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Taiteilija-muotoilija Timo Sarpanevan (1926–2006) taide- ja suunnittelu-ura käsittää tuotantoa 
lukuisten eri materiaalien parissa sekä suomalaisilla ja ulkomaisilla teollisuuslaitoksilla että vapaana 
taiteilijana. Tämä historian pro gradu -tutkielma käsittelee Sarpanevan lasinsuunnittelu-uran kehitystä 
ja työskentelyprosessia Iittalan lasitehtaalla. Tutkimuksessa Sarpanevan lasinsuunnittelu-uraa 
tarkastellaan kokonaisuutena aivan sen alkuajoista eli 1950-luvulta 1990-luvulle saakka, jolloin 
Sarpaneva suunnitteli viimeiset tuotteensa Iittalalle. 

Sarpanevan uran käännekohtana pidetään vuoden 1954 Milanon triennaali -taideteollisuusnäyttelyä, 
minkä kautta hän nousi maailmanmaineeseen. Suomalaisten taideteollisuusesineiden ja niiden 
suunnitelleiden ”sankarimuotoilijoiden” osakseen saama menestys maailmalla hyödytti tiedostetusti 
käytettynä välineenä yritysten, yhdistysten ja valtion taloudellisia, kulttuurisia ja poliittisia tavoitteita. 
Tuotesuunnittelun ja -kehityksen lisäksi Sarpanevan työtehtäviin kuului myös julkisuudessa 
edustamista. Milanon ihmeeksikin kutsutun menestyksen markkinoiminen ja siitä uutisoiminen vaikutti 
1950–1960-lukujen määrittelemiseen myyttiseksi taideteollisuuden kultakaudeksi. 

Tämä tutkimus tarkastelee Timo Sarpanevan lasinsuunnittelu-uraa kahdesta näkökulmasta. 
Ensimmäisenä uran kehityskaarta käsitellään Iittalan ja suomalaisen taideteollisuushistorian 
kontekstissa. Toisena syvennytään Sarpanevan noudattamaan tuotesuunnittelu- ja kehitysprosessiin 
sekä prosessille annettuihin arvoihin ja merkityksiin 1900-luvun loppupuolella Iittalan lasitehtaan 
kontekstissa. Aihetta lähestytään muistitieto-, mediajulkaisu- ja kuva-aineiston sekä Iittalan lasitehtaan 
tuotekokouspöytäkirjakopioiden avulla aineistolähtöisesti lähiluvun keinoin. 

Tutkimus tuo esille, että Sarpanevan lasinsuunnittelu-uraan ja sen kehitykseen Iittalan lasitehtaan 
freelance-suunnittelijana vaikuttivat Sarpanevan itsensä lisäksi erityisesti Iittalan, taideteollisuusalan 
toimijoiden sekä Suomen valtion tavoitteet ja toimet. Sarpanevan lasinsuunnittelu-ura kehittyikin 
suomalaisen yhteiskunnan, kotimaisen ja kansainvälisen taideteollisuuskentän sekä Iittalan lasitehtaan 
vaikutuksen alaisena 1900-luvun lopussa. Urakehityksen ja sen historiallisen kontekstin lisäksi tutkimus 
osoittaa Sarpanevan arvostaman ja noudattaman työskentelyprosessin olleen moniammatillinen ja 
iteratiivinen tuotesuunnittelu- ja kehitysprosessi, jonka annin on koettu mahdollistaneen Sarpanevan 
suunnittelemien lasiesineiden luomisen ja uudenlaisten valmistusmenetelmien kehittelemisen. Tulokset 
laajentavat Sarpanevan urakehityksen kontekstin, tuotannon synnyn sekä työskentelyprosessin 
ymmärtämistä, mikä voi tarjota mahdollisia ideoita tulevaisuuden prosessien suunnittelulle. 
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1 Tutkimusasetelma 

Sarpaneva oli kieltämättä yksi suomalaisen lasin ”kultakauden” suurista sankareista 1950- ja 

1960-luvulla ja hän oli johtava hahmo luotaessa kansallista identiteettiä taiteen ja muotoilun 

keinoin.1 

– Professori Jack Dawson, Skandinavian muotoilun asiantuntija 

 

Tämä historian pro gradu -tutkielma on osa taiteilija-muotoilija Timo Sarpanevan (1926–2006) 

ja Iittalan lasitehtaan menneisyyden tarinaa. Tutkimus käsittelee lasitehtaan arkea taideteollisen 

tuotannon ja Sarpanevan henkilöesimerkin kautta. Tämä laajentaa ymmärrystä Sarpanevan 

lasiteollisesta urasta ja häneen yhdistetyn kultakaudeksi kutsutun ilmiön taustoista sekä 

ympäröivän kontekstin että käytännön lasituotannon valossa. 

Tässä luvussa tarkastelen tutkimuksen tausta-asetelmaa sekä tekijöitä, jotka johtivat tämän 

tutkimuksen tekemiseen. Sen jälkeen esittelen motivoivan ongelman ja tutkimuskysymykset.  

Lopuksi avaan tutkimuksen aineistoa, metodologiaa ja etiikkaa sekä aihetta sivuavaa 

aikaisempaa kirjallisuutta. 

1.1 Johdatus tutkimukseen 

Jack Dawsonin lainauksessa Timo Sarpaneva esitellään yhtenä suomalaisen lasin kultakauden 

suurista sankareista 1950–1960-luvuilla – aikakaudella, jota kutsutaan myös myyttiseksi 

taideteollisuuden kultakaudeksi tai muotoilun kulta-ajaksi. Sarpanevan sanotaankin nousseen 

maailmanmaineeseen Milanon Triennaali -taideteollisuusnäyttelyn kautta vuonna 1954. 

Milanossa hänen suunnittelemansa lasinen Orkidea-veistos (1953) voitti Grand 

Prix -palkinnon. Samana vuonna amerikkalaisen House Beautiful -lehden toimittaja Elisabeth 

Gordon nimesi tämän lasiveistoksen yhdeksi vuoden merkittävimmistä esineistä.2 Orkidea 

onkin ehkä se Sarpanevan tunnetuin taidelasiesine Festivo-kynttilänjalan (1966) ollessa 

 
1 Dawson 2015, 148. 
2 Kalha 1997, 146–148; Laurén 2011b, 213. 
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mahdollisesti hänen tunnetuin käyttölasiesineensä.3 Sarpanevaan yleisimmin yhdistetyt 

lasiesineet ovat kuitenkin vain murto-osa hänen taideteollista uraansa suomalaisella ja 

kansainvälisellä taideteollisuuden kentällä. 

Vaikka Sarpaneva tunnetaan laajalti lasitaiteestaan ja -suunnittelustaan, hänen tuotantonsa 

kokonaisvaltainen tarkastelu paljastaa sen sisältävän myös esimerkiksi keramiikkaa, tekstiiliä 

ja grafiikkaa. Lisäksi hän on toiminut näyteikkuna- ja näyttelysuunnittelijana, mistä hänen 

uransa saikin alkunsa 1940-luvun lopussa A. Ahlströmin osakeyhtiöllä, joka omisti Iittalan 

lasitehtaan.4 Sarpanevan käyttämän materiaalikirjon vuoksi ei olekaan ihme, että hän 

työskenteli elämänsä aikana useissa niin kotimaisissa kuin ulkomaisissakin teollisuuslaitoksissa 

sekä käyttö- ja taide-esineiden että myös kokonaistaideteoksiksi luettavien tilojen parissa. 

Milanon Triennaali -taideteollisuusnäyttelyissä 1950-luvun kuluessa saaduille palkinnoille on 

annettu merkittävä rooli suomalaisen taideteollisuuden nousemisessa tai sen nostamisessa 

maailmanmaineeseen. Suomalaisen taideteollisuuden kansainvälinen menestys 1950–1960-

luvuilla onkin syynä sille, miksi tätä aikaa kutsutaan myös suomalaisen taideteollisuuden 

kultakaudeksi tai muotoilun kulta-ajaksi. Timo Sarpanevan ohella menestystä saivat osakseen 

myös esimerkiksi Kaj Franck, Gunnel Nyman, Nanny Still ja Tapio Wirkkala.5 Kuten monen 

muunkin taiteilija-muotoilijan, myös Sarpanevan elämäntyö taideteollisuuden parissa jatkui 

kultakauden aikahaarukan yli 2000-luvulle saakka. Onkin tärkeää tiedostaa, että kultakauden 

käsite on ihmisten rakentama, rajaama ja arvottama, eikä myyttisen mielikuvan olemassaolo tai 

ilmiön haihtuminen ole välttämättömyys. 

Käytän yhdysnimikettä taiteilija-muotoilija Sarpanevasta ja muista suunnittelijoista, sillä vain 

toisen nimikkeen käyttäminen saattaisi yksipuolisesti painottaa suunnittelijan taiteellisia tai 

käyttötarkoituksellisia tavoitteita.6 Valintaa tukee se, että Sarpaneva on mieltänyt itsensä niiksi 

molemmiksi.7 Lisäksi käytän termiä teollisuustaitelija, joka viittaa taideteollisen tuotannon 

suunnittelijaan teollisuuslaitoksessa, kuvailemaan Sarpanevaa.8 

 
3 Koivisto 2011b, 140. 
4 Aav ym. 2002. 
5 Taideteollisuuden kultakausi on ymmärrettävä 1950–1960-lukujen liukuvana aikahaarukkana, sillä aikakauden 
määrittely on sidoksissa subjektin omiin käsityksiin ja kokemuksiin asiasta. Tämän vuoksi mielikuvat kultakauden 
tuotannosta vaihtelevat. Kalha 1997, 14–16, 286; Koivisto & Laurén 2011; Koivisto & Laurén 2013. 
6 Kruskopf 1989, 15; Kalha 1997, 14. 
7 YLE: Maailman ensimmäinen muotoilun kunniatohtori (2.11.1967). 
8 Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Valto Kokko 6.2.2013); Marjatta Sarpanevan haastattelu (6.11.2019); 
Kruskopf 1989, 15; Kalha 1997, 14, 147. 
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1.2 Motivaatio ja tutkimuskysymykset 

Tämä tutkimus sai inspiraationsa Timo Sarpanevan puolisolta Marjatta Sarpanevalta  

(o.s. Svennevig, 1944–).9 Tutkimusta edeltäneessä keskustelussamme hän korosti taiteilijan ja 

tehtaan henkilökunnan välistä yhteistyötä ja erityisesti lasinpuhaltajia, joiden käsissä taiteilijan 

ajatukset saavat fyysisen muodon.10 Keskustelun inspiroimana tein kirjallisuuskatsauksen 

aiheeseen ja huomasin suomalaisen taideteollisuuden arjen tutkimisen olevan selvästi itse 

kultakauden julkisuuskuvan, taiteilijoiden ja taide-esineiden käsittelemistä vähäisempää. 

Samalla myyttiseksi mielletyn ja markkinoidun kultakauden taustatekijöiden selvittämisen ja 

näkyväksi tekemisen merkitys korostui entisestään. 

 

Kuva 1: Timo ja Marjatta Sarpaneva yhteiskuvassa. 
Markku Luhtala (1980-luku) / Marjatta ja Timo Sarpanevan henkilökohtainen arkisto. 

Suomalaista taideteollisuutta käsittelevässä historiankirjoituksessa ja sen historiasta käytävässä 

keskustelussa taideteollisuuden kultakausi on perinteisesti nostettu esiin annettuna faktana. 

Kuitenkin 1990–2010-lukujen aikana kultakautta on alettu tarkastelemaan yhä enenevissä 

määrin myös sosiaalisen rakentamisprosessin tuotoksena – ehkäpä uuden sosiaali- ja 

kulttuurihistorian tutkimussuuntausten ja akateemisen keskustelun vaikutuksesta. Ajan 

 
9 Katso kuva 1. 
10 Marjatta Sarpanevan tiedonanto (kevät 2018). 
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taideteollisuutta ja taiteilijoiden myyttistä menestystä onkin tulkittu taiteilijaesitysten rinnalla 

myös esimerkiksi myyttiin liittyvien diskurssien, maakuvaviestinnän sekä markkinoinnin 

kautta.11 Kultakauden sosiaalista ja kulttuurista rakentamista tutkinut Harri Kalha tiivistää 

osuvasti väitöskirjansa viimeisillä riveillä tulkintaansa kultakauden myytin tekijöistä ja sen 

aktiivisesta rakentamisesta: 

Taiteen myyttinen läsnäolo perustui taideteollisuuden ”tavaroissa” paitsi formaaliseen 
esteettiseen laatuun ja innovaatioon, myös vahvaan diskursiiviseen lataukseen, joka 
osaltaan loi kultakauden myyttistä kuvaa. Tuon latauksen tuottaminen oli kansallinen 
projekti, se perustui konventionalisoituneeseen taidepuheeseen, mutta myös kaupallisiin 
ja ennen kaikkea kulttuuri(poliitti)siin tavoitteisiin… eläköön siis maljakko, joka ei ole 
mikään maljakko.12 

Kuten lainauksesta käy ilmi, taideteollisuuden kultakauden myyttisessä ihmeessä on 

taiteilijoiden ja esineiden rinnalla ollut kyse myös muotoiluaiheisen maapropagandan eli 

maakuvaviestinnän mediamenestyksestä, jonka on katsottu hiipuneen tai loppuneen 

kultakauden jälkeen.13 Käsitteellä tarkoitetaan tässä yhteydessä suomalaisen yhteiskunnan 

markkinoimista positiivisessa valossa, esimerkiksi kulttuurisaavutusten kautta, kansainvälisellä 

kentällä ja politiikassa. Taideteollisuuden menestys saikin merkityksensä suomalaisten 

keskuudessa silloin kun ja siten kuin se valjastettiin ajamaan sille annettua kansallista tehtävää. 

Näin myös ajan saavutuksiksi mielletyt esineet toimivat lainauksen mukaisesti myytin ja sen 

taustojen symboleina. Edellä kuvailtu käsitys kultakauden aktiivisesta sosiaalisesta 

rakentamisesta on tämän tutkimuksen perusolettamuksena. 

Pro gradu -tutkielmassani suomalaiseen taideteollisuuteen liitettyjen myyttien arjen 

todellisuutta lähestytään Timo Sarpanevan, Marjatta Sarpanevan sekä Iittalan lasitehtaalla 

uransa tehneiden Sarpanevan työtovereiden näkökulmasta. Tutkimus valaisee Timo 

Sarpanevan henkilöhistoriallisen esimerkin kautta taideteollisuuden kotimaisella ja 

kansainvälisellä kentällä menestyneen teollisuustaiteilijan uran sisältöä ja kontekstia sekä 

tulkintoja näistä. Kontekstilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tapahtumien sosiaalisen ja 

kulttuurisen ympäristön sekä talouden luomia ja rajaamia olosuhteita, joissa valinnat ja toiminta 

 
11 Kalha 1997; Takala-Schreib 2000; Ennen ja nyt. Historian tietosanomat. Melgin, Elina 2018: ’Kultakauden 
muotoilu, modernismi ja maapropaganda’. [ennenjanyt.net/2018/10/kultakauden-muotoilu-modernismin-idea-ja-
maapropaganda/]. Luettu 3.5.2019. 
12 Kalha 1997, 274. 
13 Kalha 1997; Ennen ja nyt. Historian tietosanomat. Melgin, Elina 2018: ’Kultakauden muotoilu, modernismi ja 
maapropaganda’. [ennenjanyt.net/2018/10/kultakauden-muotoilu-modernismin-idea-ja-maapropaganda/]. Luettu 
3.5.2019. 
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tehdään tai jätetään tekemättä. Tutkimus rajautuu ajallisesti toisen maailmansodan jälkeiseen 

aikaan ja keskittyy ensisijaisesti Sarpanevan urakauteen Iittalan lasitehtaan suunnittelijana. 

Tämä tutkimus vastaa tutkimusaineiston näkökulmasta seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1) Miten Timo Sarpanevan lasinsuunnittelu-ura kehittyi Iittalan tehtaan ja 

suomalaisen taideteollisuuskentän vaikutuksen alla? 

2a) Millaisen prosessin kautta Timo Sarpanevan lasiesineet syntyivät Iittalan 

tehtaalla? 

2b) Mitä merkityksiä ja arvoja edellä mainittu prosessi toi lasituotannolle? 

Ensimmäinen tutkimuskysymys avaa käsitystä Timo Sarpanevan lasinsuunnittelu-uran 

kehityksestä aina alkuaskelista viimeiseen Iittalalle suunniteltuun esineeseen asti. Esittelen 

urakehitystä kokonaisvaltaisesti sekä Iittalan tehtaan vaikutuksen alla että osana laajempaa 

taideteollista kontekstia sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Näin myös taideteollisuuden 

kultakauden ilmiön pohtiminen Sarpanevan kontekstissa on oleellista ensimmäisen 

tutkimuskysymyksen kohdalla. Esittelen edellä mainittuja teemoja kontekstuaalisten ja 

Sarpanevan uraan liittyvien tapausesimerkkien kautta. Ensimmäinen kysymys myös rakentaa 

pohjan toisen tutkimuskysymyksen käsittelylle. 

Lähestyn tätä kysymystä aineiston ja aikaisemman kirjallisuuden avulla, ja vastaus rakentuu 

askel askeleelta käsittelylukujen aikana. Sarpanevan uran alkuaskelia ja sen ympäröivää 

kontekstia pohjustetaan erityisesti luvussa 2. Hänen urapolkunsa kontekstia tehdastyöskentelyn 

näkökulmasta tarkastellaan puolestaan luvuissa 3 ja 4. Sarpanevan julkisuuskuvaan ja sen 

hyödyntämisen mahdollisuuksiin laajemmassa kontekstissa paneudutaan tarkemmin luvussa 5. 

Uusiksi historioiksi kutsutun suuntauksen tehtävänä on tuoda esille varjoon jääneitä asioita ja 

ihmisiä sekä haastaa totuttuja valtakäsityksiä tutkimuksen kautta.14 Näin tehdään myös tässä 

tutkimuksessa laajentaen ymmärrystä Timo Sarpanevan ja hänen työtovereidensa arjesta 

lasituotannon parissa – taiteilija-muotoilijan rinnalle näyttämölle nostetaan myös muita hänen 

lasinsuunnittelu-uraansa vaikuttaneita henkilöitä. Koska lasituotannon arkea osana kultakauden 

myyttiä on aiemmin tutkittu vähänlaisesti, on kysymys jaettu kahteen alakysymykseen 

syvemmän ymmärryksen tavoittamiseksi. Ensimmäisellä alakysymyksellä luodaan käsitys 

 
14 Koskivirta & Lidman 2017, 11–12, 22. 
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siitä, millainen Timo Sarpanevan lasituotannon taustalla ollut prosessi oli Iittalan tehtaalla. 

Toisella alakysymyksellä puolestaan kootaan yhteen niitä merkityksiä ja arvoja, joita 

työskentelyprosessille Timo Sarpanevan kanssa on annettu taiteilija-muotoilijan, lasitehtaan 

työntekijöiden ja taideteollisuustuotannon näkökulmista. Tutkimusaineisto mahdollistaa tämän 

arkeen kurkistamisen erityisesti Timo Sarpanevan ja hänen työlähipiirinsä sekä Marjatta 

Sarpanevan tulkintojen ja muistojen kautta. 

Kuten myös ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla, vastaus kootaan kokonaisvaltaisesti 

käsittelyluvuista erityisen painon ollessa luvuissa 3 ja 4. Sarpanevan lasinsuunnittelu-uran 

tehdasarkea lähestytään luvussa 3 Sarpanevan suunnittelemien tuote-esimerkkien 

taustatarinoiden kautta 1950-luvulta 1990-luvulle saakka niiden historiallisessa kontekstissaan. 

Luvussa 4 aiheen käsittelyä syvennetään Sarpanevaan ja hänen työprosessiinsa liittyvien osa-

alueiden kautta Iittalan lasitehtaan kontekstissa. 

Haen vastauksia edellä esiteltyihin tutkimuskysymyksiin yksityisen ja julkisen muistitiedon, 

mediajulkaisujen, Iittalan tuotekokouspöytäkirjojen kopioiden sekä kuva-aineiston kautta. 

Menneisyyttä ja siitä luotuja tulkintoja käsitellään Timo Sarpanevan lasinsuunnittelu-uran 

näkökulmasta tutkittavien aineistojen luomissa rajoissa ja niitä esitellään luvussa 6. Luvun alku 

rakentuu tutkimuskysymyksiin vastaamalla ja luku päättyy tutkimuksen arvioinnin ja 

jatkotutkimussuositusten kautta johtopäätöksiin. Aineistosta esiin nousevien tulkintojen sekä 

niiden välisten yhteyksien tarkasteleminen ja (re)konstruoiminen syventää käsitystä 

suomalaisen taideteollisuuden menneisyydestä Timo Sarpanevan ja hänen iittalalaisten 

työtovereidensa näkökulmasta. Näin nykyisyydessä rakentuu vuorovaikutuksellinen ja 

kokemuksellinen kertomus menneisyydestä. 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 

Historiantutkimuksella pyritään (re)konstruoimaan mahdollisimman todenmukainen ja 

kuvaava tarina menneisyydestä valitusta näkökulmasta valituilla aineistoilla. Vaikka 

tutkimuksella tavoitellaankin mahdollisimman suurta objektiivisuutta, yksilöitä ja yhteisöjä 

sekä heidän luomaansa todellisuutta tutkittaessa tutkimus on myös subjektiivinen aineiston, 

tutkijan ja lukijoiden kautta.15 Tutkimuksessa tiedostetaankin lingvistiseen käänteeseen liittyvä 

 
15 Haapala 1989; Haapala & Lloyd 2018, 8–10. 
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perustavanlaatuinen ja luonnollinen olettamus, että tutkimus on sidoksissa aineistojen lisäksi 

esittäjänsä eli tutkijan ideologioihin.16 Lisäksi monenlaiset eettiset kysymykset ovat sidoksissa 

historiantutkimukseen tutkimuskysymyksestä ja valinnoista kirjoitustapaan läpi koko 

prosessin.17 Tämän takia esitän mahdollisimman avoimesti tiedostamani ajatteluketjut sekä 

tekemäni valinnat esimerkiksi aineiston tarkastelun suhteen, jotta tutkimukseen vaikuttavat 

näkökulmat olisivat esillä. Esittelen lisäksi tutkimuksen aikana löytyneet aiheeseen liittyvät 

ristiriidat sekä päättelyketjuni näiden suhteen, jotta mahdollisissa epäselvyyksissä voitaisiin 

ottaa askelia eteenpäin käsityksiin liittyvät näkökulmaerot tiedostaen.18 Esittelen varsinaiset 

menneisyyteen liittyvät tulkinnat menneessä aikamuodossa ja käytän preesensiä viitatessani 

suoraan kirjallisuuteen. Aineistosisältöesittelyjen aikamuodot vaihtelevat preesensistä 

imperfektiin ja perfektiin toisen käden tiedon luonteen vuoksi. 

Historiantutkimuksessa on kyse menneisyyteen kuuluvaan tutkimuskohteeseen liittyvien 

toimijoiden ajattelun, toiminnan ja olosuhteiden sekä niiden suhteiden analysoimisesta. Näin 

ajateltuna historia kuin historia on myös aatehistoriaa eli Markku Hyrkkäsen mukaisesti 

ajatusten historiaa. Olosuhteet ymmärretään laajasti sosiaalisina, poliittisina ja taloudellisina 

aatteina, oppeina ja uskomuksina. Lisäksi luonnonympäristöllä ja resursseilla on 

merkityksensä. Olennaista on myös se, miten olosuhteet on käsitetty.19 Menneisyyteen 

sijoittuvien tapahtumien, henkilöiden ja toimien kontekstin avaaminen onkin tärkeää, jotta 

menneisyyden tarinaa eli historiaa esitettäisiin mahdollisimman totuudenmukaisesti ja 

oikeudenmukaisesti. Tutkimuksessa ei vastatakaan ainoastaan sen ensisijaiseen 

tutkimuskysymykseen Sarpanevan työskentelyprosessista Iittalan lasitehtaalla, vaan myös 

pohjustavaan kysymykseen lasinsuunnittelu-uran kehityksestä. Seuraavaksi käsittelen 

tutkimuksen metodologiaa sekä niiden aineistojen luonnetta, joiden valossa tutkimusta tehdään. 

1.3.1 Metodologia 

Lähestyn aineistoa laadullisesti uuden sosiaali- ja kulttuurihistorian perinteen mukaisesti 

muistitietotutkimuksen ja henkilölähtöisen historiantutkimuksen näkökulmista. Nämä tarjoavat 

hedelmällisen metodologisen lähtökohdan lähestyä suomalaisen taideteollisuuden muotoilun ja 

arjen historiaa. Tiettyjen metodologisten suuntausten seuraaminen myös vahvistaa 

 
16 Koskivirta & Lidman 2017, 12, 14–16. 
17 Lidman ym. 2017; Kalela 2017, 112; Vainio-Korhonen 2017, 32. 
18 Koskivirta & Lidman 2017, 19, 21. 
19 Hyrkkänen 2018, 25–28. 
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historiallisen analyysin luotettavuutta ja objektiivisuutta.  Henkilölähtöinen historiantutkimus 

lähestyy kohdehenkilön kautta laajempaa ilmiötä eli tässä tapauksessa Timo Sarpanevan ja 

hänen lasituotantonsa näkökulmasta suomalaisen taideteollisuuden arkea. Tutkimuksessa 

liikutaan yksilön, yhteisön ja ympäristön rajapinnoilla ja tutkitaan sekä yksilön valintoja että 

yhteisön ja ympäristön olosuhteita toisiinsa sidottuina.20 

Muistitiedolla tarkoitetaan sekä suullisia että kirjallisia muisteluaineistoja. 

Muistitietotutkimuksessa tarkastelun kohteeksi otetaan virallisen tiedon rinnalle niin kutsuttua 

toista tietoa pyrkimyksenä monipuolistaa ja haastaa käsitystä siitä, mikä menneisyydessä on 

tutkimisen arvoista. Yksilöön ja pienyhteisöön vaikuttavien rakenteiden sekä liikkumavaran ja 

toimintamahdollisuuksien analysoiminen mahdollistuu mikroperspektiivistä käsin.21 

Makroperspektiivi vastaavasti mahdollistaa tutkimuskohteeseen vaikuttaneiden suurten 

yhteiskunnallisten ja kansainvälisten olosuhteiden tarkastelemisen, minkä takia tässä 

tutkimuksessa liikutaankin sekä mikro- että makrotasolla. Historiallisen ajattelun menetelmällä 

kohde asetetaan omalle paikalleen myös makrotasoisen ilmiön kontekstissa. 

Tutkimusaineistosta kerätyt johtolangat paljastavat mikro- ja makrotasojen 

vuorovaikutuksellisia kohtaamisia, tekijöitä ja rakenteita.22 Timo Sarpanevan lasinsuunnittelu-

uran tutkiminen mikro- ja makrokontekstissaan antaakin arvokasta tutkimustietoa sekä 

Sarpanevan itsensä ja häntä ympäröineen Iittalan pienyhteisön että suomalaisen 

taideteollisuuden laajemmasta kentästä toisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta. Aihetta 

tarkastellaan erityisesti Timo Sarpanevan lasiesineiden luomisprosessin sekä Sarpanevojen 

yhteisestä näkökulmasta, ja esimerkiksi tehtaan johdon ja myynnin näkökulmat sekä muiden 

taiteilija-muotoilijoiden kokemukset jäävät sivuosaan. 

Muistitiedon palaset, kuten muutkin menneisyydestä kertovat lähteet, avautuvat lähiluvun 

keinoin johtolangoiksi sekä muisteltuun aikaan että muisteluhetken aikaan. Menneisyyden 

johtolankojen tutkimisella tutkija luo merkityksiä ja (re)konstruoi historiaa eli tarinaa 

menneisyydestä.23 Käytän muistitietoaineistoa johtolankana erityisesti muisteltuihin aikoihin 

Sarpanevan urakehyksessä. Muistitiedon käyttäminen tutkimusaineistona mahdollistaa 

muistelijoiden osallistumista aiheesta nykypäivänä käytävään keskusteluun tuoden heidän 

kokemuksiaan ja tulkintojaan esille. Oman äänen antaminen tutkimuksen kohteille on 

 
20 Hakosalo ym. 2014b, 7, 13. 
21 Elomaa 2001, 59–74; Fingerroos 2010, 60. 
22 Elomaa 2001, 70–74; Fingerroos & Haanpää 2006, 30–32; Peltonen 2006. 
23 Elomaa 2001, 70–74; Fingerroos & Haanpää 2006, 30–32; Peltonen 2006. 
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äärimmäisen tärkeää, sillä silloin he pääsevät itse mukaan luomaan käsitystä 

menneisyydestään.24 Näin yksilöiden kokemukset nousevat julkisten käsitysten rinnalle 

täydentämään ajan yleistä historiakuvaa entisestään avaamalla taustatietoja taideteollisuuden 

kultakauden myytistä ja henkilöistä sen takana. Muistitiedon johtolangoista (re)konstruoitua 

historiakuvaa täydennetään usein muiden tutkimuskohteesta kertovien lähdeaineistojen 

tutkimisella, kuten teen tässäkin tutkimuksessa mediajulkaisujen, Iittalan 

tuotekokouspöytäkirjojen kopioiden sekä kuva-aineiston avulla. Lisäksi tutkimuskirjallisuus 

laajentaa muistitietoaineiston kontekstia ja toimii vuorovaikutuksen siltana nyky-yhteiskunnan 

suuntaan. Menneisyyden eettisen käsittelyn lisäksi tutkimusetiikka kohdistuukin myös tähän 

päivään ja tulevaisuuteen – siihen, minkälaisen käsityksen ja minkälaisia välineitä tutkimus 

tarjoaa eettisesti toteutettuna.25 

Muistitietoaineisto on sekä ajallisten, paikallisten että sosiaalisten variaatioiden summa, 

tulkinta ja totuus menneisyydestä.26 Sen ensisijaisena lähtökohtana on tavoittaa muistelijan 

kokema menneisyys eikä asiantuntijahistoria.27 Kari Teräs korostaa osuvasti muistitiedon 

vahvuutta ”avaimina ihmisten ajatus- ja kokemusmaailmaan”28. Menneisyyteen liittyvien 

asioiden subjektiivisen kuvailemisen, tulkitsemisen ja merkityksellistämisen ollessa aineistolle 

luonteenomaista ilmaistut muistot välittävät muistelijan henkilökohtaisia näkökulmia, 

symboleita, merkityksiä ja päämääriä, jotka voivat olla sekä tiedostettuja että tiedostamattomia. 

Alessandro Portelli esittääkin muistitiedon kertovan sen, ”mitä he [muistelijat] halusivat tehdä, 

mitä he [muistelijat] uskoivat tekevänsä sekä sen, mitä he [muistelijat] jälkikäteen katsovat 

tehneensä”29. Lainaukseen tiivistyy muistitiedon ajallinen prosessoituminen, kuten esimerkiksi 

yksittäisten tapausten jälkikäteinen juonellistaminen tai merkityksellistäminen, mikä luo 

muistitiedolle ajallisia kerrostumia.30 Nämä piirteet ovat läsnä myös tämän tutkimuksen 

muistitietoaineistossa. Muistelun lomassa muistelijat tekevät tiedostettuja ja tiedostamattomia 

laadullisia ja määrällisiä valintoja muistelunsa luonteesta ja sisällöstä. Koska tulkinnat ja 

muistelut ovat muodostuneet vuorovaikutuksessa muisteluhetken käsityksillä ja arvotuksilla, 

ne sisältävät ajallisen kerrostuman ja paljon vertailua nykyisyyden ja menneisyyden välillä. 

