluiksi, ne ovat vain kiinteä osa meidän tekemistä ja tapaa ratkaista ongelmia.”
Tämä onkin tyypillistä Aivanille: innovaatiot ja uudet osaamisalueet tulevat
toimeksiantojen sivutuotteina. Tehdään projekti, samalla joudutaan oppimaan
jotain uutta. Kaikki tämä on rakentanut Aivanin brändiä edelläkävijänä ja uusien asioiden osaajana. Toimiston ”strategia” onkin hankkiutua hallitusti hankaluuksiin. ”Meidän strategia on, että ensin järjestetään itsemme ongelmiin ja
sen jälkeen keksitään, miten sieltä päästään pois”, nauraa Antti Mäkelä. ”Uskalletaan luvata ja luotetaan itseemme niin, että tiedetään pystyvämme tuottamaan laatua ja ratkaisemaan nopeasti...”

Tulevaisuuden muotoilua Osa Aivanin projekteista on todella tulevaisuuteen tähtääviä. Tällainen on esimerkiksi Starship Technologies -kuljetusrobotti.
Skypen perustajien kanssa kehitetty robotti toimii vaikkapa ruokalähetysten tai
pakettien kotiinkuljetuksessa. Muotoilijat olivat mukana aivan alusta lähtien,
kertoo Antti Mäkelä. Tehtiin tuotetta ja palvelukonseptia, mietittiin, miten täysin
uudenlainen asia saadaan mukaan ihmisten arkeen. Näkyvin panos Aivanilta
projektiin oli robotin ulkoasu ja liikkuminen: sen piti olla lähestyttävä, luotettavan ja tehokkaan oloinen ja ennen kaikkea toimiva. Tulos, sympaattisen näköinen, pieni ja puuhakas kuljetusrobotti on käytössä eri puolilla maailmaa
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mm. Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Erityisen hienoa oli olla mukana tekemässä
jotain, joka ehkä muuttaa maailmaa, sanoo Mäkelä. Kuluttajakäyttäytymistä
jopa – kun tavaroille saadaan resurssitehokas ja ympäristöystävällinen, kevyt ja
nopeasti reagoiva kuljetusratkaisu, ehkä lainaaminen ja yhteiskäyttö yleistyvätkin. Kehitystyö robotin ympärillä jatkuu edelleen.
Toinen tulevaisuuden tuote ovat Korvaa-kuulokkeet, prototyyppi, jota kehitetään yhdessä VTT:n materiaalitutkimuksen kanssa. Kuulokkeiden kaikki osat
ovat synteettisen biologian avulla valmistetuista raaka-aineista: mikrobien avulla tuotettiin niin nahkamaisia, vaahtomaisia kuin koviakin materiaaleja, joista
sitten tehtiin kuulokkeiden eri osat. Kuusi eri valmistustapaa ja materiaalia,
puolen vuoden tiukka yhteistyö – tuloksena täysin kestävän kehityksen mukainen tuotantoprosessi ja huikea kansainvälinen mediajulkisuus.

Glass from Finland
näyttely  / exhibition
Le Stanze del Vetro
Photo: Rauno Träskelin

Veneet Aivanin ehkä tunnetuin erikoisosaaminen liittyy venesuunnitteluun,
jota tekee tytäryhtiö Navia Design. Portfoliossa on laaja valikoima aluksia, pituus viidestä 125 m:iin, monet palkittu venealan kilpailuissa. Kuuluisin lienee
tasavallan presidentin edustusvene Kultaranta VIII. Venemuotoilua johtaa yksi
perustajajäsenistä, Jarkko Jämsén. ”Miksi näin on, johtuu varmaan minun
henkilökohtaisesta taustastani”, hän sanoo. ”Minä olen puuvenerakentaja,
laivanrakennusinsinööri ja teollinen muotoilija, opiskelin myös jahtimuotoilua
Italiassa. Veneet ovat näytelleet isoa osaa minun elämässäni koko ajan. Ensimmäinen projekti, jonka itse tein omalle yritykselle, oli Kultaranta VIII. Sieltä se on
lähtenyt pikkuhiljaa kasvamaan.” Asiakkaita on kaikkialta maailmasta.

