
Discover the Nordic Way



32

Nordic Way, Pohjoismainen 
tapa ajatella. Se on annos 
järkeä ja ripaus hulluutta,  
josta syntyy toimiva jäinen 
cocktail. 

Huonekalusuunnittelija  
Tapio Anttila edustaa tätä 
ajattelua ja vieläpä sen 
erikoisinta alamuotoa, 
suomalaisuutta, jossa  
rohkeus, uuden etsiminen, 
perinteet ja vastuullisuus  
yhdistyvät vieläkin  
ainutlaatuisemmalla tavalla. 

Hyppää mukaan.

THE NORDIC WAYTHE NORDIC WAY

DAY&NIGHT vuodesohva, pöytä
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Muut näkevät jään, 
me näemme tien. 

Se mikä on meille itsestään selvää, on usein 
kummallista muille.  

Kun vesi jäätyy, pinnalle muodostuu jäätä,  
sen kaikki tietävät. Mutta meille suomalaisille 
on selvää myös, että kun jäätä muodostuu  
tarpeeksi, syntyy tie, jota pitkin voi huristella  
toiselle puolelle hoitelemaan asioita, jotka  
kesäaikaan hoidellaan veneellä. 

Siinä missä muut näkevät jään, me näemme 
tien. Kulttuurisidonnaisten asioiden pukeminen 
funktionaaliseen formuun ja esitteleminen  
muille ajatusten ja esineiden muodossa on  
melkeinpä hienointa mitä huonekalusuunnittelija 
voi tehdä.

”Olin kerran kansainvälisessä huonekalualan  
seminaarissa Italiassa, ja paikallinen kollega  
kertoi käyneensä talvisaikaan Suomessa ajamassa 
autolla järven jäälle aurattua jäätietä pitkin.  
Muut eivät olleet uskoa korviaan. Autohan painaa 
ties mitä ja eihän jää voi kestää ja niin edes päin.  

Tässä vaiheessa puutuin itse puheeseen  
ja kerroin kuinka minulla oli isäni kanssa  
tapana ajaa meren jäällä, pysähtyä sopivaan 
kohtaan, porata reikä jäähän ja alkaa kalastaa 
tuosta reiästä, siis avannosta, kuten termi  
suomeksi kuuluu. Jos ensimmäinen tarina  
herätti hämmästystä, niin voitte uskoa, että  
tämä toinen herätti sitäkin enemmän.”

LIMI tuoli

Suomessa on  
paljon erilaisia  

varoituskylttejä.

Muualle voi olla kiire,  
mutta ei talven ensimmäisille jäille.

Suomalainen maisema on valtaosan  
vuodesta oikeastaan aika karu, jopa ruma.  
Kesä on kaunis, vihreys peittää maisemaan  
kyhätyt kopit, varastot, romahtaneet mökit, 
lautakasat, hylätyt autot ja lasikuituveneet. 

Kesää seuraava rospuuttoaika ei armoa anna. 
Totuus paljastuu. Alavaa, tasaista, hiljaista ja 
harmaata. Visuaaliset ärsykkeet ovat vähissä ja 
suunnittelijan on revittävä omasta mielikuvituk-
sestaan se mitä ei näkymästä saa. 

Meillä ei ole Como-järveä kuin vähän aikaa 
vuodesta ja siksi se on rakennettava omassa 
päässä. Kun ei ole mitään, se jotain pitää  
suunnitella.
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Jalat 
maassa, 
Pohjois-
maassa.

Kaiken suunnittelun lähtökohta on maa. 
Maa antaa elämän, perinteet, ihmiset ja käyttö-
tarkoituksen ja vastuun. Ja maa antaa puun.

Maani on Suomi, mutta emme ole yksin vaan 
osa Pohjoismaita. Tässä kytken itseni isompaan 
traditioon, jota kutsun nimellä Nordic Way. 

Nordic Way on meille luontainen tapa ajatella.  
Pitää pää kylmänä silloin kun muilla keittäisi yli. 
Ajatella huomista enemmän kuin tätä päivää, 
koska huomennakin pitää elää ja välissä on  
pitkä pimeä talvi. Ja päästellä välillä höyryjä ulos 
vaikkapa kirkkaiden juomien avulla.

Pohjoismaisuus on hulluuden ja järkevyyden 
oikeansuhtainen liitto.  

