Fennia Prize

8

Fennia Prize Grand Prix

10

Fennia Prize Winner

14

Fennia Prize -kunniamaininta

22

Fennia Prize IPR Excellence

34

Kaj Franck -muotoilupalkinto

39

Vuoden nuori muotoilija

53

Design Forum Finland Awards
Design Forum Finland Awards kokoaa yhteen Design Forum Finlandin jakamat
muotoilupalkinnot: Fennia Prizen, Kaj Franck -muotoilupalkinnon, Vuoden nuori
muotoilija -palkinnon ja Estlander-mitalin.
Palkinnoilla halutaan vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja tuoda esille Suomen parasta muotoiluosaamista. Se on osaamista, joka lähtee käyttäjän tuntemuksesta
ja saa muotonsa toimivuudesta, materiaalin tuntemuksesta ja korkeasta ammattitaidosta.
Palkituiksi voivat tulla muotoilua käyttävät yritykset, kokeneet muotoilijat ja nuoret muotoilijalupaukset sekä yhteiskunnallisesti muotoilun hyväksi ansiokasta
työtä tekevät tahot.

Design Forum Finland Awards brings together Design Forum Finland’s design
prizes: Fennia Prize, Kaj Franck Design Prize, Young Designer of the Year prize
and Estlander Medal.
The awards are intended for reinforcing the competitiveness of companies and
showcasing the best Finnish design competence. This competence stems from
knowing the user, and it is built on the basis of functionality, knowledge of the
material and high-class professional competence.
The prizes can be awarded to businesses utilising design, experienced designers
and promising young designers, as well as parties doing commendable work for
design in society.
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Joakim Karske

Joakim Karske

toimitusjohtaja, Design Forum Finland

CEO, Design Forum Finland

Esipuhe
Design Forum Finlandin missio suomalaisten yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja kilpailukyvyn tukemiseksi
muotoilun avulla on yli 145 vuoden ajan
pysynyt lähes muuttumattomana.
Keinot mission toteuttamiseksi ovat
matkan varrella muuttuneet, kuten
asiaan kuuluu.
Samalla tavalla muotoilu on muuttunut: ensin se oli tuotteiden esteettisyyden tai käytettävyyden suunnittelua,
sitten yritysten ekosysteemiä ja ympäristöä laajemmin palvelevien ratkaisujen muotoilua ja nyt aineettoman arvon
tuottamista. Asiakaspolkuajattelua
hyödyntävien digitaalisten palveluiden ja
liiketoimintamallien sekä niitä tukevien
prosessien, toimintamallien ja asiakaskokemuksen suunnittelu ovat tämän päivän muotoilua parhaimmillaan.
Design Forum Finland on jakanut
muotoilupalkintoja jo useiden vuosikymmenien ajan. Palkittujen yritysten ja
muotoilijoiden kirjossa näkyy sama muotoilun laaja-alaistuminen. Muotoilu on
päivittäin läsnä eri muodoissaan yritysten eri toiminnoissa ja eri tasoilla.
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Design Forum Finland Awards koostuu
kolmesta rinnakkaisesta palkinnosta:
Kaj Franck -muotoilupalkinto jaetaan
tunnustuksena muotoilijalle, joka tuo
näkyväksi Kaj Franckin henkeä ja periaatteita korkeatasoisesta ja funktionaalisesta muotoilusta.
Vuoden nuori muotoilija -palkinto nostaa esiin ansioituneita tulevaisuuden
tekijöitä, jotka ovat jo saaneet kansainvälistä tunnustusta.
Fennia Prize palkitsee yrityksiä muotoilun laaja-alaisesta käytöstä osana
yrityksen menestystä. Yrityksen hyvin muotoiltuja tuotteita tai palveluita
ei erikseen palkita, ne syntyvät, kun
muotoiluosaamista osataan hyödyntää oikealla tavalla. Tästä Fennia Prize
-palkinnot ja kunniamaininnat ovat
osoituksena.
Design Forum Finland Awards -palkintokokonaisuus nojautuu vahvasti
missioomme. Se muuttuu jatkossakin
samalla tavalla kuin muotoilukin, joka
etsii jatkuvasti keinoja tuottaa arvoa ihmisille, organisaatiolle, yhteiskunnalle ja
ympäristölle – koko elämälle.

DFF Awards

Preface
Design Forum Finland’s mission to
support growth and competitiveness of
Finnish companies by means of design
has remained almost unchanged for
more than 145 years. The methods of
carrying out that mission have changed
along the way, as they should, of course.
Similarly, the role of design has
changed over time. First it was all about
designing the aesthetics and usability of a product, then about designing
solutions for an ecosystem. Now it's
more about producing immaterial value
through brand, customer experience
and sustainability. Today’s design work
at its best is about designing seamless
digital experiences that utilize customer journey thinking and processes that
work in the background allowing a great
customer experience to take place.
Sometimes great design is totally invisible in the background.
Design Forum Finland has been granting design awards for several decades
now. The same broadening of the concept of design can also be seen in the
variety of award-winning companies
and designers. Design in its various

forms is present every day in the different functions of businesses and at
different levels.
Design Forum Finland Awards consists of three prizes:
The Kaj Franck Award is a designer
lifetime award, given to someone whose
work continues Kaj Franck’s spirit and
principles of functional design.
The Young Designer of the Year award
highlights accomplished designers of
the future whose work is already internationally recognised.
Fennia Prize rewards companies for
holistic use of design throughout the
whole value chain. It was never meant
to be a product design award, even if
the outcome may well be a beautifully
designed product or service offering.
The Fennia Prizes and honourable mentions are a token of this.
Design Forum Finland Awards is
strongly based on our mission. It will
continue to change alongside design
itself as it constantly seeks ways to
produce value for people, organisations, society and the environment –
for life in its entirety.

DFF Awards
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Hanna Länsivuori

Hanna Länsivuori

johtaja, digitaalinen liiketoiminta ja asiakaskokemus, Fennia

Chief Digital Officer, Fennia

Muotoilu vahvistaa yritysten kilpailukykyä
Muotoilulla on tutkitusti vahva vaikutus
yrityksen menestykseen ja kilpailukykyyn.
Sen avulla voidaan parantaa yritysten liiketoiminnan, tuotteen, prosessin tai palvelun
käytettävyyttä. Erityisesti digitalisaatio korostaa entisestään asiakaskokemuksen ja
kehittämisen merkitystä, ja nostaa samalla
esiin uusia vaatimuksia ja mahdollisuuksia
muotoilun hyödyntämiselle yrityksen kilpailukyvyn vahvistamiseksi.
Jotta suomalaiset yritykset voivat menestyä kansainvälisessä kilpailussa, on
meidän kaikkien osattava muotoilla sekä
tuotteita että liiketoiminnan prosesseja. Näiden lisäksi on tärkeä muistaa, että
hyvää asiakokemusta ja innovaatioita ei
synny ilman hyvää henkilöstökokemusta.
Siksi myös henkilöstökokemusta ja kulttuuria voi ja kannattaa muotoilla.

Fennian visiona on antaa alan paras
asiakaskokemus
Muotoiluajattelun hyödyntämisellä on Fenniassa pitkät perinteet. Olemme olleet mu-

kana Fennia Prize -muotoilukilpailussa aina
kilpailun perustamisesta, vuodesta 1990
lähtien. Hyödynnämme muotoilua myös
omassa työssämme: muotoiluajattelumme
lähtökohtana meillä on sujuva, ymmärrettävä ja empaattinen asiakaskokemus.
Olemme pitkällä muutosmatkalla, jotta
voimme tulevaisuudessa antaa vakuutusalan parhaan asiakaskokemuksen.
Tavoitteenamme on olla ymmärrettävä
vakuutusyhtiö, jolla on tulevaisuudessa
ennakoivin ja huolta pitävin asiakassuhde ja -kokemus sekä loistavat digitaaliset palvelut.
Kun asiakkaan kokemusta pyritään
jatkuvasti parantamaan, on yrityksellä
kaikki mahdollisuudet menestyä. Myös
tämänkertaisen Fennia Prize -kilpailun voittajat ovat menestyneet: he ovat
tehneet ansiokasta työtä asiakkaidensa,
asukkaidensa ja opiskelijoidensa kokemuksen parantamiseksi. Se näkyy myös
heidän menestyksessään, niin Suomessa
kuin maailmallakin.
Lämpimät onnittelut voittajille!

Design boosts competitiveness
According to studies, design has an
impact on a company’s success and
competitiveness. It can be used to improve the usability of the company’s
business, product, process or service.
Digitalisation, in particular, emphasises
the significance of customer experience
and development, while highlighting
new requirements and opportunities for
utilising design to boost the company’s
competitiveness.
In order for Finnish companies to come
out on top in international competition,
we must all know how to design both
products and business processes. In
addition to this, we must also remember
that there can be no excellent customer
experience or innovation without an excellent employee experience. That is why
the employee experience and company
culture can and should be designed.

Fennia’s vision is to provide the best
customer experience in the business

in the Fennia Prize design competition
since its conception in 1990. We also utilise design in our own work: the starting
point for our design thinking is a smooth,
understandable and empathetic customer experience.
We are on a long journey towards
change so that in the future, we can
provide the best customer experience
in the insurance business. Our goal for
the future is to be an understandable
insurance company that provides the
most proactive and caring customer
relationship and experience, as well as
excellent digital services.
Companies that keep improving their
customer experience have all the prerequisites for success. The winners of
the latest Fennia Prize are also successful: they have worked commendably to
improve their customer experience for
clients, residents and students. This is
evident in their success both in Finland
and abroad.
Congratulations to the winners!

Fennia has a long history of utilising design thinking. We have been involved
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Fennia Prize 22
Fennia Prize on yksi Suomen merkittävimmistä muotoilukilpailuista. Sen
järjestävät Design Forum Finland ja
Fennia yhteistyössä Patentti- ja rekisterihallituksen ja Elon kanssa. Fennia
Prize -kilpailussa palkitaan yrityksiä ja
organisaatioita, jotka käyttävät muotoilua strategisesti liiketoiminnassaan.
Tämä voi näkyä monin eri tavoin mm.
tuotteissa, palveluissa tai liiketoimintakonsepteissa.

Fennia Prize is one of the most significant design competitions in Finland. It
is organised by Design Forum Finland
and Fennia in co-operation with the
Finnish Patent and Registration Office
and Elo. The Fennia Prize competition
awards companies and organisations
that use design strategically in their
business operations. This can become
evident in many different ways through
products, services or business concepts, for example.