Edellä kuvailtu ”aikahyppely” vaikuttaa muisteltujen asioiden juonellistamiseen ja 

 
24 Koskivirta & Lidman 2017, 15. 
25 Koskivirta & Lidman 2017, 15. 
26 Kalela 2010, 52. 
27 Ukkonen 2006, 175–176. 
28 Teräs 2011, 196. 
29 Portelli 2006, 55. 
30 Portelli 2006, 55–64.  
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järkiperäistämiseen myöhempien elämänkokemusten pohjalta. Muisteluun vaikuttaa 

luonnollisesti myös se, mitä muistelijat ovat muisteluhetkellä muistaneet. 

Tutkimusaineiston analysointi alkoi alun perin jo tutkimusmateriaalia kerätessäni, mutta 

systemaattinen analyysiprosessi käynnistyi suullisen muistitietoaineiston litteroinnista sekä 

valikoidun kirjallisen materiaalin läpikäymisestä. Tässä vaiheessa myös aineiston 

ymmärryksen syventäminen lähiluvun keinoin käynnistyi, minkä tavoitteena oli tavoittaa 

tutkimuskohde ja sen historiallinen konteksti eettisesti, empaattisesti ja lähdekriittisesti.31 

Lähiluvun keinoin verbaalisia aineistoja tarkastellaan kokonaisuuksina ja aineiston tutkimista 

syvennetään jokaisella lukukerralla. Näin saman aineiston uudet lukukerrat ja lukemisen välissä 

tapahtunut muiden aineistojen lukeminen voi antaa uutta tietoa sekä muodostaa siltoja aineiston 

ja aineistojen sanomien välillä. Lähiluvussa painottuvatkin sekä syntagmaattinen että 

paradigmaattinen tarkastelu. Paluut aineiston pariin voivat lisäksi tuoda esille ristiriitoja. 

Lukemisen yhteydessä aineistoon ja kirjallisuuteen tehdään omia merkintöjä, jotka tukevat 

tekstin tulkintaa. Näitä tulkintoja muutetaan, jalostetaan ja niitä lisätään tutkimuksen edetessä 

kohti varsinaista tutkimustekstiä.32 Koska muistitietoa käyttäessä on tärkeää pitää mielessä sen 

subjektiivinen ja ajallinen luonne,33 sen analysoinnin työkaluksi valikoitui luontevasti 

induktiivinen eli aineistolähtöinen analyysi34. Aineistosta paljastuvia johtolankoja ja niiden 

(re)konstruoituja merkityksiä tarkastelen ajan yhteiskunnallisessa, taloudellisessa ja 

kulttuurisessa kontekstissaan Sarpanevan viitekehyksessä. 

Analysoin muistitietoaineistoa sekä tutkimuskirjallisuutta vuorovaikutuksessa keskenään, 

minkä pohjalta tutkimusmateriaalista nousi toistuvia teemoja ja yhteen kokoavia 

yksityiskohtaisempia kategorioita. Jatkuva lähilukuprosessi myös syvensi ymmärrystäni 

jatkuvasti, minkä vuoksi teemat ja kategoriat kehittyivät ja muovautuivat iteratiivisesti 

analyysin aikana. Historiantutkimus eteneekin kirjoittamalla päätellen, kuten Jorma Kalela 

esittää artikkelissaan E. H. Carrin lainauksen pohjalta.35 Varsinainen teemoittelu ja 

kategorisointi tapahtui värikoodattuja muistilappuja ja kanvaaseja käyttämällä. Induktiivisesti 

tehdyt tutkimuslöydökset auttoivat minua (re)konstruoimaan kuvan Timo Sarpanevan 

 
31 Vainio-Korhonen 2017, 43. 
32 Pöysä 2015, 28–32. 
33 Portelli 2006, 55–64. 
34 Elomaa 2001, 70–74; Fingerroos & Haanpää 2006, 30–32; Peltonen 2006. 
35 Kalela 2017, 106. 
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lasinsuunnittelu-uran kontekstista sekä hänen työskentelyprosessinsa vaiheista ja merkityksistä. 

Esittelen tutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä luvussa 6. 

1.3.2 Suullinen muistitieto 

Tutkimuksen muistitietoaineisto on sekä suullista että kirjallista. Suulliseen aineistoon kuuluvat 

aikaisemmin akateemisesti tutkimattomat Marjatta Sarpanevan videoimat muisteludialogit sekä 

tätä tutkimusta varten tekemäni muistitietohaastattelut ja tiedonannot. Vanhin aineisto on 

vuodelta 2000 ja viimeisin vuodelta 2019. Aineistoille on yhteistä keskusteluaiheiden 

liikkuminen Timo Sarpanevan lasinsuunnittelu-uran ympärillä Sarpanevan työuran kontekstin 

hahmottamiseksi. Koska suullinen muistitietoaineisto rakentui Marjatta Sarpanevan 

muisteludialogien ympärille videoiden antamia tietoja täydentäväksi, tässä tutkimuksessa ei ole 

kartoitettu muita mahdollisia haastatteluja, joita arkistot saattavat sisältää. 

Marjatta Sarpanevan videoimat muisteludialogit36 välittävät liikkuvaa kuvaa ja ääntä 

tilanteista, joissa hän keskustelee Timo Sarpanevan entisten työtovereiden kanssa Iittalan 

lasitehtaassa tehtyyn työuraan liittyvistä asioista. Vanhimpaan videoon Marjatta Sarpaneva on 

tallentanut vuoden 2000 Iittalan muistelukokouksen Timo Sarpanevan ja hänen entisten 

työtovereidensa tapaamisesta Markku Tasalan Lasintekijöiden tarinoita Iittalasta37 -julkaisua 

varten. Tallenteen kautta  myös Timo Sarpaneva pääsee mukaan uraansa liittyvän 

menneisyyden kuvan luomiseen. Muisteludialogien keskustelunaiheet vaihtelevat 

yksityiselämän ja työuran sekä kaukaisen ja lähemmän menneisyyden, jopa keskusteluhetken, 

välillä. Tutkimuksen viitekehykseen liittymättömät keskustelunaiheet olen rajannut tarkastelun 

ulkopuolelle. Osaan 1900-luvun loppupuolen videoista on ikuistettu myös itse työntekoa 

Iittalan tehtaalla. Videoilla muistelukeskusteluun osallistuvat henkilöt rakentavat 

keskustelunaiheista yhteistä käsitystä aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti. Marjatta Sarpanevan 

rooli videoiden aktiivisena kartuttajana korostuu, sillä muisteludialogit ja niiden tallentaminen 

tapahtuvat hänen toimestaan. Marjatta Sarpaneva kertookin eräässä videodialogissa 

videoidensa merkityksestä ja omista päämääristään, jotka ovat läsnä muisteludialogeissa: 

Mähän tietysti keskityn kaikissa näissä mun ajatuksissa ja ideoissa siihen et mä koitan 
taustottaa Timon taustavoimia ja niitä henkilöitä, jotka on ollut vaikuttamassa siihen, että 
Timo on pystynyt tekemään sellasia teoksia, joista sitten on ollut hirveen paljon iloo paitsi 

 
36 Marjatta Sarpanevan videokokoelma. 
37 Tasala 2000. 
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hänelle itselleen niin myöskin tehtaalle ja monille muillekin henkilöille. Mut se mikä mua 
on aina hiukan surettanu, on se, että vaikka Timo itse on aina kovasti puhunu näistä 
sidosryhmistään tehtaalla niin sitä ei oo paljookaan noteerattu öö ulkopuolisten toimesta 
… Vaikka hänen rinnallaan seisoiskin tiimi, joka on toteuttanut hänen työnsä, niin tää 
tiimi jää kuitenkin aina niinku vähän ikään kuin varjoon. Ja sen takia mä koitan nyt etsiä 
niitä henkilöitä.38 

Dialogitapaamisten koollekutsujana Marjatta Sarpanevan agenda jokaiselle tapaamiselle onkin 

luonut tietynlaiset reunaehdot keskustelun sisällölle. Kuten lainauksesta käy ilmi, hän on 

tapaamisissa halunnut nostaa esiin Timo Sarpanevan ympärillä vaikuttanutta toteutustiimiä, 

mitä hän on korostanut myös minulle keskusteluissamme39. Marjatta Sarpaneva onkin ilmaissut 

toivovansa, että ”sankarimuotoilija” Timo Sarpanevan rooli osana 1900-luvun lopun suurta 

suomalaista taideteollista kokonaisuutta tulisi esiin sen arkisessa tehdaskontekstissa.40 Nämä 

tavoitteet myös näkyvät muistitietoaineiston sisällöissä. 

Marjatta Sarpanevan tavoin myös Harri Kalha korostaa, että Timo Sarpanevan, Tapio 

Wirkkalan ja Kaj Franckin hallitsema maskuliininen ”sankarikultti” on rakennettu eri aikojen 

kerroksissa – se näkyy 1950-luvulta alkaen mainonnassa, mutta myös valikoivassa historian 

muistissa.41 Julkaistuista tarinoista on tiedostaen tai tiedostamatta jätetty joko kokonaan pois 

tai työntäen sivurooliin menestyneiden taiteilijoiden rinnalla työskennelleet vaikuttajat ja 

mahdollistajat. Näitä taustavoimia Marjatta Sarpaneva on siis kerännyt muisteludialogeihinsa 

muistelemaan heidän yhteisiä hetkiään Timo Sarpanevan kanssa. Näiden tutkiminen tuo 

oikeutta Sarpanevan kanssa työskennelleille osapuolille.42 Luonnollisestikin videodialogit 

sisältävät sen tiedon ja siinä laajuudessa kuin muistelijat ovat sen halunneet ilmaista. Ihmisillä 

onkin oikeus sekä ilmaista että jättää sanomatta se tieto, minkä he haluavat.43 Videoilta ja 

Marjatta Sarpanevan ilmaisuista välittyy kuva, että Marjatta ja Timo Sarpaneva ovat kokeneet 

tärkeäksi tuoda esille suunnittelijaa ympäröinyt työryhmä ja heidän merkityksensä sellaisten 

töiden taustalla, jotka usein mielletään vain ja ainoastaan yksin suunnittelijan saavutukseksi. 

Tämä tutkimus mahdollistaa julkisuudelta näkymättömämmäksi jääneiden toimijoiden 

työpanoksen esiin tuomisen sekä työlle arvon antamisen Timo Sarpanevan panoksen rinnalla. 

Aiheen tutkiminen mahdollistui Marjatta Sarpanevan pohjatyön ansiosta koskien sekä 

 
38 Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Sirkka-Liisa Löflund 29.8.2013). 
39 Esimerkiksi Marjatta Sarpanevan haastattelu (6.11.2019). 
40 Marjatta Sarpanevan haastattelu (16.12.2019). 
41 Kalha 1999, 135–137. 
42 Koskivirta & Lidman 2017, 11–12, 22. 
43 Vainio-Korhonen 2017, 37, 39. 
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muisteludialogien tallentamista että tämän asian näkyväksi tekemistä muun muassa minulle ja 

tutkimukselleni. 

Marjatta Sarpaneva kirjoittaa tätä tutkimusta varten tehdyssä videoiden taustatietokyselyssä44 

videoharrastuksensa saaneen alkunsa tehdasmiljöön kiehtovuudesta, estetiikka edellä. Tämä 

huipentui myöhemmin ideaan muisteluiden tallentamisesta, joita kutsun tässä tutkimuksessa 

synonyymeinä joko muisteludialogeiksi tai videodialogeiksi niiden vuorovaikutteisuuden takia. 

Muistelijat (re)konstruoivat sosiaalisesti käsityksiään menneisyydestä. Marjatta Sarpaneva 

jaottelee videoaineistonsa yhteensä neljäksi kokoelmaksi kuvaillen videoitaan aidoiksi 

dokumenteiksi tilanteista, joihin kuvausryhmät eivät pääse. Tutkimusaineistoon sisältyvät 

muisteludialogit sisältyvät toiseen kokoelmaan. Muut kokoelmat sisältävät videoita 

lasinpuhalluksesta ja sen tekniikoista sekä yksityiselämästä, eivätkä ne siten ole tässä 

tutkimuksessa mukana. Myös Marjatta Sarpaneva on kirjoittanut huomanneensa jälkeenpäin 

onnistumisensa harvinaisen aineiston tallentamisessa: 

Ihmiset katoavat ja asiat unohtuvat. Aidoissa tilanteissa kuvattujen dokumenttien ja 
aikalaisten kertomusten todistusarvo on merkittävä tapahtumia arvioitaessa … Erityisesti 
haastattelunauhojen kohdalla on syytä huomioida, että samasta tapahtumasta on yhtä 
monta versiota kuin on kertojaakin. Tapahtumat ovat tosia, tulkinnat ja muistikuvat 
vaihtelevat.45 

Muistitiedon subjektiivisuus ja ajallinen kerrostuneisuus sekä tiedon sosiaalinen 

(re)konstruoiminen ovat luonnollisesti läsnä Marjatta Sarpanevan muisteludialogeissa. 

Videoita tutkiessa on myös huomioitava, että ne mahdollistavat muisteluhetkeen kurkistamisen 

paikan ja ajan esteen takaa kuvatun tilanteen näkökulmasta. Video kertookin vain sen, mitä 

videolle on tallennettu mahdollistaen kerrottujen tarinoiden ja kertomusten tarkastelemisen, 

tulkitsemisen ja kysymyksien heräämisen. Näin ollen ne eivät ole tutkijalle vuorovaikutteisia, 

eivätkä ne välttämättä vastaa tutkijan alkuperäisiin kysymyksiin, jolloin kysymykset ja 

käyttötarkoitukset on myös täytynyt muotoilla uudestaan. Videoitujen muisteludialogien ja 

muistitiedon subjektiivinen luonne vaikuttavat olennaisesti siihen, minkälaisia kysymyksiä on 

voitu kysyä tai vastauksia saada. Tämän takia tämä tutkimus keskittyykin ensisijaisesti tuomaan 

esille muistelijoiden subjektiivisia tulkintoja, joita liitetään niiden laajempaan historialliseen 

kontekstiin muun tutkimusaineiston ja aikaisemman kirjallisuuden avulla. 

 
44 Videoaineiston taustatietokysely (Marjatta Sarpaneva 2019). 
45 Videoaineiston taustatietokysely (Marjatta Sarpaneva 2019). 
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Tutkimuksen osallistumisen tulee olla vapaaehtoista.46 Keräsinkin haastatteluihin ja Marjatta 

Sarpanevan muisteludialogeihin osallistuneilta käyttöluvat aineistojen ja henkilötietojen47 

käyttämiseen tässä tutkimuksessa. Henkilötietojen antaminen tietoisesti ja punnitusti on tapa 

antaa ääni hänelle itselleen, joka aineistossa puhuu, ja johon liittyvää menneisyyttä 

käsitellään.48 Sarpanevan työtovereiden nimien esittäminen on olennaista tämän tutkimuksen 

kannalta, sillä se mahdollistaa äänen antamisen heille ja heidän merkityksestään kertomisen 

osana heidän yhteistä menneisyyden tarinaansa. Tutkimuksessa käsitellyt henkilöt ovat eläneet 

tutkimuksen aikahaarukassa eli 1900-luvun loppupuolella, eikä tutkimuskysymysten kannalta 

ole olennaista eritellä heidän elinaikaansa tarkemmin. Timo Sarpanevan ollessa erityisessä 

keskiössä tutkimuksen pääkohteena ja toisaalta myös Marjatta Sarpanevan toimiessa 

videodialogien alullepanijana sekä tutkimusaiheen inspiraation lähteenä esittelen heidän 

elinaikansa tarkemmin. Niissä tilanteissa, joissa muistelija ei ole enää keskuudessamme, pyysin 

käyttölupaa hänen läheiseltään. Vaikka Timo Sarpaneva on julkisuuden henkilö, eikä täten 

nauti täysin samanlaista yksityisyydensuojaa kuin tavallinen henkilö,49 pyysin tätä tutkimusta 

ja aineistojen käyttöä varten hänenkin kohdallaan käyttöluvan Marjatta Sarpanevalta. Tiedotin 

lisäksi tästä tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta, jotta käyttölupapyynnön saajat tietävät, mihin 

tarkoitukseen heidän muisteluitaan käytettäisiin.  

Videoidut muisteludialogit ovat herättäneet myös tutkimuseettisen kysymyksen sellaisen 

aineiston käyttämisestä tutkimuksessa, joka ei ole ollut välttämättä sen tekohetkellä tarkoitettu 

julkiseen käyttöön. Näin videodialogit sisältävätkin myös sellaisia keskustelunaiheita, jotka 

eivät ole olleet sen ilmaisemisen hetkellä tarkoitettu julkisuuteen, vaan ainoastaan yksityisesti 

ilmaistuiksi muistoiksi. Anonymisoin ne muisteludialogit ja aiheet, joita käyttäessä minua on 

pyydetty tekemään niin. Pohdin lisäksi materiaalin tutkimisen ja käyttämisen yhteydessä 

muisteltujen asioiden yksityiskohtien merkitystä tämän tutkimuksen kokonaiskuvan suhteen, 

joista kerron kokonaisuuden kannalta eettisessä laajuudessa.50 Näin esimerkiksi 

yksityiselämään liittyvät asiat, jotka eivät ole relevantteja tutkimuskysymysten kannalta, 

rajautuivat tutkimuksen ulkopuolelle. Anonymisoin lisäksi sellaiset muistellut asiat ja niihin 

liittyvät henkilöt, joihin liittyen tietooni on tullut, ettei muistelu ole tarkoitettu julkiseksi 

 
46 Vainio-Korhonen 2017, 37. 
47 Vainio-Korhonen 2017, 29; Kokko 2017, 48–50. 
48 Frigren 2017, 68. 
49 Vainio-Korhonen 2017, 32. 
50 Koskivirta & Lidman 2017, 25. 
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muisteltavien asioiden ”kipeyden” tai arkaluonteisuuden takia. Näin videoaineistolla esiintyvät 

henkilöt ja heidän muistelmansa saavat oikeudenmukaisen kohtelun.  

Historiantutkimuksen eettisenä kysymyksenä nousee esille luonnollisesti myös tutkittavien 

henkilöiden ja ilmiöiden käsitteleminen heidän toimiensa kontekstiin nähden eettisesti.51 Tämä 

tarkoittaa sitä, että toimet ja tulkinnat tulee pyrkiä esittämään niin totuudenmukaisessa ja 

kokonaisvaltaisessa historiallisessa kontekstissaan kuin mahdollista. Tämän mahdollistaakseni 

tutkimusaineisto sisältääkin useita erilaisia lähteitä ja aikaisempaa tutkimuskirjallisuutta. 

Tarvittaessa olen lisäksi voinut kysyä lisätietoa ja tarkennuksia Marjatta Sarpanevalta, joka on 

antanut arvokasta tietoaan ja aikaansa tätä tutkimusta varten. Näin videodialogien kohdalla 

muistelutilanteen ulkopuolisena tutkijana olen voinut päästä paremmin kiinni niihinkin 

muisteltaviin asioihin, jotka eivät ole välittyneet pelkästään videodialogien kautta. 

Tekemäni muistitietohaastattelut ovat luonteeltaan muuta tutkimusaineistoa täydentäviä. 

Marjatta Sarpanevan muistitietohaastattelut avaavat Timo Sarpanevan lasinsuunnittelu-uraa, 

häntä ympäröinyttä taideteollisuuden maailmaa sekä videoissa esille nousseita asioita.52 Timo 

Sarpanevan ystävän ja hänen kanssaan työskennelleen ylihyttimestari Reino Löflundin 

muistitietohaastattelu kertoo Löflundin työhistoriasta sekä yhteisistä muistoista Sarpanevan 

kanssa.53 Iittalan lasitehtaalla kesäkuussa 2019 Timo Sarpanevan työtovereille järjestetty 

muistelutilaisuus valaisee useiden lasintekijöiden arjen historiasta. Marjatta Sarpanevan lisäksi 

paikalla olivat muistelemassa hänen, tuotekehitysassistentti Sirkka-Liisa Löflundin (o.s. 

Sinkkonen) ja Iittalan nykyisen lasinpuhaltajamestari ja työpaikkaohjaaja Heikki Punkarin 

ehdottamana: tekninen suunnittelija Erkki Hyppönen, työturvallisuusvaltuutettu Eila Ilmén-

Punkari, muotti- ja konesuunnittelija Pekka Kokkonen, muotinvalmistaja, korjaaja ja 

näyttelyrakentaja Seppo Miettinen, lasinpuhaltaja Reijo Salonen, puhaltajamestari ja 

työnjohtaja Jouni Sinkkonen, laitosmies Veikko Tamminen, hiojamestari Jorma Vilkki, 

ylihyttimestari Timo Välimaa sekä lasinpuhaltaja ja koneenhuoltaja Jalo Toivonen.54 

 
51 Frigren 2017, 68. 
52 Marjatta Sarpanevan haastattelu (16.11.2019 ja 16.12.2019). 
53 Reino Löflundin haastattelu (19.10.2019). 
54 Muistelutilaisuus Iittalassa (15.6.2019). 
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1.3.3 Kirjallinen muistitieto 

Kirjallinen muistitietoaineisto sisältää useita erityyppisiä muistitietoaineistoja, jotka on tuotettu 

eri käyttötarkoituksiin ja jotka antavat vastauksia tutkimuskysymyksiin omalta osaltaan. Tähän 

osioon kuuluvat Marjatta Sarpanevan vastaukset hänen videoitaan koskevaan 

taustatietokyselyyn55 ja Timo Sarpanevan Taideteollisen korkeakoulun 

20-vuotisjuhlaseminaarissa kesäkuussa 1993 pitämän juhlapuheen Uusiutumisen ihanuus, 

uusiutumisen seksi56 kirjallinen versio. Puheessaan Sarpaneva kuvailee lasia materiaalina, 

lasiesineiden luomisen työprosessia sekä lasia muovanneita työtovereitaan. Lasinpuhaltaja 

Reijo Salosen tätä tutkimusta varten kirjoittama Timo Sarpaneva -muisteluteksti57 valaisee 

työprosesseista ja työtovereiden välisestä ystävyydestä erityisesti 1980–1990-lukujen aikana. 

Timo Sarpanevan nimissä julkaistu essee Praesens historicum58 käsittelee hänen työuraansa 

liittyviä muistoja ja se on osa Designmuseon Sarpaneva-kokoelman esittelyjulkaisua. Marjatta 

Sarpanevan kirjoitus Timo Sarpaneva – lyhyesti59 on taas Marjatta Sarpanevan omaa 

muistelutekstiä, joka on Sarpanevojen perheyrityksen Sarpaneva Designin alla tuotettu. Nämä 

ovat tässä tutkimuksessa käytetyt ensisijaiset kirjalliset muistitietolähteet, sillä niiden kautta 

pääsee lähimmäksi muistelun tunnettua laatijaa, ja ne ovatkin mukana Sarpanevan 

lasinsuunnittelu-uraan liittyvän historiallisen kontekstin luomisessa. 

Edellä mainittujen ohella tarkastelen Sarpaneva-julkaisua60, jonka Marjatta ja Timo Sarpaneva 

rakensivat yhdessä lopullisen tekstin kirjoittajan Kaj Kalinin kanssa. Teos alkaa seuraavilla 

lauseilla: ”Tällä kirjalla on muisti. Kirjan muisti elää kuvina ja sanoina, joiden takana on yksi 

tunteva ja tahtova mieli: Timo Sarpaneva.”61 Sen käyttämisen yhteydessä on kuitenkin tarpeen 

korostaa kolmen osapuolen sosiaalisesti rakentaman muistelman ulottuvuuksia sen 

tekoprosessin näkökulmasta. Teoksen takana on siis useampi tunteva ja tahtova mieli, vaikka 

sen kautta lähestytään juuri yhden tuntevan ja tahtovan mielen elämää. Marjatta Sarpanevan 

mukaan on vaikea sanoa, kuinka pitkälti kirjan tekstiä voi kutsua Timo Sarpanevan suoraksi 

muistelmaksi. Vaikka yhteistuotos on Timo Sarpanevan hyväksymä, siinä on myös paljon 

Kalinin omaa filosofiaa ja näkemystä, jonka hän on liittänyt Timo Sarpanevaan. Marjatta 

 
55 Videoaineiston taustatietokysely (Marjatta Sarpaneva 2019). 
56 Timo Sarpanevan juhlapuhe: Uusiutumisen ihanuus, uusiutumisen seksi (1993). 
57 Reijo Salosen muisteluteksti (1.11.2019). 
58 Sarpaneva 2002.  
59 Sarpaneva. 
60 Kalin 1986. 
61 Kalin 1986. 
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Sarpaneva korostaakin lopuksi tunnistavansa sen osittain muttei kokonaan ”Timon persoonaan 

kuuluvaksi”.62 Edellä kuvaillun takia tätä teosta käytetään avaamaan historiallista kontekstia 

tarpeen vaatiessa, muttei arvottamaan tai merkityksellistämään asioita Timo Sarpanevan 

näkökulmasta – ajatus kuin ajatus voi olla lähtöisin Timo Sarpanevan, Marjatta Sarpanevan tai 

Kaj Kalinin mielestä kirjoituksen ollessa viime kädessä Kalinin käsialaa. Teoksen 

potentiaalisen tutkimisen diskurssianalyysin näkökulmasta jätän tästä tutkimuksesta pois. 

1.3.4 Mediajulkaisut 

Muistitietoaineiston rinnalla tämän tutkimuksen toisena päälähteenä ovat mediajulkaisut, jotka 

täydentävät kokonaiskäsitystä Timo Sarpanevan lasinsuunnittelu-urasta julkisuuskuvan kautta. 

Lehti- ja lehtileikeaineistona on tutkittu Timo Sarpanevan itsensä kartuttamaa järjestelemätöntä 

lehtileikekokoelma. Lehtileikekokoelma sisältää sekä taiteilijan yksityiselämään että työuraan 

liittyviä lehtiä, katalogeja ja lehtileikkeitä vuosikymmenten varrelta, jotka hän on kokenut 

henkilökohtaisesti mielekkäiksi säilyttää. Kokoelman tutkiminen lähti liikkeelle 

mediajulkaisujen järjestelemisestä vuosikymmenten mukaan 1950-luvulta aina 2000-luvulle 

saakka. Tämän jälkeen rajasin otoksen Sarpanevan lasinsuunnittelu-uraa käsitteleviin 

aineistoihin sekä työprosessiin että sen yhteiskunnalliseen, taloudelliseen ja kulttuuriseen 

kontekstiin liittyen. Mediajulkaisujen kautta tavoitteena on ollut lähestyä sekä ajan 

julkisuuskuvaa että Timo Sarpanevan ajatuksia. Tarkasteltavissa julkaisuissa priorisoitiin Timo 

Sarpanevan oman äänen näkyminen esimerkiksi haastattelun kautta, minkä ansiosta 

Sarpanevan ilmaisemia käsityksiä on ollut mahdollista saavuttaa myös 2000-lukua 

aikaisemmilta vuosikymmeniltä, tosin ainoastaan toisen käden tietona. 

Sarpanevan lehtileikekokoelman lisäksi tarkastelen Suomen lasimuseon kokoelmasta löytyviä 

muutamia lehtileikkeitä Timo Sarpanevaan liittyen sekä Designmuseon Iittala Milanon 

Triennaaleissa 1936–1968–10.4.87–21.4.88 -kansion sisältöä. Mediaperäisten lainausten 

kohdalla on syytä huomioida, etteivät ne tule suoraan lainatulta, vaan mediajulkaisun 

julkaisuajankohdasta sen tuottajan suodatuksen läpi. Tämä tarkoittaa sitä, että Sarpanevan 

lainaukset artikkeleissa ovat viime kädessä toimittajan tulkintaa ja hänen valintojensa seurausta, 

eivätkä ne luonnollisesti kerro koko totuutta keskustelusta. Kirjallisten mediajulkaisujen lisäksi 

 
62 Marjatta Sarpanevan haastattelu (6.11.2019). 
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perehdyn myös Yleisradion Oy:n (YLE) Elävän arkiston videomateriaaliin Timo Sarpanevaan 

ja Iittalan lasitehtaaseen liittyen 1950-luvulta 1980-luvun loppuun. 

1.3.5 Kuva-aineisto 

Yksilöiden ja yhteisöjen arkea sekä yksilöiden näkökulmia valaisevan muistitietotutkimuksen 

täydentävänä lähteenä voidaan käyttää valokuvia. Tutkimusaineistona valokuvat voivat antaa 

merkittävää tietoa, mutta niiden käyttöön liittyy myös haasteita. Tutkimukseen tarvittavia 

valokuvia ei esimerkiksi välttämättä ole saatavilla. Kameralla tallennettujen hetkien 

taustatiedot voivat olla myös puutteelliset. Valokuvaamisen tavoitteilla on lisäksi vaikutusta 

kuvaan. Vaikka valokuva ei kerrokaan tilanteen koko totuutta, sen tarjoaa mahdollisuuden 

tallennetun tilanteen analysoimiselle.63 Onneksi tätä tutkimusta varten oli löydettävissä paljon 

kuva-aineistoa, mikä mahdollistaa aiheeseen kurkistamisen sanallisen materiaalin rinnalla 

myös visuaalisesti. 

Suurin osa opinnäytteessäni käytetyistä kuvista on osa Designmuseon kuva-arkistoa, joiden 

julkaisua varten olen pyytänyt käyttöluvat ja kuvatiedot museolta. Näiden lisäksi 

opinnäytteessäni on Marjatta ja Timo Sarpanevan henkilökohtaiseen arkistoon sekä Kari 

Suomalaisen perikunnalle kuuluvat kuvat, joiden käyttöluvat ja kuvatiedot olen varmistanut 

oikeuksien haltijoilta. Kuvatiedot, tekijät ja käyttöoikeuksien haltijat löytyvät kuvien 

yhteydestä minulle välitetyssä laajuudessaan. Jos kuvan yhteydessä ei ole erikseen mainittu, 

käyttöoikeudet kuuluvat tekijälle. Tutkimusta visuaalisesti täydentävät valokuvat, luonnokset 

ja tuotepiirustukset on valittu tutkimusanalyysin pohjalta. Ne antavat visuaalisia maistiaisia ja 

konkretisoivia esimerkkejä Timo Sarpanevan lasinsuunnittelu-uraan, lasituotantoon ja ajan 

henkeen tarjoten katsauksen Sarpanevan monipuoliseen maailmaan taideteollisuuden parissa. 