14

15

Onnistuminen Muotoilualan liiketoimintaosaaminen ei ole aina niin itsestään
selvää. Aivanilla sitä on – toimisto menestyy. Ytimessä on tehokkuus, toteavat
osakkaat, silloin laadusta tai hinnasta ei ole tarvetta tinkiä. ”Aivania johdetaan,
ei bisneksenä, vaan muotoilun ja laadun vaalimisen näkökulmasta”, sanoo
Minka Koukkunen. ”Se on meille tärkeintä, myös toiminnan kehittymisen ja ihmisten ammatillisen kehittymisen kannalta.” Visio tulevaisuudesta on selkeä:
työtä halutaan edelleen tehdä laadukkaasti ja kunnianhimoisesti. Todennäköisesti ulkomaisia asiakkaita tulee lisää, Suomen markkinat kuitenkin ovat pienet
ja Aivanin osaaminen kansainvälistä.
Kaj Franck -muotoilupalkinto annettiin nyt ensimmäisen kerran isoa muotoilutoimistoa johtavalle ryhmälle muotoilijoita. Tämä heijastaa hyvin muotoiluprofession muuttumista: ennen yksi suunnittelija pärjäsi, nyt tehdään aina
yhdessä. Vaatimukset ja osaamisen tarpeet kasvavat pienissäkin projekteissa.
Samalla kokonaisnäkemyksen ja projektien hallinta korostuu. Aivan on vastannut haasteeseen laajalla osaamisella, vahvalla muotoilujohtamisella ja korkealla laadulla, jotka kaikki ovat toimiston hyvän kilpailukyvyn takeena.
Millainen on sitten onnistunut muotoiluprojekti? Antti Mäkelä määrittelee
näin: ”Me koemme onnistuneemme silloin, kun asiakkaat näkevät selkeästi,
että muotoiluun tehty investointi tulee takaisin.” Tai kuten Minka Koukkunen
sanoo: ”Projekti on onnistunut silloin, kun asiakas pääsee kaupallisiin tavoitteisiinsa. Se on niin yksinkertaista. Meidän kannalta projekti on onnistunut silloin,
kun olemme itse oppineet jotain ja saamme tehdystä työstä hyvän referenssin.
Ne ovat meille tärkeitä, organisatorinen oppiminen ja laatu. Edelleen.”
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Laakso, tuoli / chair
Made by Choice
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Aiming for quality