Fennia Prize Grand Prix
PALKINTOJURY 2022 / PRIZE JURY 2022

Fennia Prize Winner

Joakim Karske, toimitusjohtaja / CEO, Design Forum Finland
( Juryn puheenjohtaja / Chairperson of the Jury )
Julia Lohmann, Professor of Practice in Contemporary Design, Aalto-yliopisto / Aalto University

Fennia Prize -kunniamaininta

Hanna Länsivuori, johtaja, digitaalinen liiketoiminta ja asiakaskokemus / Chief Digital Officer, Fennia
Anna Lauttamus-Kauppila, johtaja, asiakaspalvelut ja viestintä / Director of Customer Services and
Communications, Patentti- ja rekisterihallitus / Finnish Patent and Registration Office
Jamin Hu, Co-founder and Product Lead, Port 6

Fennia Prize IPR Excellence

Petteri Lillberg, vanhempi konsultti / Senior Consultant, Demos Helsinki
Jesse Maula, toimitusjohtaja / CEO, Avidly
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HELSINKI INTERNATIONAL SCHOOLS

HEI Schools
Päiväkotikonsepti
Design
Kokonaiskonsepti ja palvelumuotoilu
HEI Schools -tiimi

Suomalainen koulujärjestelmä on arvostettu ympäri maailmaa. Sen vahvuuksia ovat hyvät oppimistulokset ja lasten
kehityksen syvällinen ymmärtäminen.
HEI Schools on suomalaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuva päiväkotikonsepti: suomalainen päiväkoti on
tuotteistettu ja siitä on tehty vientituote.
HEI Schools sai alkunsa Helsingin yliopiston ja varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden yhteisestä ideasta vuonna 2015.
Konsepti kehitettiin monialaisessa työryhmässä, jossa oli paitsi pedagogeja myös
mm. arkkitehtejä, muotoilijoita ja graafisia
suunnittelijoita. Koulutuksen ja opetussisällön suunnittelu kulkivat käsi kädessä
oppimisympäristön suunnittelun kanssa.
HEI Schools -kokonaisuuteen kuuluvat
opetusohjelma materiaaleineen ja tarvikkeineen, opettajien koulutus sekä tilakonsepti. Tilat on suunniteltu sopimaan
lapsille ja tukemaan oppimista ja leikkiä.
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HEI Schoolsia varten mm. kehitettiin piktogrammit, joiden avulla voidaan viestiä
lapsille esimerkiksi päivän kulusta. Samat
kuvat toimivat kaikkialla maailmassa silloinkin, kun lukutaitoa ei vielä ole. Opettajille konsepti tarjoaa jatkuvaa koulutusta
ja tukea sekä ammattilaisyhteisön.
HEI Schools toimii lisenssoituna palveluna, jonka päiväkoteja omistavat yritykset voivat hankkia. Kokonaiskonseptin

lisäksi yritys tarjoaa erillisinä tuotteina
opetussisältöä ja opettajien koulutusta.
HEI Schools -päiväkoteja on nyt noin parikymmentä ja HEI Schools Toolkit -kouluja
kohta viisikymmentä viidellä mantereella.
Kaikkialla ne viestivät lapsen oikeudesta
sekä oppimiseen että leikkiin.
Yksi HEI Schoolsin tukijaloista on vahva
pedagoginen osaaminen. Toinen on muotoilu, jonka avulla on kehitetty niin tiloja ja väli-

www.heischools.com

neitä kuin asiakaskokemusta, olipa asiakas
opettaja, lapsi tai hänen vanhempansa. Konsepti on skaalautuva ja se on sovellettavissa
erilaisiin kulttuureihin – hyvä esimerkki sosiaalisesta muotoilusta, jonka avulla on luotu
ammattitaitoinen, vastuullinen ja yhteisöjä
tukeva toimija. Muotoilun avulla lisätään
moniarvoisuutta ja lasten elämän laatua.
HEI Schools on suomalaisen osaamisen ja
aineettoman arvon vientiä parhaimmillaan.

Fennia Prize Grand Prix
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and supplies, teacher training and a facility
concept. The facilities are designed to be
suitable for children and to support their
learning and play. The developers of the
HEI Schools concept also created tools,
such as pictograms, that can be used to
communicate matters such as the daily
flow to children. The same pictures can
be used everywhere in the world, even if
children have not yet learned to read. For
teachers, the concept provides continuous
training and support, as well as a professional community.
HEI Schools works as a licensed service
for companies owning daycare centres.
The company also provides educational
contents and teacher training as separate
products. There are currently around twenty HEI Schools daycare centres and nearly

fifty HEI Schools Toolkit schools across five
continents. Regardless of location, every
one of these schools and daycare centres
demonstrates the children’s rights to both
learning and play.
Robust pedagogical know-how and design are the cornerstones of HEI Schools.
Both have been utilised in the development of facilities, tools and the customer
experience alike, whether the customer is
a teacher, a child or a child’s parent. The
concept is scalable and adaptable to different cultures – a good example of how
social design by a responsible operator
has a great impact for supporting communities. The utilisation of design increases
diversity and improves children’s quality of
life. HEI Schools is Finnish know-how and
immaterial value export at its best.

HELSINKI INTERNATIONAL SCHOOLS

HEI Schools
Early childhood education concept
Design
Concept and service design HEI Schools team

The Finnish school system is held in high
regard around the world. Its strengths include good learning results and a profound
understanding of children's development.
HEI Schools is a daycare centre concept
based on the Finnish National Core Curriculum for Early Childhood Education and Care:
the Finnish daycare centre has been turned
into a product that can be exported.
HEI Schools was born out of a joint idea
by experts of the University of Helsinki and
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early childhood education and care operators in 2015. The concept was developed
in a multidisciplinary working group featuring not only pedagogues, but also operators such as architects, designers and
graphic designers. The design processes
for education and educational contents
went hand in hand with the learning environment design.
The HEI Schools product includes a teaching curriculum with supporting materials

www.heischools.com

Fennia Prize Grand Prix
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Myssyfarmi is a design company originating in a farm in Pöytyä, Southwest
Finland. Proud of its roots, Myssyfarmi
designs accessories and knitwear, particularly its Myssy beanies, and has them
made by local retired ladies. These Myssy
Grannies knit the products by hand from
Finnish wool that would otherwise go to
waste. The production method, based on
a cottage industry model, is flexible and
scalable. The purpose-driven company
provides employment, communality and a
sense of meaning to its knitters. The use
of Finnish wool has had a rejuvenating effect on the entire Finnish wool industry.

In just a few years, Myssyfarmi has developed into an internationally recognised
brand that attracts a wide variety of customer groups with its soft and sustainable values. The brand image is fine-tuned
down to details, packaging and sales
platforms. It is fashion that is entirely responsible with known origins. Together,
the makers, the products and locality form
an inimitable and genuine brand that has
been featured on international media and
in top-of-the-line stores. The company
has utilised design thinking to create a
functioning and unique business model.

MYSSYFARMI OY

Myssy
Konsepti / Concept

Myssyfarmi on maatilalla alkunsa saanut
muotoiluyritys Pöytyältä, Varsinais-Suomesta. Juuristaan ylpeä Myssyfarmi
suunnittelee ja valmistuttaa paikallisilla
eläkeläisillä asusteita ja neuleita, etenkin
Myssyjä. Myssymummoina tunnetut rouvat neulovat tuotteet käsin suomalaisesta
villasta, joka muuten menisi jätteeksi. Kotiteollisuuteen perustuva tuotantotapa on
joustava ja skaalautuva. Tarkoituslähtöinen
yritys sekä työllistää että luo yhteisöllisyyttä ja merkityksellisyyttä neulojilleen. Suomalaisen villan käyttö on virkistänyt koko
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suomalaista villa-alaa. Myssyfarmista on
muutamassa vuodessa kehittynyt kansainvälisestikin huomattu brändi, joka vetoaa
pehmeillä ja kestävillä arvoillaan monenlaisiin asiakasryhmiin. Brändin ilme on hiottu
yksityiskohtia, pakkauksia ja myyntialustoja myöten. Se on muotia, joka on kokonaan
vastuullista ja alkuperältään tunnettua. Tekijät, tuotteet ja paikallisuus muodostavat
yhdessä jäljittelemättömän ja aidon brändin, joka on vienyt kansainvälisiin medioihin
ja huippuliikkeisiin. Muotoiluajattelulla on
luotu toimiva ja uniikki liiketoimintamalli.

Photo: Albert Romppanen

Design
Anna Rauhansuu

www.myssy.fi

Fennia Prize Winner
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Nokian Raskaat Renkaat develops and
manufactures special tyres for trucks,
tractors and heavy industry, such as agriculture, forestry, construction and transportation. The vehicles of the company’s
customers are used to carry out a wide
variety of work on fields and asphalt alike,
and in different weather conditions. The
functionality and reliability of the tyres are
of the utmost importance.
The Ground King Intuitu tyres are smart
tyres containing sensors that observe aspects such as tyre pressure and temperature and convey this information via a
phone app. This increases the safety and
lifespan of the tyres, and their condition

can easily be checked every day if need be.
The surface profile of the tyres is designed
to work on a wide variety of surfaces and in
different driving conditions. The company
has paid special attention to responsibility
and the lifespan of the tyres. The development and testing work was carried out in
cooperation with users.
The utilisation of design is still in its infancy at Nokian Raskaat Renkaat but it has
already yielded added value and premium
quality for the company’s products. User
centricity has always been important to
the company. Ground King Intuitu tyres are
a new flagship product that also helps the
company stand out from the competition.

NOKIAN RASKAAT RENKAAT OY

Nokian Tyres Ground King
with Nokian Tyres Intuitu™
Tuoteperhe / Product family
Design Caleb Claassen, Samuli Räisänen, Tero Saari

Nokian Raskaat Renkaat valmistaa erikoisrenkaita kuorma-autoille, traktoreille ja
raskaalle teollisuudelle, mm. maatalouteen,
metsänhoitoon, rakennusalalle ja kuljetuksiin. Sen asiakkaiden ajoneuvoilla tehdään
monenlaista työtä niin pelloilla kuin asfaltillakin ja erilaisissa keliolosuhteissa. Renkaiden toimivuus ja käyttövarmuus ovat
ensiarvoisen tärkeitä.
Ground King Intuitu -renkaat ovat älyrenkaita, joiden sisällä olevat sensorit tarkkailevat mm. rengaspainetta ja lämpötilaa ja
viestivät niistä puhelinsovelluksen avulla.
Näin lisätään renkaiden turvallisuutta ja
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käyttöikää, ja niiden kunto on helposti tarkistettavissa vaikka päivittäin. Renkaiden
pintakuviointi on suunniteltu toimimaan
monenlaisilla alustoilla ja ajo-olosuhteissa.
Vastuullisuuteen ja elinkaareen on kiinnitetty erityishuomiota. Kehitystyötä ja testausta tehtiin yhdessä käyttäjien kanssa.
Muotoilun käyttö on vielä alussa Nokian Raskaissa Renkaissa, mutta sillä on
jo nyt saatu lisäarvoa ja premium-laatua
tuotteille. Käyttäjälähtöisyys on aina ollut
yrityksessä tärkeää. Ground King Intuitu -renkaat ovat uusi lippulaivatuote, jolla
myös lisätään erottuvuutta kilpailijoista.

www.nokiantyres.com/heavy

Fennia Prize Winner
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PONSSE OYJ

The New Ponsse
Scorpion's
Future Cabin
Ohjaamo
Design Ponsse ja suunnittelutoimisto / Design agency Aivan

Ponsse on yksi maailman johtavista
metsäkonevalmistajista ja erikoistunut tavaralajimenetelmän metsäkoneisiin. Tavaralajimenetelmässä rungot katkaistaan ja
lajitellaan jo metsässä eri käyttötarkoituksiin, kuten sahatukiksi tai kuitupuuksi. Menetelmä on osa vastuullista metsänhoitoa
ja edellyttää koneen kuljettajalta tarkkuutta ja monipuolista osaamista.
Ponsse kehittää ratkaisujaan jatkuvasti
asiakkailta saadun palautteen perusteella. Uuden ohjaamon suunnittelun lähtökohtana olivat metsäkoneen kuljettaja ja
hänen jaksamisensa sekä työskentelyolosuhteet, joista haluttiin mahdollisimman
hyvät ja viihtyisät. Kehitystyötä edelsivät
laajat käyttäjätutkimukset ja työpajat.
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Projektissa kehitettiin niin fyysisiä ohjaimia, näkyvyyttä, kuljettajan ajoasentoa
kuin digitaalista käyttöliittymääkin. Myös
koneiden erikoisolosuhteet, kuten jyrkät
maastot, otettiin suunnittelussa huomioon.
Ponssen ratkaisut kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Asiakasläheisyys
on yksi yhtiön arvoista ja kestävä kehitys
ohjaa kaikkea toimintaa. Ponsse tukee vastuullisen metsätalouden periaatteita, kun
yhtiö ottaa vastuun myös ympäristöstä ja
metsien hyvinvoinnista.

