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Teksti Anne Veinola

Mahdollisuuksien rakentaja
Tapio Anttilan suunnittelutoimisto 
on Lahdessa vanhassa punatiilisessä 
teollisuusrakennuksessa vähän 
keskustan ulkopuolella.  Viidennen 
kerroksen ikkunoista avautuvat 
laajat näkymät järvelle, yli metsien 
ja pientaloalueen.  Vaikka metsästä 
tai luonnon muotokielestä Anttila 
ei etsikään inspiraatiota, kuten niin 
moni muu suomalainen muotoilija. 
Hänen työnsä lähtee puuttuvasta 
tuotteesta tai käyttäjän tarpeesta.
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Uran sisustusarkkitehtina ja huonekalusuunnittelijana tehnyt Tapio Anttila tun-
tee läpikotaisin asiakkaan toiveet ja tarpeet. Tarvitaan tietynlainen ruokapöytä, 
kevytilmeinen hylly, piensäilytysesineitä. Anttila tapaa ihmisiä – jälleenmyyjiä, 
markkinointiväkeä, messukävijöitä – ja keskustelujen pohjalta löytyvät parhaat 
ideat. Jälleenmyyjät tuntevat markkinat ja osaavat kertoa, mitä kysellään ja kai-
vataan, messukävijät kertovat omista toiveistaan. ”Minä juttelen ihmisten kans-
sa, poimin sieltä juttuja. Ja sitten osaan tehdä niistä nopeasti oman version”, 
hän kuvailee. Uusi tuote on nimenomaan oma versio, oman näköinen ja omaan 
tyyliin ja muotokieleen sopiva. Vuosien mittaan on valmistunut laaja valikoima 
muotoilua, josta nykyään on koottu Tapio Anttila Collection -niminen brändi.

Uran alku Tapio Anttila päätyi sisustusarkkitehtuurin pariin melkein sattumal-
ta. Hänellä ei ollut valmiita suunnitelmia koulun jälkeen, mutta tyttöystävän 
vinkistä hän haki Taideteolliseen korkeakouluun ja pääsi ensi yrittämältä opis-
kelemaan. Aivan uusi maailma valtavine mahdollisuuksineen avautui, sellai-
nen, josta hänellä ei ollut ollut tietoakaan. Nimenomaan huonekalujen suunnit-
telu tuntui omalta. Sattui vielä hyviä opettajia, ensimmäisenä Ilmari Tapiovaara, 
jonka viimeiselle vuosikurssille Anttila pääsi.

Tapio Anttila muistelee Tapiovaaran olleen innostava opettaja. Tapiovaa-
ralta tuli myös oikea asenne työhön: ”Sellainen tietty nöyryys. Ja sellainen...  
ei silloin puhuttu mistään kuluttajalähtöisyydestä, mutta se, että tekee jolle-
kin...” Muotoilulla ja suunnittelulla on aina asiakas, käyttäjä, tuotteita ei tehdä 
vain itselle, sanoo Anttila.

Huonekalumuotoilijan paikkoja ei vain Suomessa ollut paljoa tarjolla. Anttila 
suunnitteli jo opiskeluaikana kalusteita toimeksiantona yrityksille. Sisustusark-
kitehtinä hän työskenteli arkkitehtitoimistoissa. Vastaan tuli isojakin hankkeita, 
muun muassa Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennus PES-Arkkitehtien kans-
sa – vastuullinen projekti nuorelle suunnittelijalle. Sitten alkoi kahdeksanvuoti-
nen ura inhouse-suunnittelijana Iskulla. Se oli hyvä ja monipuolinen oppijakso 
ison mittakaavan ja suurien tuotantomäärien tekemisessä, mikä ei Suomessa 
ollut kovinkaan tavallista. Iskussa oppi myös myynnin merkityksen: tuotteen oli 
käytävä kaupaksi.

Vuonna 2005 Tapio Anttila lähti Iskulta ja perusti oman Tapio Anttila Design  
-toimiston. Hän suunnittelee useille suomalaisille valmistajille: julkisten tilo-
jen kalusteita, monenlaisia kodin huonekaluja, valaisimia; jopa lintulautoja ja 

Limi, tuoli /  chair, Tapio Anttila Collection
Photo: Teemu Töyrylä  
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postilaatikoita on mahtunut työtehtäviin. Paljon tehdään myös näyttelyitä ja 
messuosastoja sekä jonkin verran sisustuksia.