Kuva-aineiston mahdollisimman kokonaisvaltaiset taustatiedot saavuttaakseni olen käsitellyt 

osaa niistä myös muistelijoiden kanssa, jolloin kuvista paljastui uusia Timo Sarpanevaa ja 

hänen historiallista kontekstiaan valottavia ulottuvuuksia. Maria Vanha-Similää lainatakseni: 

”Tutkijan näkökulma poikkeaa tutkimuskohteena olevien ihmisten näkemyksistä. Yhdessä 

niistä on mahdollisuus luoda moniääninen kokonaisuus arjen ilmiöistä.”64 

 
63 Ennen ja nyt. Historian tietosanomat. Vanha-Similä, Maria 2013: ’Valokuvat tehdasyhteisötutkimuksessa’. 
[ennenjanyt.net/2018/12/valokuvat-tehdasyhteisotutkimuksessa/]. Luettu 3.5.2019. 
64 Ennen ja nyt. Historian tietosanomat. Vanha-Similä, Maria 2013: ’Valokuvat tehdasyhteisötutkimuksessa’. 
[ennenjanyt.net/2018/12/valokuvat-tehdasyhteisotutkimuksessa/]. Luettu 3.5.2019. 
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1.3.6 Iittalan tuotekokouspöytäkirjojen kopiot 

Aikaisemman tutkimuskirjallisuuden pohjalta on tiedossa, että Iittalan tuotekokouksista on 

olemassa pöytäkirjoja.65 Ne kuuluvat Iittalan lasimuseon kokoelmaan, joka on nykyisin osa 

Designmuseota. Tätä tutkimusta tehdessä alkuperäisten tuotekokouspöytäkirjojen olinpaikka 

oli kuitenkin Designmuseon henkilökunnalle tuntematon, mikä toimi esteenä alkuperäisten 

tuotepöytäkirjojen käytölle täydessä laajuudessaan. Tämän vuoksi tutkimuksessa käytetään 

Suomen lasimuseon kokoelmassa sijaitsevia Iittalan tuotekokouspöytäkirjojen kopioita niistä 

kokouksista, joista kopiot ovat olemassa. 

Iittalan tuotekokouspöytäkirjojen kopiot valaisevat lasitehtaan organisaation strategiaa 1950-

luvulta alkaen niiltä osin, joilta pöytäkirjat on kopioitu. Tutkin Suomen lasimuseon arkistossa 

Iittalan tuotekokouspöytäkirjojen kopioita vuosilta 1951–1980, jotka sisältävät erilaisiksi 

tuotekokouksiksi nimettyjen kokoontumisten asiakirjoja.66 Tarkastelen tutkimukseni kannalta 

oleellisia tuotekokouspöytäkirjoja ja muita muistiinpanoja yksityiskohtaisemmin 

käsittelyluvuissa. Kopioiden tarkasteleminen ei kuitenkaan korvaa täysin alkuperäisiä, sillä 

kopiokokonaisuus ei ole täydellinen kopio kaikista tuotekokouspöytäkirjamuistiinpanoista, 

eikä näin ollen välitä alkuperäisten informaatiota kokonaisuudessaan. 

1.4 Suomalaisen taideteollisuuden kirjallisuudesta 

Metodologisen tarkastelun rinnalla historiakuvan (re)konstruktiota tarkastellaan suhteessa 

aiheeseen liittyviin aikaisempiin julkaisuihin, joista tärkeimpiä esittelen seuraavaksi. 

Suomalaisesta taideteollisuudesta on tehty tutkimusta erityisesti taideteollisuuden kultakauteen 

ja näyttelytoiminnan julkisuuskuvaan liittyen. Harri Kalha on tutkinut kultakauden ilmiötä 

siihen liitettyjen diskurssien, mielikuvien ja markkinoinnin näkökulmista korostaen ilmiötä 

toimijoiden rakentamana. Tämä ajatus on tutkimukseni taustaolettamuksena, ja Timo 

Sarpanevan lasinsuunnittelu-uraa tarkastellaan toimijuuden näkökulmasta sekä kultakauden 

mielikuvan sisällä että sen ulkopuolella. Kalha on kirjoittanut muissakin yhteyksissä 

taideteollisuudesta, kuten Taideteollisen oppilaitoksen historiasta.67 

 
65 Esimerkiksi Koivisto 2001. 
66 Iittalan tuotekokouspöytäkirjojen kopiot (1951–1980). 
67 Kalha 1997; Kalha 1999; Kalha 2003. 
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Kalhan esittämän käsityksen tutkiminen kultakauden luomisesta ja mielikuvan 

hyödyntämisestä jatkuu Elina Melginin vertaisarvioidussa artikkelissa Suomen harjoittaman 

muotoilupropagandan eli maakuvaviestinnän näkökulmasta.68 Taideteollisuuden 

hyödyntäminen yritysten ja valtion tavoitteiden edistämisessä on läsnä myös tässä 

tutkimuksessa Sarpanevan näkökulmasta, sillä hän oli yksi niistä taiteilija-muotoilijoista, jotka 

”muotoilivat Suomea maailmankartalle”. Näiden taideteollisuutta käsittelevien tutkimusten 

rinnalla tarkastellaan Erik Kruskopfin yleisteosta, mitä pidetään ensimmäisenä suomalaista 

taideteollisuutta kokonaisvaltaisesti käsittelevänä teoksena. Se löytyykin usein taideteollisuutta 

käsittelevien teosten lähteistä, ja on mukana myös tässä tutkimuksessa 1900-luvun lopun 

taideteollisuushistorian kontekstin valottajana.69 

Suomalaiseen lasiteollisuuteen ja Timo Sarpanevaan liittyvää taidehistoriaan keskittyvää 

kirjallisuutta on julkaistu erityisesti museoiden näyttely- ja kokoelmatyön toimesta.70 

Sarpanevat ovat lisäksi itse osallistuneet muisteluun taipuvaisten julkaisujen toteuttamiseen.71 

Timo Sarpanevan sekä suomalaisen lasiteollisuuden arjen kontekstin akateeminen tutkimus 

näyttää kuitenkin olleen vähäistä. Esimerkiksi Sarpanevasta ei löytynyt ollenkaan akateemista 

tutkimusta kirjallisuuskatsauksessa, ja suomalaisen taideteollisuuden arjen sosiaalihistoriasta 

piirtyy keskeneräinen kuva. Koska tarkasteltavan kirjallisuuden rajaaminen akateemisiksi ja 

vertaisarvioiduiksi teoksiksi olisi kaventanut vuoropuhelua alaan liittyvän kirjallisuuden kanssa 

huomattavasti, käyttämäni kirjallisuus sisältää akateemisten julkaisujen rinnalla yleisteoksia. 

Yleisteoksien luotettavuutta olen punninnut julkaisijan, lähdekäytännön sekä 

tutkimuskirjallisuuteen tekemäni vertailun avulla. Vaikka museoiden teokset eivät sisälläkään 

usein lähdeviitteitä, teokset pohjaavat useimmiten heidän kokoelmiinsa. 

Suomalaista lasiteollisuutta on tutkittu erityisesti Suomen lasimuseon toimesta. Kaisa Koivisto 

on tutkinut useita tutkimukseni viitekehykseen liittyviä aiheita, kuten lasiteollisuuden 

rationalisointia ja muotoilijoiden esiinmarssia toisen maailmansodan jälkeen.72 Hän on lisäksi 

tutkinut lasiteollisuuden historiaa eri tehtaiden näkökulmasta useissa yleisteoksissa sekä yksin 

että esimerkiksi Uta Laurénin kanssa.73 Useat Suomen lasimuseon julkaisut sisältävät 

 
68 Ennen ja nyt. Historian tietosanomat. Melgin, Elina 2018: ’Kultakauden muotoilu, modernismi ja 
maapropaganda’. [ennenjanyt.net/2018/10/kultakauden-muotoilu-modernismin-idea-ja-maapropaganda/]. Luettu 3.5.2019. 
69 Kruskopf 1989. 
70 Aav ym. 2002; Aav & Viljanen 2006; Matiskainen 2015; Kivilinna 2018. 
71 Kalin 1986; Aav ym. 2002. 
72 Koivisto 2001. 
73 Koivisto 1994b; Koivisto 2006; Koivisto & Laurén 2011; Koivisto & Laurén 2013. 
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lähdeviitteet, mikä lisää niiden luotettavuutta, vaikka ne eivät olekaan kaikki vertaisarvioituja. 

Teokset mahdollistavat Sarpanevan liittämisen suomalaisen lasiteollisuushistorian laajempaan 

kontekstiin erityisesti talouden ja tehdaskehityksen sekä mielikuvamarkkinoinnin 

näkökulmista. Koska Sarpanevan uraa tarkastellaan nimenomaan Iittalan lasitehtaan 

viitekehyksessä, lasitehtaan historian tunteminen on olennaista. Iittalan historiaa avataan sekä 

tutkimusten että yleisteosten kautta.74 Lasitehdaskontekstin lisäksi tarkastelen Sarpanevan 

työtovereista tehtyjä julkaisuja, jotka valaisevat kontekstia ja kytköksiä Sarpanevaan.75 

Sarpanevan suunnittelemien lasiesineiden syntyvuosien ajoittamisessa käytän apunani 

Designmuseon Timo Sarpaneva. Kokoelma -teosta.76 Merkitsen kyseiset vuodet sulkeisiin 

esineen ensimmäisellä mainintakerralla. 

Tutkimukseni kanssa vuoropuheluun valikoitunut kirjallisuus auttaa liittämään Timo 

Sarpanevan lasinsuunnittelu-uran laajemmin suomalaisen yhteiskunnan ja taideteollisuuden 

historiaan vahvistaen ja osittain myös haastaen tutkimusaineiston sanomaa. Arvokkaan tiedon 

lisäksi tämä vuorovaikutteinen tarkastelu luo myös tarttumapintaa menneisyydestä käytyyn 

keskusteluun kirjallisuuden julkaisuajankohtaan ja julkaisijoiden ilmaisuihin.  

 
74 Annala 1956 (aikalaisteos); Klemola 1981; Tasala 2001; Aav & Viljanen 2006. 
75 Matiskainen 2006; Koivisto 2014. 
76 Aav ym. 2002. 
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2 Sarpanevan alkutaival taideteollisuudessa 

Saisin suunnitella mitä ikinä halusin!77 

– Timo Sarpaneva 

 

Maailmaa riepotellut sota ja rauhanajan alku näkyivät Suomen ja suomalaisten arjessa 1940-

luvun lopusta alkaen. Toinen maailmansota vaikuttikin mitä moninaisimmin suomalaisen 

yhteiskunnan eri aloilla, kuten teollisuudessa, aiheuttaen sekä merkittäviä tuhoja että 

teollisuuden uudelleenohjaamista sota-aikaa tukevaksi. Jälleenrakennuspolitiikalla rakennettiin 

perustaa toisesta maailmansodasta itsenäisenä selvinneen Suomen toipumiselle.78 Symbolisen 

rautaesiripun laskeuduttua Suomi kuului maantieteellisesti Neuvostoliiton etupiiriin. Lännen ja 

idän ideologisen kamppailun myllerryksessä Suomen onnistui säilyttää itsenäisyytensä sekä 

kehittää yhteiskuntaansa pohjoismaisen hyvinvointivaltioideologian ja länsieurooppalaisen 

talousnäkemyksen mukaisesti.79 Yhteiskunnan jälleenrakentaminen, teollisuuteen kohdistetut 

sijoitukset ja länsimaiden taloudellisen yhteistyön lisääntyminen kasvattivat Suomen taloutta 

nopeasti.80 Tämä oli myös se maailma, jossa Timo Sarpaneva opiskeli ja kehittyi kohti tulevaa 

taiteilija-muotoilijan uraansa. 

Tässä luvussa esittelen Sarpanevan alkutaivalta taideteollisuudessa koulutuksen, lasin 

suunnittelemisen löytämisen sekä Iittalaan työllistymisen näkökulmista. Alku-uraa Iittalassa 

avataan lasinsuunnittelua edeltävien tehtävien ja lasinsuunnittelumahdollisuuden avautumisen 

näkökulmista. Lopuksi kuvaillaan Sarpanevan perehdyttämistä Iittalan lasitehtaalla, mikä loi 

tärkeän sillan koulutuksen ja tehdastyön välille. Nämä aspektit valottavat ymmärrystä 

Sarpanevan nimenomaan taideteollisuuteen tähtäävästä koulutus- ja urapolusta, jolla oli kauas 

kantoisia vaikutuksia hänelle sekä suomalaiselle taideteollisuudelle ja yhteiskunnalle. 

 
77 Sarpaneva 2002, 13. 
78 Dawson 2015, 23–25. 
79 Paavonen 2019, 144. 
80 Hannikainen & Eloranta 2019, 24–25, 30–33. 
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2.1 Suuntana taideteollisuus 

Timo Sarpanevan ura lasiteollisuudessa oli jatkumoa jo hänen lapsuudestaan alkaneelle 

kiinnostukselle taiteisiin. Henki Sarpanevan nuoruusajan töihin on tulkittu välittyneen loitsujen 

ja magian täyttämästä sepänpajasta pieniä kipinöitä sylkevin ahjoin sekä lapsuudenkesien 

haltijoista ja maahisista. Sarpaneva on itsekin tulkinnut, että noin 13-vuotiaana häntä alettiin jo 

pitää taiteilijana. Piirtäminen ja maalaaminen näyttävätkin olleen Sarpanevalle pakomatkoja 

arjesta: maalauksissa lapsuuden pelottavat olennot tulivat kesytettyä paperiarkille, jolle avautui 

”rannaton ja rajaton” maailma.81 Myös Sarpaneva-muistelujulkaisussa toimittaja Kalin 

kuvailee usean lasiluomuksen kohdalla niiden taustoja juuri Sarpanevan lapsuuden 

muistoissa.82 Timo Sarpanevan ollessa 13-vuotias Suomi syöksyi toisen maailmansodan 

pyörteisiin,83 mikä vaikutti mitä moninaisimmin suomalaisen yhteiskunnan ja lasiteollisuuden 

tulevaisuuteen, joiden raameissa Sarpanevankin tulevaisuus muotoutui. 

Kaisa Koivisto kirjoittaa sota-ajan luoneen suomalaiseen lasimuotoiluun oikeastaan täydellisen 

katkon,84 mikä näkyi haasteissa tuontiraaka-aineiden saannin, hintasäännöstelyn sekä 

työvoimapulan näkökulmista.85 Esimerkiksi tehtaan työntekijät joutuivat rintamalle 

puolustamaan maata ja yhä nuorempia poikia otettiin tehtaille työssä oppimaan, jotta 

poikkeustilaa tukevaa tehdastoimintaa ja -tuotantoa pystyttiin jatkamaan.86 Sota-aika ja 

teollisuustuotannon lasku vaikuttivat myös Suomen eristäytymiseen kansainvälisen 

taideteollisuuden kentältä, sillä suomalaiset eivät sodan vuoksi pystyneet osallistumaan 

kansainvälisiin näyttelyihin, eivätkä myöskään ajatusten vaihtoon.87 Sota-ajan Suomea 

Sarpaneva on itse kuvaillut käsitteellä niukkuus, joka koski niin ruokaa kuin myös 

piirustustarvikkeita, ja hän on myös muistellut rahoittaneensa opiskeluaan toimimalla Pohjois-

Karjalan tukkityömailla ”tukkijätkänä” vuosina 1946–1947.88 

 
81 Sarpaneva 2002, 9–10; Dawson 2015. 
82 Kalin 1986. 
83 Sarpaneva. 
84 Koivisto 2006, 20. 
85 Annala 1956, 44–46; Koivisto 1994b, 91. 
86 Annala 1956, 44–46. 
87 Dawson 2015, 36. 
88 Sarpaneva, 13. 
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Sarpaneva aloitti opintonsa Taideteollisuuskeskuskoulussa89 Helsingissä vuonna 1941. Hänen 

opintovuosistaan kerrotaan hieman eri tietoa lähteestä90 riippuen. Luotettavimpana pidän Harry 

Kivilinnan tulkintaa Sarpanevan opiskeluvuosista, sillä hän kertoo käyttäneensä lähteenään 

Aalto-yliopiston arkistossa olevaa Timo Sarpanevan oppilaskorttia. Hänen mukaansa 

Sarpanevan opinnot alkoivat vuodet 1940–1945 kestäneellä yleiskurssilla. Yleiskurssilta hän 

jatkoi ammattiin valmistavalle graafisen taiteen osastolle, jossa hän opiskeli vuoteen 1949 asti. 

Sarpanevan opintojen kirjoitetaan sisältäneen monipuolisesti erilaisia kuvaamataidon osa-

alueita. Viimeisenä opiskeluvuotenaan hänellä oli suoritettavana enää taidehistorian kurssi.91 

Marjatta Sarpaneva kirjoittaa Timo Sarpanevan maininneen ”V.V. Nyström nimisen 

perheystävän, jonka kannustamana hän pyrki - ja tuli hyväksytyksi Taideteolliseen 

keskuskouluun”92. 1950-luvun alussa osaston opetukseen lisättiin mainosteorioiden 

tarkasteleminen, ja vuodesta 1949 aihetta opetettiin myös jatkokoulutuksen kautta, mihin myös 

Sarpaneva osallistui.93 

Sarpanevan yhtenä opettajana toimi muotoilija, taideteollisuuden keskeinen vaikuttaja ja 

arvostetun muotoilulehti Domuksen päätoimittaja Arttu Brummer, jonka assistentiksi 

Sarpaneva pääsi. Sarpanevan kirjoitetaan kuvailleen, että tästä syntynyt elinikäinen ystävyys 

oli alku hänen uralleen eri taideteollisuuslaitosten suunnittelijana.94 Myös toimittaja Elina 

Simonen nostaa esille Brummerin roolin aktiivisena keskushahmona suomalaisen 

taideteollisuuden menestyksen taustalla 1950-luvulla, ja kirjoittaa Sarpanevan muistelleen 

seuraavasti opiskeluaikaansa: 

Sarpaneva muistelee 40-luvun loppupuolen innokasta ja sekalaista oppilasainesta, joka 
täytti Ateneumin salit. Kaikille oli yhteistä valtava työinto sekä halu kokeilla uusia 
materiaaleja ja niiden sovellutustapoja.95 

Sarpaneva kuvailee lisäksi Taideteollisessa korkeakoulussa pitämässään juhlapuheessa vuonna 

1993 Ateneumia ja Brummerin vaikutuksia seuraavasti: 

Atskia kävin kauan, yhdeksän kymmenen vuotta. Siellä oli korven kontio Arttu 
Brummer, meidän taideteollisuutemme legendaarisin persoonallisuus ja hahmo. Hän 

 
89 Taideteollisuuskeskuskoulun nimi on vaihdettu monesti. Viimeisimpänä se muutettiin Aalto-yliopiston 
taiteiden ja suunnittelun korkeakouluksi vuonna 2012. 
90 Esimerkiksi Sarpaneva, 13, Kalha 1999, 141, Dawson 2015, 24 ja Kivilinna 2018, 12–56. 
91 Kivilinna 2018, 12–56.  
92 Sarpaneva, 13. 
93 Kalha 1999, 165. 
94 Dawson 2015, 26. 
95 Anna, Simonen: Wirkkala & Sarpaneva. Milanon ihme (11.5.1979). 
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latasi meihin sen palon ja toivon ja unelman. Voittamattomuuden, sen uskon hän rakensi 
meihin.96 

Sekä Taideteollisuuskeskuskoulu että vapaaseen taiteeseen keskittynyt Suomen 

Taideakatemian koulu sijaitsivat molemmat Ateneum-nimisessä rakennuksessa 1940-luvulla. 

Muisteluaineistot osoittavat, että vaikka erityisesti Suomen Taideakatemian koulua on kutsuttu 

Ateneumiksi, muistelijat käyttävät Ateneum-nimeä tarkoittaessaan 

Taideteollisuuskeskuskoulua.97 

Koska koulutuksen välittämät arvot, asenteet ja maailmankuvat muokkaavat opin saajia, tässä 

kohtaa on tärkeää avata hieman käsityksiä Brummerin opetuksen taustalla olleista ajatuksista. 

Harri Kalha kirjoittaa taidehistorioitsija ja kriitikko Onni Okkosen esitelleen suomalaisen 

taideteollisuuden kansallista tehtävää ja merkitystä jo 1920–1930-luvuilla. 

Käsityöläisperinnettä oli vaalittava taloudellisten, kulttuuristen sekä kansaa moraalisesti ja 

rakentavasti kohottavien merkitysten takia. Tämän eteenpäin välittämistä Brummer jatkoi 

kasvattaen jopa 1950-luvun taiteilija-muotoilijoiden sukupolveksi kutsutun joukon, joka 

tiedosti taideteollisuuden sekä sen sankareiden merkityksen maustettuna suomalaisella 

romantiikalla ja uskonnolla. Kalha tulkitsee tämän suuntauksen näkyneen niin Okkosen, 

Brummerin kuin myös taiteilija-muotoilija Tapio Wirkkalan opetussisällöllisissä näkemyksissä 

Taideteollisuuskeskuskoulussa toimiessaan. Erityisesti Brummerin hän korostaa ymmärtäneen 

taideteollisen suunnittelijan vastuun, mikä merkitsi sitä, että teollisuudessa tuotettava edullinen 

esine ansaitsi parhaan taiteilijakyvyn sitä suunnittelemaan.98 Brummerilla kirjoitetaan olleen 

koulun taiteellisena johtajana myös paljon taidepoliittista vaikutusvaltaa suomalaisessa 

muotoilukoulutuksessa: hän oli mukana valitsemassa uusia opiskelijoita sekä ohjasi 

opiskelijoita sopivaksi katsomiensa työnantajien puheille tai tarvittaessa alanvaihdokseen.99 

Ajatuksia Taideteollisuuskeskuskoulun ja teollisuuslaitosten yhteistyöstä oli toteutettu 

konkreettisesti jo esimerkiksi 1940-luvulla opiskelijoille järjestetyissä avoimissa kilpailuissa, 

joiden kautta opiskelijat pääsivät suunnittelemaan teollisuuden tarpeeseen tuotteita tutustuen 

kilpailuja sponsoroiviin laitoksiin. Monet taiteilijat saivat kilpailujen kautta jalkansa tehtaiden 

ovien väliin, minne heidät sitten palkattiin jopa vastavalmistuneina. Lasin tekemistä ei koulussa 

kuitenkaan opeteltu, ja esimerkiksi Kalha kirjoittaa oppilaitoksessa opiskelleen Maija Aaltosen 

 
96 Timo Sarpanevan juhlapuhe: Uusiutumisen ihanuus, uusiutumisen seksi (1993). 
97 Marjatta Sarpanevan videokokoelma. 
98 Kalha 1999, 137–140. 
99 Kalha 1999, 148–153. 
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muistelleen, että opiskelijoiden käsitykset lasin valmistustekniikoista olivat puutteelliset, 

jolloin tehtaan valmistama prototyyppi erosi sen mallina olleesta suunnitelmapiirustuksesta. 

Hän lainaa lisäksi oppilaitosta käyneistä taiteilija-muotoilijoista, mukaan lukien Sarpaneva, 

tehtyä haastattelua Nya Pressen -lehdessä vuonna 1955, jossa he korostavat teollisuuden 

käytännönopin ja koulutukseen sisältyvän pakollisen työharjoittelun merkitystä. 

Taideteollisuuskeskuskoulun koulutusta onkin tulkittu leimanneen sen etääntyminen teollisen 

suunnittelun todellisuudesta. Markku Kosonen kirjoittaa kuitenkin Sarpanevan muistelleen, että 

Brummerin suhteet Riihimäen lasitehtaalle antoivat opiskelijoille kosketuspintaa 

lasiteollisuuteen. Sarpaneva oli esimerkiksi jo opiskeluaikanaan piirtänyt puhtaaksi Brummerin 

luonnoksia lasiesineistä, ja näin ollen saanut kokemusta lasinsuunnittelemisen 

luonnosvaiheesta.100 Lisäksi Marjatta Sarpanevan videokokoelman aineistossa tulee esille, ettei 

Sarpanevan opiskeluaikana lasin tekemistä voinut opiskella Taideteollisuuskeskuskoulussa, 

mikä vaikutti suunnittelijan ja tehtaan yhteistyön luonteeseen.101 

2.2 Ensikosketus lasiin 

Vastavalmistuneen Timo Sarpanevan lasinsuunnittelu-uran ja lasikiinnostuksen kannalta 

vuonna 1949 järjestetty Riihimäen lasitehtaan lasinsuunnittelukilpailu oli merkittävä 

käännekohta. Se oli ensimmäinen kerta, kun Sarpaneva pääsi suunnittelemaan lasia tosielämän 

kontekstissa niin, että hänen suunnitelmiensa toteutuskelpoisuutta punnittiin.102 Sarpanevan 

oman urakehityksen lisäksi kyseistä kilpailua voidaan pitää tärkeänä esimerkkinä tehtaan 

ulkopuolisiin suunnittelijoihin kohdistuvasta kysynnästä, joka lasiteollisuudessa ja myös 

muissa teollisuuden osa-alueilla alkoi kasvamaan.103 Ulkopuolisten suunnittelijoiden 

käyttäminen mahdollistui sota-ajan pakottamien tiukempien lasiteollisuuskäytäntöjen 

purkautuessa vähitellen rationalisointikehityksen lomassa. Tämä ja rauhanajan vaikutukset 

kysyntään loivat lasiteollisuudelle tarpeen uudistaa suunnittelijoiden avulla tuotanto-

ohjelmiaan.104 Sekä Kaj Kalin että Uta Laurén pohtivat toista maailmansotaa seuranneen ajan 

tuoneen taiteilijat ja teollisuuden yhteen.105 

 
100 Kalha 1999, 143–144, 162–163; Kosonen 1999, 221. 
101 Marjatta Sarpanevan videokokoelma. 
102 Sarpaneva, 25; Sarpaneva 2002, 12–13. 
103 Kruskopf 1989, 192. 
104 Kruskopf 1989, 192; Koivisto 2001, 84–85; Museo Milavida: Ambiente – Timo Sarpanevan painokankaita -
näyttelyesite 2019. 
105 Kalin 1986, 8; Laurén 2011a, 74–89. 
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Myös Timo Sarpaneva on kuvaillut sodan jälkeisiä kilpailuja ja hänen tuntemuksiaan niistä: 

”Teollisuus elpyi sodan jälkeen ja tarvitsi suunnittelijoita sekä uusia tuotteita. Eri aloilla 

järjestettiin suunnittelukilpailuja, joihin otin innolla osaa.”106 Sarpanevan ensimmäinen 

kosketus kotimaisen lasiteollisuuden kentälle tapahtuikin sota-ajan jälkeisessä Suomessa juuri 

Riihimäen lasitehtaan järjestämässä lasinsuunnittelukilpailussa107. Kilpailuun hän ei 

osallistunut omalla nimellään, vaan loputonta perusmuotoa symboloivalla nimimerkillä ”O”. 

Kilpailun on tulkittu merkinneen sotaa edeltäneen lasiteollisuuskehityksen jatkumista sekä 

raaka-ainehuolista vapautumista.108 Erik Kruskopf nostaakin esille lasikilpailun seuraukset 

merkkinä suomalaisen taideteollisuuskentän murroksesta, sillä suomalaisten taidelasisarjan 

voiton myötä ulkomaisia käyttölasipuolen ehdotuksia ei lopulta otettu valmistukseen. 

Kilpailusta nousseilla kotimaisilla muotoilija-taiteilijoilla uskottiinkin olevan voimavaroja 

myös käyttölasistojen uudistamiseen.109 Marjatta Sarpaneva tulkitsee tämän kansainvälisen 

kilpailun merkinneen Timo Sarpanevan lasikiinnostuksen heräämistä. Timo Sarpaneva on 

myös itse korostanut kyseisen kilpailun avainroolia elämässään – hopeasija 

taidelasisuunnittelussa oli tuntunut voitolta, sillä ensimmäisen palkinnon oli saanut hänen 

opettajansa Arttu Brummer.110 

 

Kuva 2: Sarpanevan toteutettavaksi valittu kilpailutyö. 
Harry Kivilinna (2018) / Designmuseo. 

 
106 Sarpaneva 2002, 114. 
107 Katso kuva 2. 
108 Kalin 1986, 18–20. 
109 Kruskopf 1989, 192. 
110 Sarpaneva, 25; Sarpaneva 2002, 12–13. 
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Timo Sarpanevan kilpailutyö toteutettiin Riihimäen lasitehtaalla kirkkaalla ja vihreällä lasilla, 

minkä on muisteltu liittyneen sota-ajan vaikutuksiin lasiteollisuudessa: 

Mut se vihree lasi, joka ei ollut tyypillistä Timolle, se oli varmaan tämmönen ajan 
pakottama … Sillon oli vaa tällast suomalaista hiekkaa vaa käytettävissä ja siitä ei saatu 
kirkasta. Siit tuli väkisinki vihreetä.111 

Kuitenkin Suomen lasimuseossa pitkän uran tehnyt Kaisa Koivisto esittää, että vaikka muistelu 

osuukin oikeaan suomalaisen rautapitoisen hiekan112 väritaipumukseen liittyen, ei Sarpanevan 

kilpailutyössä käytetty vihreä ole sävyltään ”pula-ajan vihreä”.113 

Riihimäen lasitehtaan silloinen johtaja Roope Kolehmainen, ”joka johti rautaisella otteella 

Suomen merkittävintä lasitehdasta”114, kutsui Sarpanevan kilpailumenestyksensä ansioista 

käymään tehtaalla.115 Tapaaminen ei kuitenkaan mennyt niin kuin Sarpaneva oli kuvitellut: 

Tiedustelin varovaisesti tulevan palkkani suuruutta, työstähän on tapana maksaa 
jonkinlainen korvaus. Vuorineuvos loi pöytänsä takaa minuun viileän katseen ja ilmoitti, 
ettei palkkaa makseta lainkaan. Sen sijaan he tekisivät minusta kuuluisan. 
Keskustelumme päättyi siihen.116 

Myös Koivisto kirjoittaa Sarpanevan muistelleen useasti jälkikäteen, että ”juhlavasti mustalla 

autolla Riihimäen rautatieasemalta haettu taiteilija sai kävellä takaisin sateessa”117. 

Samana vuonna pidetyn Nuorten taiteilijoiden näyttelyn jälkeen, johon Sarpaneva osallistui, 

hän sai työpaikkatarjouksen A. Ahlströmin osakeyhtiöltä, joka omisti muun muassa Euran 

paperitehtaan ja Karhula-Iittalan lasitehtaat. Sarpanevan kiintoisiksi ja monipuolisiksi 

kuvailemat työtehtävät tulivat koostumaan näyteikkunoiden ja grafiikan suunnittelusta. 