The facilities of design agency Aivan
are located in Hernesaari, Helsinki.
The windows offer a view of Tallinn
ships coming to port at Länsisatama.
What better place for an agency
specialising in boat design, among
other things. The six partners at Aivan,
Jarkko Jämsén,  Minka Koukkunen,
Aleksi Kuokka, Antti Mäkelä, Aki Suvanto,
and Saku Sysiö, are the first designer
group ever to be granted the Kaj Franck
Design Prize now in 2019.
Text Anne Veinola
18
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Beginning In 2007, Aivan was founded by four
young industrial designers: Jarkko Jämsén, Antti
Mäkelä, Mikael Silvanto, and Saku Sysiö. They
shared a background of studies and work, as
well as an ambitious view of the objectives and
quality of design. As is to be expected, the beginning was careful. “I think we had two boat
assignments and two industrial design projects
when we decided to start working together,”
Sysiö recalls. “ We had an empty space here on
Laivakatu, a few boards over some stands as
work tables, four laptops, and four friends. We
worked with a small team for quite a while.”
From the early on, Aivan’s work received positive feedback, and successful projects brought
in recommendations and new projects. The reputation of the agency improved up to the point
where Design Forum Finland chose it as one of
the two recipients of the Young Designer of the
Year award in 2010. Their expertise and special
quality had been noticed.
Growth Mikael Silvanto went to work for Apple
in 2011, but already that same year the team
grew with Aleksi Kuokka and Aki Suvanto, and in
2012 with Minka Koukkunen. The new partners
brought in their own strengths, which expanded the service range of the agency and enabled
growth. There was a clear demand for multidisciplinary design services.
When the agency was small, so were the projects. When Aivan grew bigger, so did the projects – or rather, the size of the projects grew,
requiring more people to work on them. CEO
Minka Koukkunen describes Aivan’s growth as
organic. “Growth in itself is not a value for us,”
she says. “We have grown because we have
been offered interesting projects we have not
wanted to decline.” If the agency finds a project
interesting, they accept it, and only then think
how it can be done. “And we have done them all:
we have exceeded our clients’ expectations with
the Aivan way of doing things, which is directly
bound to quality,” Koukkunen explains.
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Jarkko Jämsén, Minka Koukkunen, Aleksi
Kuokka, Antti Mäkelä, Aki Suvanto, and Saku
Sysiö manage Aivan together. Each partner is
responsible for a certain field or area of business, and they agree on the strategic alignments
together. At the moment, the agency employs
approximately forty designers: industrial designers, graphic designers, interior architects, visual
designers, naval architects, mechanical engineers, and administrative producers. Every year,
the level of internationality grows: the agency is
already building a reputation abroad, particularly in boat design. The partners feel that design
thinking is what brings them all together.
Multidisciplinarity and quality Aivan’s main
areas of business are traditional industrial design, boat design, brand identities and branded spaces, graphic design, and service design.
Strategic design is also increasing its significance in the agency’s range. Versatile expertise
is one of Aivan’s core strengths, and the agency
is able to carry out extensive projects using only
in-house employees. “We are increasingly taking things all the way through,” Antti Mäkelä
says. “We can start with concept design and
continue to technical drawings and assembly
instructions... There are very few things we
can’t arrange.” An agency providing expertise
in design, brand, and marketing is still not all
that common in Finland. The multidisciplinarity is based on the partners’ varying areas of
interest, which complement each other, and on
their respect for each other's expertise.
This is also a question of ensuring quality;
Aivan has been known for its high quality since
the beginning. They also expect quality from their
clients, or rather the will to achieve high-quality
results. According to Antti Mäkelä, the best projects are the ones where the client and designers
share the same ambition level. “Our strength is
having the passion to do things extremely well all
the way, and employing people who share that
passion.” Doing things in-house from product

concept to brand and visual look ensures a unified, polished result with high quality in all areas.
This is also why the agency does not subcontract much, and most of the expertise required
can be found in-house.
The multidisciplinary nature of the design
agency’s operations also provides security in
case of varying economic cycles: if one area is
slow, another one is in full force. For the working
community, this means interesting projects. “We
can do projects with ambition and versatility,”
Minka Koukkunen explains. “Designers want to
work with us because they know we do multidisciplinary projects. We attract good designers
and are able to provide ever more comprehensive
design services.”
Design processes When a new assignment is
acquired, the team is formed based on the type
of it. The composition of the team is important:
it must be a suitable mixture of knowledge, experience, and the required special expertise. The
design processes vary according to the assignment, but the objective is always efficiency. The
actual work on the idea starts soon. It includes
plenty of product concept work, prototypes,
testing, even changing direction when necessary. Prototypes or mock-up models are tested
with end users at an early stage. This is one of
Aivan’s core insights: working together with the
client, who provides the core expertise in the
field, while Aivan provides the design expertise
and a fresh perspective.
The agency’s long-term client relationships
prove that the model works. Some clients, such
as Fiskars, Iittala, VR, and Fazer, have cooperated with the agency for a long time, some even
from the beginning. Aivan does not really need
to sell its expertise, as the demand exists even
without trying. “A good client relationship is created through trust and respect for the competence of each other,” Aleksi Kuokka says. Taking
care of the clients even after the assignment
ends also strengthens the relationship.