Suunnittelun lähtökohta: puuttuva tuote Tapio Anttilan suunnitteluprosessi  
lähtee siis aina käytännön tarpeesta, puuttuvasta tuotteesta tai ratkaisusta. 
”Mutta sitten se varsinainen muotoilu, se vain tulee jostain. Tekemällä. Paljon 
luonnoksia”, hän kuvailee. ”Teen ensin käsin luonnoksia, saatan niitä jopa näyt-
tää jollekin, ja jutella ja tehdä muutoksia.” Jatkotyöskentelytapa riippuu projek-
tista tai tuotteesta: mallinnetaan tietokoneella, askarrellaan hahmomalli vaikka 
pahvista tai puusta. Toimiston tiimi jatkaa työtä, tekee lisää mallinnuksia ja 
protoja. Valmistajan kanssa voidaan miettiä tuotantoratkaisuja. Lopulta syntyy 
uusi tuote.

Muotoilu kasvaa yleensä luontevasti tuotteen toiminnallisuudesta. Se onkin 
Tapio Anttilan suunnittelun vahvuuksia: muoto ei ole itseisarvo vaan oleellinen 
osa rakennetta tai kalusteen funktiota, tai valittuun materiaaliin sopiva. Muodot 
eivät kuitenkaan ole itsestään selviä ja tavanomaisia, vaan niissä on aina jotain 
oivaltavaa ja uutta, skandinaavisen modernismin hengessä. Materiaalivalikoi-
ma on tarkoituksellisen suppea – massiivipuuta, vaneria, metalliputkea. Nämä 
ovat ekologisia ja keveitä, sopivat tyyliin ja antavat tuotteille yhtenäisen ilmeen. 
Yksityiskohdat, kuten vanerin raidallisen reunan näkyminen hyllynkannakkees-
sa tai tason kyljessä, ovat minimalistisia ja hyvin harkittuja. 

Väriskaala on sekin hillitty ja neutraali: valkoista, mustaa, luonnonväristä 
puuta. Vaihtelu ja värit saadaan Anttilan mukaan mieluimmin verhoiluilla ja 
tekstiileillä. Tällainen muoto- ja värimaailma myös takaa tuotteiden sopivuuden 
monenlaiseen sisustukseen. ”Me ollaan erikoistuttu ns. järkeviin kalusteisiin”, 
Tapio Anttila kuvailee. ”Arkipäivän ratkaisuja tavallisten ihmisten ongelmiin.” 
Yksi päätavoitteista on luoda aikaa kestäviä tuotteita. ”Jotain sellaista ajatto-
muutta. Onnistuuko se, sitä ei tiedä tällä hetkellä... se nähdään sitten vasta.”

Tapio Anttila Collection Kolmisen vuotta sitten tuli uusi idea. Kun eri valmis-
tajille suunnitellut tuotteet kuitenkin ovat samaa muotokieltä, voisiko niistä 
syntyä oma kokonaisuutensa? Niin sai alkunsa Tapio Anttila Collection, johon 
kuuluu perushuonekaluja: sohvia, pöytiä, tuoleja, valaisimia ja sisustuksen 
pienesineitä. Jo tuotannossa olevia tuotteita monelta eri yritykseltä yhdistettiin  

Tuotteita /  products, Tapio Anttila Collection
Photo: Pauliina Salonen
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yhden suunnittelijabrändin alle. Mallisto on suunnattu kuluttajille, jotka kaipaa- 
vat toimivia kalusteita ja yhtenäistä ja selkeää linjaa. 

Tapio Anttila Collection on suunnittelu- ja markkinointibrändi, joka toimii 
sateenvarjo-organisaationa eri valmistajille. Se ei siis itse valmista mitään. Toi-
nen yhdistävä tekijä on iso jälleenmyyjä, jonka kautta tuotteet saavat näkyvyyttä 
ja markkinoita. Valmistajille tarjotaan sekä suunnittelua että valmis myyntika-
nava, vaihtelevin yhteistyömuodoin. Osa valmistajista markkinoi Anttilan tuot-
teita myös omalla brändillään, esimerkiksi ulkomaille, osa taas ei juurikaan 
halua päästä esille. Valtaosa valmistajista on kotimaisia. 

Konseptille on selkeästi kysyntää: Tapio Anttila Collectionin tuotteet myyvät 
hyvin. Isojen jälleenmyyjien listoille on helpompi päästä, kun tarjolla on koko-
naiskonsepti eikä erillisiä kalusteita. Kolmen vuoden aikana oma polku on löy-
tynyt. Mallisto kasvaa hallitusti kaiken aikaa uutuuksilla, jotka jatkavat samaa 
ilmettä ja linjaa. Hintataso pyritään pitämään kohtuullisena ja laatu hyvänä. 
Tapio Anttila Collection on saanut myös varsin hyvin mediajulkisuutta, mihin 
osaltaan ovat vaikuttaneet onnistuneet markkinointi- ja messukampanjat. 

