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Teksti Anne Veinola

Uuden ajan merkit
Mikään ei ole muuttuvampaa  
kuin muoti. Trendit tulevat  
ja menevät, uutta syntyy  
kaiken aikaa. Muodin idea  
vetoaa ihmisen vaihtelun haluun  
ja toiveeseen pysyä ajassa mukana.  
Mutta kun vauhti kiihtyy, onko  
mahdollista olla enää muodissa?
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Vaatesuunnittelija Anna Ruohonen pyrkii näkemään muodin rajojen ulkopuo-
lelle. Hänen tavoitteensa on rakentaa asiakkailleen tyyliä, joka on pysyvämpää 
ja kestävämpää, monessakin mielessä. Tyyli on henkilökohtainen ja muuttuu 
hitaasti; sen pohjana ovat vaatteet, joihin trendit ja sesongit tuovat vaihtelua. 
Kun vaatteet ovat korkealaatuisia, hyvin istuvia ja hyvistä materiaaleista, ne 
kestävät pitkään ja ovat myös eettinen ja ekologinen valinta.

Pariisi, melkein aluksi Anna Ruohosen ura alkoi opinnoilla Taideteollisessa 
korkeakoulussa 1980-luvun lopulla. Silloin muotialan opiskelijoita koulutettiin 
pääasiassa suunnittelijoiksi vaatetusteollisuuteen. Se tuntui Ruohosesta vähän 
vieraalta, eikä omaa tietä tahtonut löytyä. Opiskelijavaihto Hollannissa, Amster-
damissa ja Utrechtissa, avasi uuden tien. 

”Siellä lähdettiin luovaa prosessia tekemään hyvin paljon kauempaa”, 
muistelee Anna Ruohonen. ”Meidän piti luoda maailmoja ja materiaaleja, kon-
septeja.” Usein ideoiden ei ollut tarkoituskaan toimia oikeina vaatteina, niiden 
kautta vain tutkittiin asun rakennetta tai suunnitteluprosessia. Suomalaiseen 
käytännönläheiseen opiskeluun verrattuna ero oli suuri. Opetus oli myös hen-
kilökohtaisempaa ja tähtäsi oman identiteetin ja vision löytämiseen. Toisaalta 
Taideteollinen korkeakoulu työpajoineen ja laitteineen tarjosi erinomaiset mah-
dollisuudet erilaisiin teknisiin ja materiaalikokeiluihin, joten yhdessä eri tyyppi-
set koulutukset tukivat toisiaan.

Ratkaisevaksi uran kannalta tuli toinen vaihto-opiskelumahdollisuus vuon-
na 1994. European Master of Textile and Fashion Design -moduli koostui opin-
noista omassa korkeakoulussa ja valinnaisessa eurooppalaisessa korkeakou-
lussa sekä päätösjaksosta Pariisissa Institut Français de la Modessa. Pariisissa 
Ruohonen esitteli lopputyönsä, joka oli miestenvaatemallisto.

”Tein hyvin provosoivan miestenvaatemalliston. Esittelin sen Pariisissa aja-
tuksella, että tämä on vain provosointia, tämä on idea, tätä ei voi myydä”, Anna 
Ruohonen kertoo. ”Siellä kysyttiin, että miksi sitä ei voi myydä… etkö sinä halua 
myydä mallistoasi?” Suomessa oli opetettu, että kaupallisuus oli tarkkaan rajat-
tua, ostajien ja teollisuuden määrittelemää. Ranskassa poikkeava ja haastava 
mallisto nähtiin kuitenkin kaupallisena – vain kohderyhmä saattoi olla pieni. 

Suomessa valmistettu  
trikoovaatemallisto 2015 /  

Jersey collection  
made in Finland 2015 

AR21 Cozy pants,  
AR01 Top, AR17 Long jacket  

Photo: Lauri Eriksson
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Pariisi, jatkuu Anna Ruohonen jäi Pariisiin. Institut Français de la Modessa ei 
opetettu vain vaatteiden suunnittelua, siellä opetettiin muotialan yrittäjyyttä. Oli 
kaupallisia kursseja, brändin rakentamista ja opettajia muotimaailman huipul-
ta. ”Hienoa oli se, että opettajat olivat olleet aamupäivän Diorilla ja iltapäivällä 
ne tulivat kertomaan meille, mitä Diorilla oli tapahtunut”, Ruohonen muistelee. 
Oltiin aivan ajan hermolla. Sama koski harjoittelupaikkoja. ”Minä pääsin Martin 
Margielalle, belgialaiselle suunnittelijalle, joka oli erityisesti sen ajan suuri guru 
ja varmaan 2000-luvun merkittävimpiä suunnittelijoita”, Ruohonen kertoo. 