Ponsse is one of the world’s leading forestry machinery manufacturers, specialising in the cut-to-length method. In this
method, trees are cut and sorted in the
forest to be used for different purposes,
e.g. as saw logs or pulpwood. The method
is part of responsible forestry and requires
the forest machine operator precision and
diverse know-how.
Ponsse constantly develops its solutions based on customers' needs. The
starting point for designing the new cabin workspace were the forest machine
operators and their working conditions,
which had to be as good and comfortable
as possible. The development work was
preceded by extensive user surveys and

www.ponsse.com

workshops. The project involved developing everything from physical controllers
to visibility, the operator’s sitting position and the digital user interface. Special
conditions for the forest machine, such as
steep slopes in the terrain, were also taken into consideration.
Ponsse develops its solutions together
with its customers. Customer closeness
is one of the company’s values and sustainable development guides all actions.
Ponsse supports the principles of responsible forestry as the company takes
responsibility for the environment and the
wellbeing of forests.

Fennia Prize Winner

19

All Finns have been familiar with the services of Posti for centuries now. However,
digitalisation has completely changed the
conventional delivery of packages and letters, and the entire logistics sector is undergoing major changes. A few years ago,
Posti began the process of renewing its
services with customer centricity in mind.
Logistics processes, points of contact
and service paths were examined in great
detail and broken into parts for the development work. New services, such as a renewed mobile app for receiving deliveries
and services for online shops, were developed by utilising service design methods.

The process involved a large number of
customers and Posti employees alike.
The company also surveyed future developments in postal services.
Posti has set out to implement extensive
changes in its corporate culture, services and brand alike by means of design. In
a large company, especially one serving
the entire country, change processes are
slow and only some of the results are yet
visible. Some of the new services have already been put into practice, and positive
feedback has shown that the work has
been worth it.

POSTI GROUP OYJ

Posti becomes a modern
delivery company
Palvelu-uudistus / Service renewal
Design
Johanna Helin, Yifan Zhang, Angelos Arnis, Lisha Dai, Rosie Trudgen

Postin palvelut on jokainen suomalainen
kohdannut jo satojen vuosien ajan. Digitalisaatio on kuitenkin muuttanut perinteisen pakettien ja kirjeiden jakelun perin
pohjin ja koko logistiikka-ala on suurien
muutosten alla. Posti aloitti laajan palveluidensa uudistuksen asiakaskeskeisyys
tähtäimessään jo muutama vuosi sitten.
Logistiikkaprosesseja, kosketuspisteitä ja
palvelupolkuja tutkittiin yksityiskohtaisesti
ja ne purettiin osiinsa kehitystyötä varten. Uusia palvelumuotoja, kuten uusittu
mobiilisovellus lähetysten vastaanottoon
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ja palveluja verkkokaupoille, kehitettiin palvelumuotoilun menetelmin. Mukana oli laaja
joukko sekä asiakkaita että Postin omaa
väkeä. Myös tulevaisuuden kehityssuuntia
postipalveluissa tutkittiin.
Posti on lähtenyt toteuttamaan isoja muutoksia niin yrityskulttuurissa, palveluissa kuin
brändissäänkin muotoilun keinoin. Isossa
yrityksessä ja varsinkin, kun alueena on koko
maa, muutosprosessit ovat hitaita ja vain osa
tuloksista näkyy ulospäin. Osa uusista palveluista on jo otettu käyttöön ja hyvä palaute
on osoittanut, että työ kannattaa.

www.posti.com

Fennia Prize Winner
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GENELEC OY

Genelec 6040R
Smart Active Speaker
Kaiutin
Design Genelec Oy tuotekehitystiimi / product development team and Harri Koskinen

Genelec on maailman huippuja ammattilaisten äänentoiston alalla: sen aktiivikaiuttimet ovat olleet edelläkävijöitä jo yli 40
vuoden ajan. Genelecin suuri oivallus oli
yhdistää kaiuttimen muoto äänen tuottamiseen. Näin muotoilu ja tekninen suunnittelu toimivat yhdessä toisiaan tukien ja
lopputulos on enemmän kuin osiensa summa. Samalla on luotu laadusta tinkimätön
asiakaslupaus ja globaali brändi. Uusi kaiutin on teknisesti päivitetty versio Genelec
6040R -kaiuttimesta vuodelta 2001. Ulkoasun muotoilu on kestänyt aikaa, materiaalit on vain muutettu vastuullisemmiksi.
Muotoilu on syvällä yrityksen strategiassa
ja kaikissa toiminnoissa ja siitä on tullut yritykselle vahva brändielementti ja kilpailuetu kansainvälisesti.

FRAMERY OY

Framery One
Työtila / Workspace
Design Framery Design Team ja ULTRA Design & Strategy Ltd

Framery on äänieristettyjä puhelinkoppeja ja työtiloja valmistava yritys, josta on
reilussa kymmenessä vuodessa tullut alan
globaali markkinajohtaja. Tilojen avulla
ratkaistaan melu- ja yksityisyysongelmia
maailman johtavien yritysten toimistoissa.
Framery One on maailman ensimmäinen
älykäs äänieristetty työtila, jossa yhdistyvät uusin teknologia, erinomainen äänieristys ja kaiuton akustiikka. Digitaalinen
käyttöliittymä mahdollistaa mm. ilmanvaihdon ja valaistuksen säädön. Materiaalit
ovat myös aikaisempaa vastuullisempia.
Framery syntyi oivalluksesta toimistotyön
muuttuessa ja sitä lähdettiin johdonmukaisesti kehittämään brändiksi asiakkaiden
käyttäytymisen ja tarpeiden pohjalta.
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Genelec is the leading developer and manufacturer of active studio monitors for professional audio reproduction; its active speakers
have been pioneers for more than 40 years.
Genelec’s great insight was to intertwine the
industrial and acoustical design of the speaker.
Thus, art and technology design work together
complementing each another, and the result
is more than the sum of its parts. At the same
time, the company has established an uncompromising customer promise and a global
brand. The new speaker is a technically upgraded version of the Genelec 6040R speaker
from 2001. The visual design has stood the test
of time, and only the materials have been replaced with more responsible options. Design
is deep in the company’s strategy and all of its
functions, having become a strong brand element and international competitive advantage.

Framery manufactures soundproof phone
booths and workspaces. In slightly over
a decade, it has become the global market leader. Its products are used to solve
noise and privacy problems in the offices
of the world’s leading companies. Framery
One is the world’s first smart soundproof
workspace, combining the latest technology, excellent sound insulation and echoless
acoustics. The digital user interface facilitates functions such as ventilation and lighting adjustment. The materials are also more
responsible than before. Framery was born
out of an insight as office work was undergoing changes, and the company set out to systematically develop it into a brand based on
the behaviour and needs of customers.

www.frameryacoustics.com

www.genelec.com

Fennia Prize Honourable Mention
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ISKU-YHTYMÄ OY

MyFlow
Kalusteperhe / Furniture family
Design dSign Vertti Kivi & Co

Photo: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Muuttuva toimintaympäristö haastoi julkisten tilojen kalusteiden valmistajan Iskun
miettimään tarjoamaansa. Toimistojen on
oltava muuntuvia ja monikäyttöisiä ja vastuullisuus on noussut keskeiseksi. Yritys
tarttui haasteeseen ja kehitti tuoteperheen, joka tarjoaa kaikki toimistotiloissa
tarvittavat kalusteet, yhtenäisen malliston
ja kotimaisen tuotannon. Modulaarisuus
ja toistuvat elementit tuovat kustannustehokkuutta ja mahdollistavat suuret sarjat.
Iskussa muotoilu on aina ollut yrityksen
ydintoimintoja. Sen avulla saadaan paitsi
toimivia tuotteita myös ymmärrys asiakkaiden ja käyttäjien tarpeista ja tehokkaat tuotanto- ja kuljetusprosessit.

HOLOGIC / MOBIDIAG OY

Novodiag® System

Isku, the Finnish manufacturer of furniture
for public facilities, was challenged to rethink its offerings by its changing operating
environment. Offices need to be adaptable and multi-use, and sustainability has
become a key value. Isku responded to this
challenge by developing a product family
that provides all the furnishings needed in
office spaces, a unified collection and Finnish production. Modularity and repeating elements create cost efficiency and facilitate
large series. Design has always been one
of the company’s core functions. It is used
to not only create functioning products, but
also to achieve an understanding of customers’ and users’ needs, as well as efficient
production and transport processes.

Diagnosointilaite / Diagnostics platform

Mobidiag on suomalainen molekyylidiagnostiikkaan erikoistunut yritys, joka on
nykyään osa kansainvälistä Hologic-konsernia. Novodiag® System on laitealusta,
jolla pystytään tunnistamaan näytteestä
infektiotauteja aiheuttavia bakteereja ja/
tai viruksia. Se perustuu PCR-tekniikkaan
ja prosessi on täysin automatisoitu. Laite
on nopea, helppo sekä turvallinen käyttää,
ja tulokset ovat luotettavat. Yksi yrityksen
vahvuuksista onkin käyttäjien työn ja tarpeiden syvällinen ymmärtäminen. Mobidiag
on jo vuosien ajan kehittänyt brändiään
muotoilun avulla uskottavaksi, mikä on heijastunut myös yrityksen menestykseen.
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Mobidiag is a Finnish company specialising in molecular diagnostics and is now
part of international Hologic Inc. The Novodiag® System is a platform that is used
to detect bacteria and viruses causing infectious diseases. The system is based
on PCR technology and the process is
fully automated. The device is fast, easy
and safe to use, with reliable results.
One of the company’s strengths is its
in-depth understanding of users' work
and needs. For years, Mobidiag has been
developing its brand credibility through
design, which is also reflected in the
company’s success.

www.mobidiag.com

Photo: Jere Ollikainen

Design Design Reform: Reijo Markku, Juhana Karhu, Ari-Matti Savolainen

www.isku.com

Fennia Prize Honourable Mention
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KEMPOWER

Sähköajoneuvojen
pikalatausratkaisu

Mysoda Woody

Fast charging solution for electric vehicles

Hiilihapotuslaite / Water carbonator

MYSODA OY

Design: Jari Kettunen Ui-design: Juhana Venemies
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Mekaniikkasuunnittelu / Mechanics design: Petteri Jokinen & Ari Nurminen

Design Pentagon Design: Arni Aromaa, Veli-Pekka Niska

Kempower perustettiin 2018 tuottamaan sähköajoneuvojen latausratkaisuja.
Yrityksessä ymmärrettiin, että latauksen
helppous ja nopeus ovat kriittisiä tekijöitä,
kun sähköajoneuvojen halutaan yleistyvän. Käyttäjäkokemus oli siis latauspisteen
suunnittelun tärkein lähtökohta. Digitaalinen käyttöliittymä ohjaa autoilijaa ja sen
kautta kerätään yritykselle jatkuvasti tietoa
latauksista. Moni käytännön ongelma on
ratkaistu kekseliäästi: esimerkiksi latauskaapelit pysyvät ylhäällä palautusjousen
avulla eivätkä jää maahan. Muotoilu on ollut
mukana kaikessa suunnittelussa tuotteesta asiakaskokemukseen, kun on luotu uusi
elementti arjen ympäristöön.

Hiilihapotettu vesi on tarpeellinen elintarvike monissa maissa. Mysoda halusi
kehittää perinteisen hiilihapotuslaitteen
tilalle keittiövälineen, jonka ulkoasu on
silmää miellyttävä ja kestää aikaa. Toinen
suunnittelun lähtökohta oli vastuullisuus.
Mysoda Woodyn runko on biokomposiittia, joka valmistetaan metsäteollisuuden
muuten hukkaan menevistä sivuvirroista.
Käyttäjäystävällisyys on mukana kaikessa
helppokäyttöisyydestä hiljaiseen käyttöääneen, vesipullon pikalukitukseen ja
helposti hankittaviin hiilidioksidipulloihin.
Pieni yritys haastaa globaalin markkinajohtajan muotoilulla ja vastuullisuudella.