Verkostot ja yhteistyö Valmistajille mukana olo Tapio Anttila Collectionissa tuo 
hyötyjä. Nimi tunnetun brändin yhteydessä on tuotannon laadun takeena ja mes-
suilla näkyvyys on suurempaa kuin omalla osastolla. Tapio Anttila on kehittänyt 
toimivia yhteistyömuotoja, joista yksi on kumppanuus eri talovalmistajien kanssa. 
Messuille tuodaan pieni talo tai tilakokonaisuus, joka kalustetaan Anttilan mal-
listolla. Talo saa sisällön, kalusteet kehyksen, ja molempien ilme ja tyyli tukevat 
toisiaan. Kustannukset jaetaan mukana olevien yritysten ja valmistajien kesken.

Muutenkin Anttila on pyrkinyt joustavuuteen. ”Tämä on fleksiibeli, tämä 
koko homma”, hän kuvailee. ”Toimitaan siellä, missä kannattaa toimia, sillä 
tavalla, mikä kannattaa. Kun huonekalumarkkinat Suomessa eivät ole kovin 
laajat ja suunnittelijan on vaikea elää provisioilla, niin olemme löytäneet täl-
laisen uuden liiketoimintakonseptin.” Konsepti on poikkeava, jopa kansainvä-
lisesti. Notkeus toimia, joustava ja erilainen ajattelutapa ja oikeat kumppanit 
ovat tuoneet kilpailuetua.

Toimintamallia tietysti jäljitellään, mutta ihan vielä ei vastaavaa ole olemassa. 
Vaaditaan juuri oikea yhdistelmä liiketoimintaratkaisuja, joustavuutta ja yhteis-
työkykyä. Toimivan ratkaisun löytäminen vei Anttilaltakin useamman vuoden, 
eivätkä kaikki malliston tuotteet luonnollisestikaan ole menestyneet.

Limi, tuoli /  chair 
Front, pöytä /  table 
Palapala, tilanjakaja /  divider
Punnus, valaisin /  lamp
Tapio Anttila Collection 
Photo: Pauliina Salonen
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Asiakas Asiakkaan, kuluttajan ja käyttäjän tai toimeksiannon tehneen yrityk-
sen tarpeet ja toiveet ovat suunnittelun lähtökohtana. Tapio Anttila korostaa, 
että työtä ei tehdä muotoilijalle itselleen vaan asiakkaalle. Kun hän suunnitte-
lee tuotteita Tapio Anttila Collectionille, niiden on sovittava malliston ideaan. 
”Mutta ihan samalla lailla, jos teen vaikka Lundialle, niin minun pitää miettiä, 
mikä sopii Lundia-brändiin. En minä tee itselleni. Monet suunnittelijat syyllis-
tyvät siihen, että ne tekevät ensin itselleen ja sitten lähtevät tarjoamaan sitä 
jollekin yritykselle. Ne eivät katso kokonaisuutta. Tuotehan voi olla tosi hyvä, 
mutta se ei vain sovi yrityksen linjaan.”

Tapio Anttila ei näe tämän vaikuttavan omaan ilmaisuunsa tai identiteettiinsä 
suunnittelijana. Liikkumavaraa on kuitenkin melkein rajattomasti, hän toteaa. Ja 
totta kai häneen ottavat yhteyttä valmistajat, jotka jo tuntevat hänen muotokie-
lensä ja tahtovat juuri sellaista. Muutenkaan hän ei arastele puhua kaupallisuu-
desta ja myynnistä työnsä yhteydessä. Jos muotoilu on hyvää, se käy kaupaksi, 
hän ajattelee. ”Kun perustin oman toimiston, päätin, että jos en saa tällä toi-
meentuloa niin lopetan. No, ei ole tarvinnut lopettaa vielä”, hän naurahtaa.

Yleisön houkuttelu vaikkapa trendiväreillä tai -muodoilla ei saa olla ensim-
mäisenä kriteerinä, kun uutta tuotetta suunnitellaan, mutta kyllä tuotteen on 
miellytettävä ostajia ja sovittava jälleenmyyjän valikoimaan. Muotoilun suuret 
klassikot käyvät yhä edelleen kaupaksi, Anttila toteaa, eikä niissä muotoilun ja 
myymisen kesken ole ristiriitaa. 