Kuitenkin hänen kerrotaan jo silloin olleen erityisen kiinnostunut lasista sekä mahdollisuuksista 

sen suunnittelemisen parissa.118 

 
111 Marjatta Sarpanevan videokokoelma. 
112 Suomalaista hiekkaa käytettiin sota-aikana ulkomailta tuodun hiekan korvikkeena. Kruskopf 1989, 180. 
113 Kaisa Koiviston tiedonanto (sähköposti 14.3.2020). 
114 Sarpaneva 2002, 12. 
115 Sarpaneva; Sarpaneva 2002, 12–13. 
116 Sarpaneva 2002, 12. 
117 Koivisto 2011a, 113. 
118 Sarpaneva 2002, 14; Kalin 1986, 36. 
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2.3 Freelance-suunnittelijaksi Iittalan lasitehtaalle 

A. Ahlströmin osakeyhtiön palveluksessa Timo Sarpaneva pääsi kosketuksiin osakeyhtiön 

omistukseen kuuluvan Iittalan lasitehtaan kanssa. Hän muistelee, että lasitehtaan palvelukseen 

oli toivottu taiteilijaa, minkä takia hänen kiinnostustaan näyttelyiden, näyteikkunoiden ja 

grafiikan tekemiseen tiedusteltiin. Tämän seurauksena Helsingin Kaivopuistossa sijaitsevasta 

puutalosta tuli Sarpanevan sanoin hänen ”näyttelyosastonsa”, missä työntekeminen alkoi. Tässä 

vaiheessa tanskalaisen Holmegraadin lasitehtaan muistellaan tarjonneen Sarpanevalle töitä 

lasin parissa sekä myös parempaa palkkaa, mihin Karhula-Iittala oli vastannut vastatarjouksella 

ja lupauksella sekä lasinsuunnittelumahdollisuuteen että palkankorotukseen.119 Sarpaneva 

tarttui tilaisuuteen Suomessa, ja ryhtyi Iittalassa eräänlaiseksi vierailevaksi freelance-

suunnittelijaksi vuonna 1951. Hän on muistellut saaneensa ”vapaat kädet” suunnitella mitä 

ikinä vain haluaisi.120 Jack Dawson esittää Sarpanevalle annettujen ”vapaiden käsien” 

vaikutuksen merkittäväksi hänen lasinsuunnittelu-uransa alkuaikaan: 

Tämä varhainen luovuuden tunnustaminen laukaisi räjähdysmäisen taiteellisen 
toiminnan ja lyhyessä ajassa Sarpaneva kehitti veistoksellisuuden tajun, josta tuli hänen 
taidelasituotantonsa määräävä piirre 1950-luvun alusta eteenpäin.121 

Sarpaneva on kuvaillut itse alkuaikaansa Iittalan lasitehtaan suunnittelijana seuraavasti: 

Iittalahan oli legendaarinen lasitehdas jo silloin, ja huomattavasti aikasemminkin. 
Siinähän oli tietysti … sellasia taiteilijoita kuin … Gunnel Nyman oli ennen minua siellä 
… ja Kaj Franck oli yhdessä Tapio Wirkkalan kanssa suurin piirtein samoihin aikoihin. 
Että sehän oli tietysti taivas … tämmöselle pienelle pojalle, joka meni, tuli Iittalaan.122 

Sota-aika vaikutti Sarpanevan alkutaipaleeseen Iittalan lasisuunnittelijana. Rauhanajan alku ei 

välittömästi helpottanutkaan lasiteollisuuden tilannetta. 1950-luvun alkupuolella haasteita 

aiheuttivatkin yhä raaka-ainepula ja säännöstelypolitiikka, joka koski sekä ulkomaisen valuutan 

käyttämistä että tuotantomääriä, -laatuja ja -myyntihintoja.123 Lasiesineiden ja ikkunalasien 

kysyntä alkoi kuitenkin kasvaa sodan loputtua inflaation ja niihin liittyvän puutteen takia.124 

Käyttölasin kysyntä oli suurta erityisesti evakkojen ja kotiutettujen sotilaiden kaivatessa 

talouslasia. Kysynnän riittäessä vanhoillekin tuotteille ei tarjonnan uudistamiselle ollut 

 
119 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000). 
120 Sarpaneva 2002, 12–13; Koivisto 2011d, 366–367; Dawson 2015, 28–29. 
121 Dawson 2015, 45. 
122 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000). 
123 Koivisto 1994b, 93; Koivisto 2006, 20; Koivisto 2011b, 141–143. 
124 Annala 1956, 44–46, 106. 
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välittömästi sodan jälkeen tarvetta.125 Raaka-ainepula taittui lopulta 1950-luvun puolivälissä 

lasitehtaiden osalta laskuun, minkä on tulkittu lisänneen lasitehtaiden välistä kilpailua. 

Kilpailun kiristyminen johti myös melkein rajoittamattoman taidelasituotannon 

rationalisoimiseen ja säännöstelemiseen tehtaan toimesta sekä tuotantomalliston 

uudistamistavoitteeseen.126 

Sota-ajan loputtua lasiteollisuuden rationalisointi ja tuotannon kehittäminen käynnistyivät 

nopeasti. Päämääränä oli parantaa omaa kilpailukykyä tuotantoa tehostamalla eli tuottamalla 

enemmän ja halvemmalla sekä toimittamalla nopeammin. Lasiteollisuudessa tämä kehitys 

näkyi käsityötä parantavina aineellisina ja aineettomina muutoksina, tuotanto-ohjelman 

uudelleenorganisoimisena sekä työvoimakustannuksista säästämisenä. Muotoiluun liittyvää 

rationalisointia toteutettiin vähentämällä sekä tuotannossa olevia tuotteita että monimutkaisia 

ja paljon ihmistyötä, kuten lasinpuhaltamista ja jälkikäsittelyä127, vaativia tuotantomalleja.128 

Esimerkiksi Iittalan tehtaan insinööri Erkki Hyppönen sai tehtäväkseen kehittää 

henkilöstöresursseja säästävän Gemini-puhalluskoneen 1960-luvun lopulla.129 Merkkejä 

Iittalan teollisuustuotannon rationalisoimisesta ja sen vaikutuksista lasitehtaan tuotantoon ja 

tarjontaan on myös nähtävillä useissa tuotekokouspöytäkirjojen kopioissa.130 Taiteilija-

muotoilijana rationalisointipyrkimykset vaikuttivat myös Timo Sarpanevan elämään. Vain 

sellaisia suunnitelmia toivottiin, joissa taiteilija-muotoilijan nimeä voitiin hyödyntää, ja jotka 

täyttivät rationalisointiajatuksen hengen.131 

Taiteilijoiden lisäksi Sarpaneva on tuonut esille erityisesti isännöitsijä Antero Järvisen 

vaikutuksia hänen työskentelyynsä, sillä Järvisen aikana lasitehtaalla oli päästy luomaan 

taidelasiesineitä. Sarpaneva muisteleekin, että juuri Järvisen aikaan taiteilijoille alettiin antaa 

mahdollisuuksia luoda taidelasia. Myös lasinpuhaltaja Lauri Viitala muistelee Järvisen 

antaneen taiteilija-muotoilijoille vapaat kädet työskennellä kahdella lasiverstakolla.132 Vaikka 

Sarpaneva korostaakin Järvisen vaikutuksia Iittalan lasituotannon näkökulmasta, Sarpaneva ei 

 
125 Koivisto 2011b, 141–143. 
126 Koivisto 2006, 20–21; Koivisto 2011b, 163, 176; Koivisto 2011c, 278. 
127 Jälkikäsittelyä ovat esineen hiominen, maalaaminen, kaivertaminen, signeeraaminen ja laadun tarkistaminen. 
128 Koivisto 2001, 81–82, 84, 93, 95, 227. 
129 Reino Löflundin haastattelu (19.10.2019); Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen 
video (18.10.2000). 
130 Esimerkiksi Muistiinpanoja neuvottelussa 18.4.1951 ja Muistiinpanoja Iittalan Lasitehtaan mallihuoneessa 
26.4.1951 pidetyssä kokouksessa. 
131 Koivisto 2001, 81–82, 84, 93, 95, 227. 
132 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000); Marjatta Sarpanevan 
haastattelu (6.11.2019); Reino Löflundin haastattelu (19.11.2019). 
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tainnut toimia lasinsuunnittelijana vielä Järvisen aikana, vaan vasta sen jälkeen, kun diplomi-

insinööri Håkan Söderström oli aloittanut tehtaan isännöitsijänä vuonna 1950.133 Joka 

tapauksessa Järvisen toimilla muistellaan olleen kauas kantoisia vaikutuksia, jotka näkyivät 

vielä Sarpanevan uran alkuaikana. Hänen ensimmäinen taidelasityönsä Iittalassa oli Hammas-

niminen abstrakti opaalilasiveistos, jonka Reino Löflund oli puhaltanut, ja joka kuului 

Sarpanevan idean mukaisesti jollekin ihmeelliselle olennolle. Sarpaneva korostaakin esineille 

keksittyjen nimien ja taustatarinoiden olleen usein jopa parempia kuin itse työt.134 

Sarpaneva muistelee, että myöskin Söderström antoi taiteilija-muotoilijoille vapaat kädet eli 

mahdollisuuden tehdä ja kokeilla lasin parissa. Tämän mahdollistamana esimerkiksi 

Hiidenkirnu-kokoelman (1951) muistellaan syntyneen. Hän korostaa lisäksi yksittäisten 

toimijoiden, kuten Maire Gullischenin, sekä A. Ahlströmin osakeyhtiön ymmärrystä 

taideteollisuuden rahallisen tukemisen merkityksestä.135 Eräässä toisessakin muisteludialogissa 

esille nousee Söderströmin merkitys Sarpanevan töiden taustamahdollistajana. Hänen 

muistellaan olleen hyvä, kannustava ja uskaltava johtaja, joka antoi lasintekijöiden kehitellä 

Sarpanevan kanssa aika pitkälle tuotteita ja menetelmiä, kuten esimerkiksi Ahtojään kohdalla. 

Söderström ei muistitietoaineiston pohjalta kuitenkaan hyväksynyt kaikkia Sarpanevan 

ehdotuksia, mihin Marjatta Sarpaneva lisää, ettei Timo Sarpanevalle voinut oikein asettaa rajoja 

hänen ”riistäytyessä valloilleen”.136 Toisaalta Söderström on nostanut A. Ahlströmin 

henkilökuntalehden haastattelussa esille, että 1950-luvulla käyttölasin merkitystä alettiin 

ymmärtää ja tuotantoa muuttaa käyttölasikeskeisemmäksi.137 

2.4 Inspiraation ja tehdastyön välinen silta 

Timo Sarpanevan aloittaessa lasinsuunnittelu-uransa hänellä ei ollut kokemusta lasitehtaan 

arjesta tai sulan lasimassan luonteesta. Sarpaneva muisteleekin menneensä hyttiin äärimmäisten 

ystävällisten lasinpuhaltajien sekaan pelkästään paperin ja kynän kanssa. Tällöin 

ylihyttimestarina työskenteli Artturi Löflund. Sarpaneva kertoo hänellä itsellään olleen hurjia 

ideoita, joista suurin piirtein mitään ei voinut tehdä ja toteaa pilke silmäkulmassaan, että ”kyllä 

 
133 Tasala 2006, 41. 
134 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000); Marjatta Sarpanevan 
haastattelu (6.11.2019); Reino Löflundin haastattelu (19.11.2019); Marjatta Sarpanevan videokokoelma. 
135 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000); Marjatta Sarpanevan 
haastattelu (6.11.2019); Reino Löflundin haastattelu (19.11.2019). 
136 Marjatta Sarpanevan videokokoelma. 
137 Me Kaikki: Toimialajohtaja ei saa olla erikoismies (2/1981). 
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mä luultavasti sanoin, että nää on kaikki suuria nää ideat”138. Tehdastyön aloittava taiteilija-

muotoilija tarvitsikin siis opastusta siihen, miten lasitehdas toimii, miten siellä työskennellään 

ja keiden kanssa toimitaan. Koska Taideteollisuuskeskuskoulun opetus ei ollut sisältänyt lasin 

tekemisen kursseja eikä työharjoittelua tehtaassa, valmistuneen taiteilija-muotoilijan oli 

opittava alkuun materiaalin luonteesta, lasinmuovausmenetelmistä sekä kyseiselle 

teollisuuslaitokselle tyypillisestä työkulttuurista eli niistä tavoista, normeista ja 

toimintamalleista, joita siellä noudatetaan. Tehdastyön konteksti ja mahdollisuudet sekä lasin 

materiaali ja luonne opittiinkin tehtaalla lasitehtaan työntekijöiden opastuksella. Oppia voitiin 

soveltaa toisella tehtaalla, mutta jokaisen tehtaan oma ainutlaatuinen konteksti ja työntekijät 

vaikuttivat työskentelyn ja tuotannon mahdollisuuksiin.139 

Kaisa Koivisto kirjoittaa Iittalalla olleen kolme taiteilija-muotoilijoiden kanssa yhteistyötä 

tehnyttä avainhenkilöä 1950-luvulla: taiteilija-muotoilija Erkki Vesanto, hyttimestarina 

toiminut työntutkija Hugo Rask ja myyntipäällikkö Eino Helle. He edustivat omaa alaansa 

taiteilija-muotoilijan ja tehtaan yhteistyössä.140 Muiden töidensä ohella vuonna 1936 Iittalaan 

muotoilijaksi palkatun Vesannon kirjoitetaan toimineen muun muassa Timo Sarpanevan ja 

Tapio Wirkkalan luottohenkilönä ja opettajana. Hänelle ja tehtaanjohtaja Håkan Söderströmille 

näytettiin muun muassa luonnoksia, joista eteenpäin kehiteltävät päätettiin yhteisen tarkastelun 

jälkeen.141 Kirjallisuuden lisäksi myös tutkimusaineistossa Vesannon rooli Sarpanevan ja 

muiden työntekijöiden opettajana nostetaan merkittävään asemaan. Esimerkiksi Marjatta 

Sarpaneva kuvailee Vesannon luoneen Iittalan lasitehtaalle sillan, ”joka opetti Timolle, kuinka 

tehtaalla tehdään töitä, ja hän tätä oppia sovelsi kaikissa tuotantolaitoksissa. Ei niissä ollut 

hänellä Erkki Vesantoa enää, ei ollu, mutta hän oppi Erkiltä tän työskentelytavan, kuinka 

työskennellään tiimien kanssa tehtaalla”142. 

Timo Sarpaneva on tuonut muisteluiden lisäksi mediajulkaisuissa esille käsityksiään 

suunnittelijan roolista teollisuuslaitoksessa korostaen teollisuuslaitoksessa työskentelemisen ja 

 
138 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000). 
139 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000); Marjatta Sarpanevan 
videokokoelma (Valto Kokko 6.2.2013). 
140 Koivisto 2011b, 160–161. 
141 Koivisto 2001, 88; Koivisto 2006, 20–21. 
142 Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Sirkka-Liisa Löflund 29.8.2013). 



 
 
 

33 

yhteistyön merkitystä.143 Sarpaneva myös korostaa hänet ”siipiensä suojaan” ottaneen 

Vesannon roolia piirustuskonttorin johtajana hänen oman uransa näkökulmasta. Sarpaneva 

muistelee Vesannon merkityksen olleen monipuolinen – aluksi Vesanto kertoi Sarpanevalle, 

miten Iittalan lasitehtaalla tehdään töitä, sitten ”kaitsi” nuorta Sarpanevaa lasihytissä ja vieläpä 

tarjosi hienovaraisen laskeutumisen lasiteollisuuteen Riihimäeltä saatujen ensikokemusten 

jälkeen. Sarpaneva kertoo lisäksi Vesannon auttaneen kaikkia ja vieneen taiteilija-

muotoilijoiden töitä eteenpäin. Työntekoa ja yhteistyötä tuotesuunnitelmien parissa Sarpaneva 

kuvailee yksinkertaiseksi ja ihmisläheiseksi.144 

Tutkimusaineistosta ei löytynyt materiaalia, joka olisi avannut tarkemmin Sarpanevan 

mahdollisesti saamaa perehdytystä hänen tullessaan tehtaalle vuonna 1951. Ajatus tehtaassa 

oppimisesta toistuu kuitenkin useiden muistelijoiden menneisyyden tarinoissa, olivatpa he 

sitten työskennelleet lasihytissä, piirustuskonttorissa tai puusepänverstaassa. Erityisesti 

piirustuskonttoriin liittyvissä työtehtävissä sekä lasinpuhaltajien teorianopetuksessa 

ja -materiaaleissa korostetaan Vesannon roolia.145 Taiteilija-muotoilijan perehdyttämisestä 

löytyi lisäksi materiaalia vuodelta 1954, jolloin Iittalan suunnittelijaksi palkattiin Saara 

Sappinen. Koulutuksen tarkoitukseksi ilmaistiin Sappisen perehdyttäminen lasinvalmistuksen 

eri vaiheisiin, joihin suunnittelija voi työllään vaikuttaa.146 

Lasin suunnittelun ohella Sarpanevan työnkuvaan kuului paljon muutakin.147 Sarpanevan 

työlistalta löytyi lasiesineiden suunnittelemisen rinnalla muun muassa seuraavanlaisia 

suunnittelutöitä: myyntimiesten ilmoituskortteja, sisältä hopeoitujen kynttilänjalkojen muotoja, 

erilaisia julisteita kuten tölkkijuliste, jalopuinen alusta kulholle 4867, joululahjavaaseja, 

erilaisia taidelasikuvastoja ja esitteitä esimerkiksi Iittalan lasitehtaasta, sekä esineitä, jotka 

mainitaan kaiverrettavaksi vain muun työn puutteessa. Tehtävät sisälsivätkin monipuolisesti 

erilaisia suunnittelutehtäviä grafiikasta somistukseen sekä tuotantomallien suunnitteluun ja 

 
143 Esimerkiksi Suomen Kuvalehti, Ilmari: Timo Sarpaneva lähikuvassa (6.2.1954), Viikko Sanomat: Tämä 
tuossa Sarpanevassa on mielenkiintoista (4.10.1968), Vaasa: ’Mielestäni olen kuin tehtaantyömies…’ 
(16.5.1970), Ilta-Sanomat: Timo Sarpaneva valloitti taas komeasti Milanon (4.11.1987), Turun Sanomien 
Viikkoliite, Hätönen: Mäntyniemen laseissa kuultaa sini ja valkoinen (30.1.1993), Aamulehti: Esitän vain 
ajatuksia (3.12.1993) ja Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000). 
144 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000). 
145 Marjatta Sarpanevan videokokoelma. 
146 Rouva Sappisen koulutussuunnitelma (päivätty 14.6.1954). 
147 Koivisto 2011c, 295. 
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muunteluun.148 Taiteilija-muotoilijan tehtäviin kuului myös erinäisiä suunnittelutehtäviä 

tehtaan infrastruktuuriin sekä näyttelyihin liittyen.149 Sarpaneva muisteleekin jatkaneensa 

Iittalassa työskentelyä myös näyteikkunoiden parissa, jotka olivat hänen mukaansa siihen 

aikaan suurta taidetta. Vuosikymmenen vaihteessa Sarpanevan suunnittelemia näyteikkunoita 

nähtiin esimerkiksi Stockmannin tavaratalossa. Hänen sinne suunnittelemansa jouluikkuna 

valittiin myös vuonna 1951 sveitsiläiseen Windows Display -teokseen, joka esitteli maailman 

parhaita näyteikkunoita.150 Seuraavassa katkelmassa Sarpaneva kuvailee yksityiskohtaisesti 

yhtä taiteellisista näyteikkunoistaan: 

Mä tein sellasenkin ikkunan, jossa … suuret harput, kolme metrii korkeat, ne oli kaikki 
taivutettua lasia ja nuottitelineet oli lasia. Ja sitten oli helvetin kalliita eksoottisia 
perhosia, jotka mä näihin kieliin, jotka oli nailon-lankaa, herkkiä kieliä, mä kiinnittelin. 
Ja näistä, näistä näyteikkunoista oikein puhuttiin, ja tultiin Ruotsista saakka katsomaan 
… Kaikkee tällasta mä, semmosta aika sekalaista työtä.151 

Sarpaneva suunnitteli 1950-luvun kuluessa näyttelyarkkitehtuurin lisäksi esimerkiksi vuoden 

1955 H55-näyttelyyn ja Milanon triennaalin Suomen osastolle vuonna 1957.152 Ilta-Sanomat 

uutisoi jälkimmäisestä kertoen suomalaisen hongan kunniatehtävästä Milanon triennaaliin 

tulevien esineiden näytteilleasettelussa. Suomalaisen huonekaluyhtiö Asko Oy:n kirjoitetaan 

lahjoittaneen kaikki näyttelyn puurakenteet, mikä kertoo yhtiön positiivisesta suhtautumisesta 

triennaaleja kohtaan. Triennaaleihin osallistuikin taiteilijoiden lisäksi myös toiminimiä, kuten 

Karhula-Iittala, Artek, Stockmann, Kultakeskus ja Wärtsilä. Aiempiin triennaaleihin verraten 

vuoden 1957 Suomen osasto erosi edeltäjistään myös sisältönsä kautta, mitä Sarpanevan 

kirjoitetaan uutisessa kuvailevan seuraavasti: 

Tällä kertaa on Triennaleen lähetettävä materiaali käyttötavaraa, sellaisista 
suunnitelmistahan on jo aikaisemmin ollut puhe. Oli jännittävää lähteä tälle pohjalle, 
koska on huomattavasti vaikeampaa tehdä näyttely käyttötavarasta. Mutta halusimme 
tällä kertaa näyttää ikään kuin toiset kasvot Triennalessa, jossa olemme esiintyneet hyvin 
aristokraattisin esineinen.153 

 
148 Muistiinpanoja myyntikonttorissa 12.8.1953 pidetystä lahjapakkauksien suunnittelukokouksesta; 
Muistiinpanot Helsingissä 17.12.1953 pidetystä TV:n kokouksesta; Muistio TT:n kokouksesta Helsingissä 
hotelli Palacessa 13.1.54; Muistiinpanoja Iittalassa 10.2.1956 pidetystä TT:n kokouksesta; Muistiinpanoja 
Helsingissä 25.4.1956 pidetystä TT:n kokouksesta; Muistiinpanoja Iittalassa 6.5.1954 pidetystä TT:n 
kokouksesta; Muistiinpanoja Iittalassa 19.2.60 pidetystä TR:n kokouksesta. 
149 Koivisto 2011c, 295. 
150 Kalin 1986, 26. 
151 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000). 
152 Katso kuva 3. 
153 Ilta-Sanomat: Osallistumme honkapuitteissa Milanon Triennaleen kesällä (3.6.1957). 
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Kuva 3: Timo Sarpanevan suunnittelema Suomen näyttelyosasto vuoden 1957 Milanon triennaalissa. 
Karl Dittert (1957) / Designmuseo. 

Sarpaneva palkittiin tässä näyttelyssä Grand Prix’llä sekä näyttelyarkkitehtuurista että Karhula-

Iittalalla tuottamista i-linjan (1956) lasiesineistään.154 Tarpeen vaatiessa Sarpaneva myös edusti 

tehdasta julkisuudessa ja näin ollen edisti tuotannon taloudellista kannattavuutta. Koivisto 

kirjoittaa tähän liittyen osuvasti, ettei lasitaiteilijoiden arki ”ollut vain maagista luomista ja 

esiintymistä cocktailtilaisuuksien keskipisteenä. Arki muodostui mitä moninaisimmista 

työtehtävistä. Tähtimuotoilijoiksi kohosi vain harva.”155  

 
154 Triennalen näyttelyesineet esillä Helsingissä (julkaisija ja julkaisuaika tuntematon); Laurén 2011b, 227. 
155 Koivisto 2006, 19. 
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3 Teollisuustaiteilijan arki lasitehtaalla 

Puhalluspillin päässä kieppuu hehkuva lasipallo. Sen pinta hohtaa sileänä käden kosketuksen 

jäljiltä. Käden suojana on polttavaa kipua vastaan vain märkä ja osittain hiiltynyt palanen 

pahvia. Uhmakas lasi etsii pakotietä. Taito ja kokemus pitelevät sitä aloillaan.156 

– Timo Sarpaneva 

 

Timo Sarpanevan ura Iittalan lasitehtaan freelance-suunnittelijana sisälsi mitä moninaisimpia 

työtehtäviä grafiikan, näytteilleasettelun ja lasin parissa 1950-luvun alusta alkaen. Koska tässä 

tutkimuksessa keskitytään erityisesti hänen työhönsä tehtaan prioriteettimateriaalin eli lasin 

parissa, esittelen tässä luvussa Sarpanevan suunnittelemien tuote-esimerkkien suunnittelu- ja 

kehitystarinoita 1950-luvulta aina 1990-luvulle saakka, jolloin Sarpaneva suunnitteli viimeiset 

lasiesineensä Iittalalle. Taustatarinat ovat osoitus Sarpanevan monipuolisesta roolista 

lasituotteen suunnittelun ja kehityksen lisäksi myös lasinvalmistusmenetelmien kehityksen 

parissa. Esimerkit valaisevat samalla yhteistyön intensiivisyydestä ja useiden ammattilaisten 

merkityksistä lopullisesti valmiin tuotteen synnyn taustalla. Esimerkkien kautta syvennytään 

lisäksi Sarpanevan tuotesuunnittelua ympäröineeseen historialliseen kontekstiin. 

3.1 Maailman korein – Orkidea (1953) 

Voittoisaa taideteollisuuttamme -lyhytelokuvassa kuvataan lasinpuhaltajaa työn touhussa, 

synnyttämässä Timo Sarpanevan suunnittelemaa Orkidea-lasiveistosta157, joka palkittiin 

vuoden 1954 Milanon triennaalissa. Se on lasinpuhaltajan kätten, lasiuunin lämmön ja veden 

vaikutuksen tulos, jossa lasinpuhaltajan henkilökohtainen jälki oli erittäin suuressa roolissa. 

Videolla näkyy, kuinka lasinpuhaltaja muovaa nokisessa tehdassalissa veistosta hioen sitä 

käden ja lasimassan välissä palanen märkää pahvia tai sanomalehteä. Välillä hän pistää 

veistosta leppää tai omenapuuta olevan, vesisaavissa vettyneen ja teräväksi vuollun oksan 

päällä, niin että veistokseen alkaa syntyä ilmareikä. Ilmareiän kokoa säädellään tikun 

 
156 Sarpaneva 2002, 15. 
157 Katso kuva 4. 
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paksuudella ja lasin pinnan kosketusajalla. Työntouhun keskellä tupakkakin on välillä 

puhaltajan suussa, ja itse asiassa kyseisellä videolla lasinpuhaltaja jopa testaa lasin jykevyyttä 

tupakallaan – liekö tämä ollut tehtaan arkea vaiko elokuvan visuaalinen mauste.158 

 

Kuva 4: Sarpaneva poseeraa ylemmällä tasolla olevien taidelasiesineidensä kanssa, joihin 
kuuluvat Orkidea sekä muita tikkuilmamenetelmällä valmistettuja taide-esineitä. 

Pietinen (1950-luku) / Designmuseo. 

Lauri Viitala muistelee Iittalan muistelukokouksen videolla Orkidean eli Maailman koreimman 

puhaltamista. Kun Viitala oli pyytänyt Sarpanevalta neuvoa Orkidean valmistamisessa ”ylvään 

hienostuneeksi”, Sarpaneva oli vastannut hänelle ”nasevasti”: 

Sä seisoit siinä vieressä ja menit näin [nousee seisomaan ja laskee pään hieman 
kumaraan] ja sanoit, että muista se, että me emme kumarra koskaan ketään [naurua]. Sen 
jälkeen mä tiedän tismalleen, minkälainen sen pitää olla ja mikä siinä oli vikana. Se oli 
liian köyry selästä.159 

 
158 Suomen Taideteollisuusyhdistys: Voittoisaa taideteollisuuttamme (7.6.1956). 
159 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000). 
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Ylihyttimestari Reino Löflund jatkaa Maailman korein -nimityksen liittyneen hyttikieleen, 

jossa oikeastaan lähes kaikilla esineillä oli omat kuvailevat nimensä. Nimet syntyivät 

työntouhussa esineitä synnyttäneiden ryhmänjäsenten toimesta. Sarpaneva muistelee nimien 

olleen vivahteeltaan jopa eroottisia. Omaperäisten nimien lisäksi lasiesineistä ja niiden 

laaduista saatettiin puhua myös niiden tuotenumeroiden avulla. Lisäksi käyttölasi jaettiin 

parempaan huushollilasiin ja talouslasiin, minkä lisäksi oli taidelasia.160 

Orkidea valmistettiin perinteisen tikkuilmamenetelmän jatkojalostetulla versiolla. 

Alkuperäisellä tikkuilmamenetelmällä valmistettiin esimerkiksi lasipikarin sääreen ilmakuplia, 

ja tämä menetelmä olikin Iittalan lasitehtaalla käytössä jo 1800-luvulla.161 Kaj Kalin 

kirjoittaakin Timo Sarpanevan vuonna 1953 toteuttaman taidelasikokoelman, johon Orkidea 

kuuluu, olleen ensimmäinen kerta, kun uutta tikkuilmamenetelmää käytettiin ”jalostetusti” 

taidelasiesineisiin.162 Tätä käsitystä korostetaan myös videoiduissa muisteludialogeissa. 

Marjatta Sarpaneva muisteleekin erään Iittalan entisen lasintekijän kanssa, että Orkidean 

valmistusmenetelmä oli Timo Sarpanevan ja lasinpuhaltaja Einari Salon jatkokehittelyn 

tulos.163 Valto Kokko on taas muistellut, että Erkki Vesanto antoi Sarpanevalle vihjeen 

tikkuilmamenetelmän kehittelemiseen, minkä seurauksena Orkidea-lasiveistos syntyi: 

Erkki [Vesanto] sano mulle, että … niihän se [Sarpaneva] tuli huomenna Maailman 
kaunein kainalossaan. Se oli tehnyt sen [Orkidean] yhdessä yössä. Se oli tehnyt sen 
yhdessä yössä … Tämän tuota puutikulla puhalletun ilman, se pitää vaan laittaa oikeisiin 
raameihin. Silloin siitä tulee maailman kaunein.164 

Tikkuilmamenetelmän jatkokehittelyversiohistoriasta on kuitenkin myös toisenlaisia tulkintoja. 

Esimerkiksi Kaisa Koivisto kirjoittaa menetelmän kehityshistoriasta erityisesti vuoden 1954 

ympärillä, jolloin Sarpanevankin suunnittelema Orkidea nousi julkisuuteen. Hänen mukaansa 

menetelmä oli kyseisenä vuonna käytössä myös esimerkiksi Ruotsin ja Tanskan lasitehtaissa, 

jotka kävivät menetelmästä myös tekijänoikeuskirjeenvaihtoa. Ulkomaisten lasitehtaiden 

lisäksi Koivisto nostaa esiin kysymyksen sen epäselvyydestä, kuka menetelmän alun perin 

kehitti Iittalassa.165 Epäselvyys ei koske siis alkuperäistä tikkuilmamenetelmää, vaan sen 

jatkokehittelyversiota. Tutkimusaineistoni pohjalta kuitenkin arvelen, että kysymys 

 
160 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000). 
161	Muistelutilaisuus Iittalassa (15.6.2019); Kalin 1986, 66.	
162 Kalin 1986, 66. 
163 Marjatta Sarpanevan videokokoelma. 
164 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000). 
165 Koivisto 2011a, 124–125. 



 
 
 

39 

alkuperäisen tikkuilmamenetelmän jatkokehittelyversion luomisesta on ajoitettu epähuomiossa 

vuoden 1954 ympärille sen sijoittuessa ainakin Sarpanevan kohdalla jo vuodelle 1953. 

Vaikka Orkidea nousikin julkisuuteen Milanon triennaalissa vuonna 1954, ensimmäiset 

Orkideat ja muut tikkuilmamenetelmän jatkokehittelyllä valmistetut lasiesineet valmistettiin jo 

vuoden 1953 aikana. Näitä olivat esimerkiksi Linnunpää- (1953), Kajakki- (1953), Ilmat- 

(1954) ja Kyynelpisara-nimiset (1954) teokset.166 Ensimmäisen Orkidean valmistusvuodeksi 

vahvistuu vuosi 1953 sekä Designmuseon Timo Sarpaneva -kokoelmateoksen Orkidea-

esinetietojen167 että Designmuseon kuva-arkistoon kuuluvan kuvan168 tiedoista. Orkidean 

virallisen tuotepiirustuksen169 päiväys (”9.4.-54”) ei anna tarkempaa tietoa esineen 

valmistamisesta, sillä tuotepiirustus tehtiin muistitiedon mukaan ”nurinkurisessa” 

järjestyksessä eli vasta valmistetusta prototyypistä.170 Näin kävi myös Kajakin kohdalla, joka 

valmistettiin jo vuonna 1953, ja jonka tuotepiirustus on päivätty vasta vuodelle 1954.171 

Vaikka muistitietoaineisto viittaa Sarpanevan rooliin menetelmän kehittäjänä, se ei 

luonnollisestikaan voi antaa absoluuttista varmuutta idean alkuperäisyydestä 

muistitietoaineiston subjektiivisuuden vuoksi. Ehkäpä eri lasitehtaiden virallisista tuotanto-

ohjelmatiedoista voisi tutkia, valmistiko Sarpanevan lisäksi joku muu tällä 

tikkuilmamenetelmän jatkokehittelytekniikalla vuoden 1953 aikana tai jo sitä ennen. Toisaalta 

tässä kohtaa on hyvä mainita, että samantapaisia ideoita voi myös syntyä ilman ideoijien 

keskinäistä korrelaatiota – Sarpaneva onkin siis voinut kehittää tikkuilmamenetelmän, mihin 

muistitietoaineisto viittaa, vaikka joku muukin olisi kehittänyt saman menetelmän samaan 

aikaan tai jo aikaisemmin.  