Margielan tinkimätön pitäytyminen omassa näkemyksessä teki vaikutuksen. 
”Hänen tyylinsähän on hyvin erilainen, mutta kyllä minä olen häneltä ajattelu-
mallia imenyt”, Ruohonen sanoo. ”Hänen tapansa ajatella ja kyseenalaistaa 
muodin sääntöjä on ollut merkittävä.” 

Anna Ruohonen esitteli radikaalin miestenvaatemallistonsa 1995. Kaksi 
vuotta myöhemmin hän osallistui Masters of Linen -organisaation järjestämään 
pellava-asujen suunnittelukilpailuun. Mallistoa ei ollut suunniteltu myyntiin 
vaan täysin kilpailua varten ja siihen kuuluivat myös naisten ja miesten asut 
Leningrad Cowboys -yhtyeen kahdelle jäsenelle. Ne eivät tuoneet menestystä kil-
pailussa mutta sen sijaan valtavasti huomiota. Hänelle myös tarjottiin osastoa 
miestenvaatemessuille. ”Menin messuosastolle ja sitten japanilaiset tulivat ja 
halusivat ostaa mallistoa!” Ruohonen kertoo. Suunnitelmat muuttuivat: yhtäk-
kiä oli mietittävä valmistus. Ja jakelu. Ja laskutus, ja kaikki muu. Oli perustettava 
yritys – Suomeen, se oli niin paljon helpompaa kuin Ranskaan. ”Se lähti hyvin 
varkain, minä en ollut ollenkaan ajatellut, että tämä lähtisi tällä tavalla”, muis-
telee Ruohonen. Niin syntyi Anna Ruohonen -vaatebrändi. 

Anna Ruohonen Paris Anna Ruohonen aloitti miestenvaatteilla; hän koki, ettei 
miehille tuohon aikaan ollut juuri vaihtoehtoja pukeutumiseen ja kysyntää oli. 
Jossain vaiheessa hän huomasi, että asiakkaat Japanista ostivat aina vain pie-
nempiä kokoja ja ymmärsi, että vaatteita ostivatkin naiset. Ensin syntyi miesten 
mallistosta naisille muokattu versio ja vähitellen naisten asut nousivat pää-
asiaksi. Miesten vaatteet kiinnostavat edelleen, mutta johonkin on keskityttävä. 
Oma suunta ja visio naisten pukeutumisesta ovat löytyneet.

Anna Ruohonen ei halua puhua muodista mallistonsa yhteydessä. Hän 
suuntaa vaatteensa tietynlaista tyyliä etsiville naisille. Muodot ovat arkkitehtoni-
sia ja yksinkertaisia, leikkaukset tarkkaan harkittuja, ja yksityiskohtia on vähän. 

Petite Maison de Couture,  
sisäkuva / interior
Photo: Pekka Littow

Selective collection
AR04 Nuttu blouse, Tutu skirt
Photo: Victor Matussiere

Selective collection
Best top, Wide trousers
Photo: Victor Matussiere
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Ruohosen tyylissä on sanottu skandinaavisen selkeyden ja toimivuuden yhdisty-
vän ranskalaiseen eleganssiin ja herkkyyteen. Hyvin keskeisiä ovat ajattomuus, 
laadukkaat materiaalit ja aikaa kestävät mallit. Trendi- ja mallistoajattelu eivät 
kuulu Anna Ruohosen työhön. Hän sanoo jopa olevansa Pariisissa paremmin 
suojassa trendeiltä kuin Suomessa – siellä valikoima ja vaihtelu ovat niin suuria, 
etteivät yksittäiset ilmiöt pääse näkyviin.

Anna Ruohonen Paris -brändin kokonaiskonsepti on tarkkaan mietitty ja ke-
hittynyt kahden vuosikymmenen aikana. Konseptiin kuuluu, että kokonaisia uusia 
mallistoja ei tehdä. Toki kaupallisuus edellyttää, että uutta on saatavana, mutta 
Anna Ruohosen vaatteissa se tarkoittaa usein uusia värejä, materiaaleja ja muok-
kauksia klassikkotuotteissa. Klassikoissa on aina joku pieni erikoisuus – yksityis-
kohta, leikkaus, materiaali. Konseptiin kuuluvat atelier-mallisto ja valmisvaate-
mallisto. Tilauksesta tehtävä atelier-mallisto koostuu kausittain uudistuvista osista 
ja Black Classics -kokonaisuudesta, joka on tavallaan brändin arkisto. AR by Anna 
Ruohonen on Suomessa tehtävä bambutrikoinen valmisvaatemallisto. 

Asiakas Atelier-malliston erikoisuus on, että tuotteet tehdään aina tilauksesta ja 
asiakkaan omiin mittoihin sovitettuna. Eihän kukaan ole täydellinen koko 38 tai 
40 päästä varpaisiin, selittää Anna Ruohonen. Eikä Ruohosen vaatteisiin sopiak-
seen tarvitse treenata. ”Kun naiset tulevat ovesta sisään ja kertovat vartalonsa on-
gelmakohdista tai siitä, millaisia laihdutuskuureja tai treenejä he suunnittelevat, 
niin minä sanon, että on hirveän paljon helpompaa, kun me muokkaamme vaatet-
ta. Ei niin, että ihmisen täytyy muuttua, vaan vaate mukautuu ihmisen mittoihin.” 