Monet Tapio Anttilan tuotteista on palkittu vuosien mittaan erilaisilla muo-
toilupalkinnoilla, joten hyvästä muotoilusta voidaan hänen kohdallaan puhua 
perustellusti. Esineitä löytyy myös maailman designmuseoista. Tapio Anttila 
valittiin Vuoden huonekalusuunnittelijaksi vuonna 2012.

Case, sohvat / sofas
Mixrack, hylly / shelf
Mars, valaisin /  lamp

Woodism, sivu- 
pöytä /  side table 

Tapio Anttila Collection
Photo: Pauliina Salonen
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Brändi ja persoona Tapio Anttila kokee oman brändin rakentamisen ja johta-
misen mielenkiintoiseksi. ”Se on omanlaistaan työtä, jota suunnittelijat eivät 
yleensä pääse tekemään”, hän sanoo. ”Totta kai minä suunnittelen edelleen 
tuotteet, mutta me myös rakennetaan brändiä. Päätetään itse, mitä tehdään.” 
Tavallisesti valmistaja päättää, mikä tulee tuotantoon, nyt Anttila tiimeineen 
vastaa viime kädessä mallistosta. Ja kaikesta muustakin siihen liittyvästä, 
markkinoinnista messuosastoihin. Yhteistyökumppanina toimii pitkäaikainen 
jälleenmyyjä Vepsäläinen, jonka designpainotteiseen valikoimaan Tapio Anttila 
Collection sopii erinomaisesti. Verkosto toimii hyvin ja jälleenmyyjän kautta tu-
lee myös palautetta ja uusia tuoteideoita.

Brändin johtaminen vie luonnollisesti aikaa suunnittelulta, mutta Anttilan 
mielestä se kannattaa. Vahva ja erottuva brändi on iso kilpailuetu markkinoil-
la. Nykyään on myös yhä tärkeämpää, että tuotteen takaa löytyy suunnittelija, 
omalla nimellään ja kasvoillaan. Kuluttajat haluavat taustoja, juuria ja tarinoi-
ta. Ja itsensä on jaksettava panna likoon, yhä uudelleen – messuilla, erilaisissa 
tilaisuuksissa, julkisuudessa. Messut ovat aina yhtä jännittäviä, sanoo Anttila: 
seisot siinä, tuotteet ovat valmiit eikä mitään voi enää tehdä. Mutta jos vaikut-
tavuutta halutaan, paikalla on oltava ja näyttävä, henkilökohtaisestikin. 

Tapio Anttilaa pyydetään usein puhumaan kalustemallistostaan ja brän-
distään. Hän kertoo sanovansa, että hyvä tuote huonossa brändissä on huo-
nompi tilanne kuin huono tuote hyvässä brändissä. Brändin rakentaminen ja 
ylläpitäminen ei ole kuitenkaan helppoa, Anttila sanoo, ei sitä oikein opeteta 
missään. Työtä pitää tehdä joka osa-alueella, hän selittää. ”Totta kai tuote on 
osa brändiä ja tässä tapauksessa varsinkin osa brändiä on myös henkilö. Kaikki 
liittyy toisiinsa, kaikki tekeminen.”

Uudet haasteet Tapio Anttilan muotoilu on huomattu myös ulkomailla: kan-
sainvälisiä toimeksiantoja on tullut. Kiinassa Anttila tekee yhteistyössä muo-
toilija Jonas Hakaniemen kanssa Anttila & Hakaniemi -brändiä. Aivan uutta 
ovat ensi keväänä lanseerattavat, Vietnamissa valmistettavat ulkokalusteet ja 
uusi Tapio Anttila Outdoor Collection. Valmistaja pyysi suunnittelemaan pari 
tuoteperhettä – Anttila teki viisi erilaista ehdotusta, jotta olisi valinnanvaraa, ja 
kaikki otettiinkin valmistukseen. Tämä tiesi kiirettä studiolla, kun piti nopeasti 
saada piirustukset valmiiksi.
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Tapio Anttila näkee ammattinsa kansainvälistymisen ainoana keinona, jos 
haluaa kasvaa. Suomen markkinat on nopeasti käyty läpi – asiakaskunta on 
kuitenkin varsin pieni ja valmistajia vain muutamia. Hänen kohdallaan kasvu 
on tullut pikkuhiljaa, jalat maassa, suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti. 
Omaa mallistoa on alettu viedä ulkomaille ja ensimmäiset lisenssillä valmis-
tettavat tuotteet ovat tulossa markkinoille Kiinassa. Sitten ovat tietysti uudet 
projektit. Kaikki tämä vaatii uudenlaista osaamista.