Fennia Prize Honourable Mention

Kempower was established in 2018 to produce charging technology for electric vehicles. The ease and speed of charging are
critical when the objective is to make electric
cars more common. Thus, the user experience was the most important starting point for
designing the charger and the software. A
digital user interface guides the driver and
constantly collects data about charging sessions. Many practical problems have been
solved innovatively: eg., instead of lying on
the ground, the charging cables are held up
by a return spring. Design has been involved
in everything, from product to the customer
experience as the company has created a new
element for the everyday environment.

www.kempower.com

www.mysoda.eu

Sparkling water is an indispensable food
item in many countries. Mysoda set out to
replace the conventional carbonator with
a kitchen appliance with an eye-catching
design that will stand the test of time. Another driving element for the design was
sustainability. The frame of the Mysoda
Woody carbonator is made of biocomposite
manufactured from byproducts and residues
of the forestry industry. User friendliness
is present in everything from ease of use to
the quietness of the carbonation, the quick
release of the water bottle and readily available carbon dioxide bottles. The small company is challenging the global market leader
with design and eco-responsibility.

Fennia Prize Honourable Mention
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PONSIA OY

TABLEBED OY

Nykytaide osana
muotoilua ja arkkitehtuuria

Tablebed – pöydästä
sängyksi 10 sekunnissa

Contemporary art as part of design and architecture

Tablebed – from table to bed in 10 seconds

Design Laura Laurén, Mari Krappala

Design Dine Renfors

Ponsian konsepti on uudenlainen: se
yhdistää nykytaidetta arkkitehtuuriin ja
muotoiluun teosmuotoilun keinoin. Lähtökohtana on taideteos, josta poimitut
fragmentit tallennetaan digitaalisesti ja
integroidaan osaksi arkkitehtuuria. Erona
tavanomaiseen teoksen liittämiseen arkkitehtuuriin on digitaalisen aineiston skaalattavuus ja se, että alkuperäinen teos jää
taiteilijalle eikä sitä toisinneta kokonaan.
Palvelu tähtää taiteen levittämiseen kohteisiin, joissa sitä yleensä ei ole käytetty. Lohkoketjumenetelmällä varmistetaan teoksen
aitous. Yritys on lanseerannut myös oman,
samaa ideaa hyödyntävän tuotemalliston.
Ponsia on kehittänyt muotoilun avulla taiteilijoille uuden ansaintamahdollisuuden.
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Ponsia has an innovative concept: it combines contemporary art with architecture and
design by means of art design. The starting
point is a work of art, fragments selected
from which are digitalized and integrated into
architecture. The difference to the conventional way of incorporating an art piece into
architecture is the scalability of the digital
materials, as well as the fact that the artist
gets to keep the original work, which is not
reproduced in its entirety. The service aims
at spreading art to where it has usually not
been used. The blockchain techonology is
used to verify the authenticity of the work.
The company has also launched its own product catalogue based on the same concept.
By utilising design, Ponsia has developed a
new earnings opportunity for artists.

www.ponsia.fi

Tablebed on pöydästä vuoteeksi nopeasti
ja helposti muuntuva monitoimihuonekalu.
Sen takana on oivallus siitä, että asunnon
eniten tilaa vievät kalusteet ovat pöytä ja
vuode, eikä niitä yleensä käytetä samaan
aikaan. Kätevä ja patentoitu mekanismi
muuttaa pöydän vuoteeksi ja takaisin 10
sekunnissa. Tablebed on tarttunut ajankohtaiseen ongelmaan: kun asunnot ovat pieniä ja neliöt kalliita, tilojen monikäyttöisyys
ja kalusteiden muunneltavuus on etu. Asiakkaina ovat etenkin hotellit, kalustettujen
asuntojen vuokraajat ja tavalliset kuluttajat,
joita Tablebed auttaa säästämään asuin- ja
toimitilakustannuksissa. Tablebed on suunniteltu aitoon tarpeeseen ja sen idea on
yksinkertainen ja nokkela.

www.tablebed.com

The Tablebed is a multi-use piece of furniture
that is easy to turn from a table into a bed.
The concept is based on the insight that of all
the furnishings of an apartment, the table and
the bed take up the most room, and they are
usually not used at the same time. The convenient and patented mechanism turns the
table into a bed and back in 10 seconds. The
Tablebed addresses a contemporary problem:
when apartments are small and their floor
area is expensive, having multiple uses for
the facilities and adaptable furniture is an advantage. The company’s primary customers
are hotels, lessors of furnished apartments
and ordinary consumers, whom the Tablebed
helps reduce housing and business premise
costs. The Tablebed was designed for a genuine need, and its idea is simple and clever.

Fennia Prize Honourable Mention
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VAISALA OYJ

Indigo
Käsimittari / Handheld instrument
Design Riku Tuusa
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Vaisala on maailman johtava mittauslaitteiden valmistaja, joka on erikoistunut sään, ympäristön ja teollisuuden
mittaustarpeisiin. Indigo-käsimittarilla
voidaan mitata prosessiolosuhteita ja kalibroida mittausinstrumenttejä useilla eri
teollisuuden aloilla. Sitä voidaan hyödyntää niin talouden, tekniikan kuin turvallisuuden kannalta kriittisten päätösten
tekemiseen, jonka vuoksi muotoiluun,
käytön tehokkuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen on kiinnitetty erityishuomiota. Teknologian ja muotoilun yhdistävä
Indigo-käsimittari on keskeinen osa yrityksen brändiä. Vaisala on hyvällä tiellä
muotoilun strategisessa ja asiakaslähtöisessä käytössä, joka kattaa niin tuotemuotoilun, brändin kuin viestinnänkin.

Vaisala is the world’s leading measurement instrument manufacturer, specialising in weather, environmental and
industrial measurement needs. The Indigo
handheld can be used to measure process conditions and calibrate measurement instruments across industries. It
can be used for making critical decisions
regarding finances, technology and safety
alike; therefore, a special attention has
been paid to its design, customer experience and usability. Combining technology
and design, the Indigo handheld is a key
part of the company’s brand. Vaisala is
well on its way in utilising design in a strategic and customer-centric manner that
covers product design, brand work and
communication.

Fennia Prize Honourable Mention

www.vaisala.com

Design Forum Finland
has been granting
design awards for
several decades now.
Broadening of the concept of design can be
seen in the variety of
award-winning companies and designers.
Design in its various
forms is present every
day in the different
functions of businesses
and at different levels.
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Jorma Hanski

Jorma Hanski

Patentit ja tavaramerkit -tulosalueen johtaja, PRH

Director, Patents and Trademarks, Finnish Patent and Registration Office

Muotoilua kannattaa suojata

Design is worth protecting

IPR mahdollistaa merkittävän
kilpailuedun
Aineettomat oikeudet (IPR, Intellectual
Property Rights) tukevat vahvasti yrityksen tai yhteisön brändityötä ja mahdollistavat merkittävän kilpailuedun. Mikäli
tuotteesta tulee menestys, suojaustoimenpiteisiin ajoissa tehdyt investoinnit
voivat käytännössä osoittautua korvaamattoman arvokkaiksi.
”Erityisesti aloittavalle toimijalle IPR
on myös oiva tapa herättää rahoittajien,
kuten pääomasijoittajien, kiinnostus. Se
tarjoaa lisäksi keinon puolustaa omia oikeuksia kilpailluilla markkinoilla”, sanoo
Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) Patentit ja tavaramerkit -tulosalueen johtaja
Jorma Hanski.

Uutta muotoilua kannattaa suojata
Menestyneet muotoilijat ja heidän tuotteensa joutuvat herkästi kopioinnin
kohteeksi. Tästäkin syystä muotoiluun
panostavien suunnittelijoiden ja yritysten kannattaa suojata tuotteensa, jotta
muotoiluun sijoitettu työpanos ja pääoma
eivät mene hukkaan.
Tuotteen ulkomuodon ensisijainen suojauskeino on mallioikeus, jolla saa yksinoikeuden mallin hyödyntämiseen. Myös
tavaramerkillä voidaan tietyin edellytyksin suojata tuotteen ulkomuotoa.
”Mallioikeuden lisäksi on tärkeää muistaa tuotteeseen liittyvien tavaramerkkien
rekisteröinti. Tavaramerkki antaa hyvän
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Muotoiluun panostavien suunnittelijoiden ja yritysten
kannattaa suojata
tuotteensa, jotta
muotoiluun sijoitettu
työpanos ja pääoma
eivät mene hukkaan.
tuen brändityölle. Tekniselle tuotteelle
soveltuvat myös patentti tai hyödyllisyysmalli. Ja heti kun suojaustyö on aloitettu,
yrityksen pitää seurata, ettei sen oikeuksia loukata, ja puuttua aktiivisesti mahdollisiin oikeudenloukkauksiin”, Jorma
Hanski neuvoo.

IPR on investointi, joka kannattaa
Pitkällä aikavälillä IPR on kannattava
investointi, joka mahdollistaa erilaisia
ansaintamalleja ja kumppanuuksia. Oikeuksilla voidaan käydä kauppaa ja niitä
voidaan lisensoida. Useat tutkimukset
osoittavat, että kokoon ja liiketoimintamalliin katsomatta aineettomiin oikeuksiin panostavat yritykset kasvattavat
toimintaansa ja henkilöstömääräänsä
muita yrityksiä nopeammin.
.

Intellectual Property Rights

A significant competitive edge
through Intellectual Property Rights
Intellectual Property Rights (IPR) are an
excellent support structure for the brand
work of a company or organization and
facilitate a significant competitive advantage. If a product becomes a success, sufficiently early investments in protection
measures can prove invaluable in practice.
“New companies, in particular, benefit
from IPR as they are an excellent way to
pique the interest of investors, such as private equity investment firms. It also offers
ways to protect your rights in a highly competitive market,” says Director of Patents
and Trademarks Jorma Hanski from the
Finnish Patent and Registration Office.

New design is worth protecting
Successful designers and their products
are often copied. This is but one of the
reasons why designers and companies
placing emphasis on design should protect their products to ensure that their
efforts and capital spent on design will
not be in vain.
Design right is the primary means of
protection for the appearance of your
product, and it will grant you exclusive
rights to utilise the design. A trademark
can also be utilised to protect the appearance of the product if certain prerequisites are met.
“In addition to design right, it is important for operators to remember to regis-

Designers and
companies placing
emphasis on design
should protect their
products to ensure
that their efforts and
capital spent on design will not be in vain.
ter trademarks related to their products.
A trademark provides good support for
brand work. If the product is technical
by nature, it can also be protected with
a patent or utility model. As soon as the
protection work is under way, the company must monitor that its rights are not infringed upon and actively intervene in any
infringement,” Jorma Hanski says.

IPR is a worthwhile investment
In the long term, IPR is a worthwhile investment facilitating various revenue creation models and partnerships. You can
also trade rights and license them. Several
studies show that, regardless of their size
and business model, companies that invest in IPR grow their operations and number of staff quicker than other companies.

Intellectual Property Rights
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Mysoda Oy
Muotoilulla on keskeinen rooli Mysodan
toiminnassa, mikä näkyy yrityksen tuotteissa. Mysoda on halunnut suunnitella
hiilihapotuslaitteen, joka on sekä ekologinen että kaunis. Yrityksen valmistama
Mysoda Woody -hiilihapotuslaite toimiikin keittiössä paitsi teknisenä laitteena
niin myös sisustuselementtinä. Mysoda
Woody -hiilihapotuslaitteen muotoilu on
suojattu mallioikeusrekisteröinnillä EU:ssa,
Isossa-Britannissa, Norjassa ja Sveitsissä.
Mysoda-tavaramerkki on rekisteröity Suomessa ja Euroopassa yritykselle tärkeimmissä tavaramerkkiluokissa.

Design plays a key role in Mysoda’s
operations, as evidenced by the company’s products. Mysoda’s objective was to
design a carbonator that is both ecological
and beautiful. Consequently, the Mysoda
Woody carbonator manufactured by the
company serves in the kitchen as both a
technical appliance and a decorative element. The design of the Mysoda Woody
carbonator is protected by registered design in the EU, the UK, Norway and Switzerland. The Mysoda trademark has been
registered in Finland and Europe in the
company’s key trademark classes.