Iittala x Issey Miyake
kampanjasivusto & graafiset sovellukset /
campaign site & graphic applications
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Places for growth According to the partners,
there have been some turning points on Aivan’s
path. One of them was taking in three new partners. The agency and projects began to grow,
and the partners dared to hire more designers.
They also had resources to create growth and
organise office routines. Another significant
point was the Unmonday project. Unmonday
was a multi-channel speaker launched in 2013,
which utilised Apple's AirPlay technology. Integrated motion sensors allowed the adjustment of
channel from mono to stereo, simply by turning
the speaker to another position. The enclosure
was made of vitro porcelain, and the design was
something entirely new in the world of speakers
– yet without compromising the sound quality.
Unmonday was a project designed for Aivan’s
own start-up company, and it offrered a good
challenge. It taught the agency a lot, including
how simple it actually is to design just the exterior of a product. Now, they had to find the manufacturer, subcontractors, market, and retailers,
not to mention ensuring the sound quality of the
speaker. The project also showed the work from
a client’s perspective, considering how much effort can be put into one thing and which things
are worth the effort. The speaker received plenty
of attention through its advanced combination
of technology and design. However, the project
ended when the funding ceased; it would have
needed much more funding and time for further development. For Aivan, the Unmonday
project was a significant learning opportunity.
It provided a new perspective on product design
and design entrepreneurship, as well as plenty
of technology expertise and new contacts.

Starship Technologies
kuljetusrobotti / delivery robot
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New technologies Aivan has an extensive portfolio, including graphic design, furniture design,
store concepts, various devices and machinery,
small and large boats, consumer products, and
brand design. There are a significant number of
technology projects, and the agency has plenty of
technological expertise. The agency also develops

tools based on new technologies to support the
design work. One of these technologies is virtual
reality, in which the agency has made groundbreaking developments.
Virtual reality is utilised particularly in the
design of spaces and boats. Aleksi Kuokka describes the work process: “We utilise the traditional method of building models and mock-ups,
and combine the virtual world with them. Each
part has clearly a natural role.” The designers
are able to build rough virtual models to support
their own process, and designers specialised in
computer generated imagery create then more
sophisticated models for clients. It is easier to
justify certain solutions with immersive virtual
reality models instead of drawings. “We believe
that we have pushed the limits and taken that
side to a new level,” Kuokka says. “ VR has not
been commodified as a service, it is a fixed part of
what we do and how we solve problems.”
This is typical of Aivan: innovations and new
areas of expertise are born as side products of
assignments. Carrying out a project forces the
teams to learn something new. All this has built
Aivan’s brand as a pioneer and expert in new
things. The agency even has a “strategy” of getting in controlled trouble. “Our strategy is getting
ourselves in trouble and figuring a way out of it,”
Antti Mäkelä laughs. “We dare to promise and
trust ourselves to be able to produce quality and
solve things quickly.”
Future design Some of Aivan’s projects are truly
forward-looking, such as the Starship Technologies delivery robot. Developed together with the
founders of Skype, the robot can be used in food
or parcel deliveries. According to Antti Mäkelä,
the designers participated from day one. The
product and service concept were drafted, and
ideas were thought up for developing something
entirely new to bring into the everyday lives of
people. Aivan’s most visible input in the project
was the appearance and movement of the robot:
it had to be easy to approach, seem reliable and
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efficient, and above all, functional. The result,
a small and active delivery robot with a likeable appearance, is used in the US and UK, for
example. Mäkelä found it particularly exciting
to participate in the development of something
that may possibly change the world. It might
even affect consumer behaviour: introducing a
resource-efficient and environmentally friendly
delivery solution, which reacts quickly, may increase borrowing and sharing. The development
work of the robot continues.
Another future product is the Korvaa headset,
a concept developed to highlight the research of
novel materials within the field of synthetic biology. Developed in cooperation with the materials
technology research of VTT Technical Research
Centre of Finland, all parts of the headset are
made using raw materials produced through
synthetic biology: microbes were harnessed to
develop leather-like, foamy and hard materials
which were then used for the various parts of the
headset. Six production methods, six types of
material, and six months of close cooperation,
resulted in a production process fully accordant
with sustainable development and amazing international media visibility.
Boats Perhaps Aivan’s best known area of
expertise is in boat design, carried out by subsidiary Navia Design. The portfolio covers an
extensive range of boats from 5 to 125 metres,
many of which have been awarded in various
boat competitions. The presidential yacht of the
President of Finland, Kultaranta VIII, is probably
the best known example. One of the founding
members, Jarkko Jämsén, manages the boat design team. “The reason is probably my personal
background,” he says. “I am a builder of wooden boats, ship building engineer, and industrial
designer, and have studied yacht design in Italy.
Boats have always played a significant part in
my life. My first project for my own company
was Kultaranta VIII, and things have grown ever
since.” The clients come from all over the world.
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Success Business competence in the design
field is not always self-evident. Aivan has it, and
the agency is thriving. According to the partners,
when efficiency is at the core, there is no need
to sacrifice either quality or price. “Aivan is not
managed by standard business objectives, but
from the perspective of treasuring design and
quality,” Minka Koukkunen says. “This is the
most important thing for us, for the development of our operations and the professional
growth of our employees.” The future vision is
clear: the agency wants to continue to work
with high quality and ambition. As the market
in Finland is limited and Aivan’s competence is
international, there will likely be more international clients.
This was the first time that the Kaj Franck Design Prize was granted to a group of designers
leading a large design agency. This reflects the
changes in the design profession: where individual designers were successful in the past, cooperation is now the key. The requirements and needs
for competence are increasing even in smaller
projects, while the management of the overall
view and projects is emphasised. Aivan has met
the challenge through extensive expertise, strong
design management, and high quality, all of
which ensure the agency’s competitiveness.
So, what is a successful design project like?
According to Antti Mäkelä: “We feel successful
when our clients can clearly see the investment
they made in the design returning to them.” Or,
as Minka Koukkunen says: “A project is successful when the client reaches their commercial objectives. It really is that simple. For us, a project
is successful when we have learned something
new and gained a good reference, for example.
Organisational learning and quality are important to us, even today.”