Haasteita tuovat myös uudet kuluttajatarpeet ja mm. ympäristöseikat. Muo-
toilijan on seurattava aikaa ja maailman menoa: on osattava tarjota tuottei-
ta, joita kuluttajat eivät välttämättä vielä osaa edes kaivata. Ekologisuus taas 
syntyy luontevasti, kun muotokielessä pyritään ajattomuuteen, sanoo Anttila. 
Kaikkein ekologisinta on, kun tuotteen elinkaari on mahdollisimman pitkä. Ja 
siihenhän hän pyrkii, tiettyyn ajattomuuteen.

Mahdollisuuksien rakentamista Huonekalusuunnittelijan työ innostaa edel-
leen Tapio Anttilaa. ”Se, että tätä jaksaa tehdä, johtuu tietysti siitä, että minä 
koen tämän olevan melkein sellaista leikkiä! Että minä haeskelen ja kehittelen 
uusia ideoita. Ja se, että näin paljon on kuitenkin saanut aikaiseksi, johtuu var-
maan siitä, että on hyviä yhteistyökumppaneita, hyvä tiimi. Ja sitten ei jotenkin 
jää paikalleen.” 

Hän onkin johdonmukaisesti hakenut uusia väyliä, jäämättä paikoilleen. 
”Ehkä minulla on kuitenkin ollut vähän erilainen ura. Olen hakenut erilaisia 
polkuja... en ole ihan tyytynyt siihen, mitä on ollut tarjolla, vaan rakentanut 
itse mahdollisuuksia.”

ON, vuodesohva /  sofa bed  
Mixrack, tuotesarja /  
product series
Trek, valaisin /  lamp
Tapio Anttila Collection
Photo: Pauliina Salonen
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Text Anne Veinola

Builder of opportunities
Tapio Anttila’s design office is located 
in Lahti, in an old red-brick industrial 
building just outside the city centre. 
The windows on the fifth floor show 
a wide view of the lake, over the 
forests and small houses.   However, 
Anttila does not draw inspiration 
from the forest and nature’s designs, 
like so many other Finnish designers. 
His work springs from a missing 
product or the user’s need.

Day & Night, sarja /  series, Mars, valaisin / lamp
Tapio Anttila Collection
Photo: Pauliina Salonen
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Having built a career as an interior architect and 
a furniture designer, Tapio Anttila is thoroughly 
familiar with the customer’s desires and needs. 
They may need a certain kind of dining table, 
a delicate shelf, small containers. Anttila meets 
people – retailers, marketing people, fair visitors 
– and the discussions provide the best ideas. 
Retailers know the market and can tell what is 
requested and hoped for, furniture fair visitors 
tell about their own desires. “I talk to people and 
pick up ideas. And then I can quickly make my 
own version of them,” he says. A new product is 
expressly his own version with a personal look in 
his own style and design idiom. Over the years, 
Anttila has produced an extensive collection of 
design, which has now been gathered under a 
brand titled Tapio Anttila Collection.

Early career Tapio Anttila became involved with 
interior architecture almost by chance. He did 
not have set plans after school, but his girlfriend 
gave him the idea of applying to the University of 
Art and Design Helsinki, and he got in on the first 
try. A whole new world with enormous possibil-
ities opened up; one that he had no idea about. 
Particularly furniture design was interesting to 
him. He also happened to have good teachers, 
the first being Ilmari Tapiovaara, whose last year 
Anttila got to attend.

Tapio Anttila remembers Tapiovaara as an 
inspiring teacher. Tapiovaara also provided the 
right attitude towards work: “A kind of humility. 
And a kind of... we didn’t talk about a consum-
er-oriented approach in those days, but making 
the piece for someone specific...” According to 
Anttila, design always has a customer, a user: 
the products are not just made for yourself.

There were just not that many open furni-
ture designer positions in Finland. During his 
studies, Anttila already designed furniture as 
commissions for companies. As an interior 
architect, he worked for architectural firms. 
He came across some large projects, as well, 
such as the extension to the Helsinki Airport 

with PES-Architects – a responsible project for 
a young designer. Then began an eight-year ca-
reer as an inhouse designer with Isku. It was a 
good and versatile course in large-scale manu-
facturing with large production volumes, which 
was not very common in Finland. With Isku, he 
also learned the significance of sales: the prod-
uct must sell.