Tällaisessa vaatetuskonseptissa asiakas on todellinen lähtökohta työlle. Kui-
tenkaan kyse ei ole ompelimon malleista vaan suunnittelijan mallistosta ja tuot-
teista väreineen ja leikkauksineen. Asiakkaiden mahdollisuudet vaikuttaa vaat-
teen ulkonäköön ovat rajalliset: hihattomaan mekkoon ei tehdä hihoja, kankaita 
ei voida vaihtaa vapaasti ja värimaailma on Anna Ruohosen estetiikan mukai-
nen. Konsepti on taloudellinen ja ekologinenkin, kun tuotteita valmistetaan vain 
kysynnän mukaan ja riskeiltä varaston ja tuotannon suhteen vältytään. 

Uudenlainen yritysmuoto Kaikki tämä tarkoittaa, että Anna Ruohosen asuilla 
on tietty toimitusaika, vaatetta ei saa heti tangolta mukaan. Media nauroi aluksi 
ajatukselle, sanoo Ruohonen, sitä pidettiin täysin mahdottomana ja muodin 

Atelier-kokoelma kevät–kesä 2014 /  
Atelier collection spring–summer 2014 
Photo: Victor Matussiere
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ideologian vastaisena. ”On ollut kauhean hauska todeta, että se ei pidä ol-
lenkaan paikkaansa”, hän nauraa. ”Ihmiset ovat niin tottuneita nykyään, että 
kaikkea tilataan ja odotetaan, ne vain oppivat ajattelemaan aikataulullisesti 
toisella tavalla.” Tietysti kiireessä tulevia asiakkaitakin pyritään palvelemaan, 
mahdollisuuksien mukaan.

Anna Ruohonen on kehittänyt brändinsä konseptia vuosien mittaan. Aluk-
si hänkin toimi perinteisesti: suunnitteli malliston, meni messuille, myi mallit 
ja hoiti tuotannon. Mutta vähitellen prosessi alkoi mietityttää. Kilpailijoiksi tuli 
uudenlaisia myymälöitä, tuli verkkokauppa, kilpailu suurten brändien isojen 
markkinointikoneistojen kanssa kiristyi. Myös asiakkaiden toiveet muuttuivat. 
Millä pieni brändi voi kilpailla ja menestyä?

Vastaus löytyi juuri koosta. Pienuus on myös joustavuutta ja ketteryyttä. Ja 
henkilökohtaisempaa, räätälöityä palvelua, kohderyhmän tuntemusta. Asiak-
kaalle ei myydä standardivaatetta, vaan hän saa aina oikean kokoisen ja värisen 
asun. Hinta on tietysti korkeampi, mutta vaate tulisikin nähdä investointina, 
sanoo Anna Ruohonen. ”On kuitenkin tärkeää, kuinka paljon vaatetta käyte-
tään, kuinka paljon se kestää… Tietynlainen ajattomuus, sehän on investointi.” 
Ruohosen mielestä on myös nurinkurista, että ostamisesta on tullut tärkeintä. 
”Ilon pitäisi tulla hienosta tuotteesta!” 

Tietenkin tällainen tapa yrittää on haasteellista, ja yritysmuotoa kehitetään-
kin jatkuvasti. Kun myynti kohdistuu suoraan kuluttaja-asiakkaisiin, muoti-
liikkeitä puskurina ei ole. Anna Ruohonen -brändi on edelläkävijä uudenlaises-
sa muotialan yrittäjyydessä, jossa arvoina edullisen hinnan, massatuotannon 
ja nopean saatavuuden sijaan ovat kustomointi, ekologisuus ja lähituotanto, 
ilman, että kuitenkaan on kyse käsityöyrittäjyydestä tai mikroyrityksistä.

Kestävämpää suunnittelua Räätälöintiin ja tilauksiin perustuva konsepti on 
ekologisempi, kun tuotteita ei valmisteta varastoon ja varmuuden vuoksi. Ja kun 
tuotetta joutuu odottamaan, brändiin sitoutuu vahvemmin. Asiakas saa lopulta 
juuri hänelle tehdyn vaatteen, joka on laadukkaista materiaaleista, kestää käyt-
töä ja toivottavasti myös miellyttää kauemmin. 