 
166 Kalin 1986, 66; Aav ym. 2002, 43, 107. 
167 Aav ym. 2002, 107. 
168 Katso kuva 5. 
169 Katso kuva 6. Orkidean tuotepiirustus (9.4.1954). 
170 Orkidean tuotepiirustus (9.4.1954); Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Sirkka-Liisa Löflund 29.8.2013). 
171 Kajakin tuotepiirustus (19.2.1954); Aav ym. 2002, 43. 
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Kuva 5: Sarpaneva tarkastelemassa ja lasinpuhaltaja Helge Nieminen  
työstämässä Orkideaa Iittalan lasitehtaalla. 

Caj Bremer (1953) / Designmuseo. 

 

 

Kuva 6: Orkidean eli tuotenumero 3568-250:n tuotepiirustus mittakaavassa nimikkeellä ”taide-esine”. 



 
 
 

41 

Tehdastyö Orkidean tai muidenkaan lasiesineiden kohdalla ei suinkaan jäänyt vain lasihyttiin. 

Esimerkiksi piirustuskonttorissa työskennellyt Sirkka-Liisa Löflund muistelee Sarpanevan 

tuoteluonnoksia, joita hän piirsi puhtaaksi. Luonnokset olivat olleet vapaalla kädellä 

toteutettuja ja yleensä isompia kuin minkä kokoisia mittakaavaan piirrettyjen tuotepiirustusten 

tuli olla. Sarpanevan muistellaan toteuttaneen luonnoksiaan milloin mihinkin eli esimerkiksi 

paperille tai tehtaan lattialle. Sarpaneva merkitsi paperisiin luonnoksiinsa rastilla paremman 

puolen, jonka henkeä piirustuskonttorissa lähdettiin noudattamaan ja hakemaan.  

Piirustuskonttorin tehtävänä oli myös soveltaa luonnos palvelemaan koko lasistoa. 

Tuotepiirustusten valmistuttua Sarpaneva päätti piirustusten hyväksymisestä tai mahdollisesta 

muuttamisesta.172 Myös Valto Kokon muistellaan voineen hyväksyä ja viimeistellä Sarpanevan 

töitä tuotantoon, jos esimerkiksi taiteilija-muotoilija oli itse jostain syystä estynyt.173 

1950-luvulla tehdyn tikkuilmamenetelmäkehityksen ja -tuotannon lisäksi Sarpaneva palasi 

työtovereineen tämän menetelmän pariin myös tulevina vuosikymmeninä. Lasinpuhaltaja Reijo 

Salonen muisteleekin jopa 1990-lukua, jolloin hän ja lasinpuhaltajamestari Heikki Punkari 

olivat puhaltamassa esimerkiksi Nukkuvia lintuja Nuutajärvellä, mitä varten Sarpaneva piirsi 

mallit värijärjestyksineen paperille. Salonen kirjoittaa kehittäneensä tällöin 

tikkuilmamenetelmän työvälineeksi eräänlaisen paineilmapistoolimuunnoksen.174 Tällöin 

Nuutajärven ja Iittalan lasitehtaat olivat samaa yhtiötä Iittala-Nuutajärvi Oy.175 

3.2 Taiteen ja käyttölasin välimaastossa – i-linja (1956) 

Lasinsuunnittelu-uransa ensimmäisten vuosien keskityttyä oikeastaan pelkkään taidelasiin, 

Timo Sarpaneva kertoo vuoden 1954 Milanon triennaali -palkintonsa jälkeen videolla 

aikovansa tulevaisuudessa suunnitella taidelasin rinnalla myös käyttölasia.176 Tämä liittynee 

Iittalan tuotanto-ohjelmassa tapahtuneeseen murrokseen 1950-luvulla. Koska 

säännöstelypolitiikka rajoitti talouslasin tuotantoa vuoteen 1954 asti, ei ole ihme, että 

Sarpanevan ensimmäinen käyttölasisarja tuli tuotantoon vasta 1950-luvun puolivälissä. Tätä 

ennen hänen lasituotantonsa keskittyi ainoastaan taidepuolelle. Rajoitteet suuntasivatkin 

 
172 Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Sirkka-Liisa Löflund 29.8.2013); Marjatta Sarpanevan videokokoelma 
(Timo Välimaa 1.11.2018). 
173 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000). 
174 Reijo Salosen muisteluteksti: Timo Sarpaneva (1.11.2019). 
175 Tasala 2006, 60. 
176 YLE: Ajatuksia Triennaalin jälkeen (30.12.1954). 
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Iittalan tuotantoa osittain taidelasin suuntaan. Suuntaa vahvisti taidelasin synnyttämän 

julkisuuden arvo menekin suhteen. Tämän tilanteen ansioista taiteilija-muotoilijoiden on 

tulkittu saaneen suunnitella taidelasia oikeastaan niin paljon kuin vain tahtoivat.177 

Jack Dawson kirjoittaa, että Karhula-Iittalan lasitehtailla pohdittiin käyttö- ja taidelasin 

tuotannon mahdollisuuksia ja haasteita 1940-luvun lopulla, minkä lopputuloksena päädyttiin 

panostamaan taidelasin tuotantoon. Muutoksen kerrotaan tapahtuneen samoihin aikoihin kun 

Håkan Söderströmistä tuli tehtaanjohtaja. Kehitys mahdollisti Iittalan lasitehtaan lasintaitajille 

ja taiteilija-muotoilijoille vapauden kehittää ja kokeilla sitä, mihin ja miten sula lasimassa 

taipuu.178 Tämä käsitys on hieman ristiriidassa A. Ahlströmin henkilökuntalehdessä esitetyn 

Söderströmin tulkinnan suhteen, joka painottaa hänen rooliaan taidelasisuunnan siirtämisessä 

käyttölasisuuntaan, mutta toisaalta ne ovat voineet olla myös toistensa jatkumoa.179 

Söderströmin jakamat käsitykset tavoitteistaan Iittalan lasitehtaan kehityksen kannalta 

laajentavat joka tapauksessa kuvaa Sarpanevan lasinsuunnittelu-uran kehityksen vivahteista  

tuotekokouspöytäkirjojen kopioiden ohella. Tehdasta johdettiin käyttölasituotannon suuntaan 

tietoisesti, jolloin Sarpanevan taidelasimahdollisuudet vähenivät. 

Vaikka Iittalan lasiesineet alkoivatkin saamaan 1950-luvulla kansainvälistä menestystä 

osakseen, esineille ei ollut vielä laajaa pohjaa arkielämän esinekulttuurissa. Elitistisiksikin 

kutsuttujen taide-esineiden loistaessa taideteollisuusnäyttelyissä arjen todelliset tarpeet 

huomioivia käyttöesineiden suunnittelijoita kaivattiin.180 Elitismin kritiikin juuret olivat 

vuonna 1945 Tukholman Nordiska Kompaniet -tavaratalossa järjestetyn suomalaista 

taideteollisuutta käsittelevän näyttelyn synnyttämässä ”kaunis arkitavara” -keskustelussa, joka 

koski erityisesti Arabian käyttökeramiikan puutteellisuutta tai puuttumista näyttelystä.181 

”Kaunis arkitavara” -suuntaus mahdollistui kulutustapojen muuttuessa. Rauhanajalta alkanut 

talouskasvu ja rakennemuutos loivat vuosien kuluessa suotuisan pohjan suomalaisten 

hyvinvointia edistävien ja yhdenvertaistavien menojen rahoittamiseen,182 ja kotitalouksien sekä 

naisten tulojen kasvu alkoi ohjaamaan kulutusta välttämättömyyshyödykkeiden rinnalla myös 

uusiin kulutus- ja palveluhankintoihin.183 Sotien jälkeen erikoislehtien, kuten sisustukseen 

 
177 Koivisto 2011b, 136, 176. 
178 Dawson 2015, 26–30. 
179 Me Kaikki: Toimialajohtaja ei saa olla erikoismies (2/1981). 
180 Kalha 2003, 346. 
181 Kalha 1997, 45–46. 
182 Hannikainen & Eloranta 2019, 57; Autio 2019, 338–339, 344. 
183 Autio 2019, 338–339, 343–346. 
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suuntautuneiden julkaisujen, määrä kohosi saavuttaen huippunsa 1950-luvulla television 

syrjäyttäessä perinteisen lehtimedian lukijakuntaa. Juuri lehdillä, joita tämänkin tutkimuksen 

tutkimusaineisto sisältää, on tulkittu olleen suuri merkitys uusien tarpeiden synnyttäjinä, 

kulutusyhteiskunnan käyttöohjeina sekä modernin elämäntyylin yleistymisen edistäjinä.184 

Kodin kauneus ja siihen liitettävät merkitykset toimivatkin kaupallisena voimana 

synnyttäessään kysyntää, jonka varaan kulutustavarateollisuus osaltaan rakentui.185 Sen sisään 

myös lasiteollisuus ja näin ollen Sarpanevan suunnittelemat lasiesineet luetaan. 

Yhtenä vastauksena taide-esineisiin kohdistuneeseen kritiikkiin Sarpanevan on tulkittu 

suunnitelleen taiteen ja käyttötavaran välimaastoon sijoittuvan i-linjan186. i-linja esiteltiin 

vuoden 1955 Taideteollisuusnäyttelyssä sekä Stockmannin tavaratalon pidetyssä Iittalan 

käyttölasin maksuttomassa näyttelyssä vuonna 1956.187 Sarpaneva on itse kuvaillut näyttelyn 

korostaneen uuden linjan kauneutta, kestävyyttä ja käytännöllisyyttä, ja muistellut i-linjan 

esineitä käyttökelpoisiksi, mutta kuitenkin samalla herkiksi ja kevyiksi taide-esineiksi.188 

Vuonna 1956 julkaistussa kirjassaan Vilho Annala huomioikin Sarpanevan uuden suunnan 

taiteellisen käyttölasin kehittämisessä esimerkkinään juuri i-linjan tuotteet perusteellisen 

kypsyttelyn tuloksena, jolla on myös esteettistä kauneusarvoa.189 Marjatta Sarpaneva 

muisteleekin i-linjaa Timo Sarpanevan ensimmäisenä käyttölasisarjana, taide- ja käyttölasin 

lopputuloksena, johon kuului sekä käyttölasiksi, taidelasiksi että niiden välimaastoon 

miellettäviä esineitä.190 Lisäksi Kaj Kalin ja Kaisa Koivisto ovat kuvailleet i-lasistoa uuden 

suunnan antaneeksi muutoksen symboliksi, kun ”jälleenrakennuskaudesta siirryttiin elintason 

nostamiseen.”191 

 
184 Malmberg 1991, 225; Sarantola-Weiss 2003a, 152–156; Sarantola-Weiss 2003b, 344. 
185 Malmberg 1991, 215–217; Heinonen & Konttinen 2001, 131–134; Sarantola-Weiss 2003b, 338; Huokuna 
2008, 172. 
186 Katso kuva 7. 
187 Arkkitehti (3/1956); Muistiinpanoja Helsingissä 25.4.1956 pidetystä TT:n kokouksesta. 
188 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000). 
189 Annala 1956, 103. 
190 Marjatta Sarpanevan haastattelu (6.11.2019); Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Valto Kokko 6.2.2013); 
Marjatta Sarpanevan videokokoelma. 
191 Kalin 1986, 102; Koivisto 2001, 164. 
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Kuva 7: i-linjan erikoisuus oli niiden harmaaseen taittavat sävyt. 
Rauno Träskelin (2006) / Designmuseo. 

i-linjan kehittäminen oli monivaiheinen prosessi. i-linjan tavaramerkin idean Sarpaneva 

muistelee syntyneen hänen ja Håkan Söderströmin ideoinnin pohjalta tehtaanjohtajan talon 

olohuoneessa. Siihen liittyen, mitä i-linjalla tavoiteltiin, Sarpaneva toteaa muiden 

lasintekijöiden parissa naurahtaen: ”Hyvin usein käy niin, että ei haeta yhtään mitään. Se vaan 

sattuu tulemaan. Se vaan sattuu onnistumaan ihan vahingossa kato. Tuli paljon hyvii 

vahinkoja.”192 Sarpanevan kerrotaankin kehittäneen i-linjaa varten tikkuilmamenetelmää 

vieläkin pidemmälle yhdessä lasinpuhaltajien kanssa, jotta he saivat luotua Orkidean kaltaisten 

ilmareiällisten lasiveistosten lisäksi laakeita värireunalautasia (1956). Tätä menetelmää on 

myös kutsuttu värireunatekniikaksi.193 Värireunalautasten valmistusmenetelmä jatkojalostettiin 

tikkuilmamenetelmän pohjalta vuoden 1956 suurlakon aikana, johon silloinen Hugo Rask 

osallistui.194 

Marjatta Sarpaneva kertoo Iittalan lasitehtaan kemisti-insinööri Keijo Laitisen suunnitelleen ja 

kehittäneen Timo Sarpanevan kanssa linjalle kokonaan omat murretut i-värit.195 Linjan värit 

taittoivat harmaata eri sävyihin, kuten vihreään, siniseen ja liilaan.196 Lasinpuhaltaja Helge 

Niemisen verstakko eli lasinvalmistustiimi toteutti i-lasisarjan mallikappaleet ja 

 
192 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000). 
193 Sarpaneva 2002, 14–15; Koivisto 2001, 56; Koivisto 2002, 26. 
194 Marjatta Sarpanevan videokokoelma. 
195 Marjatta Sarpanevan haastattelu (6.11.2019); Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Valto Kokko 6.2.2013); 
Marjatta Sarpanevan videokokoelma. 
196 Muistiinpanoja Helsingissä 25.4.1956 pidetystä TT:n kokouksesta. 
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näyttelyesineet,197 ja Koivisto kirjoittaakin juuri Niemisen verstakon olleen uusien 

menetelmien kehittämisen vakiotyöryhmä Iittalan lasitehtaalla.198 

Marjatta Sarpaneva myös muistelee löytäneensä Suomen lasimuseon lasimuseon arkistosta 

Erkki Vesannon muistiinpanon vuodelta 1957, joka käsitteli kyseisen vuoden Milanon 

triennaalia, ja kuvailee siitä saamaansa käsitystään seuraavasti:199 

Milanon triennaalissa oli ollut näitä asiantuntijoita italialaisia katsomassa sitä näyttelyä 
Suomen osastolla. Ja ne ei voinu käsittää, miten esimerkiks värireunakulho on voitu 
tehdä, koska se ei oo tehty tällä in calmo -menetelmällä, jossa nää lasit liitetään toisiinsa, 
jollon siihen tulee tämmönen selvä raita. Vaan nää värit liukuu toisiinsa 
akvarellimaisesti.200 

i-linja nostetaan esille murroksena myös Iittalan lasitehtaan tuotekokousten pöytäkirjoissa. 

Sarpaneva esitteli huhtikuussa 1956 pidetyn TT:n kokouksessa uutta i-linjaa sekä linjan 

tunnukseksi tehdyn punavalkoisen i-merkin. Sen oli tarkoitus olla mukana muun muassa  

i-linjan esineissä, mainoksissa ja kuvastoissa. Linjalle tehtiin lisäksi oma esittelylehtisensä, 

jossa on kuvien lisäksi tietoa tuotenumeroista, hinnoista, tuotekoista, väreistä ja 

signeerauksista.201 Merkki sai inspiraationsa lasihytistä. i:n viiva merkitsi sekä Iittalan 

alkukirjainta että puhalluspilliä eli lasinpuhaltajan tärkeintä työvälinettä. i:n piste symboloi 

hehkuvaa lasipostia eli lasimassaa, josta lasinpuhaltaja muotoilee käsiään ja keuhkojaan 

käyttäen lasiesinettä.202 Koska tehdas oli menestynyt ja markkinoinut tuotteitaan taiteilija-

muotoilijoiden nimillä ja menestyksellä, Söderströmin kirjoitetaan kokeneen, että tehtaalle oli 

kehitettävä oma merkki. i-merkki syntyikin hänen ja Timo Sarpanevan idean pohjalta 

Sarpanevan toteuttamana alun perin i-linjaansa varten vuonna 1956. Söderströmin 

taustatavoitteena kerrotaan i-merkin kohdalla olleen sen mahdollinen tehtävä tulevaisuudessa 

taiteilijan nimen myynti- ja mainoskeinon syrjäyttämisessä.203 Tämä merkki vakiintuikin 

myöhemmin Iittalan ensimmäisen laadun tuotteisiin.204 Sarpanevan suunnittelemat i-linjan 

pakkaukset teetettiin A. Ahlströmin osakeyhtiön paperinvalmistukseen erikoistuneessa Euran 

 
197 Arkkitehti (3/1956); Muistiinpanoja Helsingissä 25.4.1956 pidetystä TT:n kokouksesta. 
198 Koivisto 2002, 27. 
199 Muistelutapaaminen Iittalassa (15.6.2019); Marjatta Sarpanevan tiedonanto (sähköposti 12.4.2020). 
200 Muistelutapaaminen Iittalassa (15.6.2019). 
201 Muistiinpanoja Helsingissä 25.4.1956 pidetystä TT:n kokouksesta. 
202 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000); Marjatta Sarpanevan 
haastattelu (6.11.2019); Kalin 1986, 102. 
203 Me Kaikki: Toimialajohtaja ei saa olla erikoismies (2/1981). 
204 Sarpaneva. 



 
 
 

46 

Paperin tehtaassa. Pakkausten väritys oli toteutettu sisältöjensä värimaailmaan sopivaksi.205 

Iittalan TT:n kokouksen muistiinpanoissa kirjoitetaan seuraavasti: 

Isännöitsijä Söderstöm kertoi, että Iittalaa on usein moitittu taiteellisen käyttölasin 
puuttumisesta tehtaan valmistusohjelmasta. Arvostelu on todettu oikeutetuksi ja pitkän 
valmistelun jälkeen on Iittalalla nyt esitettävänä joukko Timo Sarpanevan suunnittelemia 
laseja, joilla on tarkoitus täyttää taidelasin ja käyttölasin välissä oleva tyhjiö. Nämä ja 
samaan ryhmään vastaisuudessa sijoitettavat lasit ovat saaneet nimen: i-linja.206 

Myynnin ja muotoilijoiden näkemykset hyvästä myyntiartikkelista eivät aina kohdanneet.207  

i-linjan kohdalla myyntimiesten kerrotaan kuitenkin kiitelleen tehdasta ja taiteilijaa antaen 

”täyden tunnustuksen i-linjan ja i-merkin luomisesta”208. Kuitenkin suurinta osaa i-linjan 

esineiden hinnoista pidettiin liian kalliina, mistä eriävän mielipiteen kirjoitetaan antaneen 

ainoastaan myyntimies Pyykön pitäen hintoja kohtuullisina tuotteiden laatuun nähden.209 

Pyykön kirjoitetaan myöhemmin kokeneen uutuuksien runsauden pelastaneen kevään 

myyntimatkan ja kertoneen, että i-linjan pakkaukset saavuttivat hyvän myyntivastaanoton.210 

3.3 Eloa hiiltyneestä puumuotista – Finlandia ja Ahtojää (1964–1967) 

Seuraavalle vuosikymmenelle eli 1960-luvulle siirryttäessä eleganssin ja estetiikan 

toivomusten on tulkittu vaihtuneen vaatimuksiin toimivuudesta, taloudellisuudesta ja 

tekniikasta. Samoihin aikoihin taideteollisuuden menestyksen merkityksen on tulkittu alkaneen 

hiipua, mikä on yhdistetty osaksi alan demokratisoimistavoitetta.211 Tammikuussa 1964 

pidetyssä TR:n kokouksessa Timo Sarpanevan kirjoitetaan esitelleen erittäin korkeatasoisiksi 

todettuja uutuusesineitään ja veistoksiaan, joilla Sarpaneva ja tehdas saavat todennäköisesti 

saavan mainetta sekä koti- että ulkomailla.212 Näillä esineillä tarkoitetaan todennäköisesti 

Sarpanevan suunnittelemia Finlandia-vaaseja (1964) ja muita vaaseja vuodelta 1964.213 Valto 

Kokko kertoo Finlandia-sarjan saaneen alkunsa Sarpanevan ja Erkki Vesannon ideasta kokeilla 

lasinvalmistusta niin, että lasi puhallettiin suoraan kiinni puuhun ilman ohutta vesikerrosta puun 

 
205 Kalin 1986, 110–111. 
206 Muistiinpanoja Helsingissä 25.4.1956 pidetystä TT:n kokouksesta. 
207 Koivisto 2011b, 161; Laurén 2011b, 214–219; Koivisto 2011c, 275, 299. 
208 Muistiinpanoja Helsingissä 25.4.1956 pidetystä TT:n kokouksesta. 
209 Muistiinpanoja Helsingissä 25.4.1956 pidetystä TT:n kokouksesta. 
210 Muistiinpanoja Iittalassa 1.2.1957 pidetystä TR:n kokouksesta; Muistiinpanoja Helsingissä 3.5.1957 pidetystä 
TR:n kokouksesta. 
211 Klemola 1981, 69. 
212 Muistiinpanoja Iittalassa 28.1.1964 pidetystä TR:n kokouksesta.	
213 Aav ym. 2002, 69–73. 
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ja lasimassan välissä.214 Sarpaneva muistelee, että hänellä oli suuri halu tehdä lasista jotain 

vapautunutta, liikkuvaa ja muotoon sitomatonta. Hän kokeilikin Reino Löflundin kanssa laittaa 

puumuotin toiselle reunalle rautasahan teriä vieritysten, jotta lasin pinnasta saataisiin elävä 

toisen puolen muotista ollessa käsittelemätön. Sarpaneva oli innostunut koepuhalluksella 

tehdyn prototyypin käsittelemättömän muotin puolesta, johon oli painautunut puun kuviointi ja 

hiilen väritys.215 Löflund muistelee hiilipintaisten Finlandia-esineiden syntyä seuraavasti: 

Nii se synty, kokeilujen kautta se synty … Muistan vaan, kun me käytiin 
puhelinkeskusteluu, kun tuota oli tehty koe tämmösestä … esineestä, johon oli pantu 
vannerautoja tällälail näin. Ja sit se oli puhallettu ja oli tarkotus et, minkälainen jälki siitä 
tulee … Mä lähetin sen kappaleen, sitten kun se oli tuota noin puhallettu ja valmis, nii 
mä lähetin sen sitten tuota Sarpanevalle Helsinkiin. Ja se soitti sieltä ja sano, että ”Mitä 
helvettii sä oot tehny”. Mie sanoin, että no senhän mie tein, minkä sä käskit, … mikä 
sovittiin … [Sarpanevan vastaus:] Emmää sitä tarkota, mut käännä se esine toisin päin. 
Ja siel oli oksa ja siel oli sitten tuota noin hiiltynyt puu… Siitä synty sitten tää tuotanoin 
tää kiinni puhallettu, puuhun kiinne puhallettu … Se oli tuota noin aika valtavan suuri 
menestys.216 

Puumuottiin kiinni puhaltaminen johti siihen, että lasihytti oli täynnä savua, mikä aiheutti muun 

muassa silmien kirvelyä.217 Eräs muistelija muisteleekin Finlandia-sarjan puhaltamista kesällä 

lasitehtaan pihalla, jotta häkämyrkytykseltä vältyttiin. Puun palamisen vauhdista kertoo se, että 

samaa muottia pystyi käyttämään vain noin viisi kertaa ennen kuin se oli palanut loppuun.218  

Menetelmän kehittelemistä ja siitä kummunneiden tuotteiden ideointia, kuten veistosten ja 

Ahtojää-reliefin219 (1967), jatkettiin eteenpäin erityisesti rauhallisempaan yöaikaan. Marjatta 

Sarpaneva kuvaileekin eräällä videolla, että Timo Sarpanevalle oli tyypillistä yhtäkkinen 

oivaltaminen.220 Reino Löflund muistelee puumuottiin kiinnipuhaltamalla luotujen esineiden 

saamaa ihastelua Helsingissä pidetyssä näyttelyssä esimerkiksi Riihimäen lasitehtaan 

suunnalta. Esineiden valmistusmenetelmiä ei kuitenkaan paljastettu, sillä ne olivat Löflundin 

sanoin Iittalan liikesalaisuuksia.221 Finlandia-veistosten inspiroimana vuonna 1968 Iittalan 

kuvastossa kirjoitetaan ilmestyneen Sarpanevan suunnittelema ja samalla menetelmällä 

 
214 Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Valto Kokko 6.2.2013). 
215 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000); Reino Löflundin 
haastattelu (19.10.2019). 
216 Reino Löflundin haastattelu (19.10.2019). 
217 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000); Reino Löflundin 
haastattelu (19.10.2019). 
218 Marjatta Sarpanevan videokokoelma. 
219 Katso kuva 8. 
220 Marjatta Sarpanevan videokokoelma. 
221 Reino Löflundin haastattelu (19.10.2019). 
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toteutettava Juhlalasi.222 Vuodesta 1964 alkaen Sarpanevan suunnittelemia eläväpintaisia 

lasiesineitä ja -sarjoja ilmestyy useita 1970-luvun puoliväliin asti.223 

 

Kuva 8: Puuhun kiinnipuhaltamalla toteutettu 585 lasiveistoksesta koostuva 
Ahtojää-reliefi Helsingin messuhallissa. 

Ounamo (1967) / Designmuseo. 

Valto Kokko muistelee Marjatta Sarpaneva seuranaan Timo Sarpanevan kokeilunhalua ja 

”kapinallisuutta” puumuottiin kiinni puhallettujen esineiden, eli sekä edellä mainittujen 

Finlandia-sarjan ja Ahtojään-reliefin että niistä ideansa saaneiden muiden tuotteiden, synnyn 

taustalla: 

Olin tehtaalla sillon ja tavallaan ihailin sitä tuota että hän [naurahdus] hän vähät veisas 
ihmisten puheista, kun joku sanoi, oliko se [kuiskaten] Eikka Helle, et eihän tää oo 
puutehdas tää on lasitehdas … Sil oli uskallusta ja rohkeutta tehdä vaan keltään 
kysymättä. Jos se ois joltain menny kysymään et saankohan tehdä tätä nii eihän niist ois 
koskaan tullu mitään.224 

Idea Festivo-kynttilänjalkaan kumpusi edellä kuvaillusta menetelmästä. Kynttilänjalka syntyi 

Sarpanevan suunnittelemista juomalaseista, jotka oli alun perin tarkoitettu Sarpanevan ja hänen 

opiskelukavereidensa joulunviettoon. Näiden ”veljeskunnanlasien” jalkalaatat olivat 

inspiroineet Reino Löflundia. Hän kertookin Festivo-kynttiläjalan olevan hyvä esimerkki hänen 

ja Sarpanevan yhteistyön luonteesta. Löflund ehdotti lasien pohjalta, että jalkalaatan päälle 

voitaisiin valaa mansetti kynttilää varten. Sarpanevan nähtyä kynttilänjalan prototyypin, hän oli 

ehdottanut sen tekemistä korkeampana. Tästä ideasta jalostuivat erikokoiset Festivot, joita on 

tehty jopa noin 300 millimetrin korkuisina. Koska korkeimpien Festivoiden valmistaminen oli 

yhdellä muotilla mahdotonta, lasinpuhaltaja Kosti Punkari oli keksinyt valmistuksen 

 
222 Klemola 1981, 71. 
223 Aav ym. 2002, 71–79, 84–85. 
224 Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Valto Kokko 6.2.2013). 



 
 
 

49 

onnistuvan kahden päällekkäisen muotin avulla. Eräs muistelija kuvaileekin, että Festivoiden 

idea syntyi vähän hullulla tavalla monen käden kautta, vaikka taiteilija-muotoilija saikin siitä 

julkisuudessa ainoana kunnian. Löflund korostaa lisäksi Festivon taloudellista merkittävyyttä 

Iittalan lasitehtaalle todeten, että siitä saaduilla tuloilla Iittalaan tehtaanjohtaja Juhani 

Kivikosken aikana rakennettu uusi lasihytti olisi voitu rahoittaa.225 Festivoa markkinoitiin sen 

ilmestyessä myös Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlaesineenä.226 

Kahden vuoden päästä ensiesittelystään elokuussa 1966 puumuottiin puhallettujen taide-

esineiden laadun kerrotaan parantuneen ja pinnan tulleen rosoisemmaksi.227 Myynnin 

välipalaveriksi nimetyssä muistiinpanossa lokakuulta 1968 lukee seuraavasti: 

Taidelasin myynti pienentynyt yli 1/3, myös viennissä. Tässä vaikuttaa ilmeisesti 
kannibalismiksi kutsuttu ilmiö, mikä tarkoittaa, että tuote (grafiittivaasisarja ja 
kynttilänjalat) on niin hyvä, että se kilpailijoiden tuotteiden lisäksi syö omia tuotteita. 
Parannusta voitaneen yrittää sopivaan hintaluokkaan sijoittuvilla uusilla taide-
esineillä.228 

Palaverissa puhutaan todennäköisesti joko Timo Sarpanevan, Tapio Wirkkalan tai heidän 

molempien rosopintaisiksi kutsuttujen tuotesarjojen menestyksestä ja sen vaikutuksista Iittalan 

muiden tuotteiden myynnille. Tällaisia rosopintaisia sarjoja olivat 1960-luvulla Sarpanevan 

Finlandia-sarjan ja Festivoiden lisäksi esimerkiksi Sarpanevan Tomi- (1965) ja Senaattori-

sarjat (1968) sekä Wirkkalan Ultima Thule -sarja (1968). 