The IPR Excellence and prize sums totalling €5,000 for the commendable use of Intellectual
Property Rights are awarded by the Finnish Patent and Registration Office.

Teollinen muotoilu on ollut tärkeää kaiutinvalmistaja Genelecille jo yli 20 vuotta.
Yritys hyödyntääkin muotoilua toiminnassaan strategisesti. Akustisessa tuotteessa muodolla on merkitystä ulkonäön
lisäksi myös kaiuttimen suorituskykyyn ja
äänenlaatuun. Kaiuttimiensa muotoilua
Genelec on suojannut aktiivisesti mallioikeuksilla. Genelecillä on myös kymmeniä
rekisteröityjä tavaramerkkejä eri puolilla
maailmaa. Lisäksi yritys on patentoinut lukuisia kaiuttimiin ja äänentoistoon liittyviä
teknisiä ratkaisuja.

Industrial design has been important to
speaker manufacturer Genelec for more
than 20 years. As such, the company utilises design strategically in its operations. In
an acoustic product, design plays an important role in not only the look of the speaker,
but its performance and sound quality as
well. Genelec has been actively protecting the design of its speakers with design
rights. Genelec also has dozens of registered trademarks across the globe. Furthermore, the company has patented numerous
technical solutions related to speakers and
sound reproduction systems.

IPR-kunniamaininnan ja yhteensä 5 000 € palkinnon IPR-oikeuksien (Intellectual Property
Rights) ansiokkaasta hyödyntämisestä jakaa Patentti- ja rekisterihallitus.
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IPR Excellence

www.genelec.com

Photo: Veikko Kähkönen

Genelec Oy

www.mysoda.eu

IPR Excellence
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Paul Taimitarha

Paul Taimitarha

Asiamies, Suomen Messusäätiö

Advocate, The Finnish Fair Foundation

Suomen Messusäätiö vaalii
Kaj Franckin perintöä

The Finnish Fair Foundation
upholds Kaj Franck’s heritage

Suomen Messusäätiö edistää suomalaista elinkeinoelämää ja tekee tunnetuksi laadukasta suomalaista osaamista
jakamalla stipendejä, apurahoja sekä
tunnustus- ja kannustuspalkintoja.
Kaj Franck -muotoilupalkinto on merkittävimpiä muotoilijoiden tavoittelemia
palkintoja. Palkinnon perusti vuonna
1992 Suomen Taideteollisuusyhdistys,
joka tunnetaan paremmin nimellä Design
Forum Finland. Messusäätiö on rahoittanut palkintoa alusta saakka.
Palkinnolla Messusäätiö kunnioittaa
Kaj Franckin merkittävää elämäntyötä
muotoilukulttuurimme pioneerina. Funktionaalisuus, kauneus ja arjen ilo – viime
kädessä parempi elämänlaatu – olivat
Kaj Franckin suunnittelun ydintä.
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Pelkistetyn muotoilun mestari oli muotokielensä ohella reippaasti aikaansa edellä
puhuessaan myös kierrätyksen puolesta.
Tunnustus jaetaan vuosittain taidekäsityön tai teollisen muotoilun alueella toimivalle muotoilijalle tai ryhmälle.
Tunnustuksen saaja on suunnitellut uutta
luovalla tavalla esteettisesti, ekologisesti
ja teknisesti korkealaatuisia tuotteita tai
teoksia. Valintaperusteena voi olla muotoilijan ura kokonaisuudessaan tai ansiokas työ taidekäsityön, taideteollisuuden,
teollisen muotoilun, käyttögrafiikan tai
sisustuksen alueilla.
Haluamme kiittää Design Forum Finlandia onnistuneista valinnoista ja erinomaisesti sujuneesta käytännön yhteistyöstä
jo kolmella vuosikymmenellä.

Heritage of Kaj Franck

The Finnish Fair Foundation promotes
Finnish business life and raises awareness of high-quality Finnish design by
awarding stipends, grants and special
merit and encouragement awards.
The Kaj Franck Design Prize is one of the
most desirable Finnish designer awards.
The award was established in 1992 by the
Finnish Society of Crafts and Design, better known as Design Forum Finland. The
Finnish Fair Foundation has funded the
award from the very beginning.
Through the award, the Finnish Fair
Foundation wishes to honour the notable
life’s work of Kaj Franck as a pioneer of
our design culture. Functionality, beauty
and everyday joy – better quality of life –
were at the heart of Kaj Franck’s design.
This master of understated design was

ahead of his time, in other ways, too, than
just in his design language: he also promoted recycling.
The award is granted annually to a
designer or group working in the craft
field or industrial design. The recipient
of the award has innovatively designed
products or works that are aesthetically,
ecologically and technically high-quality.
The grounds for granting the award may
encompass the designer’s entire career
or their great work in the fields of crafts,
industrial arts, industrial design, graphic
design or interior design.
We wish to thank Design Forum Finland for their successful selections and
the excellent and smooth practical cooperation that has now continued for
three decades.

Heritage of Kaj Franck
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Kari Virtanen
Kaj Franck -muotoilupalkinto 2022 /
Kaj Franck Design Prize 2022
Kaj Franck -muotoilupalkinto on
tunnustuspalkinto, jonka saaja tuo
näkyväksi muotoilija Kaj Franckin työn
henkeä ja periaatteita korkeatasoisesta,
demokraattisesta ja funktionaalisesta
muotoilusta.
Tällä 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.
Palkintosumman lahjoittaa Suomen
Messusäätiö.
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The Kaj Franck Design Prize is a
recognition award granted to a designer
who, through their work, demonstrates
the spirit and principles of designer Kaj
Franck about high-quality, democratic
and functional design.
This solves practical challenges and
creates new opportunities for companies using design competence. If the
winner also brings beauty and joy to
everyday life and improves the quality of
life, this will be counted as special merit.
The award sum is donated by the
Finnish Fair Foundation.
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Juryn lausunto / Statement of the prize jury

PALKINTOJURY 2022 / PRIZE JURY 2022
Annika Jyllilä-Vertigans, hallituksen jäsen / Board member, Design Forum Finland,
toimitusjohtaja / CEO, Vieser Oy (Juryn puheenjohtaja / Chairperson of the jury)
Kaarina Gould, hankejohtaja / Project Director, ADmuseo
Aleksi Kuokka, Head of Brands and Spaces, Aivan
Yrjö Sotamaa, professori / Professor
Vertti Kivi, sisustusarkkitehti / Interior architect, dSign Vertti Kivi & Co
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Puuseppä Kari Virtanen perusti jo 1967
oman puusepänverstaan Nikarin, josta kasvoi vuosien mittaan huonekaluyritys. Alusta
alkaen Virtasen ja Nikarin toiminnan painopiste on ollut perinteisen puusepäntyön ja
muotoilun yhdistämisessä. Lukuisat kotimaiset ja kansainväliset muotoilijat ovat suunnitelleet kalusteita Nikarille. Kari Virtanen on
saanutkin vuosien mittaan laajaa tunnustusta ja näkyvyyttä työlleen.
Palkintojury halusi nostaa esiin Kari Virtasen pitkäjänteisen työn ja arvot, joihin
hänen uransa on perustunut läpi vuosikymmenten. Virtanen ja Nikari ovat tuottaneet
klassista suomalaista, puusta lähtökohtansa saavaa muotoilua, joka ei pyri uuden
etsimiseen itseisarvona vaan perustuu
pysyvyyteen, silti perinnettä uudelleen tulkiten. Viime vuosina yritys on aloittanut kansainvälistymisen, rakentanut verkostoja ja
käyttänyt ulkomaisia huippumuotoilijoita rikastamaan omaa tuotantoa. Kari Virtanen on
myös tehnyt tärkeää työtä uusien muotoilijaja puuseppäsukupolvien kasvattajana.
Kari Virtanen ja Nikari ovat olleet aikaansa
edellä, mitä tulee kestävään muotoiluun ja
liiketoimintaan. Maailman muuttuessa Nikari
on kyennyt säilyttämään omintakeisuutensa
ja ydinarvonsa, ja sen esinemaailma on yhtä
ajankohtainen tänään kuin aikaisemminkin.
Kulttuurinen kestävyys on kestävän kehityksen ytimessä. Arvokasta ovat jatkuvuus ja
vastuullisen ja korkealaatuisen taidekäsityön
perinteen säilyttäminen.

Cabinetmaker Kari Virtanen founded his
own one-man workshop Nikari as early as
1967. Along the years, the company evolved
into a design furniture brand. Since the beginning, the emphasis of Virtanen and Nikari’s work has been in combining traditional
carpentry and design. Several domestic
and international designers have designed
furniture for Nikari. Kari Virtanen’s work has
received widespread recognition and exposure over the years.
The prize jury wanted to highlight Kari
Virtanen’s long-term work and values, on
which he has based his career. Virtanen and
Nikari have produced classic Finnish design
that uses wood and doesn’t aim for novelty
as an intrinsic value. Instead, it is based on
permanence while still reinterpreting tradition. Under the last decade, the company
has started operating internationally, building networks and having foreign designers
to enrich own collections. Virtanen’s work
as a mentor of new designer and cabinetmaker generations is also important.
Kari Virtanen and Nikari have been ahead
of their time in sustainable design and
business. In the ever-changing world,
Nikari has managed to maintain its originality and its core values, and its object
world is as topical today as before. Cultural
sustainability is at the core of sustainable
development. Continuity and the preservation of high-quality arts and crafts tradition
are valuable.

Kaj Franck Design Prize
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Kari Virtanen — Puun taju
Puuseppä Kari Virtanen tuntee puun.
Sen rakenteen ja luonteen, eri puulajit ja
niiden ominaisuudet, tavat, joilla puuta
kannattaa työstää. Liitokset, pintakäsittelyt, oikean vuodenajan puun kaatamiseen
ja kuivaamiseen. Ja sen, kuinka puusta
tehdään huonekaluja, tuoleja, penkkejä,
pöytiä ja kaappeja.
Oma puusepänverstas oli Kari Virtasen
haave jo lapsena. Hän meni puusepän
oppiin niin pian kuin mahdollista: opetteli
tekemään ovia ja ikkunoita, kalusteita ja rakennusosia. Ja Pohjanmaalla kun oltiin, hän
hankki myös koristeveistopuusepän taidot,
joista maakunta oli kuuluisa. Hän pääsi toteuttamaan eri kalustetyylejä ja korjaamaan
vanhoja huonekaluja. Mallipuusepän työssä
taas arkkitehtien ja muotoilijoiden piirustukset tulivat tutuiksi. Siinä oppi paljon
rakenteista ja mittasuhteista, hän sanoo.
Kari Virtanen oli 19-vuotias, kun hän sitten hankki oman verstaan vuonna 1967.
Sen entinen omistaja oli Nikkarinkoski Oy;
vuosien mittaan nimi muuntui omaksi Nikari-nimiseksi yritykseksi ja tuotemerkiksi.
Nykyään Nikari on tunnettu kalustemallistostaan, jossa suomalainen muotoilu, puun
tuntemus ja korkealaatuinen käsityötaito
kohtaavat. Kari Virtasen suunnittelemien
tuotteiden lisäksi yrityksen mallistossa
on useiden kotimaisten ja kansainvälisten
muotoilijoiden kalusteita.
Ensimmäisiä asiakkaita oli Alvar Aallon
arkkitehtitoimisto. Seinäjoelle rakennettiin
seurakuntakeskusta ja mallipuusepälle oli
töitä monen vuoden ajan. Työskentely Aallon piirustusten kanssa sai Kari Virtasen
miettimään uudella tavalla omaa työtään.
Siihen asti hän oli tehnyt paljon kertaus-
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tyylien mukaisia huonekaluja. Mutta eikö
jokaisen ajan tulisi toteuttaa nimenomaan sen ajan tyyliä ja muotoideoita?
Toinen tärkeä ajatusten herättäjä oli Kaj
Franck, joka oli kehittämässä Pohjanmaan käsiteollisuutta. Häneltä Virtanen
oppi varhaisen ekologisuuden, kestävän
muotoilun, funktionaalisuuden ja ryhmätyön merkitystä.
Ensimmäiset itse suunnitellut huonekalut syntyivät jo 60-luvun lopulla, silloin
vielä yhden miehen käsityöläisverstaassa.
Sitten tuli piensarjoja, usein yhteistyössä
arkkitehtien kanssa. Varsinainen sarjatuotanto käynnistyi 1990-luvun lopulla:
alunperin Taideteolliseen korkeakouluun
opetustarkoituksiin suunniteltu tuoli KVT1
kiinnosti Kiasman arkkitehtiä Steven
Hollia, ja tuolista tehtiin pinottava versio
museoon. Tuolia seurasi sarja muitakin
kalusteita ja ensimmäinen, Seminar-nimen saanut mallisto oli syntynyt.
Kari Virtasen suunnittelutyö ei lähde
piirustuksista. ”Puusepälle piirustus on
tavallaan turha välivaihe”, hän sanoo.
Tuotteen on oltava selvänä mielessä, ja
sitten vain ryhdytään työhön. ”Tekemisen
kautta oppii hahmottamaan tuotteen, se
on päässä valmiina. Rakenne on usein ratkaiseva, minulla on joku idea siitä ja se voi
tuoda muodon kalusteelle.” Materiaali ja
tarve ovat lähtökohtana, lopputulos syntyy niistä ja esineen funktiosta orgaanisesti ja luontevasti.
Tuotantoprosessi on keskeistä suunnittelussa: tehtaan mahdollisuudet, kustannukset. Nikari ei olisi ollut pystyssä yli puolta
vuosisataa ilman vankkaa ymmärrystä
tuotannosta ja kustannusrakenteesta.