In 2005, Tapio Anttila left Isku and estab-
lished his own business, Tapio Anttila Design. 
He designs for several Finnish manufacturers: 
furniture for public spaces, various home fur-
niture, light fixtures; he has even designed bird 
feeders and letterboxes. The work also includes 
a lot of exhibition and fair designs, and some 
interior design projects. 

Starting point for design: missing product 
Tapio Anttila’s design process always starts with 
a practical need, missing product or solution. 
“But then the actual design – that just comes 
from somewhere. By making. Lots of drafts,” 
he describes. “First, I make drafts by hand, and 
may even show them to someone and talk about 
them and make changes.” The next stage de-
pends on the project or product: computer mod-
elling or building a model out of cardboard or 
wood, for example. The team at the office con-
tinues the work and makes more models and 
prototypes. Finally, a new product is created.

Design often springs naturally from the func-
tionality of the product. Indeed, this is one of 
the strengths of Tapio Anttila’s design: design 
does not have intrinsic value, but it is an inte-
gral part of the structure or the function of the 
piece of furniture, or it fits the chosen mate-
rial. The designs are not, however, obvious or 
ordinary, but they always present something 
insightful or new, in the spirit of Scandinavian 
modernism. The selection of materials is inten-
tionally limited – solid wood, plywood, metal 
tubes. They are ecological and light, fit the style 
and give the products a consistent look. Details, 
like showing the striped edge of plywood in a 

shelf support or on the side of a table, are min-
imalistic and carefully deliberated. 

The colour scheme is also subdued and neu-
tral: white, black, natural wood. According to 
Anttila, variation and colour is preferably created 
with upholstery and textiles. This kind of design 
and colour scheme also guarantees that the 
products fit in many kinds of interior designs. 
“We have specialised in so-called sensible furni-
ture,” says Anttila. “Everyday solutions for aver-
age people’s problems.” One of the main goals 
is to create products that stand the test of time. 
“It’s a kind of timelessness. Whether it’s going to 
work, we don’t know this at the moment... we’ll 
see it then.”

Tapio Anttila Collection Around three years 
ago, Tapio Anttila had a new idea. As the prod-
ucts designed for different manufacturers anyway 
represent the same design idiom, could they form 
a collection of their own? And so Tapio Anttila 
Collection was created, including basic furniture 
like sofas, tables, chairs, light fixtures and inte-
rior accessories. Products that were already in 
production by several companies were gathered 
under a single designer brand. The collection is 
designed for consumers who are looking for func-
tional furniture and a consistent and clear line. 

Tapio Anttila Collection is a design and mar-
keting brand that functions as an umbrella 
organisation for different manufacturers. So it 
does not manufacture anything by itself. An-
other connecting factor is a large retailer that 
gives the products visibility and a market. The 
manufacturers are offered both design and an 
existing sales channel, with variable forms of 
cooperation. Some of the manufacturers also 
market Anttila’s products with their own brand, 
for example abroad; some do not really want to 
be brought forth. A majority of the manufactur-
ers are Finnish. 

The concept has clear demand: The products 
in the Tapio Anttila Collection sell well. It is easier 
to get on the lists of large retailers if you can offer 
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a full concept, instead of individual furniture. 
In three years, the collection has found its own 
path. The collection grows in a constant yet con-
trolled manner with new products that continue 
the same look and line. They aim to keep the pric-
es reasonable and the quality good. The Tapio 
Anttila Collection has received quite a lot of me-
dia publicity, which has in part been affected by 
successful marketing and exhibition campaigns. 
  
Networks and cooperation The manufactur-
ers receive benefits from being included in the 
Tapio Anttila Collection. Having your name in 
connection with a known brand is a guarantee 
of the quality of the production and the visibility 
in furniture fairs is greater than with just your 
own stand. Tapio Anttila has developed function-
al forms of cooperation, one being the partner-
ship with various house manufacturers. A small 
house or space is brought to a fair and furnished 
with pieces from Anttila’s collection. The house 
receives an interior and the furniture a frame, 
and the look and style of both complement each 
other. The costs are naturally divided between 
the involved companies and manufacturers.

In other ways as well, Tapio Anttila has strived 
for flexibility. “This whole thing is flexible,” he says. 
“We act where it’s profitable and in a way that’s 
profitable. With the furniture market being not so 
large in Finland and it being hard for a designer 
to live on commissions, we’ve found this kind of 
a new business concept.” The concept is excep-
tional, even internationally. Suppleness to act, 
a different and flexible way of thinking and the 
right partners have brought a competitive edge.