Axopar 37 ST
Axopar Boats
Design: Navia Design
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Juryn lausunto Vuoden 2019 Kaj Franck -muotoilupalkinnon saajaksi on valittu
muotoilutoimisto Aivanin kuudesta osakkaasta muodostuva työryhmä Jarkko
Jämsén, Minka Koukkunen, Aleksi Kuokka, Antti Mäkelä, Aki Suvanto ja Saku Sysiö.
Kaj Franck -palkintojury oli vaikuttunut ryhmän kokonaisvaltaisesta otteesta muotoiluun.
Toimisto on onnistunut vakuuttamaan yritysten ylimmän johdon muutoksen tarpeellisuudesta ja rakentamaan useita kansainvälisesti menestyneitä brändikokonaisuuksia.
Muotoilun laatu näyttäytyy ulospäin korkeatasoisena, ajankohtaisena ja tasalaatuisena.
Aivanille on muodostunut selkeästi havaittava, oma design-DNA ja toimiston sisäinen
muotoilujohtaminen on hyvin johdettua ja loogista. Markkinointi on ollut hyvin vähän
ulospäin näkyvää, ja vaikuttaa siltä, että hyvin tehty työ on luonut uusia työmahdollisuuksia. Hyvä maine on kantanut eteenpäin ja kasvuun.