Kaj Franck Design Prize
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Kaupallisuudesta voisi puhua pitkään,
Kari Virtanen nauraa. Nikarin myynti jakautuu usealle eri sektorille sekä
kotimaassa että ulkomailla: yksityiset
kuluttajat tavoitetaan eri jälleenmyyntiverkostojen kautta kuin projektisisustusasiakkaat. ”Syömähampaiksi” Virtanen
kutsuu tuotteita, jotka ovat malliston perustana ja jotka myyvät vuodesta toiseen,
kuten Seminar-kalusteet.
Luonnollisesti raaka-aine, puu, ja sen
mahdollisuudet on tunnettava – kaikkea ei
voi tehdä mistä tahansa puulajista. ”Materiaali ja muoto kulkevat yhdessä, niiden on
sovittava yhteen oikealla tavalla ja ratkaisun on oltava käyttökelpoinen”, Virtanen
sanoo. ”Meillä on esimerkiksi tuotteita,
joissa pitää käyttää saarnea sen joustavan
kestävyyden vuoksi. Siinä on se puusepän
ammattitaito, hyvä materiaalin tuntemus.”
Ammattitaito on ollut yksi Kari VIrtasen
menestyksen avaimista korkean laadun
lisäksi, ja sitä muotoilijat ja arkkitehdit
arvostavat. Alkuaikojen mallipuusepän
töistä lähtien Nikarissa on tehty yhteistyötä suunnittelijoiden kanssa monenlaisissa rakennus- ja sisustusprojekteissa niin
Suomessa kuin ulkomaillakin. Yksi Nikarin
vahvuuksista on myös joustavuus. Sekä
tuotanto että suunnittelu ja myynti ovat
omissa käsissä, joten tarvittaessa malliston tuotetta voidaan räätälöidä.
Kari Virtanen on arkkitehtien lisäksi
työskennellyt paljon opiskelijoiden kanssa. Mukana on ollut niin suunnittelijoita
kuin puusepäksi opiskelevia. Siinä hän voi
viedä puun työstön ja puusepän taitojen
osaamista eteenpäin, samalla tavalla, kuin

itse oppi aikanaan, kisällinä mestareilta. Itse hän on tutustunut muun muassa
japanilaiseen puunkäsittelyyn, joka on
tuonut uutta näkemystä materiaalista,
laadusta ja perinteen säilyttämisen tärkeydestä.
Puu inspiroi Kari Virtasta elävänä ja
ajan myötä muuntuvana raaka-aineena.
Pitkä kokemus, ehkä myös koristeveistotaito, ovat antaneet hänelle syvällisen
ymmärryksen puusta. On tiedettävä,
millä tavalla ja miten päin puuta voi työstää, ja eri puulajit käyttäytyvät eri tavoin.
Miten kolmiulotteinen muoto saadaan
veistämällä esiin, millaisia muotoja tai
rakenteita voidaan tehdä? Tai puun eläminen: osat kiristyvät tai löystyvät ajan
myötä, miten se otetaan huomioon? Ja
erilaiset liitokset, klassiset sormi- ja
tappiliitokset, lohenpyrstöt – ne ovat samaan aikaan huonekalun rakenneosia ja
koristeaiheita.
Vuoden 2022 keväällä tulee täyteen kuusikymmentä vuotta siitä, kun Kari Virtanen meni puusepän oppiin. Vuodet ovat
tuoneet mukanaan menestystä, palkintoja ja töitä museoiden kokoelmiin, mistä
kaikesta hän on kiitollinen: uravalinta on
ollut oikea. Nyt hänellä on aikaa kokeilla
uutta omassa kokeiluverstaassaan, sillä
intoa ja ideoita – ja isossa varastossa erilaista puutavaraa – riittää. On ajateltava,
että parhaat työt ovat vielä tekemättä,
hän hymyilee. ”Mutta perussävel, se on
ollut puuosaaminen”, hän sanoo. ”Ja se,
että käsityön merkitys ei koskaan katoa.”

Anne Veinola
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“Material and form
go hand in hand;
they need to complement each other in the
right way and create
a useful solution.
For example, for
flexible strength, we
need to use European
ash in certain products.
The core cabinetmaking skill is good
knowledge of
the material.”
46
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Kari Virtanen — Sense of wood
Cabinetmaker Kari Virtanen knows
wood. Its structure and character, the
various wood species and their features,
the best ways to work with wood. The
joints, surface treatments, the season to
fell and dry wood. He also knows how to
turn wood into furniture, chairs, benches,
tables and cabinets.
Kari Virtanen’s childhood dream was
his own woodworking shop. He started to study cabinetmaking as soon as it
was possible: learning to make doors and
windows, pieces of furniture and building
parts. And based in Ostrobothnia, he also
acquired the wood-carving skills for which
the region was known. He found opportunities to make furniture of various styles
and to repair old pieces. As a pattern maker, he also learned to read architects and
designers’ drawings. That taught him a lot
about structures and dimensions, he says.
Kari Virtanen was 19 years old when he
bought his own workshop in 1967. Its
former owner was a company called Nikkarinkoski Oy; over the years the name
developed into the company and brand
Nikari. The brand is now known for its
furniture collection that combines Finnish design with wood knowhow and high
quality craftmanship. In addition to the
products designed by Kari Virtanen, the
collection includes furniture by several
Finnish and international designers.
Alvar Aalto’s architectural office was
one of the first clients of Nikari. They
were building a parish centre in Seinäjoki,
which meant work for a pattern maker for
several years. Studying Aalto’s drawings
made Kari Virtanen see his own work from
a new perspective. By then he had built
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plenty of furniture in historicism styles.
But shouldn’t every period produce the
style and form ideas of its own? Another important influencer was Kaj Franck,
who was then developing the handicraft
industry in Ostrobothnia. From him, Virtanen learned the importance of ecology, sustainable design, functionality and
teamwork.
Kari Virtanen designed his first furniture items in the end of the 1960s. After
that came small production runs, often
in cooperation with architects. The serial
production began in the end of the 1990s.
The chair KVT1, originally designed for
teaching purposes for the University of
Arts and Design in Helsinki, was of interest to Steven Holl, the architect of the
Kiasma museum, and a stackable version
was created for the museum. The chair
was followed by other pieces of furniture,
and the first collection, called Seminar,
was born.
Kari Virtanen’s designs do not start at
drawings. “For a cabinetmaker, the drawing is kind of an unnecessary intermediate phase,” he says. The product must
exist as a clear vision in your mind, and
then you just start working on it. “You
learn to perceive the product by doing,
it already exists in your mind. Often the
decisive factor is the structure; I have
an idea of it, and that may produce the
form.” The material and the need form the
basis, and they, organically and naturally
and together with the function, produce
the resulting item.
In design work, the production process
is key: the capacity of the factory, the
costs. Nikari would not have sustained in
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business for over half a century without a solid understanding of production
and cost structure. We can talk about
commercial matters for a long while,
Kari Virtanen laughs. Nikari’s sales are
divided in several sectors both in Finland
and abroad: private consumers are found
through one resale network, professional
interior design projects through another. The “key players”, says Virtanen, are
those products that form the basis of
the collection and keep selling year after
year, such as the Seminar furniture.
Naturally, one has to know one’s raw
material – wood – and its possibilities, as
any wood species cannot be used for any
product. “Material and form go hand in
hand; they need to complement each other
in the right way and create a useful solution,” Virtanen says. “For example, for flexible strength, we need to use European ash
in certain products. The core cabinetmaking skill is good knowledge of the material.”
Professional skills have been a key factor
in Kari Virtanen’s success in addition to
high quality, and this is what designers
and architects appreciate. Since the early
pattern making assignments, Nikari has
collaborated with designers in various
construction and interior design projects
in and outside Finland. One of Nikari’s
strengths is flexibility: design, production
and sales are all managed by the company itself, so almost any item of the collection can be customized when necessary.
In addition to architects, Kari Virtanen
has often worked with students; with
both future designers and cabinetmakers. In doing that he can pass on woodworking and cabinetmaking skills to a
new generation, just like he was able to

learn from the masters in his early years.
He has studied Japanese wood working,
for example, to awoke new ideas regarding the material, product quality and the
value of maintaining traditions.
Wood inspires Kari Virtanen as a living
raw material that changes over time. Long
experience, perhaps those wood-carving
skills, too, have provided him with a deep
understanding of wood. One has to know
how to work with wood and how different wood species behave. How to carve
wood into three-dimensional forms, what
kind of forms or structures are feasible?
Or how wood behaves in different conditions: wooden parts may become tighter
or looser over time, how do you cope with
that? And what about the various joints
available: the classic finger and mortise
and tenon joints, the dovetail – they are all
parts of the product, yet decorative motifs
at the same time.
In the spring of 2022, it will be 60 years
since Kari Virtanen first started to learn
about cabinetmaking. The years have
brought him success, awards and projects
that have ended up in museum collections,
all of which he is grateful; his career proved
to be the right choice. Now he has time to
explore and invent in his own “experimentation workshop”, as he still has plenty of
ideas to share – and a lot of wood material
stored. One must trust that the best work
remains to be done, he says, smiling. “The
keynote, however, has always been wood
knowhow,” he says. “And the fact that the
craftsmanship of the woodworker will never be obsolete. It continues to pass on from
generation to generation.”

Anne Veinola

50

Kaj Franck Design Prize

Kaj Franck Design Prize

51

VÄLISIVU / VNM20
palkintokuvaus?