Of course, the model is imitated, but an equiv-
alent model does not exist quite yet. Finding a 
functional solution took several years, even for 
Anttila, and of course not all the products in the 
collection have been successful.

Customer The needs and desires of the cus-
tomer, consumer and user or the company be-
hind the commission are the starting point of 

Viiva, tuoli / chair 
Jatko, pöytä / table 
Punnus, valaisin /  lamp
Tapio Anttila Collection
Photo: Pauliina Salonen

Iconic collection
Caftan dress
Photo: Victor Matussiere

the work. Tapio Anttila stresses that the work 
is not done for yourself but for the customer. 
When he designs products for Tapio Anttila Col-
lection, they must fit the idea of the collection. 
“But in the same way, if I work for Lundia, for 
example, I must consider what fits the Lundia 
brand. I don’t design for myself. Many designers 
fall into the mistake of designing for themselves 
and then trying to offer it to some company. 
They don’t see the big picture. The product may 
be very good, but it doesn’t fit the company’s 
line.” Tapio Anttila does not find this to affect 
his own expression or identity as a designer. 
He says that the freedoms are almost limitless 
anyway. And, of course, he is contacted by man-
ufacturers that already know his design idiom 
and want exactly that. He is not afraid to talk 
about commercialism and sales connected to 
his work in any way. He thinks that if the design 
is good, it sells. “When I established my own 
office, I decided that if I can’t live on this, I will 
quit. Well, I haven’t had to quit yet,” he laughs.

Attracting the public, for example, with trendy 
colours or designs, must not be the foremost 
criterion when designing a new product, but the 
product must appeal to buyers and fit the retail-
er’s selection. Anttila says that the great classics 
of design still sell, and their design and sales are 
not in conflict. 

Many of Tapio Anttila’s products have been 
awarded over the years with various design 
prizes, so we can say that this is a case of  
quality design. His works can also be found in 
design museums around the world. Tapio Ant-
tila was chosen as the Furniture Designer of the 
Year in 2012.

Brand and personality Tapio Anttila finds build-
ing and managing his own brand interesting. “It’s 
its own kind of work that designers don’t usual-
ly get to do,” he says. “Of course, I still design 
the products, but we’re also building a brand. 
We choose what we want to do.” Normally, the 
manufacturer decides what will be produced, but 
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now Anttila and his team are ultimately respon-
sible for the collection. And everything related to 
it, from marketing to fair stands. Their coopera-
tion partner is the long-time retailer Vepsäläinen, 
whose design-oriented selection is excellent for 
Tapio Anttila Collection. The network functions 
well, and the retailer also delivers feedback and 
new product ideas.

Managing the brand naturally takes time from 
designing, but Anttila thinks that it is worth it. A 
strong and distinctive brand offers a competitive 
edge in the market. Today, it is also more and 
more important that there is a designer behind a 
product, with their own name and face. Custom-
ers want backgrounds, roots and stories. And 
you must be able to stick your neck out, over and 
over again – at furniture fairs, at various events, 
in the public eye. Furniture fairs are always as 
exciting to Anttila: you stand there, the products 
are ready, and nothing more can be done. But if 
you are looking to impress, you must be there 
and be seen, also personally. 

Tapio Anttila is often asked to talk about his 
furniture collection and brand. He says that he 
tells everyone that having a good product in a 
poor brand is worse than having a poor product 
in a good brand. According to Anttila, building 
and managing a brand is not easy, however, as 
it is not exactly taught anywhere. Work has to be 
done in all areas, he says. “Of course, the prod-
uct is part of the brand and, especially in this 
case, so is the person. Everything is connected, 
all that is done.”

New challenges Tapio Anttila’s designs have 
been discovered abroad, as well: there have 
been international commissions. In China, Ant-
tila cooperates with designer Jonas Hakaniemi 
with the Anttila & Hakaniemi brand. Completely 
new things include the outdoor furniture man-
ufactured in Vietnam, launched next spring, as 
the new Tapio Anttila Outdoor Collection. The 
manufacturer asked Anttila to design a couple 
of product families – Anttila made five different 

suggestions to offer room for choice, and they 
were all accepted for manufacture. This meant 
that busy times would be ahead at the studio, as 
the designs had to be finished quickly.

Tapio Anttila sees the internationalisation 
of his profession as the only way to grow. The 
Finnish market is quickly gone through – after 
all, the customer base is very small and there 
are only a few manufacturers. For him, the 
growth has come little by little, yet down to 
earth, systematically and consistently. Exporta-
tion of his collection has started, and the first 
products manufactured with a license are en-
tering the market in China. Then there are the 
new projects, of course. All of this requires new 
kinds of skills.