Vaikka tuotekokouspöytäkirjassa harmitellaankin omassa tuotannossa olevien tuotteiden 

välistä ”kannibalismia”, Iittalan lasiesineiden myynnin suuri trendi vuosien 1951–1970 aikana 

näyttäisi olevan jatkuva menekin kasvu tuotekokouspöytäkirjojen mukaan silloin tällöisistä 

laskukausista huolimatta.229 1950–1960-lukujen vaihteen tienoilla myynnin kerrotaan 

kasvaneen niin paljon, että tuotteet loppuivat Iittalan tehtaan varastolta.230 Myyntitulojen 

kasvuun on tulkittu vaikuttaneen tuotteiden suunnittelijoiden kuuluisuus, tuotteiden 

korkealaatuisuus sekä markkinointi.231 Pöytäkirjat osoittavat, että vuosien 1951–1970 sisään 

mahtui myös kausia, jolloin asiakkaiden taloudennäkymät olivat heikommat ja ostohalu 

 
225 Marjatta Sarpanevan videokokoelma; Reino Löflundin haastattelu (19.10.2019). 
226 Koivisto 2002, 31. 
227 Muistiinpanoja Iittalassa 4.8.1966 pidetystä TR:n kokouksesta.	
228 Myynnin välipalaveri Iittalassa 28.10.1968. 
229 Iittalan tuotekokouspöytäkirjojen kopiot (1951–1970). 
230 Muistiinpanoja Helsingissä 27.5.1960 pidetystä TR:n kokouksesta. 
231 Iittalan tuotekokouspöytäkirjojen kopiot (1951–1970); Koivisto 2002, 30. 
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tai -valmius oli laskussa.232 Myyntimiesten tekemät markkinakatsaukset osoittivat lisäksi, että 

esimerkiksi vuosina 1957 ja 1958 taidelasikokoelman uudistamista kaivattiin.233 Lasin myynnin 

suotuisan kehityksen taustalla sekä kotimaassa että viennin näkökulmasta pidettiin 1960-luvun 

kuluessa raaka-ainevarastojen sekä hytin ja sulatuksen tilanteen parantumista, mikä kasvatti 

taidelasin valmistusta.234 Joulukuussa 1965 TR:n kokouksen muistiinpanoissa kuvaillaan yli 

tavoitteiden kehittyneen myynnin taustatekijöitä korostaen korkeatasoista tuotetta sen 

perustekijänä tiiviin  kenttätyön, turismin, pakkausten ja muiden painotuotteiden, nimekkäiden 

taiteilijoiden, mainonnan, uutuuksien, toimituskyvyn, merkkitavaralinjan ja elintason nousun 

rinnalla. Pöytäkirjassa korostettiin lisäksi, että Iittalan on ylläpidettävä jatkuvaa kehitystä ja 

uusiutumista myynnin edistämiseksi ja brändin saavuttaman aseman säilyttämiseksi.235 

3.4 Lasia ”leruttamalla”– Arkipelago (1978) 

1970-luvun kuluessa Timo Sarpanevan taideteollisen työkentän tasapainoa vavisuttivat 

energiakriisi sekä jo 1950-luvun lopulta asti jatkunut varautuminen kiristyvään kilpailuun 

kotimaisen ja ulkomaisen lasin kanssa.236 Iittalan silloinen pyrkimys ylläpitää jatkuvaa 

kehitystä ja uusiutumista myynnin edistämiseksi näkyy esimerkiksi Iittalan vastauksessa 

kulutuskäyttäytymisen muutoksiin. 1970-luvulla rosopintaisten lasien on tulkittu menettäneen 

markkinoitaan, ja niistä siirryttiinkin kohti puhalluskoneilla valmistettavaa sileäpintaista 

lasituotantoa.237 1970-luvulla taiteilija-muotoilijan asema Iittalalla oli hyvin toisenlainen kuin 

Sarpanevan uran alkuaikoina 1950-luvulla. Koska Iittalan suunta oli yhä enenevästi tuotannon 

rationalisoimiseen, mekanisoimiseen ja tehostamiseen sekä käyttölasituotantoon päin, taiteilija-

muotoilijoiden vapaammat taidelasikokeilut olivat jääneet menneisyyteen. Tämän seurauksena 

Sarpaneva pyrki suunnittelemaan ideoita, joita voisi toteuttaa esimerkiksi Gemini-

puhalluskoneella.238 

 
232 Muistiinpanoja Iittalassa 6.5.1954 pidetystä TT:n kokouksesta; Muistiinpanoja Helsingissä 3.5.1957 pidetystä 
TR:n kokouksesta; Muistiinpanoja Iittalassa 22.8.1958 pidetystä TR:n kokouksesta. 
233 Muistiinpanoja 11.11.57 (kuulakärkikynämerkintä); Muistiinpanoja Helsingissä 5.5.58 pidetystä TR:n kokouksesta. 
234 Muistiinpanoja Iittalassa 8.11.1963 pidetystä TR:n kokouksesta. 
235 Muistiinpanoja Iittalassa 13.12.1965 pidetystä TR:n kokouksesta. 
236 Iittalan tuotekokouspöytäkirjojen kopiot (1951–1980); TR:n kokous Iittalassa 7.1.1970; Koivisto 1994b, 101, 105, 
107, 109; Koivisto 2001, 141; Koivisto 2002, 25–30. 
237 Klemola 1981, 76; Koivisto 2002, 31–34. 
238 Koivisto 2002, 31–34. 
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Arkipelagomenetelmä sai alkunsa Marjatta ja Timo Sarpanevan pohdinnoista junamatkallaan 

kohti Iittalaa: mitä tapahtuisi, jos lasia kaataisi muottiin kuin vettä tai sementtiä. He kertoivat 

ajatuksistaan Reino Löflundille, joka lähti kehittämään ideaa eteenpäin Sarpanevojen poistuttua 

tehtaalta.239 Lasin kaataminen muottiin ei kuitenkaan onnistu kuin vettä kaatamalla, mutta 

kielikuvan avulla Löflund sai selville Sarpanevojen ajatukset.240 Tämän ”leruttamisen” lisäksi 

menetelmä tuli sisältämään muitakin vaiheita, kuten lasirakkojen tekemisen.241 Valto Kokon 

muistelussa arkipelagomenetelmän taustalla korostuu Sarpanevan innostus ideaa kohtaan, eikä 

hän ollut innostukseltaan ehtinyt hakea edes lyijykynää, vaan oli alkanut luonnostella Iittalan 

ruokalassa ideoitaan paperille kuulakärkikynällä.242  

Arkipelagomenetelmän ja -tuotesarjan (1978) syntytarina välittää tuotanto-ohjelmamuutoksen 

ja yhteistyöprosessin lisäksi esille myös vapaamman kokeilukulttuurin ainakin osittaisen 

”poissaolon” 1970-luvun lopun Iittalasta. Esimerkiksi Kaisa Koivisto esittää Timo Sarpanevan 

sekä Tapio Wirkkalan osallistuneen vuosikymmenelle poikkeuksellisesti vuonna 1978 

tuotesuunnittelukokoukseen ja onnistuneen muiden kokoustajien vakuuttamisesta laajemmista 

kokeilumahdollisuuksista. Koivisto pohtii, että kokouksen vaikutuksia, sillä tämän jälkeen 

Sarpaneva pääsi kuin pääsikin eteenpäin arkipelagomenetelmänsä kanssa.243 Lopputuloksena 

menetelmäideasta kehittyi kokonainen Arkipelago-tuotesarja244. Suomenlinnassa pidetyn 

Arkipelago-näyttelyn avajaisissa Sarpanevan kirjoitetaan kuvailleen kokoelman taustoja 

seuraavasti: ”Tahdoin lähestyä lasia samalla tavalla kuin vesi ja valo kiveä, rakkaudella joka ei 

riko lumousta. Kaksi vuotta teimme työtä Iittalan ylihyttimestari Reino Löflundin kanssa, jotta 

löytäisimme uuden tekotavan, jossa lasi toteuttaisi omin ehdoin itseään.”245 

Uusien ideoiden keksiminen ja vanhojen jatkojalostaminen ei aina sujunut ilman mutkia. Kuten 

Arkipelago-sarjan taustatilanne osoittaa, lopputulokseltaan hyväkään myyntiartikkeli ei aina 

meinannut päästä tai päässytkään eteenpäin tuotekokouksista kohti lasihytissä tehtäviä 

kokeiluja ja tuotantoa. Taiteilija-muotoilijan ja tuotannosta päättävien toimijoiden 

erimielisyyksien lisäksi tehtaalla samaan aikaan työskennelleiden taiteilija-muotoilijoiden 

välinen kilpailu nousee välillä muisteluissa esille työhön liittyvänä haasteena. Tehdastyötä 

 
239 Marjatta Sarpanevan videokokoelma. 
240 Reino Löflundin haastattelu (19.10.2019). 
241 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000). 
242 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000). 
243 Koivisto 2002, 31–34. 
244 Katso kuva 9. 
245 Anna: Timo Sarpaneva Suomenlinnassa (22/1979). 
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tehtäessä samassa tehtaassa ja samojen työntekijöiden kanssa tuote- ja menetelmäideat 

saattoivat kulkeutua eteenpäin toisen suunnittelijan ajatuksiin, luonnoksiin ja niistä 

mahdollisesti yhä edelleen eteenpäin valmiisiin tuotteisiin. Tällaisissa tilanteissa 

suunnittelijoiden samansuuntaiset tuotteet eivät välttämättä kaikki päätyneet valmistukseen 

asti, mikä välittyi muisteluissa harmistuksena ja turhautumisena. Tämän tapaisten kokemusten 

takia Sarpanevan muistellaankin alkaneen patentoimaan eli suojaamaan omiin nimiinsä 

kehittelemänsä menetelmä- tai tuoteideat. Näin hänen muistellaan tehneen esimerkiksi juuri 

arkipelagomenetelmän kanssa.246 Lisäksi tuotekokouspöytäkirjat osoittavat Sarpanevan 

harmitelleen useamman kerran, että toisten taiteilija-muotoilijoiden suunnittelemat tuotteet 

olivat liian lähellä hänen omiaan.247 

 

 

Kuva 9: Sarpaneva kädessään Arkipelago-kynttilänjalka. 
Kuvaajatiedot puuttuvat (1980) / Designmuseo. 

 
246 Marjatta Sarpanevan videokokoelma; Sarpaneva, 47. 
247 Tuotekokous 18.10.77; Tuotekokous 24.1.78. 
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3.5 Vapaata lasinpuhallustaitoa elvyttämään – Claritas (1983–1984) 

Vuoden 1983 uutisessa Iittalan työntekijät nostavat esille, ettei lasitehtaalla valmistettu siihen 

aikaan enää ollenkaan vapaasti puhallettua lasia, vaan kaikki lasi puhallettiin muottiin. Lisäksi 

muotoilija-taiteilija Jorma Vennolan kerrotaan harmitelleen, ettei suunnittelijoille annettu 

mahdollisuutta huolettomiin kokeiluihin.248 Kaisa Koivisto kirjoittaakin, että 

lasinpuhallustaitoa pitivät 1980-luvulla yllä enää Timo Sarpanevan Arkipelago- ja Tapio 

Wirkkalan Unikko-lasistot.249 Myös Sarpaneva on nostanut usein esille vapaiden, rohkeiden ja 

luovien kokeilujen merkityksen uusien tuotteiden synnyttämisessä harmitellen samalla sitä, että 

tehtaat ja taideteollisuusjärjestöt eivät huomioi asiaa riittävästi ja tue taiteilijoita. Hänen 

kirjoitetaankin useissa artikkeleissa maininneen asenteissa tapahtuneen muutoksen syyksi 

taideteollisuuden kääntymiselle laskuun, jonka seurauksena ”osaamista ja ammattitaitoa 

ryhdyttiin väheksymään”250 1960-luvun kuluessa.251 

Timo Sarpanevan suunnittelemien useiden lasiesineiden valmistamiseen tarvittavaa vapaata 

lasinpuhallustaitoa opetellaan, kehitetään ja ylläpidetään jatkuvalla harjoituksella. Koska 

Iittalan lasitehtaalla oli siirretty tuotantoa yhä enemmän koneellisen sekä muottiin 

puhallettavan talouslasin valmistamiseen 1900-luvun loppupuolella, 1980-luvun puolivälissä 

heräsi huoli vapaan lasinpuhallustaidon ”ruostumisesta” ja katoamisesta. Tämä yhdessä 

talouslasin kiristyneen markkinatilanteen kanssa avasi uudestaan ovia taidelasin valmistamisen 

ja ammattitaidon kehittämisen maailmaan.252 Taideteollisuuden laskuun liittyen tehtaanjohtaja 

Juhani Kivikosken kirjoitetaan kuvailleen sopeutumisratkaisuksi Iittalan siirtymisestä taide- ja 

koristetavaran suuntaan.253 Näihin aikoihin Iittalassa pyrittiin jälleen luomaan taiteilija-

muotoilijoille enemmän mahdollisuuksia kokeilla ja kehittää muiden lasintekijöiden kanssa 

tuotantoa sillä tavoin kuin Sarpanevakin oli korostanut – ja näin Claritas254 (1983–1984) sai 

alkunsa. 

 
248 Ilta-Sanomat, Teinilä-Huittinen: Turistivirta liikkuu ja ostaa. Finnish Design tekee kauppansa Iittalan 
mäennyppylällä (13.9.1983). 
249 Koivisto 2002, 34. 
250 Jaana, Lindegren & Lindholm: Timo Sarpaneva vihaisena. Olen kyllästynyt kulttuurilässytykseen (6.4.1976). 
251 Esimerkiksi Jaana, Lindegren & Lindholm: Timo Sarpaneva vihaisena. Olen kyllästynyt kulttuurilässytykseen 
(6.4.1976), Hämeen Sanomat, Sarjas-Savolainen: Sukellus lasiin (29.1.1984) ja Uusi Suomi: Muotoilun 
tulevaisuus on vaarassa (20.10.1987).  
252 Hämeen Sanomat, Keskinen: Koulutusverstakko tekee taidelasia Iittalassa. Käsityön uusi tuleminen (3.6.); 
Kotiliesi, Harju: Taidelasi myötätuulessa (7/1984). 
253 Helsingin Sanomat: Lasiteollisuus yrittää sopeutua laskukauteensa (20.05.1984). 
254 Katso kuva 10. 
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Kuva 10: Claritas-kokoelman Anubis-niminen musta lasiesine, jonka kirkkaita 
ilmakuplia ympäröivät opaalit renkaat. 
Rauno Träskelin (2002) / Designmuseo. 

Lasinpuhallustaidon katoamiseen ja sopeutumisratkaisuun liittyväksi ongelmaksi kirjoitetaan 

muodostuneen se, ettei tehtaalla ollut enää taidelasin valmistamiseen tarvittavaa käsityötaitoa 

samassa laajuudessa kuin ennen taidelasin kohtaamaa laskukautta. Reino Löflundin sanoin, 

pelkät tekniset uudistukset henkilökohtaisen osaamisen kustannuksella johtivat ammattitaidon 

jatkuvuuden ja säilyvyyden vähenemiseen. Löflundin kirjoitetaankin todenneen, että 1950-

luvun jälkeinen kulutuskäyttäytymisen muutos, joka johti taidelasituotannon kysynnän 

romahtamiseen ja sitä kautta käyttölasituotannon lisäämiseen, on taas muuttumassa 

taidelasimyönteisemmäksi.255 Tämä liittynee lasinpuhaltajan ja puhalluskoneen tekemän työn 

eroihin, mikä Kotiliedessä kuvaillaan seuraavasti: 

Vaikka nopeilla automaattikoneilla voidaan tehdä valtavia määriä erilaista 
käyttölasitavaraa päivässä, perinteinen lasinpuhallustaito on edelleen välttämätön. Siksi, 
että vaativimpia tuotteita, taidelasiteoksia, tuskin mikään kone koskaan kykenee 
valmistamaan siten kuin ammattinsa osaava lasinpuhaltaja. Se työ kysyy kättä ja 
silmää.256 

 
255 Kotiliesi, Harju: Taidelasi myötätuulessa (7/1984). 
256 Kotiliesi, Harju: Taidelasi myötätuulessa (7/1984). 
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Kivikosken strategia ei jäänyt pelkästään sanoiksi, vaan se näkyi esimerkiksi pyrkimyksessä 

lisätä vuosittain jotain uutta tuotanto-ohjelmaan,257 ja ennen kaikkea Sarpanevan tuotannossa 

ja lasinpuhaltajien koulutuksen elvyttämisessä. Vuosien 1983–1984 aikana Sarpaneva pääsikin 

kokeilemaan ja kehittämään uusia taidelasimenetelmiä tehtaan työntekijöiden kanssa Claritas-

koulutusverstakon ja Lasiaika-veistosten parissa. Iittalan tehtaan tiedotuslehdessä vuodelta 

1984 Kivikoski kirjoittaa seuraavasti näiden kokoelmien taustoista: 

Kun tulevaisuus 80-luvun alussa ei taaskaan käyttäytynyt odotusten mukaisesti, oli 
edessä paljon muutettavaa, korjattavaa ja kehitettävää … Tuotekokoelmamme 
yksipuolinen painotus ja laskeva volyymi kaipasi täydennystä, uutta kokoonpanoa, 
valmistusteknistä pioneerityötä ja jo unohdettujen taitojen henkiin herättämistä. Samalla 
nämä taidot piti siirtää nuoremmalle lasimiespolvelle … Timo Sarpanevan ansiota on, 
että näyttelyt [Claritas ja Lasiaika] saivat mahtavan taiteellisen ominaispainon näiden 
tarkoitusperien toteutumisen lisäksi. Ja Iittalan lasilaadusta vastaavien eri työvaiheissa 
mukana olleiden ansiota on näiden taide-esineiden loistava toteutuksen taso.258 

Sarpanevan suunnittelemia Claritas-taidelasiesineitä toteutettiin lasinpuhaltajien kanssa 

tarkoituksena opettaa vapaata ja vaativaa lasinkäsittelyä.259 Claritaksen idean kerrotaan saaneen 

alkunsa pienestä lasikuplasta, joita nuoret lasinpuhaltajat tekivät ajankuluksi. Sen jälkeen 

kuplien lisäämistä samaan lasiesineeseen lähdettiin kokeilemaan kupla kerrallaan eri värisillä 

lasimassoilla. Työskentely jatkui muistelun mukaan viisi viikkoa yhtäjaksoisesti yövuorossa, 

sillä Sarpaneva oli tykännyt työskennellä rauhassa ilman yleisöä. Sarpaneva muistelee itse 

nukkuneensa hytissä olevilla ensiapupaareilla Claritaksen teon yhteydessä, ja pyytäneensä 

suklaalevyn syötäväkseen, kun hän herää. Kaikkien alkuperäisten Claritasten toteuttaminen 

kesti yhteensä kolme vuotta.260 Claritas-esineitä ja niiden syntyprosessia kuvaillaan Anna-

lehdessä muuten osuvasti, mutta toimittaja ei mainitse lasintekijöiden roolia taiteilijan rinnalla: 

Sarja on mustaa, valkoista tai kirkasta lasia, jossa massan sisään on jätetty ilmaa, ’silmät’ 
ovat kuin linssejä, joiden läpi voi katsoa kauas. Näissä pienissä painavissa kappaleissa 
taiteilija on punninnut aineen jännitettä, vahvuutta, väriä ja myös sitä, miten valo läpäisee 
aineen. 261 

Reino Löflundin kirjoitetaan kuvaillleen Claritas-koulutusverstakon olleen ”loistava lähtö 

Iittalan uudelle ilmeelle”262, vaikka vanhempiakin tuotteita ja niiden käyttöön tarvittavia 

 
257 Forssan Lehti, Herajärvi: Lasiprofessorin tuotanto esillä kaksin näyttelyin (21.2.1984). 
258 Iittalan Tehtaan Tiedotuslehti, Kivikoski: ”Lasiajan” ja ”Claritaksen” taustaa (1/1984). 
259 Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Timo Välimaa 1.11.2018). 
260 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000); Muistelutapaaminen 
Iittalassa (15.6.2019). 
261 Anna, Runeberg & Hautala: Sarpaneva voimissaan (26.3.1985). 
262 Forssan Lehti, Herajärvi: Lasiprofessorin tuotanto esillä kaksin näyttelyin (21.2.1984). 
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valmistusmenetelmien taitoa pitää yhä edelleen ylläpitää.263  Hänen mainitaan valinneen 

Claritas-koulutusverstakon koulutettavat puhaltajien lasinkäsittelytaitojen perusteella. 

Lasinpuhaltamisen mekanisoitumisen kirjoitetaan vähentäneen osan lasinpuhaltajista 

motivoitumista työhönsä, mutta uuden koulutusverstakon kasvattaneen sekä motivoitumista 

että oman työn merkitystä.264 Pelkkien samanlaisten tuotteiden valmistaminen yksinkertaistaa 

kädentaitoja, minkä takia Heikki Punkari ja Marjatta Sarpaneva korostavatkin yhdessä vapaalla 

kädellä kokeilemisen, oppimisen ja itsensä haastamisen tärkeyttä. Juuri tätä ongelmaa 

koulutusverstakko syntyi ratkaisemaan.265 

Sarpanevan kirjoitetaan itse toivoneen vapaan ja rohkean luomisprosessinsa olevan 

esimerkkinä muille, sillä ilman uusiutumista ei tule uusia ideoita eikä ole kilpailuvalttia 

maailmalla.266 Tähän sisältyvät todennäköisesti sekä Claritas- että Lasiaika-kokoelmat, joita 

hän toteutti Iittalan lasitehtaalla samaan aikaan yötä päivää.267 Hän kerrotaankin kuvailleen 

Claritasta 35 vuotta kestäneen yhteistyöprosessin tulokseksi Iittalan lasitehtaan työntekijöiden 

ja tehtaanjohtaja Juhani Kivikosken kanssa.268 Iltalehdessä Sarpanevan mainitaan lisäksi 

korostaneen Claritas-mahdollisuutta tehtaan kulttuuritahtona kokeilujen mahdollistaessa 

aidosti uuden luomista.269 Kuitenkin vuonna 2000 Sarpaneva painottaa ”ottaneensa” 

Kivikoskelta vapaat kädet jättäen sen käsityksen, ettei vapautta meinattu vapaaehtoisesti 

antaa.270 Sarpanevan lausumien erot eri aikoina eli vuosina 1984 ja 2000 voivat johtua ajan 

kulumisesta sekä toisaalta siitä, kenen keskuudessa hän on ne ilmaissut. 

Claritas- ja Lasiaika-teoksiin liittyvä työskenteleminen yöaikaan vaikuttaa aineiston pohjalta 

olleen mielekäs aika Sarpanevan työskentelylle. Heikki Punkari, kuten monet muutkin 

lasintekijät, muistelee Sarpanevan ideoineen paljon kokeiluja, varsinkin öisin. Yöllä 

tuotannossa ei ollut muuta meneillään, minkä takia kokeilemiselle oli tilaa ja rauha. Punkarin 

lisäksi myös Reino Löflund muistelee yöajan olleen rauhallisin aika ideoida ja kokeilla yhdessä 

 
263 Forssan Lehti, Herajärvi: Lasiprofessorin tuotanto esillä kaksin näyttelyin (21.2.1984). 
264 Hämeen Sanomat, Keskinen: Koulutusverstakko tekee taidelasia Iittalassa. Käsityön uusi tuleminen (3.6.). 
265 Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Heikki Punkari 12.10.2018). 
266 Hämeen Sanomat, Sarjas-Savolainen: Sukellus lasiin (29.1.1984). 
267 Forssan Lehti, Herajärvi: Lasiprofessorin tuotanto esillä kaksin näyttelyin (21.2.1984). 
268 Hämeen Sanomat, Keskinen: Koulutusverstakko tekee taidelasia Iittalassa. Käsityön uusi tuleminen (3.6.); 
Uusi Suomi Iltalehti, Sjöholm: Timo Sarpaneva lasi lumosi (26.1.1984). 
269 Iltalehti, Sjöholm: Professori Timo Sarpaneva – uudestaan syntynyt: ”Lasi on lumonnut ja vietellyt minut” (21.1.1984). 
270 Esimerkiksi Aamulehti: Timo Sarpaneva vapain ohjin: ’Tämä on purkausta, vapaata luomisvoimaa’ 
(julkaisuaika tuntematon) ja Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video 
(18.10.2000). 
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Sarpanevan kanssa.271 Vapaiden kokeilujen merkitykseen liittyen Sarpanevan kirjoitetaan 

todenneen, että ne ”ovat ainoa tie löytää uutta. Vain sitä tietä voi kehittyä tekninenkin toteutus 

huippuhienolle käyttöesineelle”272. Sarpaneva on kirjoitettu lisäksi esittäneen, että ”vain 

persoonallisia tuotteita voidaan myydä, ei sellaisia, joita maailma on jo täynnä”273. Löflundin 

jälkeen ylihyttimestariksi noussut Timo Välimaa korostaa myöskin, että Claritaksen ja muiden 

samanlaisten taidelasiesineiden olemassaololla ja näkyvyydellä myydään lasitehtaan 

tavallisemmat käyttölasituotteet, kun kuluttajat yhdistävät taidelasiesineiden mielikuvan 

halvempaan lasiesineeseen. Marjatta Sarpaneva yhtyy Välimaan käsitykseen korostaen 1950-

luvun Finnish Designin ja suomalaisen muotoilun kultakauden nousun perustuneen 

käyttötarkoituksettomiin ja hämmästystä herättäneisiin tuotteisiin.274 

Marjatta Sarpanevan kysyessä Heikki Punkarilta, kuinka paljon Timo Sarpaneva antoi 

lasinpuhaltajien käyttää omaa luovuuttaan idean eteenpäin viemisessä ja toteuttamisessa, 

Punkari vastaa tämän riippuneen valmistuksen alla olevasta tuotteesta. Esimerkiksi 1980-luvun 

lopun Retretti-näyttelyyn tehtyjen taidelasiveistosten kohdalla työ oli ollut hektistä ja 

lasinpuhaltajat olivat päässeet tekemään paljon itsenäisesti. Claritas-lasiveistosten kohdalla 

Punkari muistelee vastaavasti Sarpanevan ”pitäneen päänsä” sen suhteen, että esineistä tuli 

juuri sellaisia kuin taiteilija-muotoilija halusi. Punkari kuitenkin korostaa, että lasinpuhaltajat 

saivat yleensä tehdä pieniä muutoksia, jotka helpottivat työskentelyä ja materiaalin 

hallitsemista olennaisesti, mutta eivät muuttaneet työn ulkonäköä oikeastaan.275 Suunnittelijan 

tehtävänä olikin siis suunnitella ja toteuttajan toteuttaa – luonnollisesti. 

3.6 Mahdoton valmistaa – Marcel (1992) 

Marcel-vaasi ja -lasiastiasto (1992) ovat Timo Sarpanevan viimeiset Iittalan lasitehtaan 

tuotantoon suunnittelemat lasistot. Hän suunnitteli ne alun perin tasavallan presidentin uuteen 

virka-asuntoon Mäntyniemeen.276 Timo Välimaa muistelee Marcel-vaasia lasiuransa 

vaativimpana työnä jatkaen, että ”kyllä kannatti olla ittepäinen”277. Hän kuvailee työn vaikeutta 

 
271 Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Heikki Punkari 12.10.2018); Reino Löflundin haastattelu (19.10.2019); 
Forssan Lehti, Herajärvi: Lasiprofessorin tuotanto esillä kaksin näyttelyin (21.2.1984). 
272 Hämeen Sanomat, Keskinen: Sarpaneva toteuttaa nuoruutensa unelmaa: Lasiveistoksia vapaana taiteilijana (9.3.1985). 
273 Iltalehti Plus, Sjöholm: Timo Sarpanevaa ei ole haudattu (8.3.1985). 
274 Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Timo Välimaa 1.11.2018). 
275 Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Heikki Punkari 12.10.2018). 
276 Koivisto 2002, 34–35. 
277 Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Timo Välimaa 1.11.2018). 
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Marjatta Sarpanevalle kertoen, että Marcel, jota oli jo joskus aikaisemminkin yritetty toteuttaa, 

oli täysin mahdoton tehdä: ”Ja Timo toi sen taas [pudistaa päätään], no yleensä mulla ei ollu 

tapana sanoa, että ei, vaan että nukutaan yön yli ja mietitään ja koitetaan ja siit ei meinannu 

tulla mitään.”278 Myös Turun Sanomissa kirjoitetaan Marcelin valmistuksen haasteisiin liittyen 

seuraavasti: 

Sarpanevalta kynä pois, kuulee huulena tehtaalla, kun pohdittavana on jokin perin vaikea 
tekninen ongelma. Esimerkiksi nyt hänen uusimman, keskiviikkona julkisuuteen saatetun 
Marcel-kokoelmansa vinokauluksella varustettu maljakko on teknisesti niin vaikea, että 
yksi sen tekijöistä, lasinpuhaltaja Heikki Punkari huokaa vain, että ”helvetin vaikea”.279 

Punkari kertoo työn vaikeimmaksi osaksi vinon 45 asteen kulmassa olevan kauluksen280 

toteuttamisen.281 Lopulta kokeilujen kautta Marcelin valmistajat oivalsivat, mitä vanhoja tai 

kokonaan uusia työvälineitä ja menetelmiä Marcelin valmistamiseen tarvitaan. Välimaa 

esimerkiksi keksi, että Marcelin kaulus pystyttiin valmistamaan suuren kapan avulla, joka sitten 

poistettiin valmistuksen edetessä. Lopullinen Marcel syntyi koepuhallusten kautta 

ideoimalla.282 Valmistamisen tekivät omalta osaltaan mahdolliseksi muun muassa muotti- ja 

konesuunnittelija Pekka Kokkonen sekä hiojamestari Jorma Vilkki. Myös he ovat kuvailleet 

Marcelin valmistukseen liittyvää työurakkaa haastavaksi.283 

 

Kuva 11: Vinokauluksiset Marcel-vaasit, jotka koettiin aluksi mahdottomiksi valmistaa. 
Rauno Träskelin (2002) / Designmuseo. 

 
278 Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Timo Välimaa 1.11.2018). 
279 Turun Sanomien Viikkoliite, Hätönen: Mäntyniemen laseissa kuultaa sini ja valkoinen (30.1.1993). 
280 Katso kuva 11. 
281 Turun Sanomien Viikkoliite, Hätönen: Mäntyniemen laseissa kuultaa sini ja valkoinen (30.1.1993). 
282 Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Timo Välimaa 1.11.2018). 
283 Muistelutilaisuus Iittalassa (15.6.2019). 
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Timo Sarpanevan muistellaan olleen itsekin erittäin ylpeä siitä, että he onnistuivat ratkaisemaan 

Marcelin tiellä olleet tekniset ongelmat. Tähän liittyen Marjatta Sarpaneva korostaa, että Timo 

Sarpaneva saattoi tuoda vaikka minkälaisia luonnoksia tehtaalle tutkittavaksi, mutta että niiden 

valmistusmahdollisuudet ratkaistiin tehtaalla. Tämä liittyi Marjatta Sarpanevan mukaan siihen, 

että Iittalan lasitehtaalla kyseessä oli teollinen suunnittelu, eikä studiolasin tekeminen.284 

Välimaa toteaakin osuvasti: ”Elikkä se on se et taiteilija tekee sen lopputuloksen ja se on toinen 

juttu, et kuinka se tehdään”285. Turun Sanomissa kirjoitetaankin taiteilija-muotoilijan 

näkökulmasta Marcelin luomisprosessista seuraavasti: 

Taiteilijan päässä syntyneet, rajojaan etsivät, vaativat ideat ovat monasti löytäneet 
muotonsa ja teknisen toteutuksensa vasta yhteisen pohdinnan tuloksena. Sarpaneva 
kysyy herkästi neuvoa. Voiko toteuttaa? Taiteilijaansa tottuneet Iittalan puhaltajat 
vastaavat usein, että ei, mutta kokeillaan. Tätäkin Sarpaneva kiittää. Tinkimätöntä 
päämäärään pyrkimistä. Tehdassaleissa, lasiuunin tulenkajossa, yön hetkinä moni 
alkuunsa lähdes mahdottomalta näyttänyt idea on sittenkin löytänyt ratkaisunsa. Niin 
kuin tämä Marcel-maljakkokin.286 

Lopulta Marcel-vaasi syntyi ideoiden, kokeilujen ja kompromissien kautta. Punkarin 

kirjoitetaan todenneen, että Marcelin saisi tehtyä, jos sen kaulusta paksunnettaisiin kolme 

milliä, minkä seurauksena Sarpaneva oli tinkinyt kauluksen paksuuden puoleentoista milliin, ja 

näin ollen Punkari toteutti sen. Punkari luonnehtiikin Sarpanevaa tinkimättömäksi ja ”hyväksi 

jätkäksi”, jonka työtapoihin kuuluu kyseleminen ja ratkaisuista neuvotteleminen.287 Sarpaneva 

kirjoittaa luomisprosessista Taideteollisen korkeakoulun 20-vuotisjuhlaseminaaripuheessaan 

kirjallisessa versiossa näin: 

Me teimme sen Marcel-esineen, lasin joka oli – niin sanottiin – mahdoton valmistaa. Se 
on esine, joka on valmis joka suunnasta, äärettömyyden esine. Se on esine, jonka pystyy 
puhaltamaan vain suomalainen puhaltaja. Me teemme sen yhä uudelleen, mahdottoman, 
siten kuin sydän vaatii. Viimeiselle rajalle asti.288 

  

 
284 Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Timo Välimaa 1.11.2018). 
285 Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Timo Välimaa 1.11.2018). 
286 Turun Sanomien Viikkoliite, Hätönen: Mäntyniemen laseissa kuultaa sini ja valkoinen (30.1.1993). 
287 Turun Sanomien Viikkoliite, Hätönen: Mäntyniemen laseissa kuultaa sini ja valkoinen (30.1.1993). 
288 Timo Sarpanevan juhlapuhe: Uusiutumisen ihanuus, uusiutumisen seksi (1993). 
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4 Teollisuustaidetta yhteistyön voimin 

Sä voit tehdä luonnoksia ja kaikkia tän tapaisia asioita etukäteen, mutta tosiasia on se, että se 

lopullinen työ tehdään vaan yhdessä … Väkisin ei saada mitään aikaan, ei ihmisten eikä lasin 

kanssa. Tää on se.289 

– Timo Sarpaneva 

 

Timo Sarpanevan suunnitteleman lasiesineen syntyminen oli monen tekijän summa. 