Estetiikkaa ei missään tapauksessa pidä unohtaa. Se on ensimmäinen asia, 
mitä ostaja miettii, sanoo Ruohonen. Mutta valmistustavat ja -paikat ovat tu-
lossa yhä tärkeämmiksi. Vaatetusteollisuuden ongelmat ovat päivänpolttavia ja 
globaaleja, ja niihin on löydettävä pian ratkaisu. Suunnittelijan vastuu tavaran 

Muotinäytös / Fashion show 
Petite Maison de Couture 2014 

Miesten atelier-kokoelma /  
Atelier collection Homme 

Puzzle shirt, Velvet trousers 
Photo: Victor Matussiere

Muotinäytös / Fashion show 
Petite Maison de Couture 2014 

Naisten atelier-kokoelma /  
Atelier collection Femme 

Yves jacket, Second Skin top,  
Cigarette trousers 

Photo: Victor Matussiere

Muotinäytös / Fashion show 
Petite Maison de Couture 2014 

Miesten atelier-kokoelma / 
Atelier collection Homme 
Flat knit, Russel trousers 
Photo: Victor Matussiere
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tuottamisesta on kipeä kysymys ja mahdollisuudet valistaa ja opastaa asiakkai-
ta kestävämpään kulutukseen on hyödynnettävä. 

Anna Ruohonen on myös kiinnostunut vaatetusteknologian kehityksestä: 
kuitujen kierrätyksestä, uusista materiaaleista ja tuotanto- ja jakelutekniikan 
muutoksista. Muotibisneksen syklien ja koko prosessin pitäisi muuttua, nythän 
mallistot esitellään puoli vuotta ennen kuin ne tulevat kauppoihin ja niihin ehtii 
jo kyllästyä, ennen kuin pääsee ostoksille. Uutta halutaan loppumattomiin, vaik-
ka se, mikä on todella uutta ja mikä ennen nähtyä, on vain kuvitteellista, nauraa 
Ruohonen. Hän luottaa klassikoihinsa, niitä halutaan vuodesta toiseen ja lop-
puun käytetyn tilalle saa helposti toisen, koska tuote on edelleen mallistossa.

Muodin luomista ja ryhmätyötä Vaikka Anna Ruohonen ei pidäkään itseään 
muodinluojana, hän on ehdoton omassa näkemyksessään. Kun visio ja este-
tiikka ovat löytyneet, niitä toteutetaan johdonmukaisesti. Omaa luovaa proses-
siaan hän ei halua analysoida – siinä täytyy säilyä tietty mystiikka. Inspiraatiota 
hän saa elämästä ympärillään, varsinkin kotikaupungissaan Pariisissa. 

”Siinähän se Pariisin huikeus on, että istun katukahvilassa tai metrossa ja 
voin inspiroitua näkemästäni”, hän kuvailee. ”Koko se visuaalisuus, jatkuvasti, 
ja erilaiset ihmiset ja vaatteet… Joskus idea syntyy työmiehen housuista, joskus 
se on ihminen, joka käyttää vaatetta erilaisella tavalla, ja siitä syntyy visio. Ja 
joskus se on elokuva tai musiikki tai tunnetila…”

Sitten alkaa suunnittelu. Työ alkaa aina kankaasta – siitä, miten se laskeu-
tuu ja käyttäytyy, mitä sillä voi tehdä. Anna Ruohonen ei niinkään tee luonnok-
sia tai piirroksia, hän rypyttää kangasta sovitusnuken päälle. Oikeastaan kaikki 
uudet tuotteet syntyvät tällä lailla, muotoilemalla. Joskus Ruohonen leikkaa ja 
ompelee prototyypin itse, mutta tavallisesti yrityksen taitavat vaatturit ompele-
vat tuotteen valmiiksi. Vaattureiden kanssa hiotaan myös teknisiä ratkaisuja. 
Sovituksissa keskustellaan yhdessä vaihtoehdoista, mutta Ruohosella on aina 
viimeinen sana. Ja koska työtä on paljon, suunnittelussa on mukana assistentti, 
jonka kanssa ideoita voi kokeilla, sellainen ajatusten vaihto on hedelmällistä. 

Myös jo valmiita, myynnissä olevia tuotteita saatetaan muokata uudelleen 
– muuttaa materiaalia, yksityiskohtia. Mitä yksinkertaisempi vaate on, sitä vai-
keampaa se on ollut suunnitella, sanoo Ruohonen. Sen on oltava täydellinen 
eikä muotoa voi peitellä millään. Helppoa ei ole myöskään tietää, koska on 
lopetettava, koska käsissä on täydellinen ratkaisu.