Juslin Maunula
– Laura Juslin ja Lilli Maunula
Vuoden nuori muotoilija 2022 /
Young Designer of the Year 2022
Vuoden nuori muotoilija on kannustuspalkinto, jonka tarkoituksena on tukea
nuoria muotoilijoita tinkimättömässä ja
omaleimaisessa työskentelyssä.
Sen vastaanottaja on osoittanut luovaa
näkemystä, osaamista, uskallusta ja
yrittäjyyttä muotoilun alalla sekä saanut
jo kansainvälistä näkyvyyttä.
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The Young Designer of the Year prize is
an encouragement award with the intention to support young designers in their
uncompromising and unique work.
The winners have demonstrated creative vision, competence, daring and entrepreneurship in the design field and have
received some international visibility.
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Juryn lausunto / Statement of the prize jury

PALKINTOJURY 2022 / PRIZE JURY 2022
Mikko-Pekka Hanski, hallituksen jäsen / Board member, Design Forum Finland
(Juryn puheenjohtaja / Chairperson of the Jury)
Annaleena Hakola, CEO, luova johtaja / CEO, Creative Director, Hakola
Sari Anttonen, sisustusarkkitehti, lehtori / Interior architect, Lecturer,

Suunnittelijakaksikko Juslin Maunula
– muotoilija, vaatesuunnittelija Laura Juslin ja arkkitehti Lilli Maunula – on valittu
Design Forum Finlandin Vuoden nuoreksi muotoilijaksi 2022. Juslin Maunula
-designstudion vuonna 2015 perustanut
kaksikko on tunnettu monialaisesta osaamisestaan, johon kuuluu niin tilasuunnittelua kuin koruja, vaatteita ja muun
muassa mattoja.
Palkintojury kiitti Juslin Maunulaa erityisesti taidosta yhdistää värit ja materiaalit kiinnostaviksi kokonaisuuksiksi.
Työskentely ei ole rajoittunut tiettyihin
mittakaavoihin tai materiaaleihin vaan on
idealähtöistä. Monipuolisen osaamisen
ja luovan ajattelun kautta ideat voidaan
toteuttaa erilaisissa olomuodoissa tilainstallaatioista vaatteisiin tai tekstiileihin.
Arkkitehtuuri ja kuvataide rikastavat ilmaisua ja ne on osattu yhdistää oivaltavasti kaupallisiinkin toimeksiantoihin.
Suunnittelu on kokonaisvaltaista, varmaa
ja selkeästi esteettistä. Juslin Maunula on jo ehtinyt antaa vahvoja näyttöjä
osaamisestaan ja toimii esikuvana aloitteleville suunnittelijoille; samalla se on
kuitenkin vahvasti suuntautunut tulevaisuuteen ja uusille alueille.

The designer duo Juslin Maunula
– fashion designer Laura Juslin and architect Lilli Maunula – have been selected as
the Young Designer of the Year 2022. Design studio Juslin Maunula was founded
in 2015 by these two, who are known for
their cross-cutting competence, including spatial planning, as well as accessories, clothes and rugs.
The prize jury commended Juslin
Maunula, in particular, for their ability
to combine colours and materials into
interesting ensembles. Their work is not
limited to certain scales or materials; instead, it is idea-driven. Through diverse
competence and creative thinking, ideas
can be realised in different forms, from
spatial installations to clothes or textiles.
Architecture and the visual arts enrich
their expression and have been connected in an insightful manner, even with
commercial assignments. Their design is
holistic, confident and clearly aesthetic.
Juslin Maunula have already given strong
demonstrations of their competence,
and they serve as role models for beginning designers; at the same time, they
are strongly focussed on the future and
new areas.

LAB-ammattikorkeakoulu / LAB University of Applied Sciences
Johanna Råman, johtaja / Director, Institut finlandais
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Juslin Maunula — Tilan tuntu
Kaksi erilaista ilmaisumuotoa: arkkitehtuuri ja vaatesuunnittelu. Kaksi erilaista
näkökulmaa: toinen pysyvä, suunniteltu kestämään aikaa; toinen nopeassa
muutoksessa. Toinen kovia materiaaleja,
toinen pehmeitä, lähellä ihmistä ja ihoa.
Toinen luo tilaa ihmiselle, toinen taas ihmisen muotoja tilaan.
Vuoden nuori muotoilija -tunnustuksen
vuonna 2022 saanut muotoilijakaksikko
Juslin Maunula yhdistää töissään arkkitehtuurin ja vaatesuunnittelun. Alussa on
idea, jota lähdetään toteuttamaan, erilaisin
keinoin ja erilaisista lähtökohdista, mutta
yhteiseen lopputulokseen, jossa tila ja vaate voivat olla saman jatkumon eri päitä.
Juslin Maunula sai alkunsa vuonna 2015.
Laura Juslin ja Lilli Maunula olivat opiskelleet vaatesuunnittelua Aalto-yliopistossa samaan aikaan jo kymmenisen vuotta
aikaisemmin, mutta kumpikin oli jatkanut
omaan suuntaansa. Laura Juslin valmistui
vaatesuunnittelijaksi; lopputyössään hän
tutki arkkitehtuurin toimintatapojen käyttöä muotisuunnittelussa. Lilli Maunula oli
haaveillut ammattia vaatesuunnittelusta,
mutta hänestä tuli arkkitehti.
Yhteinen kiinnostus kahden erilaisen
alan yhdistämiseen sai kaksikon perustamaan yhdessä suunnittelutoimiston. Molemmat halusivat toimia muotialalla mutta
löytää siihen uuden kulman: kokonaisvaltaisemman, elämyksellisemmän, jotain
enemmän kuin vain tuote. ”Halusimme
luoda saumattoman yhteyden muodin ja
arkkitehtuurin välille”, kertoo Laura Juslin.
”Sellaisen, joka näkyy ihan kaikessa, mitä
me teemme. Ei vain silloin, kun tehdään
konkreettisesti tila ja tuote, vaan että se
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on kantava ajatus kaikessa työskentelyssämme. Enemmän kokonaisvaltainen
kokemus.”
Arkkitehtuuri saattaa vaikuttaa pysyvämmältä kuin muoti, mutta sekin koetaan ohi menevässä hetkessä. Toisaalta
Juslin Maunulalle muoti on enemmän kuin
vain hetkellisiä ilmiöitä. ”Arkkitehtuurin
ajattelutapa on hyvin funktionaalinen ja
muoto lähtee aina käyttötarkoituksesta”,
pohtii Juslin. ”Muoti on paljon kevyempää
eikä tarvitse perusteluja olemassaololleen. Mutta muoti ei ole vain vaate, vaan
enemmänkin kokonaisuus kulttuuria, taiteita, historian ymmärrystä ja ajan tajua.”
”Dialogin kautta päädymme siihen, miten
teemme tuotteen”, Lilli Maunula jatkaa.
”Siinä kaksi ajattelua yhdistyvät.”
Lähestymistapa oli aikanaan poikkeava.
”Silloin, kun me perustimme yrityksemme,
mietimme, onko meidänlaiselle tekemiselle tilaa”, muistelee Juslin. ”Ehkä me olimme jopa edellä aikaamme.” Muotiala on
jo pitkään ollut murroksessa ja nyt isotkin
tekijät etsivät uusia toimintatapoja. Rajat
ovat murtumassa, huomauttaa Lilli Maunula. Muotia esitellään tilainstallaatioiden
muodossa tai mallistossa on sisustustuotteita. Sekä tila että vaate heijastavat
samaa identiteettiä.
Projektit lähtevät yhteisestä ideasta ja
konseptista, jota kehitetään yhdessä ja
vuorotellen. Laura Juslin ja Lilli Maunula
ihmettelevät hieman itsekin, miten hyvin
yhteistyö sujuu. ”Minä luotan sataprosenttisesti kaikkeen, mitä Lilli sanoo. Minusta
tuntuu, että me saamme hyödynnettyä
jokaisessa tuotteessa tai konseptissa
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meidän molempien alan osaamista täysivaltaisesti”, kertoo Laura Juslin. Työskentelyprosessi on muotoutunut vuosien
mittaan saumattomaksi, samoin maku ja
visio – eikä työssä ole koskaan tullut erimielisyyttä, molemmat nauravat.
Inspiraatiota kaksikko saa kaikkialta.
”Inspiraatio voi syntyä oikeastaan mistä
tahansa”, miettii Laura Juslin. ”Inspiraatio voi tulla taiteesta tai käynnistä rautakaupassa, josta löytyy mielenkiintoinen
materiaali. Aina ei tarvita edes mitään
visuaalista ärsykettä, idea voi syntyä ajatuksesta tai ongelmasta. Muodin puolelta
tulee halu rakentaa vahvoja konsepteja.”
Materiaali on kuitenkin usein suunnittelun lähtökohta, Lilli Maunula jatkaa.
Parhaillaan työn alla on ylijäämäkankaista
ideoituja sisustustuotteita ja kodin tekstiilejä, joissa kokeillaan modulaarisuutta.
Toinen tärkeä elementti on väri, värien välinen vuorovaikutus. ”Mitä tapahtuu, kun
asettaa värejä vierekkäin tai päällekkäin”,
kuvailee Laura Juslin. ”Yritämme etsiä illuusioita, ne kiinnostavat nyt meitä.”
Juslin Maunulan projekteissa, esimerkiksi myymälä- tai messuympäristöissä, tila
ja vaate tai muut esineet keskustelevat
keskenään. Designmuseoon he suunnittelivat näyttelyn esillepanon, jossa hyödynnettiin ylijäämäkangasta – tylliä, josta
tehtiin tilanjakajia räsymattotekniikalla.
Materiaalin ja työstötavan uudenlainen
yhdistäminen tuotti vesivärin omaisia väriliukumia ja läpikuultavia efektejä tilaan.
Epätavallinen lähestymistapa kiinnostaa myös asiakkaita. Marimekolle Juslin
Maunula on suunnitellut vaatteita, Kalevalalle korusarjan, Finartelle mattoja,

58

Young Designer of the Year

Artekille myymäläinstallaation. Tietenkin
on haastavaa löytää tasapaino taiteellisesti korkeatasoisen työskentelyn ja
kaupallisesti toimivien ideoiden kesken,
suunnittelijat sanovat. Mutta kuluttajaa
ei saa aliarvioida, huomauttaa Laura Juslin. Ei saa tehdä liian helppoa, kuluttaja
pitää haastaa. Siinä he ovat onnistuneet:
tuotteet on otettu hyvin vastaan, myös
kansainvälisesti.
Tällä hetkellä Juslin Maunulaa kiinnostaa kiertotalous. He kokevat muotoilijoina
olevansa ongelmanratkaisijoita, ja juuri
nyt sille osaamiselle on käyttöä. He haluavat löytää ylijäämämateriaalille uutta
käyttöä. ”Me ollaan taitavia”, innostuu
Juslin, ”me teemme kaunista mistä vain
materiaalista. Jos yrityksellä on ylijäämää,
meille voi soittaa. Me keksitään sille kyllä
uusi käyttötarkoitus ja luodaan siitä jotain
taianomaista ja hienoa.”
Laura Juslin tiivistää kaksikon työn osuvasti: ”Ehkä meidän toimintamallimme on
yksinkertaistettuna, että me yhdistelemme värejä ja materiaaleja teokseksi, jossa
tila ja tuote keskustelevat. Se on materiaalien, struktuurien ja värien yhdistelyä
kolmiulotteiseen, joskus myös kaksiulotteiseen muotoon. Mutta niin, että meidän
alojemme yhdistelmä näkyy siellä aina. Ja
siinä ovat ne meidän työmme tärkeimmät
elementitkin: väri ja materiaalit.”
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“Perhaps our way
of working is simply
to combine colours
and materials into
works in which the
space and the product
engage in dialogue.
It is about combining
materials,
structures and
colours into a
three-dimensional,
or sometimes twodimensional form.”
60