Tuotesuunnitelman tekemisen lisäksi Sarpaneva jatkoikin lasiesineen suunnittelua ja kehitystä 

yhdessä lasihytissä lasitehtaan työntekijöiden keskuudessa. Tavoitteena oli jalostaa 

suunnitelmasta teollisuustuotantoa varten kannattava myyntiartikkeli. Käsittelen tässä luvussa 

Sarpanevan lasinsuunnittelu-uraan ja hänen työtapaansa liittyviä osa-alueita Iittalassa. 

Tarkastelu etenee osa-alueittain suunnittelijan alkuideasta kohti yhteisöllistä ja 

vuorovaikutteista työskentelytapoja sekä sen vaikutuksia kehittelyn kohteena olevalle 

tuotannolle ja siihen osallistuneille työntekijöille. Lopuksi syvennytään Sarpanevan 

tavoitteiden sekä taide- ja käyttöesinekäsitysten yhteensovittamiseen Iittalan lasitehtaan 

päämäärien kanssa. 

4.1 Suunnittelija – liikkeen aikaansaava voima koneistossa 

Timo Sarpanevan ja Iittalan lasitehtaan välinen freelance-sopimus tarkoitti sitä, ettei 

Sarpanevalla ollut samanlaista työsuhdetta tehtaaseen kuin esimerkiksi tehtaan 

lasinpuhaltajilla. Hänen työskentelynsä ei ollutkaan esimerkiksi aikaan tai paikkaan sidottua 

lukuun ottamatta erikseen sovittuja tapaamisia. Sarpaneva ei saanut työstään myöskään 

tuntikorvausta, vaan hänen tulonsa olivat sidoksissa hänen suunnittelemiensa tuotteiden 

myyntiin rojalti-maksumallin mukaan. Freelance-suhteestaan riippumatta lasitehtaassa 

työskenteleminen oli Sarpanevan lasituotannon kannalta tärkeää. Tämän vuoksi hän korostikin 

läpi uransa tehdastyötä toimistotyön sijaan.290 Marjatta Sarpaneva kuvailee Timo Sarpanevan 

 
289 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000). 
290 Marjatta Sarpanevan videokokoelma; Timo Sarpanevan lehtileikekokoelma. 
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suunnittelutyön luonnetta ja tehdastyöskentelyä seuraavasti: ”Timo ei koskaan menny sinne 

[teollisuuslaitoksiin] sen kuvien kanssa, et tehkää nää. Hän yleensä muutti tehtaan läheisyyteen 

johonki hotelliin tai tehtaan vierastaloon ja sieltä käsin hän alkoi niiku tavallaan luoda kontaktia 

ihmisiin.”291 Timo Sarpanevaa itseään on myös lainattu tähän liittyen vuonna 1975: ”Hän 

[Sarpaneva] toistaa ylpeydenaiheensa: hän ei tee työtään toimistossa, hän menee tehtaille, 

lasihyttiin, hänellä ei ole sihteeriä, hänellä on se matkakassi, siinä suunnittelupiirus, 

mallikappale, partasakset.”292 

Timo Sarpanevan lasinsuunnittelu-uran takia Marjatta Sarpaneva muistelee heidän molempien 

yöpyneen usein Iittalan tehtaanjohtajan talon “BeeYkkösen”293 pihapiiriin kuuluvassa 

vierasmaja Villa Lantessa aivan junaradan vieressä. Yön viettäminen oman kodin ulkopuolella 

johtui siitä, ettei lasiesineiden luominen ollut mahdollista lyhyiden tehdasvierailujen aikana tai 

omasta kotikaupungistaan käsin pitkien työmatkojen takia. Marjatta Sarpaneva kertoo myöskin, 

ettei Timo Sarpanevan työntekeminen ollut riippuvaista tietystä työajasta, sillä varsinaista 

työaikaa ei ollut.294 Työ- ja vapaa-aikojen rajojen hämärtyminen on läsnä myös 

tuotekehitysassistentti Sirkka-Liisa Löflundin muistelussa hänen kertoessaan, että jopa 

Löflundin itsensä lomaillessa Sarpaneva saattoi pyytää häneltä apua mittakaavaan tehtyjen 

tuotepiirrosten kanssa.295 Timo Sarpaneva onkin eräässä artikkelissa maininnut, että ”jos on 

tilaisuus, se pitää käyttää, menköön vaikka 15-tuntisiksi päiviksi”296, ja töitä saatettiinkin siis 

tehdä jopa yötä päivää.297 Teollisuustaiteilijana toimiminen oli siis kokopäivätyö, joka vei 

Sarpanevan työskentelemään ympäri Suomea ja maailmaa. Marjatta Sarpaneva on eräällä 

videolla sanonut tähän liittyen osuvasti, että hänen miehensä työmaa oli koko maailma, mikä 

mahdollistui juuri hänen freelance-työsuhteidensa takia.298 

Freelance-suunnittelijan ja tehtaan työntekijöiden yhteistyö oli tiivistä. Taiteilija-muotoilijan 

tekemät etukäteissuunnitelmat olivat prosessin ensimmäisiä vaiheita, jotka saattoivat syntyä 

yhtälailla lasitehtaan hytissä kuin lasitehtaan ulkopuolella. Tapio Wirkkalan ja toimittaja 

 
291 Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Sirkka-Liisa Löflund 29.8.2013). 
292 Helsingin Sanomat, Tanttu: Timo, tänään (31.10.1976). 
293 Tehtaanjohtajan talon nimi. Marjatta Sarpanevan tiedonanto (sähköposti 12.4.2020). 
294 Marjatta Sarpanevan haastattelu (6.11.2019). 
295 Muistelutilaisuus Iittalassa (15.6.2019). 
296 Helsingin Sanomat, Tanttu: Timo, tänään (31.10.1976). 
297 Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Heikki Punkari 12.10.2018); Reino Löflundin haastattelu (19.10.2019); 
Forssan Lehti, Herajärvi: Lasiprofessorin tuotanto esillä kaksin näyttelyin (21.2.1984). 
298 Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Sirkka-Liisa Löflund 29.8.2013). 
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Annikki Toikka-Karvosen suunnittelemassa lyhytelokuvassa teollisuustaiteilijan toimenkuvaa 

kuvaillaan näin: 

Kauniin esineen, taideteoksen alkuidea syntyy taiteilijan ajatuksissa. Se vaatii 
toteutustaan aineessa, mutta tie ideasta aineeseen on pitkä ja usein vaivalloinen. 
Lopullista muotoa on etsittävä ensin piirtämällä, yhä uudestaan piirtämällä, tutkimalla, 
hylkäämällä ja taas uudestaan alusta alkamalla.299 

Ajatuksissa tapahtuva alkuidean jalostaminen ja sen esittäminen olivat vain yksi osa 

teollisuustaiteilijan työtä. Idean keksimisen ja kehittämisen rinnalla taiteilija-muotoilija 

tarkkailee ja inspiroituu, kysyy, ehdottaa ja ohjaa, antaa mielipiteensä sekä kannustaa muita 

lasintekijöitä.300 Marjatta Sarpaneva onkin todennut osuvasti, että vaikka suunnittelutyö 

tapahtuu taiteilija-muotoilijan päässä, työn varsinaisen toteutuksen toteuttaa aina joku muu.301 

Timo Sarpaneva on nostanut myös itse esille suunnittelutyön saattamisen loppuun 

yhteisöllisesti tehtaalla: 

Sä voit tehdä luonnoksia ja kaikkia tän tapaisia asioita etukäteen, mutta tosiasia on se, 
että se lopullinen työ tehdään vaan yhdessä, ja vaan näitten … poikien kanssa. Se on 
niinku se paikka, missä se tehdään. Se ei oo koskaan niiku piirustuspöydällä tai jollakin 
tupakkalaatikon kannessa, niiku usein käytetään tämmöstä ilmasua, niiku tehty.302 

Marjatta Sarpaneva korostaakin useissa videodialogeissa, kuten esimerkiksi keskustellessaan 

Heikki Punkarin kanssa, Timo Sarpanevan arvostusta Iittalan lasintehtaan ammattiosaajia 

kohtaan muistellen Timo Sarpanevan sanoneen, että ”ilman esimerkiks taitavaa verstakkoa 

[lasintoteutustiimiä] niin ei hänen työstään tulis mitään. Hän on vaan yks ratas tässä isossa 

tavallaan kokonaisuudessa, tässä koneistossa”303. Taiteilija-muotoilijan rinnalla 

taideteollisuuden koneistossa pyörikin useita muita rattaita, joiden piti toimia yhteen 

laadukkaan lopputuloksen mahdollistamiseksi. Koneisto-kuvailun lisäksi Marjatta Sarpaneva 

on verrannut osuvasti teollisuustaiteilijaa ja teollisuudessa työskenteleviä ammattilaisia 

kapellimestariin tai säveltäjään ja orkesteriin – hienoinkin kappale jää vain merkeiksi 

nuottiviivastolle, jos sille ei ole yhteistyössä puhaltavia soittajia:304 

Tää instrumentti, jota suunnittelija itseasiassa käyttää … koostuu ihmisistä ja 
ihmissuhteista ja sitten vasta toisella sijalla on materiaali, mutta tätä Timo korosti aivan 

 
299 Suomen Taideteollisuusyhdistys: Voittoisaa taideteollisuuttamme (7.6.1956). 
300 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000). 
301 Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Heikki Punkari 12.10.2018). 
302 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000). 
303 Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Heikki Punkari 12.10.2018). 
304 Marjatta Sarpanevan haastattelu (16.12.2019). 
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erikoisen paljon ja hän ei koskaan lakannut siitä puhumasta. Ja mä voin sanoa ihan 
vilpittömin sydämin, että hän tunsi todella syvää ystävyyttä näitä työtovereitaan kohtaan 
ja hän ihaili suunnattomasti heidän ammattitaitoaan.305 

Työprosessi ideasta lopulliseen aineen muotoon eli valmiiseen lasiesineen sisälsikin useita 

vaiheita tehtaan eri työntekijöiden ja osastojen kanssa. Tämä yhteistyö oli erottamaton osa Timo 

Sarpanevan lasinsuunnittelu-uraa ja esineiden syntytarinoita. Timo Sarpaneva onkin korostanut 

jo 1950-luvulta alkaen hänen ja tehtaan työntekijöiden välistä yhteistyötä, sen sisältöjä ja sen 

tuomia arvoja. Tämä tulee selvästi esille sekä Sarpanevan itsensä muisteluissa että hänestä 

kirjoitetuissa mediajulkaisuissa. Sarpanevan mainitaankin useasti nostaneen esiin, että 

suomalaisen lasin erinomaisuus ja ainutlaatuisuus ovat jokaisen lasin valmistuksessa mukana 

olleen henkilön osaamisen lopputulos:306 

On muistettava taustatekijät: koko se merkittävä työntekijäin joukko, joka on ollut 
mukana esim. esineen valmistamisen eri vaiheissa … Esineen mekaaninen toteutus 
edellyttää merkittävää teollista kenttää, jossa jokainen mukana oleva on tärkeänä osana 
siinä rattaassa, mikä pyörittää teollisuutta. Lasinpuhaltamistaito on eräs niistä, siihen 
liittyvät sitten monet, mitä erilaisemmat osatekijät. Muotoilija on nähdäkseni taustatekijä, 
voima joka saa aikaan liikkeen.307 

Tuotesuunnitteluliikkeen aikaansaavan Sarpanevan rinnalla ”työntekijäin joukko” onkin siis 

avainasemassa pohdittaessa hänen lasituotantonsa syntymistä tuotteen tarvitessa sen 

suunnittelijan lisäksi toteuttajia. Sarpaneva ei esimerkiksi puhaltanut, hionut tai signeerannut 

omia töitään, eikä piirtänyt lopullista oikeissa mittasuhteissa olevaa tuotepiirustusta. Näille, 

kuten monille muillekin työtehtäville oli teollisuuslaitoksella omat työntekijänsä. Tämän takia 

Sarpaneva korostaakin itseään suunnittelemiensa lasituotteiden syntymisen yhtenä 

taustatekijänä muiden työntekijöiden ja työvaiheiden joukossa. Kuitenkin vaikka eri 

työvaiheilla oli omat tekijänsä ja vastuuhenkilönsä, Sarpaneva on kuvaillut heidän välistään 

työskentelyä ikään kuin ”yhteensulautumiseksi”308. Viikko Sanomissa julkaistu artikkeli 

tiivistää kuvailevasti Sarpanevan suunnittelutyön ja hänen noudattaman yhteistyön luonteen 

 
305 Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Sirkka-Liisa Löflund 29.8.2013). 
306 Esimerkiksi Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000), Suomen 
Kuvalehti, Ilmari: Timo Sarpaneva lähikuvassa (6.2.1954), Viikko Sanomat: Tämä tuossa Sarpanevassa on 
mielenkiintoista (4.10.1968), Vaasa: ’Mielestäni olen kuin tehtaantyömies…’ (16.5.1970), Ilta-Sanomat: Timo 
Sarpaneva valloitti taas komeasti Milanon (4.11.1987), Turun Sanomien Viikkoliite, Hätönen: Mäntyniemen 
laseissa kuultaa sini ja valkoinen (30.1.1993) ja Aamulehti: Esitän vain ajatuksia (3.12.1993). 
307 Vaasa: ’Mielestäni olen kuin tehtaantyömies…’ (16.5.1970). 
308 Kalin 1986, 264. 
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Iittalan lasintekijöiden kanssa todennäköisesti puuhun kiinni puhaltamismenetelmällä 

valmistettujen tuotteiden näkökulmasta: 

Viiva piirustuspöydällä, idea pöytälaatikossa, määrättömästi neuvotteluja, yhteistyötä, 
ammattitaitoa, kokeiluja, onnistuminen – ja maailmanmarkkinat … Hän [Sarpaneva] 
palaa kerta kerralta takaisin kontaktin välttämättömyyteen, ihmisen ja yhteistyön 
tarpeellisuuteen. Iittalan lasitehdasta on uudistettu, vanhojen hyttien taianomaisuus on 
muuttunut valoisaksi teollisuushalliksi, mutta yhä edelleen tuo hehkuva lasi kasvaa kuin 
kukka puhaltajan pillistä. Yhä edelleen tuo ryhmä tekee tuhatvuotisia liikkeitään kuin 
noitabaletissa. Kuuden ihmisen yhteistyönä syntyy leppämuotin palaessa Sarpanevan 
lasi, tuhansia ja miljoonia laseja. 309 

4.2 Yhteistyötä elinikäisten ystävien kanssa 

Timo Sarpanevan suunnitteleman lasiesineen luominen mahdollistui moniammatillisessa 

yhteistyössä monen tekijän, kuten henkilökohtaisten suhteiden, tapaamisten ja työnteon sekä 

energioiden ja kemioiden kohtaamisen summana. Tuoteluonnokset olisivatkin jääneet vain 

hienoiksi kuviksi tai ideoiksi ilman lasitehtaan työntekijöiden panosta idean konkreettisessa 

toteuttamisessa kohti varsinaista lasiesinettä. Lasin suunnittelemiseen kuului myös taiteilija-

muotoilijan itsensä osalta kamppailua halutun ja mahdollisen lopputuloksen saamiseksi.310 

Sarpaneva kuvailee ideoidensa ja lopullisten esineiden muovaamisen suhdetta korostaen 

esineen valmistajia ihmeentekijöinä: 

Ne luonnokset ovat joskus hyvin ylimalkaisia sillä en halua sitoa käsiäni enkä myöskään 
puhaltajan käsiä, en valuraudan tekijän käsiä enkä puusepän käsiä. Haluan kulkea läpi 
seikkailun, haluan kulkea läpi aineen. Ja tunnen sen suunnattoman energian niistä 
kavereista ja itsestäni, näistä kuudesta, seitsemästä, kahdestakymmenestä 
ihmeentekijästä, joiden kanssa olemme onnistuneet yhden kerran ja kymmeniä kertoja, 
kymmenien vuosien ajan.311 

Ilta-Sanomien artikkelissa Sarpaneva kiittelee Iittalan lasintekijöiden ammattitaitoa töidensä 

onnistumisen taustalla: ”Teknisesti kaikki työt ovat täydellisesti onnistuneita kiitos Iittalan 

lasimestarien täydellisen ammattitaidon.”312 Sarpanevan arvostus Iittalan lasintekijöitä sekä 

heidän välistä yhteistyötään kohtaan nousee esille edellisen lisäksi lukuisissa muissa 

 
309 Viikko Sanomat: Tämä tuossa Sarpanevassa on mielenkiintoista (4.10.1968).	
310 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000). 
311 Timo Sarpanevan juhlapuhe: Uusiutumisen ihanuus, uusiutumisen seksi (1993). 
312 Ilta-Sanomat: Timo Sarpaneva valloitti taas komeasti Milanon (4.11.1987). 
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mediajulkaisuissa että muistelukokouksen videolla.313 Työtovereidensa osaamisen 

korostamisen ohella Sarpaneva on kuvaillut Iittalan lasitehdasta toiseksi kodikseen ja 

työtovereitaan elinikäisiksi ystävikseen, jotka rakastivat työtään, syventyivät yksityiskohtiin 

sekä hioivat tekniikoita yhdessä.314 Hän kirjoittaa juhlapuheessaan lasitehtaalla 

työskentelevistä tovereistaan myös suurina taiteilijaveljinään – ”ehkä suurimpia kaikista”315 – 

ja kuvailee yhteistyötä seuraavasti: 

Me teemme työtä yhdessä, jotain veistosta esimerkiksi, ja siinä saattaa olla kuusi 
seitsemän miestä. Me tunnemme toisemme ja ryppymme, me tunnemme suunnattoman 
voiman, joka etenee kuin sanaton laulu. Me tiedämme mihin me pääsemme, me 
tiedämme että kunnianhimo ja vaatimus ikuisesti parhaasta on tämän työn lunastus ja 
oikeutus.316 

Sarpanevan ja Iittalan lasitehtaan työntekijöiden välistä yhteistyötä, ystävyyttä ja arvostusta 

muistellaan muisteluaineistossa positiivisessa valossa.317 Lisäksi useat lasialan muistelijat 

kehuvat Sarpanevan vuorovaikutustaitoja, joiden avulla hän on saanut lasitehtaan ihmiset 

innostettua ja kerättyä yhteistyöhön.318 Reino Löflund on esimerkiksi tuonut mediajulkaisuissa 

esille Sarpanevan roolin joukkojen kokoajana: ”Timo on loistava ihminen, juuri sellainen 

ihminen, joka tempaa mukaan… Ne menee vaikka perse edellä puuhun Timon takia.”319 Reijo 

Salonen kirjoittaa taas, että ”ei ole toista taiteilijaa [kuin Sarpaneva], joka olisi ottanut tekijän 

paremmin huomioon”320, ja muistelee 1990-luvun yhteistyötä ja Sarpanevan antaman 

palautteen merkitystä itselleen: ”Tuloksen nähtyään Timo totesi että minulla on jumalaiset 

kädet!! En voisi suurempaa tunnustusta saada!”321 Myös Helsingin Sanomissa Sarpanevaa 

lainataan osuvasti ihmissuhteiden merkityksiin liittyen taideteollisessa suunnittelussa: 

”Henkilökohtaiset suhteet ovat ne tärkeimmät, ihminen ihmiselle. Toinen pitää tuntea: silloin 

voi rakentaa yhteistyötä … ’Pelkällä diplomatialla ei pärjää’.”322 

 
313 Esimerkiksi Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000), Suomen 
Kuvalehti, Ilmari: Timo Sarpaneva lähikuvassa (6.2.1954), Viikko Sanomat: Tämä tuossa Sarpanevassa on 
mielenkiintoista (4.10.1968), Vaasa: ’Mielestäni olen kuin tehtaantyömies…’ (16.5.1970), Ilta-Sanomat: Timo 
Sarpaneva valloitti taas komeasti Milanon (4.11.1987), Turun Sanomien Viikkoliite, Hätönen: Mäntyniemen 
laseissa kuultaa sini ja valkoinen (30.1.1993) ja Aamulehti: Esitän vain ajatuksia (3.12.1993). 
314 Sarpaneva 2002, 13. 
315 Timo Sarpanevan juhlapuhe: Uusiutumisen ihanuus, uusiutumisen seksi (1993). 
316 Timo Sarpanevan juhlapuhe: Uusiutumisen ihanuus, uusiutumisen seksi (1993). 
317 Muistelutilaisuus Iittalassa (15.6.2019); Marjatta Sarpanevan videokokoelma. 
318 Marjatta Sarpanevan videokokoelma; Reijo Salosen muisteluteksti: Timo Sarpaneva (1.11.2019). 
319 Toijalan Seutu, Siukola: ”Tämä on suuri seikkailu” (9.12.1986). 
320 Reijo Salosen muisteluteksti: Timo Sarpaneva (1.11.2019). 
321 Reijo Salosen muisteluteksti: Timo Sarpaneva (1.11.2019). 
322 Helsingin Sanomat, Tanttu: Timo, tänään (31.10.1976). 
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Tehtaan ja pienemmän työryhmän välisen yhteistyön korostamisen lisäksi Sarpaneva on 

nostanut esille myöskin heidän yhteisen vastuunsa tuotannon lopputuloksesta: 

Missään tapauksessa [suunnittelijan vastuu] ei ole tietenkään suunnittelijan nimi tässä 
esineessä. Se nimihän tietenkin on jonkinlainen tae, jonkinlainen tunnus siitä, että joku 
kantaa osavastuuta tästä tuotteesta. Siinähän tietysti on valmistavan tehtaan nimi, 
muotoilijahan ei mitään tee yksin, vaan se on team, ryhmä, henkilöt, jotka aikaansaavat 
yhdessä jonkun esineen.323 

Myös Marjatta Sarpanevan merkitys nousee esille tutkimusaineistossa. Sekä Reino Löflund että 

Timo Sarpaneva ovat korostaneet Marjatta Sarpanevan osaamista ja korvaamattomuutta.324 

Sarpanevoja käsitelläänkin yhdessä useissa mediajulkaisuissa ja esimerkiksi haastattelussa 

vuodelta 1985 Timo Sarpaneva toteaa näin: ”Me teemme kaikki työt yhdessä Jatan [Marjatta 

Sarpaneva] kanssa, hän on vain niin vaatimaton, että haluaa vetäytyä syrjään.”325 

4.3 Lasin luonne tutuksi 

Timo Sarpanevan lasinsuunnittelu-uralle pidetään tyypillisenä erilaisia taidelasikokeiluja. 

Siihen on tulkittu vaikuttaneen hänen inspiroitumisensa Iittalan lasitehtaan yhteisöllisestä 

työkulttuurista 1950-luvun alussa. Tehtaalla ollessaan Sarpaneva tutki lasin teknistä ja luovaa 

potentiaalia tarkkaillen lasintekijöitä työnsä parissa.326 Samalla hän oppi lasinsuunnitteluun 

ja -valmistukseen liittyvää teoriaa, mitä eräs muistelija pohtii videodialogissa: 

Timo oli niin semmonen, et se luotti niihin ihmisiin, joitten kanssa se oli, joitten kans oli 
luottamus. Ja sen kautta se tuota noin sit teki tämän, oppi sen ammatin aika pitkälle 
sillälail, et hän tuota noin, sitä, kuinka mä selittäisin, et sitä sitähän se ei tietysti, koska 
se ei itte sitä lasia tehny ja se ei totellu tällälail sen käsissä ja se ei tuntenu sitä mitä me 
lasintekijät tunnetaan. Mut tuota, mutta sen sen teorian se oppi minun mielestäni meidän 
kautta hyvin tarkkaan, et ei se mitään ihan älytöntä lähtenyt edes ehdottamaan.327  

Myös Timo Välimaa on korostanut Sarpanevan oppineen lasintuntemusta, erottaen 

aikaisemman muistelihan suuntaisesti myöskin lasin tekemiseen liittyvän tiedon ja taidon 

toisistaan: 

 
323 YLE: Maailman ensimmäinen muotoilun kunniatohtori (2.11.1967). 
324 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000). 
325 Ilta-Sanomat: Timo Sarpaneva matkalla ajassa (26.3.1985). 
326 Dawson 2015, 46. 
327 Marjatta Sarpanevan videokokoelma. 
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Timohan oppi tuntee sen lasin. Kun se itte näki siinä vieressä kun teki myöskin saman 
tien, se kehitti, voi ajatella ja oivalsi et kokeillaan näin päin. Niin yksinkertainen kuin 
Festivo-kynttilänjalka on tänä päivänä, mutta ei sekään niin helppo ollut alkuun. Se oli 
jotain muuta kuin helppoo. Mut sitten kuin sen, sitten kuin sen oppi, nii kylhän sen sitten 
teki. Taas ne niksit ja konstit [naurahdus]… Mut Timon piti olla itte siellä mukana ja se 
on se niiku et taiteilija on siel mukana kun se tehdään.328 

Myös Reino Löflund on muistellut, että monien taiteilija-muotoilijoiden käsitykset lasin 

valmistamisen mahdollisuuksista olivat toiveajattelua, minkä huomasi suunnittelijoiden tuote- 

ja menetelmäehdotuksista. Ideoista saatiin kuitenkin toteuttamiskelpoisia, kun niitä kehitettiin 

eteenpäin lasin materiaali ja sen luonne huomioiden. Tämän takia lasimalleja kehitettiinkin 

suunnitelmista tuotteiksi yhteistyössä sekä suunnittelijoiden että toteuttajien kanssa, olivatpa 

suunnittelijat sitten tehtaan sisäisiä (työsuhde) tai ulkopuolisia (freelance-suhde) toimijoita.329 

Yhteistyön jakoa suunnittelijoiden ja lasintekijöiden välillä Löflund kuvailee seuraavasti: ”Ne 

[lasituotteiden suunnittelijat] anto, inspiroivat. Ja sitten se ammattimiehineen sitten toteutettiin 

niitä ajatuksia [suunnitelmista tuotteiksi].”330 Sarpaneva onkin itse korostanut, että hänen 

suunnitelmien töidensä valmistaminen vaatii sen, että hänen työskentelykumppaninsa uskovat 

häneen ja hänen ideoihinsa, mitä ilman hänen suunnittelemiaan esineitä ei pystyttäisi 

toteuttamaan.331 Hän on lisäksi korostanut lasin luonnetta ja kyseisen materiaalin omaa 

vaikutusta suunnittelun ja toteutuksen lopputuloksen kannalta: 

Hyvin usein on niin, että sun omat virheet korjaa myöskin lasi itse. Sehän niinku monta 
kertaa, jos sä yrität sitä väkivaltaisesti tehdä nii siit ei synny mitään. Mut jos sä annat sille 
kato vapauden ja niiku tällä tavalla … sä teet työtä lasin kanssa … Väkisin ei saada 
mitään aikaan, ei ihmisten eikä lasin kanssa. Tää on se.332 

Esimerkiksi Reino Löflundin ja Sarpanevan kohdalla suunnittelu- ja kehitysyhteistyö eteni niin, 

että Sarpaneva toi Löflundille näytille piirustuksia tuoteideoistaan ja niiden eri versioista. Siinä 

samassa Löflund saattoi paksulla lyijykynällään korjailla luonnosta sellaiseksi millaisena se 

olisi mahdollinen toteuttaa. Tähän Löflund toteaa Sarpanevan reagoineen sanomalla, että ”älä 

pilaa mun piirustuksiani”333, minkä jälkeen he kuitenkin lähtivät jatkokehittelemään 

Sarpanevan alkuideaa Löflundin neuvojen pohjalta kohti kompromissia. Lopputulos ei siis 

välttämättä ollutkaan verrattavissa suoraan taiteilija-muotoilijan alkuperäiseen suunnitelmaan. 

 
328 Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Timo Välimaa 1.11.2018). 
329 Reino Löflundin haastattelu (19.10.2019). 
330 Reino Löflundin haastattelu (19.10.2019). 
331 Helsingin Sanomat: Matkalla kaiken aikaa (17.5.1987). 
332 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000). 
333 Reino Löflundin haastattelu (19.10.2019). 
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Erityisesti suunnittelijoina toimineiden henkilöiden lisäksi, lasinpuhaltajat kehittelivät myös 

omalla ajallaan erilaisia ideoita harrastuspohjalla, joita voitiin käyttää hyödyksi 

tehdastuotannossa.334 Tällaiset ideat inspiroivat esimerkiksi Claritas-kokoelman taustalla.335 

4.4 Onnistumisia, vahinkoja ja sattumaa yhteisten kokeilujen tiimellyksessä 

Timo Sarpanevan oppima tieto lasinvalmistuksesta vaikutti hänen ymmärrykseensä 

lasiesineiden suunnittelemisesta, mikä edisti sekä ideoiden luomista että niiden kehittämistä 

yhteistyössä. Hänen muistellaan kuitenkin varmistaneen lasintekijöiltä aina ensimmäisenä 

uusien ideoidensa kohdalla, ovatko ne toteuttamiskelpoisia, minkä jälkeen lähdettiin yhdessä 

sekä kokeilemaan uusia menetelmiä että kehittämään luonnoksista mahdollisia toteuttaa.336 

Vaikka lasinluonteen tuntemus olikin tärkeää, Reino Löflund kirjoitetaan haastattelussa 

todenneen, että ”taiteilijan ei tarvitse hallita koko lasialaa. Lopputulos syntyy aina yhteistyössä 

lasimiehen kanssa. Hullujakin ideoita kannattaa esittää. Sitten katsotaan yhdessä, miten niitä 

voitaisiin toteuttaa”337. Sarpanevan muistellaankin välittäneen ideoitaan muille lasitehtaan 

työntekijöille sekä kuvia piirtämällä että vertauskuvallisia ilmaisuja käyttämällä.338 Timo 

Välimaa toteaa Sarpanevan luonnoskuvien näyttäneen kuitenkin ensimmäistä kertaa katsoessa 

”älyttömiltä”. Esineen luonnos ei siis riittänyt yksinään, vaan taiteilija-muotoilijan 

osallistumisen merkitys korostui koepuhalluksissa. Tämän takia Välimaa painottaa yhdessä 

Marjatta Sarpanevan kanssa sen merkitystä, että Timo Sarpaneva työskenteli tehtaalla yhdessä 

lasintekijöiden kanssa luonnosideansa jalostamiseksi kohti valmista lasiesinettä.339 

Sarpanevan mukana olemisen tärkeys korostui lisäksi siksi, että yksi tuote- tai menetelmäidea 

saattoi johtaa uusiin ideoihin, joita hänen kanssaan voitiin suunnitella ja kokeilla saman tien. 