Iconic collection
Afrodite silk dress, Liseuse scarf
Photo: Victor Matussiere

Muotinäytös / Fashion show
Galleria Forsblom  
syksy 2016 / autumn 2016
Naisten atelier-kokoelma /  
Atelier collection Femme
Simple silk shirt, Fleur silk skirt
Photo: Eeva Suutari

Naisten atelier-kokoelma  
kevät–kesä 2016 /  
Atelier collection Femme  
spring–summer 2016
Silk scarf shirt, Tabaco silk jacket,  
Wide silk trousers
Photo: Victor Matussiere
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Omien merkkiensä ohella Anna Ruohonen on suunnitellut mm. vaatemallis-
toja Nansolle, koruja ja asusteita Aarikalle ja kodintekstiilejä Finlaysonille. Ison 
yrityksen ja vaatetusteollisuuden kanssa työskentelyn hän näkee kiinnostava-
na: on uutta opittavaa, uudenlaisia mahdollisuuksia. Oman tyylin voi kuitenkin 
säilyttää, koska sitähän häneltä on toivottu. Toinen mielenkiintoinen alue ovat 
teatteri- ja tanssiesitysten puvustukset, joita hän on toteuttanut Ranskassa. 

Uuden ajan merkit Tidens tecken, Ajan merkit, on kahden ruotsalaisen muo-
din tutkijan, Tonie ja Claës Lewenhauptin teos muodin ja muotoilun yhteyksistä 
1900-luvulla. Kirjassa verrataan kunkin vuosikymmenen muotia ja esinemuo-
toilua aikakauden yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin virtauksiin. Anna Ruohosen 
työ tuo samalla tavalla etsimättä mieleen tämän hetken keskeiset teemat muo-
toilussa: asiakkaan suunnittelun lähtökohtana, toimivuuden ja käytännöllisyy-
den, ekologiset ja eettiset seikat. 

Anna Ruohonen on aina pitänyt itseään enemmän muotoilijana, tuottei-
den suunnittelijana, kuin muotisuunnittelijana. ”Siinä mielessä minä olen Kaj 
Franckin tai Wirkkalan lapsi, että minulle ovat tärkeitä mittasuhteet ja se, että 
materiaali ja muoto kohtaavat. Mittasuhteistahan estetiikka syntyy… Minulle 
onnistuminen on sitä, kun materiaali on parhaimmillaan tuotteessa. Muodon ja 
materiaalin symbioosia haen hyvin pitkään”, hän toteaa. ”Ja muoto on minulle 
tärkeämpi kuin se, onko se muotia.” 

Intohimo vaatesuunnitteluun on säilynyt, ja uusia kiinnostuksen kohteita 
löytyy jatkuvasti. Ala on haasteellinen, hän toteaa. ”Jotenkin minun mielestäni 
ei tänään enää riitä, että tekee kivoja vaatteita. Meidän suunnittelijoiden täytyy 
ajatella tätä alaa toisella tavalla. On paljon muita elementtejä, jotka ovat ratkai-
sevia… asiakas, ja konsepti, ja se, millaisia ratkaisuja tuodaan nykymaailmaan 
ja tulevaisuuteen… Tuntuu, että muotimerkki tai brändi täytyy ajatella hirveän 
paljon laajemmin kuin aikoinaan.”

Anna Ruohonen uskoo vahvasti visioonsa. ”Päivä päivältä tuntuu, että olen 
aina vain enemmän oikeassa tässä näkemyksessäni. Tämä on se tulevaisuuden 
visio, johon meidän on pakko siirtyä.”
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Black Classics -kokoelma / collection
Photo: Victor Matussiere Text Anne Veinola

Signs of the new times
Nothing is less permanent than  
fashion. Trends come and go,  
and new things are created on the fly. 
Fashion appeals to our fondness  
for change and wish to keep up  
with the times. But as the pace  
keeps getting quicker, is it even  
possible to be in fashion anymore?
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Clothing designer Anna Ruohonen wants to 
look beyond the borders of fashion. She wants 
to create a more permanent and sustainable 
style for her clients, in all senses of the words. 
Style is personal and changes slowly; it is based 
on a wardrobe that is spiced up with trends and 
seasonal variation. High-quality clothes that fit 
well and are made from premium materials are 
long-lasting, which makes them an ethical and 
sustainable choice.

Paris, almost at the beginning Anna Ruo-
honen’s career as a designer started at the 
University of Art and Design Helsinki in the late 
1980s. At that time, fashion students were 
mainly trained as industrial fashion designers. 
Ruohonen felt the industry-oriented approach 
to be slightly alienating and struggled to find 
her path. She eventually found her own way 
as an exchange student in the Netherlands, in 
 Amsterdam and Utrecht. 

“They approached the creative process from 
a much broader perspective,” Anna Ruohonen 
says. “We were asked to create worlds and ma-
terials and concepts.” New ideas were not sup-
posed to work as actual pieces of clothing, they 
were merely a method for examining the struc-
ture of a garment or the design process. The 
difference with the Finnish practical approach 
to design studies was immense. The teaching 
was also more personal, and its aim was to help 
the students find their own identity and vision. 
On the other hand, the workshops and equip-
ment of the University of Art and Design Helsinki 
offered an excellent testing ground for different 
techniques and materials, which complemented 
the training obtained abroad.