61

Juslin Maunula — The feeling of space
Two different forms of expression: architecture and fashion design. Two different
points of view; one aims at permanence,
to sustain the test of time, while the other
is in constant change. One involves hard
materials, the other soft textures, close to
the human skin. One creates space for human beings while the other brings human
forms into a space.
The work of design duo Juslin Maunula, the receiver of Young Designer of the
Year 2022 prize, combines architecture
and fashion design. First there is an idea
which the duo then begins to develop with
various means and from various starting
points. There always is a common goal,
though, where the space and the garment
are the opposing ends of a continuum.
Juslin Maunula was born in 2015. Ten
years earlier, Laura Juslin and Lilli Maunula studied fashion design at the same time
in Aalto University but then went separate
ways. Laura Juslin graduated to become a
fashion designer. For her thesis, she studied the use of architectural methods in
fashion design. Lilli Maunula’s dream was
to work in clothing design but she became
an architect.
A common interest to combine the fields
of architecture and fashion inspired Juslin and Maunula to found a design studio
together. They both wanted to work with
fashion, but from a new angle: a more
comprehensive, experiential one, to be
something more than just a product. “We
wanted to seamlessly connect fashion and
architecture,” Laura Juslin says. “A connection that would be visible in everything
we do. Not only when really creating a
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space with a product, but also to be the
leading idea for everything we do. More
like an overall experience.”
Architecture may seem permanent compared to fashion, but architecture, too, is
experienced in a fleeting moment. Then
again, fashion means more than passing phenomena to Juslin Maunula. “The
way of thinking within architecture is very
functional, and form always follows function,” Juslin says. “Fashion is much more
light-spirited and does not require a reason for being. However, fashion is not just
clothing but more the sum of culture, arts,
understanding of history and sensing the
era.” “We decide how to realize a product through dialogue,” Lilli Maunula says.
“In this process, our two ways of thinking
come together.”
This approach was once exceptional. “When we founded our company, we
wondered whether there was room for our
way of working,” Juslin says. “Perhaps we
even were ahead of our time.” The fashion industry has been in revolution for a
long time, and now large operators, too,
are looking for new ways of working. The
boundaries are breaking, Lilli Maunula
says. Fashion is presented in spatial installations, or fashion collections include
interior accessories. Both a space and a
garment can represent one identity.
Juslin Maunula’s projects start from a
joint idea and concept that is then developed together and by taking turns. Laura
Juslin and Lilli Maunula themselves are
even a bit surprised about their smooth
collaboration. “I trust whatever Lilli says
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one hundred per cent. I think we’re able
to use our respective skills in each of our
products and concepts,” Laura Juslin says.
Over the years, the work process has become seamless, as have their tastes and
visions – and there have never been arguments regarding work, they say, amused.
The duo can find inspiration anywhere.
“Nearly anything can be inspirational,”
Laura Juslin remarks. “Inspiration can
come from art or a visit to the hardware
store, if there is an interesting material, for
example. Visual stimulus is not always necessary; an idea can arise from a thought or
a problem. Experience in fashion provides
the will to create strong concepts.”
However, material is often the basis for
design, Lilli Maunula notes. The duo is currently working on interior design products
and textiles made of surplus fabrics, testing modularity. Another important design
element for them is colour, interaction
between colours. “What happens when
we place colours side by side or on top of
each other,” Laura Juslin explains. “We’re
looking for illusions; illusions are of interest to us right now.”
In a Juslin Maunula project, for example in
a retail store or trade fair environment, a
space engages in dialogue with a garment
or other object. For the Design Museum in
Helsinki, the duo drafted an exhibition display making use of a specific surplus fabric: tulle, of which they made partition walls
by using a rug-weaving technique. Working
the material in a new way produced watercolour-like gradients and translucent
effects for the exhibition space.
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Juslin Maunula’s unusual approach is
of great interest to clients. They have designed clothing items for Marimekko, a
jewellery collection for Kalevala, rugs for
Finarte and a store installation for Artek.
Obviously, it is a challenge to balance artistic ambition and commercial feasibility, the designers say. But one must not
underestimate the consumer, Laura Juslin
notes. Consumers shall not be provided
with easy solutions but must be challenged. In this Juslin Maunula have succeeded: their products have been received
well in Finland and internationally.
At the moment Juslin Maunula focus on
circular economy. As designers, they
identify with being problem-solvers, and
there is great demand for problem-solving
right now. They want to find new uses for
surplus materials. “We’re skilful,” says Juslin, excitedly. “We’ll turn any material into
something beautiful. If your company has
surplus materials, call us. We’ll find a new
use for it, turn it into something magical
and wonderful.”
Laura Juslin summarizes the duo incisively: “Perhaps our way of working is simply to combine colours and materials into
works in which the space and the product
engage in dialogue. It is about combining
materials, structures and colours into a
three-dimensional, or sometimes two-dimensional form. In a way that always
includes the combination of fashion and
architecture. Those are indeed the key elements of our work: colour and materials.”
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Fennia
Fennia – yrittämistä ja elämää varten.

Fennia – for business and life.

Me Fennialla tarjoamme vahinko-, henki-,
eläke- ja säästövakuuttamisen palveluita.
Olemme täydellä sydämellä mahdollistamassa sitä, että sinä voit rohkeasti kokeilla
ja yrittää. Kun sinä kehityt, me kehitymme
mukana.
Meillä on käynnissä monivuotinen Tulevaisuuden Fennia -muutosohjelma, jossa
kehitämme muun muassa digitaalisia palveluitamme ja panostamme brändiimme,
kulttuuriimme ja sitä kautta asiakaskokemukseemme. Tavoitteenamme on antaa
vakuutusalan paras asiakaskokemus.
Tuemme suomalaista muotoilua, koska
tahdomme edistää yrittäjyyttä, yritysten
kasvua ja olla mukana luomassa hyvinvoivia työyhteisöjä. Paremmin muotoillut
tuotteet ja palvelut parantavat kaikkien
suomalaisten elämänlaatua ja arkea.
Ei ole vain yhtä mahdollista tulevaisuutta.
On monta mahdollista polkua, joista jokainen meistä valitsee omansa.
Tulevaisuutesi. Fennia.

At Fennia, we provide non-life, life, pension
and savings insurance services. We throw
ourselves wholeheartedly into making sure
that you can boldly explore and venture
out into the unknown. When you develop,
we develop with you.
We are working on a multi-year transformation programme, Future Fennia. The
idea behind the programme is to develop
our digital services, for instance, and invest
in our brand, culture and, consequently, the
customer experience. Our goal is to provide the best customer experience in the
insurance sector.
We support Finnish design because we
wish to promote entrepreneurship and the
growth of companies, while also contributing to thriving work communities. Better
designed products and services improve
the quality of life and the day-to-day lives
of all Finns.
Many possible roads lead to the future.
Each of us can choose which road to take.
Your future. Fennia.
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Patentti- ja rekisterihallitus / The Finnish Patent and Registration Office
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) luo vankan perustan suomalaiselle elinkeinoelämälle rekisteröimällä yritykset ja yhteisöt
sekä tutkimalla ja suojaamalla aineettomat
oikeudet: tavaramerkit, patentit ja mallioikeudet. PRH lahjoittaa IPR Excellence
-palkinnon.
IPR (Intellectual Property Rights) mahdollistaa myös muotoilualan yrityksille
merkittävän kilpailuedun. IPR tukee yrityksen brändityötä – se on väline markkinointiin, viestintään ja ylipäätään erottumiseen
kilpailijoista. IPR tarjoaa myös yritykselle
keinon puolustaa omia oikeuksiaan. Haluamme IPR Excellence -palkinnollamme
nostaa esille yrityksiä, joiden tuotteissa
on uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotka
hyödyntävät tuotekehityksessä teollista
muotoilua ja jotka suojaavat tuotteensa
monipuolisesti hyödyntäen erityisesti mallisuojaa ja tavaramerkkejä niin Suomessa
kuin ulkomaillakin.

The Finnish Patent and Registration Office (PRH) creates a stable basis for Finnish business life by registering companies
and communities and by investigating and
protecting intellectual property rights, e.g.
trademarks, patents and design rights.
PRH donates the IPR Excellence Prize.
IPR (Intellectual Property Rights) provide (design) companies with a significant
competitive advantage. IPR support a
company’s branding – they are a marketing, communications and differentiation
tool. IPR also offer companies a means of
protecting their rights. With our IPR Excellence award, we want to highlight companies whose products contain new and
innovative solutions that utilise industrial
design in product development and that
protect their products in a versatile manner – by utilising design copyrights and
trademarks in particular – both in Finland
and abroad.

Kaj Franck -muotoilupalkinto 2022

Elo
Elo on asiakkaidensa omistama työeläkeyhtiö, joka huolehtii asiakasyritystensä
työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä
työeläketurvasta. Suomalaisista yrityksistä joka kolmas ja yrittäjistä noin 40 %
on valinnut Elon työeläkekumppanikseen.
Vastaamme noin 477 000 työntekijän ja
yrittäjän tulevista eläkkeistä, huolehdimme 240 000 eläkkeensaajasta ja noin 26
miljardin euron sijoitusomaisuudesta.

Fennia Prize 22 / IPR Excellence

Elo is a pension insurance company owned
by its customers that manages the statutory earnings-related pensions of self-employed persons and the employees of client
companies. One third of all Finnish companies and about 40 % of self-employed
people in Finland have chosen Elo to manage their pension insurance needs. We have
been entrusted with the provision of future
pensions of around 477,000 employees
and self-employed persons, the payment
of pensions for around 240,000 pensioners
and the management of EUR 26 billion in
investment assets.

In co-operation
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Suomen Messusäätiö / Finnish Fair Foundation
Kaj Franck -muotoilupalkinnon rahoittaja
on Suomen Messusäätiö. Rahoittaessaan
palkintoa Suomen Messusäätiö haluaa
kunnioittaa Kaj Franckin merkittävää elämäntyötä muotoilukulttuurimme pioneerina ja samalla antaa tunnustusta ja tukea
nykyisille suunnittelijoillemme.

The Kaj Franck Design Prize is funded by
the Finnish Fair Foundation. In funding the
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.

In co-operation
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Design Forum Finland tukee suomalaisten yritysten kasvua, kansainvälistymistä
ja kilpailukykyä muotoilun avulla. Tuomme
keinoja, näkemystä ja kontakteja muotoilun laaja-alaiseen hyödyntämiseen yrityksen kaikilla tasoilla ja eri toiminnoissa
brändistä tarjoaman ja asiakaskokemuksen muotoiluun.

Design Forum Finland's mission is to
help Finnish companies to grow and
succeed by using design as a competitive asset. We provide ways, insight
and contacts for extensive use of design from brand to product and service
offering and customer experience.

Kuvat / Photos
Fennia Prize
Palkitut yritykset ja suunnittelijat /
Awarded companies and designers
Kaj Franck -muotoilupalkinto
s. 43 Arkitecture high cabinet, oak,
Konstruktio, bench, oak,
design Kari Virtanen, photo: Nikari
s. 44 Periferia KVT3 chair, upholstery leather, oak, Frame table, oak,

Fennia Prize 22

design Kari Virtanen, photo: Nikari
s. 46 Storia stool 650, oak,
design Kari Virtanen, photo: Nikari
s. 49 Biennale stool, oak, detail,
design Kari Virtanen, photo: Nikari
s. 50 Periferia KVJ3 sauna stool, alder
black, design Kari Virtanen, photo: Nikari
Vuoden nuori muotoilija
s. 57 own collection and installation, 2017,
Juslin Maunula, photo: Lina Jelanski
s. 58 own collection, 2015,

Kaj Franck -muotoilupalkinto 2022

Juslin Maunula, photo: Ville Varumo
s. 60 Tikkurila, Color Now campaign,
Juslin Maunula
s. 63 Finarte, rug, wool, Juslin Maunula,
photo: Carl Bergman
s. 64 own collection, 2015,
Juslin Maunula, photo: Ville Varumo
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Kari Virtanen / Nikari, Juslin Maunula
Henkilökuvat / Portraits
Elina Simonen
Repro / Reproduction
Asko Rokala, BEE2 Oy
Käännökset / Translations
Grano, Virve Juhola / Cape Context
Paino / Printed by
Grano
Paperi / Paper
Scandia 2000 White 150g

© Design Forum Finland 2022
www.designforum.fi