Järkeä on se, että ottaa luonnosta vain sen 
minkä tarvitsee, minimoi hukan ja suunnittelee 
vain pitkäikäisiä esineitä. Sitä kutsutaan nykyään 
muodikkaasti nimellä vastuullisuus, mutta  
mielestäni se on vain  terve ja luonnonmukainen 
tapa ajatella, jota me olemme aina edustaneet. 

Hulluutta on sitten se, että uskaltaa mennä 
sinne minne ennen ei ole menty. Uskaltaa  
kokeilla ja ajatella uusiksi eikä lannistua jos  
heti ei onnistu. Mennä läpi harmaan kiven,  
vaikka sitten sisulla.

Kaiken ytimenä on funktionaalisuus, se että  
tuotteella on joku tarkoitus, tarina ja tehtävä. 
Haluan seurata ihmisten arkea ja löytää sieltä 
parannuskohteita.  Löydän tarpeita ja täytän ne 
omalla suunnitelmallani.

Näiden kahden yhdistelmästä syntyy jotain  
ainutlaatuista, jolle on kysyntää myös Pohjois-
maiden ulkopuolella. Teen huonekaluja ihmisten 
elämää varten, en itselleni.

7
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Hiljaisuus on kultaa.

DAY&NIGHT vuodesohva, pöytä
TIP valaisin
LINKKI hylly

MIXRACK pöytä

ASKI seinähylly
FRONT WOOD pöytä

LIMI tuoli
VIIVA tuoli
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DAY&NIGHT vuodesohva ja -tuoli, pöytä
MARS valaisin

Joskus aurinko ei nouse kuukausiin ja joskus se 
ei laske kuukausiin. Suunnittele siinä sitten.

ON vuodesohva
TREK valaisin

MIXRACK sohvapöytä, säilytin
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Suunnittelua vai 
mystiikkaa?

Suunnitteluprosessin mystifiointi on houkuttele-
vaa. Mennään metsään, sytytetään nuotio kahta 
puunpalaa hankaamalla, kuunnellaan kuukke-
lia ja aletaan seurustelemaan maahisten kanssa. 
Saadaan heiltä idea ja suunnitellaan menestys-
artikkeli.

Ei se niin mene. 

Minä saan ideani oikeiden ihmisten arjesta,  
en menninkäisiltä. Haluan ujuttaa jokaiseen  
esineeseen jonkin arkea ja elämää parantavan 
yksityiskohdan ja idea siihen löytyy usein ihan 
tavallisista tarinoista. 

Metsä antaa minulle useimmiten hengähdys-
tauon, happea ja rauhaa. Sekä näkemyksiä  
ideoiden toteuttamiseen.  En siis juurikaan  
usko mystiikkaan, mutta sen sijaan uskon  
hyvinkin paljon perinteeseen.  Metsä on raaka- 
aineaitta, josta lainaan sen minkä tarvitsen. 

Suunnittelijana olen ihmisten arjen parantaja 
ja toimin samojen taloudellisten lainalaisuuksien 
alla kuin muutkin. Mutta enemmän kuin muut  
pyrin ammentaman hyviä asioita perinteestä:  
mitkä asiat ennen on tehty oikein ja järkevästi? 

Huonekaluissa kaikkien elementtien on oltava 
tasapainossa, jottei kokonaisuus ole muotopuoli: 
Valmistettavuus, ergonomia ja hinta. 

Brandin on oltava kunnossa ja tarinan kohdal-
laan. On oltava oikea konteksti historiaan eli ym-
märrettävä mitä asioita pitää muuttaa ja mitä ei.

Ja on oltava nuuka luonnonvarojen suhteen. 
Tuotteet pitää tehdä kestäviksi ja pitkäikäisiksi.  
Raaka-aineita on käytettävä vain sen verran kuin 
tarvitsee. Hukka on hallittava ja on osattava 
käyttää myös ei-seksikkäät osat raaka-aineesta 
hyväksi.

Ekologisuus syntyy tuotteiden ajattomuudes-
ta ja kestävyydestä, ei siitä, että liimataan niiden 
päälle ”vastuullinen”-tarra.

Eivät meidän esi-isämme ajatelleet olevansa 
mitenkään erityisen vastuullisia saati rakastaneet 
ympäröivää luontoa. Yleensä he varmaankin viha-
sivat sitä, kokivat kilpailijakseen, kun sadon vei 
halla, karhu söi karjan ja ryskyvät kevätjäät tur-
melivat kalanpyydykset. Oli tultava toimeen sillä 
mitä oli ja mitä sai.