The turning point of Ruohonen’s career was 
her second international exchange period in 
1994. She completed the European Master of 
Textile and Fashion Design programme, which 
consisted of studies in the student’s home 
university, in a European institute, and a final 
course in Paris, at Institut Français de la Mode. 

Naisten atelier-kokoelma  
kevät–kesä 2017 /  

Atelier collection Femme  
spring–summer 2017

Tutu long silk dress
Photo: Niko Mitrunen

Ruohonen showcased a menswear collection as 
her diploma work in Paris.

“I created a truly provocative menswear col-
lection. I presented it in Paris thinking it was 
mere provocation, an idea that was not sellable,” 
Anna Ruohonen says. “But they asked me, ‘Why 
wouldn’t you sell it… don’t you want to?’” In 
Finland she had learned a narrow definition of 
commercial, defined by buyers and the industry. 
But in France, an exceptional and challenging 
collection fit within the definition of commercial 
– it only had a smaller target group. 

Paris, continued Anna Ruohonen stayed in 
Paris. Institut Français de la Mode did not only 
teach fashion design, it also taught the students 
how to become entrepreneurs in the fashion 
world. There were commercial courses, brand 
building and teachers who were the crème de 
la crème. “It was amazing! Our teachers would 
spend the morning at Dior and then come to tell 
us in the afternoon what was taking place there 
right now,” Ruohonen tells us. The school had 
its finger on the pulse, and the students were 
placed as interns with the best fashion houses. 
“I did my internship at Martin Margiela, a Bel-
gian designer who was a living legend at the 
time and is probably one of the most important 
designers of the 2000s,” Ruohonen says. 

Margiela’s uncompromising attitude to his 
own vision impressed Anna Ruohonen. “His 
aesthetics differs, but I learned a lot from his 
mindset,” she comments. “His way of thinking 
and questioning the rules of fashion have been 
significant.”

Anna Ruohonen presented her radical 
menswear collection in 1995. Two years later, 
she participated in a linen design contest by 
the Masters of Linen organisation. She didn’t 
design her collection for sales purposes, only 
for the contest, and it included linen outfits for 
two members of the Leningrad Cowboys band, 
one men’s and one women’s look. She didn’t 
succeed in the contest, but her outfits gained  

a lot of attention. She was also offered a stand 
at a menswear fair. “I attended the fair and sud-
denly the Japanese came and wanted to buy my 
clothes!” Ruohonen says. She needed to change 
her plans and think about the production pro-
cess. And distribution, invoicing, all of that. In 
other words, she had to establish a company. 
She founded it in Finland, because it was easier 
there than in France. “It started almost by acci-
dent. I had never imagined it would begin like 
that,” Ruohonen says. Anna Ruohonen had be-
come a fashion brand. 

Anna Ruohonen Paris Anna Ruohonen started 
as a menswear designer. She felt that men had 
few choices at the time despite the high demand. 
At some point, she noticed that her Japanese cli-
ents kept buying smaller and smaller sizes and 
realised that they were actually women. At first, 
she created a women’s version of her men’s 
collection and gradually turned her attention 
mainly to women’s clothing. She hasn’t lost her 
interest in menswear, but one needs to focus 
on something. She has found her own direction 
and vision for women’s clothing.

Anna Ruohonen wants to avoid the word ‘fash-
ion’ when describing her collection. Her clothes 
are made for women who are looking for a cer-
tain kind of style. Her silhouettes are architec-
tural and simple, cuts well thought-out and the 
number of details limited. Ruohonen’s style has 
been described as a mix of clean-lined Scandi-
navian functionalism and delicate French ele-
gance. Timelessness, high-quality materials and 
long-lived designs are the keys to her work. Anna 
Ruohonen’s work is not based on trends or sea-



22 23

sonally changing collections. She even says she 
feels safer from trends in Paris than in Finland  
– Paris has such a vivid and versatile scene that in-
dividual phenomena do not stand out so strongly.

The overall concept of Anna Ruohonen Paris 
is the result of two decades of careful consid-
eration and development. The brand never re-
leases a collection that is fully new. Of course, 
a commercial company must put new products 
out there, but for Anna Ruohonen, this usu-
ally means classics in new colours, materials, 
and editions. Her classics always come with 
a twist – an interesting detail, cut or material. 
The concept consists of an atelier collection and 
a ready-to-wear collection. The atelier collec-
tion, made to order, has seasonally changing 
products and the Black Classics section which 
is, in a way, the “archives” of the brand. AR by 
Anna Ruohonen is a ready-to-wear casual col-
lection made of bamboo jersey in Finland.

The client The specialty of the atelier collection 
is that the clothes are always made to order and 
measure. No woman is the perfect size 38 or 40 
from head to toe, Anna Ruohonen says. One does 
not need to work out in order to wear clothes by 
her. “When women come to my shop and de-
scribe the problems of their figure, or diet or train-
ing regimes they have in mind, I tell them that it 
saves us all a lot of trouble if we simply adjust 
the garment. People don’t need to change to fit 
their clothes, clothes must change to fit people.” 