The statement of the prize jury The six partners at the design agency Aivan have
been selected as the recipient of the Kaj Franck Design Prize 2019: Jarkko Jämsén,
Minka Koukkunen, Aleksi Kuokka, Antti Mäkelä, Aki Suvanto, and Saku Sysiö.
The Kaj Franck Design Prize jury was impressed with the team’s comprehensive touch
on design. The agency has succeeded in convincing the highest management of companies that change is necessary, and in building several comprehensive brands which
have achieved international success. The quality of the design is seen as uniform and
high, and its form as topical. Aivan has formed a design DNA of its own, and the internal design management of the agency is well managed and logical. Marketing has
not been very visible, and it seems that work done well has created new opportunities. The agency’s good reputation has carried it onwards and towards growth.
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Kaj Franck -muotoilupalkinto
Kaj Franck -muotoilupalkinto kunnioittaa
muotoilija Kaj Franckin (1911–1989) työn
henkeä ja periaatteita korkeatasoisesta,
demokraattisesta ja funktionaalisesta
suunnittelusta, jolla ratkaistaan käytännön
haasteita ja luodaan uusia mahdollisuuksia
muotoiluosaamista käyttäville yrityksille.
Erityinen ansio on, jos palkinnon saaja
samalla tuo arkeen kauneutta, iloa ja
parempaa elämän laatua.
Kaj Franck -muotoilupalkinto voidaan
myöntää suomalaiselle tai Suomessa
asuvalle tai työskentelevälle ulkomaiselle
muotoilijalle tai työryhmälle. Palkinto on
suuruudeltaan 10 000 euroa. Kaj Franck
-muotoilupalkinto on perustettu vuonna
1992. Myöntämisestä päättää palkintolautakunta ja valinnan perusteena on muotoilijan  / työryhmän koko suunnittelutyö.
Palkinnon on perustanut Design Forum
Finland ja sen rahoittaja on Suomen
Messusäätiö. Rahoittaessaan Kaj Franck
-muotoilupalkintoa Suomen Messusäätiö
haluaa kunnioittaa Kaj Franckin merkittävää elämäntyötä muotoilukulttuurimme
pioneerina ja samalla antaa tunnustusta ja
tukea nykyisille suunnittelijoillemme.

Kaj Franck Design Prize
The Kaj Franck Design Prize brings forth the
central spirit and principles of designer Kaj
Franck’s (1911–1989) oeuvre: high-quality,
democratic and functional design that
solves practical challenges and opens up
new opportunities for companies excelling
in design. A particular merit is if the rewarded designer brings beauty and joy to everyday life and enhances the quality of life.
The Kaj Franck Design Prize can be
awarded to a Finnish designer or team,
or one that resides or works in Finland.
The prize sum is 10,000 euros. The Kaj
Franck Design Prize has been established
in 1992. The recipient is chosen by a prize
jury and the prize is awarded on the basis of
the whole oeuvre of the designer or team.
This prize was established by Design
Forum Finland and it is funded by
the Finnish Fair Foundation. In funding
the Kaj Franck Design Prize, the Finnish
Fair Foundation wishes to express its
respect for the significant work and
achievements of Kaj Franck as a pioneer
of the culture of Finnish design and to
extend its recognition and support to
Finland’s present-day designers.

Design Forum Finlandin tavoitteena on
edistää muotoilun käyttöä suomalaisissa
yrityksissä, erityisesti johtamisen työkaluna
ja yrityksen strategisella tasolla, ja tätä
kautta kasvattaa yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Design Forum Finland on yleishyödyllinen toimija ja sillä on käytössään
laaja verkosto muotoilun asiantuntijoita,
jotta yritykset löytäisivät juuri tarpeisiinsa
sopivan muotoilukumppanin.

Design Forum Finland promotes
the use of design in Finnish companies,
especially as a tool for leadership on
the strategic level, thus enhancing
the international competitiveness of
companies. Design Forum Finland is
a non-profit organization, and through
its extensive network of design professionals, it will find the best design
partners for companies.
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Kaj Franck -muotoilupalkinnon saajat
The recipients of the Kaj Franck Design Prize
2019 Jarkko Jämsén, Minka Koukkunen,

2006 Olavi Lindén

Aleksi Kuokka, Antti Mäkelä,

2005 Hannele Bonsdorff

Aki Suvanto, Saku Sysiö    — Aivan

2004 Ritva-Liisa Pohjalainen

2018 Tapio Anttila

2003 Risto Väätänen

2017 Anna Ruohonen

2002 Anneli Sainio

2016 Juhani Salovaara

2001 Eero Miettinen

2015 Markku Salo

2000 Ritva Puotila

2014 Harri Koskinen

1999 Jorma Vennola

2013 Björn Weckström

1998 Heikki Orvola

2012 Jasmiine Julin-Aro

1997 Vuokko Nurmesniemi

2011 Simo Heikkilä

1996 Kerttu Nurminen

2010 Marja Suna

1995 Yrjö Kukkapuro

2009 Hannu Kähönen

1994 Fujiwo Ishimoto

2008 Eero Aarnio

1993 Pirkko Stenros

2007 Kati Tuominen-Niittylä

1992 Oiva Toikka