Vasta nyt meillä on ylellisyys ihastella luontoa 
ja kokea se itsellemme tärkeäksi. Ajat muuttuvat 
ja hyvä niin, sillä aika on tärkeä ulottuvuus 
suunnittelussa. Teen esineitä tähän aikaan, 
mutta otan oppia menneestä. Haluan elämään 
saattamieni tarinoiden kestävän pitkään.  

Taivutan siis paitsi puuta myös aikaa. 



Sitä mitä 
luonnostaan on, 
ei tarvitse 
erikseen korostaa. 

Nordic Way on vientikelpoista ajattelua,  
eikä nyt puhuta välttämättä nelikirjaimisesta 
ruotsalaisesta huonekalubrandista. 

Järjen ja sopivan hulluuden liitto saavuttaa 
maailmalla yhä enemmän kaikupohjaa, eikä  
vähiten kasvavan vastuullisuusajattelun myötä.

Fiksut kuluttajat ympäri maailman löytävät 
pohjoismaisen luonnonläheisen ajattelun  
nopeasti. Ja vähän vähemmän fiksut pian  
perässä.

Huonekalujani on viety ympäri maailmaa.  
Olen saanut useita alan merkittäviä palkintoja. 
Ne ovat osoitus ajatteluni toimivuudesta ja siitä 
ettei Nordic Way itse asiassa ole vain meidän 
omaisuuttamme. Se toimii missä tahansa. 

Alan palkinnot ovat osoitus kollegoiden  
arvostuksesta, mikä on suunnittelijalle tärkeää. 
Se osoittaa, että kuljen etujoukoissa ja teen  
globaalisti merkityksellistä ja arvokasta työtä. 

Palkintoja ei voi syödä, eikä niiden päällä voi 
istua, mutta ne kyllä lämmittävät.

Vesi on jäätävän kylmää, 
mutta se raikastaa.
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Rakastamme saunoa rauhassa. 
Kelluvassa saunassa, yksin keskellä järveä.

LIMI tuoli
FRONT METAL pöytä

TIP valaisin

ON vuodesohva
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Järkeä ja pitkää ikää.

Kun 1980-luvulla aloitin opiskeluni Taideteolli-
sessa Korkeakoulussa Helsingissä, ensimmäinen 
oppitunti pidettiin Kansallismuseoon sijoitetussa 
savupirtissä. Ihmettelin miksi. Eihän vanhalla 
pirtillä ollut mitään tekemistä huippuluokan  
designin kanssa, jota olin mielestäni tullut 
opiskelemaan. Ensimmäisen tunnin piti  
legendaarinen muotoilija Ilmari Tapiovaara ja 
vähitellen minulle, nokkavalle suunnittelijan- 
alulle, alkoi selvitä, miksi hän oli valinnut tunnin 
pitopaikaksi juuri savupirtin. 

Tapiovaara kertoi, että meidän suomalaisten 
nuorella kulttuurilla ei ole mitään hävettävää 

muiden joukossa. Ja sen sijaan, että teemme 
käännösiskelmää, meidän on käännyttävä oman 
perinteemme puoleen ja löydettävä sieltä se, joka 
kilpailee menestyksekkäästi globaalin tuotannon 
kanssa. 

Uber-hienoa designia ja funktionaalisuutta ei 
tarvitse lähteä hakemaan muualta, tietämättämme  
olemme tehneet sitä itse jo vuosisatojen ajan,  
suunnittelijan pitää vain kaivaa se esiin.  

Ratkaistavat perusongelmat ovat aina samat: 
tilaa on rajallinen määrä ja tarvitaan esineitä,  
jotka ratkaisevat tilankäytön ongelmat, ovat  
toimivia, kestäviä ja kauniita katsella.

Vanha savupirtti,  
Kansatieteen kuvakokoelma

FRENDI vuodesohva

Talonpoikaissohva 1800-luvulta
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DAY&NIGHT vuodesohva
ASKI säilytin, seinähylly

LINKKI hylly, senkki
ON vuodesohva

ASKI sohvapöytä
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tapioanttila.com

THE NORDIC WAY THE NORDIC WAY

FRONT METAL pöytä
LIMI tuoli



tapioanttila.com