This concept truly places the client in the 
centre. However, it is a designer collection with 
specific colours and cuts, not a dressmaker’s 
set of models. The client can only affect the 
look in limited ways: a sleeveless dress is not 
available with sleeves, the fabrics are not freely 
interchangeable and the colour palette follows 
the aesthetics of Anna Ruohonen. This is an 
economically and ecologically smart concept, 
because the products are manufactured based 
on demand, which minimises warehouse and 
production-related risks. 

Iconic collection
Caftan dress
Photo: Victor Matussiere

Black Classics -kokoelma / collection
Japanese coat
Photo: Victor Matussiere

New company form Anna Ruohonen’s produc-
tion philosophy means that her pieces are not 
available immediately but after a certain delivery 
time. The media laughed at the whole idea at 
first, she says, it was considered impossible and 
against the ideology of fashion. “It has been  
a pleasure to discover that they were wrong,” 
she laughs. “People have become so used to 
 ordering goods and waiting for their delivery, 
they just adjust to a different timetable.” Of 
course, the company does its best to serve cli-
ents who have a tighter schedule.

Anna Ruohonen has developed her brand 
concept over the years. She started in the tra-
ditional way: designed a collection, went to   
a fair, sold the samples and managed the produc-
tion. But gradually, she started to question the 
process. She had to compete with new kinds of 
shops, e-commerce grew stronger and the com-
petition against large brands with their efficient 
marketing departments became tighter. She also 
noticed that her customers wanted new things. 
How could a small brand remain successful?

The answer lays in size. Being small also 
means flexibility and agility. And more personal, 
customised service based on a profound under-
standing of the target group. Anna Ruohonen 
does not sell standard garments, but her clients 
always get the right size and colour. The price 
is, of course, higher, but Ruohonen would like 
people to think of clothing as an investment. 
“After all, it also matters how often you wear 
the garment, how long it lasts… When you buy 
something timeless, it is a kind of an invest-
ment.” In Ruohonen’s view, the current focus 
on shopping is absurd. “It is the great product 
that should make us happy!”

Of course, this is not the easiest path for 
an entrepreneur, and Ruohonen is developing 
her company continuously. When the com-
pany sells its products directly to consumers, 
there are no buffering effects provided by retail 
chains. Anna Ruohonen’s brand is a pioneer 
among fashion entrepreneurs. Instead of low 
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prices, mass production and quick availability, 
her company’s strengths are customisation, 
sustainability and local production. However, 
the company also differs from micro-enterprises 
and independent artisans.

Sustainable design A concept that is based 
on customisation and on-demand-only produc-
tion is more sustainable, because it means that 
products are only made when needed. And hav-
ing to wait for the product increases brand com-
mitment. After the wait, the client gets a cus-
tomised garment that is made from high-quality 
materials, can be used for a long time and, 
hopefully, also brings joy for a long time. 

According to Ruohonen, aesthetics should 
never be compromised. It is the first priority for 
the client, she says. But production methods 
and places are also becoming more and more 
important. The problems of the fashion industry 
are urgent and global and require immediate res-
olution. The designer’s responsibility for the pro-
duction chain is a sensitive issue, and designers 
should take the chance to educate and guide their 
clients towards more sustainable consumption. 

Anna Ruohonen is also interested in technical 
advances in the apparel industry: recycled fibres, 
new materials and changes in production and 
distribution technologies. The cycles and pro-
cesses of the fashion business should change: 
nowadays, new collections are presented six 
months before they hit the stores, and con-
sumers become bored with the products even 
before they are available. People’s craving for 
new things is insatiable, although our percep-
tion of what’s new and what’s familiar is only 
imaginary, Ruohonen laughs. She relies on her 
classics. People want to buy them year after 
year, and if they wear their favourite piece out, 
they can replace it with a new one, because the 
same model will still be available.

Creative processes and teamwork Although 
Anna Ruohonen does not consider herself as  

a couturier, she is uncompromising when it 
comes to her vision. When one has found her own 
vision and aesthetics, they must be followed con-
sistently. She refuses to analyse her own creative 
process and wants to preserve a certain amount 
of mystery around it. She is inspired by life around 
her, particularly in her hometown Paris. 

“That is what makes Paris so astonishing: I can 
sit at a café or on the métro and get inspired,” 
she says. “There are constant visual stimuli, dif-
ferent cultures, different outfits… My inspiration 
can come from a workman’s trousers or a per-
son who wears something in an unexpected way. 
That’s how I get the vision. Sometimes, it can be 
a film, a piece of music or an emotion…”

The next step is designing. She always starts 
with the fabric – trying how it falls, drapes and 
behaves. Anna Ruohonen doesn’t really sketch, 
she drapes fabric on the mannequin. All of her 
new products are created like this, through  
a design process. Sometimes she cuts and sews 
the prototype herself, but usually, she lets her 
skillful tailors do the work. The technical details 
are also finalised with the tailors. The whole 
team discusses the solutions together at fit-
tings, but Ruohonen always has the final word. 
And because there is so much work, Ruohonen 
has an assistant designer with whom she tosses 
around different ideas and exchanges opinions. 