Challenges are also brought by new customer 
needs and environmental factors, among oth-
er things. A designer must follow his time and 
the ways of the world: you must be able to offer 
products that the customers do not necessarily 
even know they want yet. The ecological aspect, 
in turn, comes naturally when you strive for 
timelessness in design, according to Anttila. It is 
most ecological when the product’s life cycle is 
as long as possible. And that is what he is going 
for – a certain timelessness.

Building opportunities Tapio Anttila is still 
excited about the work of a furniture designer. 
“The reason I keep on doing this is, of course, 
because I find this to be almost like playing. I’m 
constantly looking for and developing new ideas. 
And having been able to achieve so much just 
the same is probably because of having good 
cooperation partners, a good team. And then 
you just don’t stay put.”

Indeed, he has consistently looked for new 
routes without staying still. “Maybe my career 
has been slightly different. I’ve looked for different 
kinds of paths... not settling for what was offered, 
but building my own opportunities.”
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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 palkintolau-
takunta ja valinnan perusteena on muotoi-
lijan/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 merkittä-
vää 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 rewar-
ded designer brings beauty and joy to every-
day 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.

Juryn lausunto Vuoden 2018 Kaj Franck -muotoilupalkinnon saajaksi  
on valittu sisustusarkkitehti, muotoilija Tapio Anttila. 

Tapio Anttila on uransa aikana työskennellyt sekä inhouse-suunnittelijana isossa  
organisaatiossa että yrittäjänä omassa yrityksessään. Leimaa antavia piirteitä hänen 
koko uralleen ovat syvä yhteistyö tuotekehityksen kanssa, toimivat rakenteelliset ratkaisut 
ja varma, oma muotokieli. Tapio Anttilan suunnittelemissa tuotteissa on oivaltavia toi-
minnallisuuksia ja erinomainen ergonomia. Omassa yrityksessään Anttila on onnistunut 
rakentamaan kokonaisvaltaisen brändin, joka tuoteportfolioltaan ja identiteetiltään on 
raikas ja erottuva. Tapio Anttila jatkaa hienosti suomalaista muotoiluperinnettä omalla 
ammattimaisella ja luovalla tavallaan.

The statement of the prize jury Interior architect, designer Tapio Anttila  
has been chosen to receive the Kaj Franck Design Prize of 2018. 

Tapio Anttila has worked during his career both as an inhouse designer in a large  
organisation and as an entrepreneur in his own company. Characteristic features of his 
entire career are a deep cooperation with product development, functional structural solu-
tions and a confident, individual design idiom. Products designed by Tapio Anttila feature  
insightful functionalities and excellent ergonomics. With his own company, Anttila has 
been able to build a comprehensive brand, the product portfolio and identity of which  
are fresh and distinctive. Tapio Anttila wonderfully carries on the Finnish design tradition  
in his own professional and creative way.
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Design Forum Finlandin tavoitteena on 
edistää muotoilun käyttöä suomalaisissa 
yrityksissä, erityisesti johtamisen työkaluna 
ja yrityksen strategisella tasolla, ja tätä 
kautta kasvattaa yritysten kansainvälistä kil-
pailukykyä. Design Forum Finland on yleis-
hyödyllinen 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 organiza tion, and through 
its extensive network of design profes- 
sionals, it will find the best design  
partners for companies.



Kaj Franck -muotoilupalkinnon saajat
The recipients of the Kaj Franck Design Prize

2018 Tapio Anttila

2017 Anna Ruohonen

2016 Juhani Salovaara

2015 Markku Salo

2014  Harri Koskinen

2013  Björn Weckström

2012  Jasmiine Julin-Aro

2011  Simo Heikkilä

2010  Marja Suna

2009  Hannu Kähönen

2008  Eero Aarnio

2007  Kati Tuominen-Niittylä

2006  Olavi Lindén

2005  Hannele Bonsdorff

2004  Ritva-Liisa Pohjalainen

2003  Risto Väätänen

2002  Anneli Sainio

2001  Eero Miettinen

2000  Ritva Puotila

1999  Jorma Vennola

1998  Heikki Orvola

1997  Vuokko Nurmesniemi

1996  Kerttu Nurminen

1995  Yrjö Kukkapuro

1994  Fujiwo Ishimoto

1993  Pirkko Stenros

1992  Oiva Toikka