At times, she might edit a finished product 
that is already available in shops – change its 
material or details. The simpler the product, the 
more intricate the design process, Ruohonen 
says. The garment and its silhouette must be 
impeccable. Another challenge is knowing when 
to stop, not to over-design the piece.

In addition to her own collections, Anna Ruo-
honen has designed, for example, clothes for 
Nanso, jewellery and accessories for Aarikka and 
home textiles for Finlayson. She finds working 
with large enterprises and the apparel industry 
interesting: there are so many things to learn, 
new possibilities. However, she can stay true 
to her own style; after all, that is what she was 

asked to do. Another area that interests her is 
making costumes for theatre and dance, which 
she has done in France. 

Signs of the new times “Tidens tecken”, Signs 
of the Times, is a book on the connections 
between fashion and design in the 20th cen-
tury, authored by two Swedish fashion experts 
Tonie and Claës Lewenhaupt. The book draws 
comparisons between fashion and industrial 
design and social and cultural phenomena in 
different decades. Similarly, Anna Ruohonen’s 
work reminds one of contemporary design 
paradigms: customer-centred design, func-
tionality and practicality, ecological and ethical 
considerations. 

Anna Ruohonen has always seen herself 
firstly as a product designer and secondly  
a fashion designer. “I consider designers like Kaj 
Franck and Wirkkala my forefathers in the sense 
that proportions and the right match between 
form and material have always been important 
to me. After all, proportions are what aesthetics 
are ultimately about… When the product en-
hances the best features of the material, I feel 
like I have done something right. The symbiosis 
of form and material is something I keep work-
ing on extensively,” she says. “And finding the 
right form is always more important to me than 
following the latest fashion.” 

She hasn’t lost her passion for fashion design 
and constantly finds new areas of interest. The 
fashion business is not without its challenges, 
she says. “Somehow, I don’t think it’s enough 
to make nice clothes anymore. We designers 
must rethink the big picture. There are so many 
other elements that are crucial: the client, the 
concept, the solutions you provide now and in 
the future… I think our old approaches to fash-
ion and brands are far too narrow.”

Anna Ruohonen has firm faith in her own 
vision. “Every day I feel more convinced with 
my choices. This is the inevitable vision for  
the future that we must follow.”
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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 palkinto-
lautakunta ja valinnan perusteena on muo-
toilijan/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 Kaj 
Franck’s (1911–1989) oeuvre: high-qual-
ity, 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 2017 Kaj Franck -muotoilupalkinnon saajaksi  
on valittu vaatesuunnittelija Anna Ruohonen. 

Anna Ruohonen on tehnyt pitkän ja menestyksellisen uran sekä Suomessa että  
Ranskassa. Hän on hieno esimerkki muotialan yrittäjästä ja suunnittelijasta, joka on  
yhdistänyt vahvan luovan otteen vaatesuunnittelun taitavaan tekniseen osaamiseen.  
Anna Ruohonen on tehnyt pitkäjänteistä ja menestyksekästä yhteistyötä useiden suoma-
laisten merkittävien muotibrändien kanssa. Hänellä on oma tunnistettava muotokielensä, 
joka on vuosien kuluessa selkeytynyt ja kypsynyt sekä saanut vivahteita hänen moni-
vuotisesta asuinympäristöstään Ranskasta. Rohkeus yrittäjänä ja menestyminen Suo-
messa ja maailmalla ovat toimineet hienona esimerkkinä nuoremmille suunnittelijoille.

The statement of the prize jury Clothing designer Anna Ruohonen  
has been chosen to receive the Kaj Franck Design Prize of 2017. 

Anna Ruohonen has made a long, successful career in both Finland and France.  
She is a fine example of a fashion designer and entrepreneur who combines a strong 
creative approach with the technical mastery of clothing design skills. Anna Ruohonen 
has experience in long-term, successful co-operation with several major Finnish fashion 
brands. She has a distinct idiom that has found its shape and maturity over time and  
been influenced by her years of living in France. A courageous entrepreneur who has suc-
ceeded both domestically and globally, she sets an excellent example for young designers.
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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 
kilpailukykyä. Olemme yleishyödyllinen 
toimija ja meillä on käytössämme laaja 
verkosto muotoilun asiantuntijoita, jotta 
yritykset löytäisivät juuri tarpeisiinsa sopi-
van 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. We are a non-profit organiza-
tion, and through our extensive network  
of design professionals, we will find  
the best design partners for companies.



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

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