Lasinpuhaltaja Jalo Toivonen muisteleekin Sarpanevan keksineen uusia ideoita alkuperäisistä 

suunnitelmista eroavista lopputuloksista, jotka olivat lasinpuhaltajien tekemiä ”virheitä”. 

Välimaa korostaa Toivosen muistelun jälkeen taitelija-muotoilijan läsnäolon merkittävää 

roolia, mikä mahdollistaa suunnitelmien muuttamisen vaikka kesken kaiken kokeilujen ja työn 

 
334 Reino Löflundin haastattelu (19.10.2019). 
335 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000). 
336 Marjatta Sarpanevan videokokoelma. 
337 Kotiliesi, Harju: Taidelasi myötätuulessa (7/1984). 
338 Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Heikki Punkari 12.10.2018); Marjatta Sarpanevan videokokoelma 
(Timo Välimaa 1.11.2018). 
339 Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Timo Välimaa 1.11.2018). 
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pohjalta.340 Sirkka-Liisa Löflund korostaa myös vapaan työskentelemisen ja opettelemisen 

merkitystä Iittalan lasituotannon taustalla. Siihen voivat hänen mukaansa vaikuttaa sekä tehtaan 

johto, luottamalla työntekijöihinsä ja joustamalla hyttiajan antamisessa, että työntekijät, 

käyttämällä aikaa sekä tehtaaseen että koko tehdastiimiin tutustumiseen: 

Tulos ei tule ellei sitä pääse ensin niiku opettelee ja kokeilee ja näkee ja taas kokeilee ja 
parantaa, että miten se esine siitä viime kädessä syntyy. Koska monta kertaa niiku 
Timonki kohdalla nää suuret jututhan synty tavallaan kokeilujen ja vahinkojen tavallaan 
vahinkojen kautta. Et ei ne niiku välttämättä tuu siinä piirustuslaudalla tai tänä päivänä 
tietokoneen näytöllä.341 

Jotta edellä mainittu toteutuisi Sirkka-Liisa Löflund ja Marjatta Sarpaneva korostavat 

yhteistuumin lasitehtaaseen rakastumista ja eräänlaisen symbolisen ”lasisydämen” omaamista. 

He nostavat myös esille, että suunnitteluideoita oli tärkeää päästä kokeilemaan yhteistyössä 

lasihytissä, ennen suunnitelmien kohtalon lopullista päättämistä tuotekokouksissa, sillä usein 

idea lähti elämään vasta koko puhaltajatiimin kokeilujen kautta. Löflund nostaa kuitenkin myös 

esille tuotantolaitosten kustannustavoitteiden vaikuttavan tuotekehitykseen, kuten kokeiluihin, 

ja tuotannon tehokkuusolettamuksiin, mutta lisää hyttiajan ja materiaalin uhraamisen 

tuotekehitykselle olevan teollisuuslaitoksen tulevaisuuden tae.342  

Koska Sarpanevan useat tuotesuunnitelmat tai menetelmäkokeilut toteutettiin juuri vapaalla 

lasinpuhallustaidolla eli muottia käyttämättä, lasiammattilaisuuden merkitys pysyi niiden 

valmistuksen kannalta suurena tehtaan teknisestä kehityksestä huolimatta – koneella kun ei voi 

vapaasti puhaltaa. Kuitenkin Sarpanevan tuotantoon mahtuu myös esimerkiksi Gemini-

puhalluskonetta varten tehtyjä tuotesarjoja, kuten Loimu (1981) ja Kolibri (1983).343 Timo 

Sarpaneva onkin tuonut esille vapaiden lasinvalmistuskokeilujen tärkeyden lasiesineen 

luomisprosessissa korostaen yhteistyötä, luovuutta, sattumaa ja erehdystä: 

Niin paljon tapahtuu selittämätöntä. Luovuuden asioita ei voida lopulta sanoa selvästi ja 
tarkasti, kuten puraisisi pikkuleivän. Että muka tietäisi kuinka se homma tehdään ja osaisi 
sen kuvata. Tavattoman usein kaikessa parhaassa työssä on työtoverina sattuma, vahinko, 
kohtalo, erehdys. Niin monta kertaa kuin saatan jonkun työn tehdä ja puristaa kaikin 
voimin kohden maalia, niin lopulta kuitenkin on usein sanottava että tämä loisto ei ollut 
minun tarkoitukseni – että se esine lopulta oikeastaan itse viimeisteli itsensä.344 

 
340 Muistelutilaisuus Iittalassa (15.6.2019). 
341 Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Sirkka-Liisa Löflund 29.8.2013). 
342 Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Sirkka-Liisa Löflund 29.8.2013). 
343 Koivisto 2002, 33. 
344 Timo Sarpanevan juhlapuhe: Uusiutumisen ihanuus, uusiutumisen seksi (1993). 
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Sarpanevan kokeilut lasin parissa koskivat sekä eri muotoisia ja värisiä esineitä että erilaisia 

valmistusmenetelmiä. Lasinsuunnittelu-uransa aikana Sarpaneva ideoi ja jatkokehitteli useita 

menetelmiä eteenpäin, mikä mahdollisti suunniteltujen lasiesineiden luomisen. Tuote- ja 

menetelmäideoita kehitettiin sekä tehtaalla työskennellessä että muulla ajalla.345 Joidenkin 

esineiden valmistaminen vaati lisäksi kokonaan uusien työvälineiden tekemistä, ja esimerkiksi 

Juho Janssonin346 muistellaan valmistaneen Hiidenkirnu-kokoelman reikien tekemistä varten 

omat sakset. Sarpaneva onkin korostanut koneiden ja ihmisen yhteistyön merkitystä ja 

mahdollisuuksia taiteen luomisessa mielikuvituksen, yrittämisen ja lahjakkuuden rinnalla.347 

Oikeiden työvälineiden merkitys sekä Sarpanevan into osallistua lasiesineen valmistamiseen on 

läsnä myös Reijo Salosen muistelussa koskien 1980-luvun lopun Retretti-näyttelyn esineiden 

valmistamista: 

Timo halusi myös antaa panoksensa tekemiseen kuten aina ja nyt hänelle tehtiin 
tarkoitusta varten metallitanko … Tällä välineellä hän painoi tasaiseksi lasin 
leikkauksesta jääneen lasipiikin, joka muuten olisi jäähtynyt lasin pintaan häiritsevästi 
teräväksi piikiksi. Ja samalla ohjaili seuraavan lasiannoksen sijaintipaikkaa.348  

Sarpanevan ”kakkosmieheksi” itseään kuvaileva Reino Löflund kertoo Forssan Lehden 

haastattelussa vuodelta 1984 ideoinnin ja suunnittelemisen sujuvan Sarpanevan kanssa 

loistavasti.349 Turun Sanomissa hän on puolestaan kuvaillut Sarpanevan luovuutta ja sitkeyttä 

töidensä suhteen muiden epäillessä lopputulosta: 

Timo ei säästä itseään tippaakaan. Hänellä on jatkuvasti uuden, ainutkertaisen luominen 
mielessään. Silloinkin kun me pyörittelemme epäuskoisina päätämme hänen ideoitaan 
kuunnellessamme, hän uskoo asiaan, vie sen läpi ja onnistuu.350 

Sarpanevan periksiantamattomuutta muistellaan erityisesti Lansetin (1952) ja Marcelin 

kohdalla. Esimerkiksi Lansetti ei ollut meinannut tulla millään Sarpanevan mielestä hyväksi, ja 

Einari Salon muistellaan joutuneen yrittämään sen tekemistä yhä uudelleen ja uudelleen. 

Katsellessaan Salon työskentelyä Kustaa Sundholmin351 muistellaan jopa todenneen, että ”kyllä 

Sarpanevalta pitäis ottaa kynä pois”352. Sarpaneva toteaakin Lansetin olleen ”hirveä, kaikkein 

 
345 Marjatta Sarpanevan videokokoelma. 
346 Tieto sukunimestä. Marjatta Sarpanevan tiedonanto (sähköposti 12.4.2020). 
347 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000). 
348 Reijo Salosen muisteluteksti: Timo Sarpaneva (1.11.2019). 
349 Forssan Lehti: Lasiprofessorin tuotanto esillä kaksin näyttelyin (21.2.1984). 
350 Turun Sanomat, Loueniva: Maailma on ääretön mahdollisuus. Luovuus saa siipensä vapaudesta (6.12.1986). 
351 Tieto sukunimestä. Marjatta Sarpanevan tiedonanto (sähköposti 12.4.2020). 
352 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000). 
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vaikeimpia esineitä, mitä ikinä voi kuvitella”353. Myös Kaisa Koivisto huomioi Sarpanevan 

periksiantamattomuuden ja vaativan luonteen töidensä laatuun nähden työntutkija Arvi 

Patrarkan muistelun perusteella.354 Edellä mainittujen lisäksi myös Timo Välimaa korostaa 

Sarpanevan pitkäjänteisyyttä: ”Timohan ei periks antanu, mut kylhän se sit kompromissei joutu 

tekee, mut ei, ei pidäkään luovuttaa heti.”355 Koivisto viittaa Patrarkan muistelleen Sarpanevan 

olleen alkuvuosinaan ehdoton omien luonnostensa ja puhalletun esineen vastaavuudesta, jolloin 

kompromissien tekeminen ei aina onnistunut, mutta että yhteisymmärrys ja neuvottelusuhde 

kehittyivät kuitenkin loistavaksi myöhempinä aikoina.356 Koivisto kirjoittaakin, että 

”työskentelyn jatkuessa muotoilijan ja teknisten mahdollisuuksien välillä ollut ristiriita menetti 

merkitystään”357. Tutustuttuaan ja koettuaan lasitehtaan ympäristöä ja sen työkulttuuria, 

Sarpaneva oppi ja omaksui lasitehtaan työskentelykulttuurin. 

Muisteluaineistossa Reino Löflundia kuvaillaan rohkeaksi ja kokeilunhaluiseksi 

puhaltajasuuruudeksi, joka innostui kaikesta ”hullusta” ja pyrki selvittämään Sarpanevan 

mahdottomaksikin ajateltujen ideoiden toteuttamista.358 Löflund kertookin mahdottomien 

ideoiden olleen toivottuja, vaikka työskentelyn jatkuessa Sarpaneva oppikin ymmärtämään 

lasin luonnetta: ”Se oli semmonen toivomus, että niin mahdottomii ideoita ois tullut. Niistä 

kehitty yleensä aina sitten jotain … Taikka ei kehittynyt … mutta tota noin semmonen joku 

hassu idea voi poikii aika kivoja tuotteita sit loppujen lopuks.”359 Lähes mahdottomien ideoiden 

tulkitaankin myös sytyttäneen taitavien lasinpuhaltajien mielenkiinnon. Eräs muistelija 

muistelee tätä seuraavasti: ”Niinku Timokin oli hiukan seikkailija, hän aina koitti etsiä uusia 

tapoja tehdä, koska vain niiden kautta saadaan uusia muotoja ja niin niin tuota, pojat tiesi 

kaiken, ne tiesi, et kun niille toi sen sen hullun luonnoksen nii se sytty siitä.”360 Mahdottomista 

ideoista innostuminen liittynee lasinpuhaltajien käsityöläiseen identiteettiin, kokeilevien 

ideoiden ollessa ikään kuin rationalisoinnin ja mekanisoinnin vastavoima.361 Sarpanevan 

uudenlaiset ideat haastoivat lasintekijöitä pohtimaan valmistusta sekä puntaroimaan tietojaan 

ja taitojaan. Ne viittaavat myös Sarpanevan luottaneen työtovereidensa ammattitaitoon 

 
353 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000). 
354 Koivisto 2001, 85. 
355 Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Timo Välimaa 1.11.2018). 
356 Koivisto 2001, 85. 
357 Koivisto 2001, 85. 
358 Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Sirkka-Liisa Löflund 29.8.2013). 
359 Reino Löflundin haastattelu (19.10.2019). 
360 Marjatta Sarpanevan videokokoelma. 
361 Koivisto 2001, 117, 121. 
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lasinkäsittelyn saralla. Sarpanevan lausahdukseen, ”mikään ei ole mahdotonta”362, yhtyvätkin 

myös muut muistelijat Iittalan muistelukokouksessa vuonna 2000. Kokeilut osoittivat 

lasintekijöille, että lähes kaikkea voi tehdä, vaikka niiden valmistushinta vaihtelee, minkä takia 

kaikki asiat eivät olleetkaan taloudellisesti kannattavia valmistaa.363 

Kaikki luonnosideat eivät kuitenkaan päätyneet valmistukseen saakka,364 eivätkä kaikki ideat 

näyttäneet valmistettuina samalta kuin paperilla. Lasiesineen valmistuksen kokeilemiseen ja 

ottamiseen tuotantoon vaikutti useat eri tekijät, kuten esimerkiksi arviot esineen 

tuotantokustannuksista ja menekistä, tehtaan koneisto sekä tunnetut valmistusmenetelmät. 

Esineen valmistusta kokeiltaessa, ei siitä tullut välttämättä myöskään sen näköistä kuin 

alkuperäisenä toiveena oli. Siitä saattoi tulla Sarpanevan ja muiden lasintekijöiden mielestä 

erilaisuudessaan joko parempi tai huonompi. Kuitenkin epäonnistuneemmatkin kokeilut 

inspiroivat muiden vaikutteiden ohella uusiin ideoihin, joita saatettiin kokeilla heti suoraltaan 

suullisten ohjeiden tai luonnosten avulla.365 

4.5 Taide- vai käyttölasia – erilaisten tavoitteiden yhteensovittamista 

Timo Sarpanevan lasinsuunnittelu-ura sisältää sekä käyttö- että taide-esineitä, mistä hänen 

suunnittelemansa tuotanto Iittalan lasitehtaalla saikin alkunsa. Sarpaneva onkin itse vuonna 

1968 tuonut esille, että hänen suunnittelussaan on ollut aina kaksi linjaa eli ” vapaat muodot ja 

sitten aivan selvät käyttöesineet”366. Marjatta Sarpaneva korostaa Timo Sarpanevaa erityisesti 

teollisuustaiteilijana eli taiteilijana, joka tekee työtä teollisuuslaitoksen sarjatuotantoa ajatellen. 

Timo Sarpanevan tavoitteeksi Marjatta Sarpaneva muistelee taiteen tekemistä, jonka rinnalla 

käyttöesineiden suunnittelu tapahtui. Esimerkkinä hän mainitsee Finlandia-veistosten luomisen 

ja niiden kautta Festivo-kynttilänjalkojen ja Tomi-lasien syntymisen.367 Työskentelyään eri 

teollisuuslaitoksissa ja eri materiaalien parissa Timo Sarpaneva on kuvaillut 

vuorovaikutteiseksi: 

Minä en niinku ryhdy muotoilemaan oikeestaan mitään. Minä teen tällä hetkellä työtä 
noin kymmenessä teollisuuslaitoksessa ja koko tuo työ tapahtuu jonkinlaisena 

 
362 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000). 
363 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000). 
364 Esimerkiksi Sarpanevan kehittelemän i-filigraanitekniikan tuotesuunnitelmat jäivät vain koepuhalluksiksi. 
Timo Sarpanevan Minusiossa 6.3.75 päiväämä kirje; Marjatta Sarpanevan tiedonanto (sähköposti 16.3.2020). 
365 Marjatta Sarpanevan videokokoelma; Iittalan lasitehtaan tuotekokouspöytäkirjojen kopiot (1951–1980). 
366 Viikko Sanomat (4.10.1968): Tämä tuossa Sarpanevassa on mielenkiintoista. 
367 Marjatta Sarpanevan haastattelu (6.11.2019); Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Valto Kokko 6.2.2013). 
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ketjureaktiona. Toinen asia säteilee toiseen ja oikeestaan ei ole loppua olemassa 
muodolla, eikä värillä, eikä teollisella muotoilulla, vaan se jatkuu koko ajan.368 

Koska Sarpaneva työskenteli lasitehtaan palveluksessa eikä vapaana lasitaiteilijana, tuote-

ehdotusten esitteleminen ja käsitteleminen sekä niihin liittyvien lopullisten päätösten tekeminen 

suoritettiin erinäisissä tuotekokouksissa.369 Sarpanevan ja tehtaan käsitykset hyvästä 

myyntiartikkelista saattoivat erota, minkä takia heidän väliset mielipiteensä saattoivat myös 

törmätä yhteen tuotesuunnittelun eri vaiheissa. Aineistossa nouseekin esille vastakkainasettelu 

erityisesti esineen käytettävyyden ja muotoilijan tehtävän sekä puhtaan esteettisen funktion ja 

taiteilijan luonteen välillä.370 Koska ajan yleisen käsityksen mukaan lasiesineellä tuli olla jokin 

käyttötarkoitus, kaunis taidelasiesine ei ollut yhtä helppo myydä ”käyttötarkoituksettomana”. 

Näin ollen taide-esine oli käyttöesinettä myös taloudellisesti kannattamattomampi valmistaa. 

Käyttöesinesuuntauksen on tulkittu aiheuttaneen kuitenkin Sarpanevassa turhautumista, kun 

lasitehtaan johto ei ollut kuulemma millään hyväksynyt veistoksellisia taide-esineitä puhtaana 

taiteena.371 Sarpaneva onkin muistellut, että ”jos taiteilija ei itse suostunut kertomaan, mihin 

lasiteosta käytettiin, muut tekivät sen hänen puolestaan”372.  

Saman suuntainen käyttöesinekeskeisyys esiintyy myös marraskuussa 1953 pidetyn Iittalan 

lasitehtaan työvaliokunnan kokouksen muistiinpanoissa, jossa Sarpanevan Hiidenkirnu-

taidelasikokoelman yhteydessä suunnittelemasta pienestä lasiesineestä lukee seuraavasti: 

”Asiakkaalle toimitettu esinettä 3533 jossa toinen reikä on ollut pohjan tasalla ja siten pilannut 

sen käyttömahdollisuudet pienten kukkien vaasina. Tehdas valvoo ettei virhe uusiinnu.”373 

Saman kokouksen muistiinpanot korostavat kuitenkin myös taiteilijan vapautta taidelasin 

luomisessa painottaen toisaalta samalla, että heikkomenekkiset tuotteet poistetaan vuoden 

kuluttua tuotannosta.374 

Taiteilija-muotoilijan suunnitelmia ja tehtaan tuotantotavoitteita pyrittiin yhdenmukaistamaan 

ja kontrolloimaan esimerkiksi erilaisissa kokouksissa, jossa suunnittelija sekä tehtaan johdon ja 

myynnin edustajat pystyivät vaihtamaan ajatuksiaan suunnittelun alla olevista tuotteista ja 

 
368 YLE: Maailman ensimmäinen muotoilun kunniatohtori (2.11.1967). 
369 Koivisto 2006, 26. 
370 Marjatta Sarpanevan videokokoelma; Timo Sarpanevan lehtileikekokoelma; Marjatta Sarpanevan haastattelu 
(6.11.2019/16.12.2019). 
371 Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Timo Välimaa 1.11.2018); Dawson 2015, 67–68. 
372 Sarpaneva 2002, 14. 
373 Muistiinpanoja Iittalan lasitehtaan näyttelyhuoneessa 3–3.11.1953 pidetystä TV:n (Työvaliokunnan) kokouksesta. 
374 Muistiinpanoja Iittalan lasitehtaan näyttelyhuoneessa 3–3.11.1953 pidetystä TV:n (Työvaliokunnan) kokouksesta; 
Taidelasi-uutuuksien valmistusohjelma 22.10.1951; Uusien taidelasien valmistusohjelma (Päivätty 20.2.1952). 
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menetelmistä sekä tuotantoaikatauluista.375 Vaikuttaa siltä, että ainakin 1970-luvun alussa 

Iittalassa pyrittiin jaottelemaan ja suunnittelemaan tuotekehittelyn eri osa-alueita ja 

vastuutehtäviä eri ihmisten alle. Tuolloin Sarpanevan vastuualueiksi näyttäisi olleen määritelty 

visuaalinen toteutus sekä tuotekokouksiin osallistuminen. Materiaalista käy ilmi, että 

tuotekehittely nähtiin jokseenkin lineaarisena eli suoraviivaisesti etenevänä prosessina, joka 

koostui suunnittelevasta asteesta, toteuttavasta asteesta ja päättävästä asteesta. 

Mielenkiintoisesti, vaikka suunnittelevassa asteessa käsiteltiin pöytäkirjan mukaan muotoilua 

ja ”designer-ideoita”, Sarpanevaa tai muita taiteilija-muotoilijoita ei oltu nimetty osaksi 

kyseistä vaihetta, vaan taiteilija-muotoilijan rooli korostui vasta toteutusvaiheessa.376 

Tutkimusaineisto ei anna kuitenkaan vastausta siihen, miten tämän toteutuminen 

todellisuudessa tapahtui vai tapahtuiko se mitenkään. 

Tuotekokouksissa käsiteltiin esimerkiksi tuoteideoiden tai jo valmiiden tuotteiden kehittämistä, 

erilaisia lasitehtaan arjen juoksevia tehtäviä, markkinanäkymiä sekä markkinointia.377 

Tuotteiden valmistusta ja kohtaloa saatettiin kuitenkin pohtia myös ilman taiteilija-

muotoilijaa.378 Kunkin kokouksen asialistan sisällöllä näyttäisi olevan vaikutusta siihen, keitä 

kokouksessa on ollut läsnä. Taiteilija-muotoilija olikin usein paikalla, kun kokouksessa 

käsitellään tuotteiden suunnittelua, kuten esimerkiksi tuotepiirustuksiin tai valmistustapaan 

tehtäviä korjauksia. Vaihtelevien osallistujien lisäksi kokouksissa oli yleensä paikalla Iittalan 

johto, myyntihenkilöstöä sekä asianosaiset vierailevat taiteilija-muotoilijat. Vaihtoehtoisesti 

Erkki Vesanto, ja myöhemmin Valto Kokko,379 saattoi toimia taiteilija-muotoilijoiden 

edustajana aluksi tarvittaessa, mutta 1950-luvun jälkipuolelta lähtien säännönmukaisesti. 

Tuotesuunnittelun siirryttyä myyntipäällikkö Eino Helteen alaisuuteen vuoden 1965 jälkeen 

suunnittelijat, kuten myyntimiehetkään, eivät olleet enää säännöllisesti kokouksissa. Teknisen 

puolen edustajat korvasivat heidän paikkansa tehtaan tavoitteena olleen kehittää teknisen 

puolen ja piirustuskonttorin yhteistyötä, jotta taiteilijoiden ”lennokkaat ideat” saataisiin 

muovattua käyttökelpoisiksi.380 Tämä tarkoitti käytännössä taloudellista rationalisointia 

esimerkiksi tuotantokustannusten näkökulmasta katsottuna.381 

 
375 Iittalan tuotekokouspöytäkirjojen kopiot (1951–1980). 
376 Tuotekehittelyn kaavio 10.2.70; Käyttölasin tuotekehittely 1972-01-10 EJH/mv. 
377 Iittalan tuotekokouspöytäkirjojen kopiot (1951–1980). 
378 TK-kokous 28.4.75. 
379 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video. 
380 Koivisto 2006, 26. 
381 Iittalan tuotekokouspöytäkirjojen kopiot (1951–1980). 
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1970-luvun alussa Sarpanevan käynnit Iittalassa näyttäytyvät tuotekokouspöytäkirjakopioissa 

sisällöiltään vaihtelevilta. Vierailukertoina paikalla olivat Sarpanevan lisäksi yleensä ainakin 

Reino Löflund, Valto Kokko ja Sirkka-Liisa Löflund muiden osallistujien vaihdellessa 

paljonkin.382 Tapaamisista tehtyjen muistiinpanojen otsikot vaihtelevat esimerkiksi 

tuotekokouksesta383 “Timo Sarpanevan käynti tehtaalla” -otsikoksi384. Näiden kohdalla ei 

olekaan varmuutta siitä, onko muistiinpanot virallisia ja mahdollisesti myös päätösvaltaa 

käyttäviä kokouksia vai enemmänkin työtovereiden välisiä tapaamisia. Toisaalta Koivisto 

kirjoittaa Sarpanevan ja Tapio Wirkkalan osallistumisten varsinaisiin tuotekokouksiin olleen 

poikkeuksellista 1970-luvulla.385 Sarpaneva toivoi kuitenkin, että voisi olla itse paikalla 

esittelemässä tuoteideansa, kuten vuonna 1977 erääseen pöytäkirjaan on kirjattu.386 

Myös Vilho Annala pohtii taide- ja käyttöesineiden funktioita ja markkinoilla osakseen saamaa 

huomiota Sarpanevan osalta. Hän nostaakin esiin Sarpanevan tuotteiden herättämän 

kummastuksen, mutta kuitenkin myös niiden taiteellisen arvon vuonna 1956 julkaistussa 

kirjassaan: 

Sarpanevan tuotteet herättivät markkinoille ilmestyttyään huomiota ja myöskin 
arvostelua sen johdosta, että hänen maljakoissaan oli puhallettaessa tehtyjä reikiä, joilla 
ei ollut käytännöllistä tarkoitusta … Nämä olivat kuitenkin todellisia lasiveistoksia, jotka 
pyrkivätkin olemaan sellaisinaan taiteellisesti arvokkaita koriste-esineitä.387 

Kuten lainauksesta käy ilmi, käyttötarkoituksettomiksi mielletyt taide-esineet saivat osakseen 

kummastelua käyttötarkoituksettomien muotojensa takia, kuten Hiidenkirnu-kokoelma ja 

Orkidea reikiensä takia. Esimerkiksi Suomen Kuvalehdessä esiteltiin vuonna 1954 Orkideaa 

pienen kukan tai oksan maljakkona.388 Keskustelu käyttötarkoituksesta innosti myös 

esimerkiksi pilapiirtäjä Kari Suomalaista, jonka pilakuvia389 julkaistiin esimerkiksi Helsingin 

Sanomissa. Sarpaneva on myös itse pohtinut taide-esineidensä saamaa kritiikkiä. Hän kuitenkin 

muistuttaa taide-esineiden saaman mediahuomion edistäneen menestyksen mielikuvaan 

liitettävien tuotteiden myyntiä kotimaassa ja ulkomailla: 

 
382 Iittalan tuotekokouspöytäkirjojen kopiot (1970–1975). 
383 Tuotekokous 18.10.77. 
384 Timo Sarpanevan käynti tehtaalla 25.1.72. 
385 Koivisto 2002, 31–34. 
386 Tuotekokous 18.10.77. 
387 Annala 1956, 103. 
388 Suomen Kuvalehti, Ilmari: Timo Sarpaneva lähikuvassa (6.2.1954). 
389 Katso kuva 12. Helsingin Sanomat, Suomalainen: Näppäriä vihjeitä (8.12.1959). Visavuoren museon 
tiedonanto (sähköposti 20.4.2020). 
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No niin, tietysti sanottiin että me vain teimme kauniita esineitä näyttelyä varten. Mutta 
täytyy muistaa, että osa noista esineistä aina tuli tuotantoon, myyntiin ja vientiin. Vienti 
pohjustettiin tuolla taideteollisuuden imagolla, eikö niin?390 

Taidelasin synnyttämä kansainvälinen menestys loi suomalaisesta lasitaiteesta kiinnostuneen 

kotimaisen ostajakunnan, jolle pystyi myymään myös käyttölasia, josta lasitehtaat saivat 

elantonsa.391 Myös Marjatta Sarpaneva korostaa aineistossa useasti taiteilijoiden ja taide-

esineiden arvoa juuri julkisuuden, markkinoinnin ja myynnin edistämisen kautta.392 

 

Kuva 12: Kari Suomalaisen pilakuva ”monikäyttöisistä” taidelasiesineistä. 
Helsingin Sanomat (8.12.1959). 

Tekijänoikeudet: Kari Suomalaisen perikunta. 

 
390 Helsingin Sanomat, Tanttu: Timo, tänään (31.10.1976). 
391 Koivisto 1994b, 97. 
392 Marjatta Sarpanevan haastattelu (6.11.2019/16.12.2019); Marjatta Sarpanevan videokokoelma. 
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5 Sarpanevan siivin Iittalasta maailmalle 

Silloin ennen, silloin kun oli tulossa Triennale, silloin tulet syttyivät ja todella ruvettiin töihin. 

Yhteinen panos oli voimakas, kaikki olivat mukana: teollisuusmiehet, suunnittelijat ja 

Taideteollisuusyhdistys. Me teimme ne näyttelyt, me voitimme palkintoja, ja me loimme markkinat.393 

– Timo Sarpaneva 

 

Timo Sarpaneva nousi kansainväliseen julkisuuteen 1950-luvun Milanon triennaalin kautta. 

Menestyminen kansainvälisissä näyttelyissä loi pohjaa Suomelle kansainvälisellä 

taideteollisuuden kentällä ja toimi samalla viestintäkeinona maailmalle suomalaisen 

taideteollisuuden merkityksistä.394 Suomi pyrkikin luomaan kansainvälisiä kauppasuhteita 

viennin kasvattamiseksi ja kulttuurisuhteita yleisen kiinnostuksen herättämiseksi.395 

Sarpanevan osakseen saamaa sekä hänelle tietoisesti ohjattua menestystä ja julkisuutta 

hyödynnettiin taloudellisesti ja poliittisesti. Menestyksestä tuli tehokas keino markkinoida sekä 

Suomea ja sen länsimaihin verrattavaa kehitystä sekä taiteilija-muotoilijoiden luomia tuotteita, 

joille rakennemuutos, elämäntavan murros ja uudenlainen tiedottaminen loivat otollisen 

ostajakunnan. Näin taideteollisuudesta valjastettiin väline useaan tehtävään. 

Esittelen tässä luvussa Sarpanevan lasinsuunnittelu-uran viitekehyksessä hänen 

julkisuuskuvansa rakentamista kansainvälisten näyttelyiden kautta. Tutkimusaineistosta 

nousevat esiin näyttelyesimerkkeinä erityisesti Milanon triennaalit 1950-luvulta, Montrealin 

maailmannäyttely vuodelta 1967 ja Neuvostoliiton kiertonäyttely vuodesta 1974 alkaen. 

Näyttelyiden tarkasteleminen Sarpanevan viitekehyksessä tuo esille hänen henkilöbrändinsä 

luomisen vaiheita, kansainväliselle menestykselle annettuja merkityksiä sekä taloudellisia ja 

poliittisia käyttötapoja, joilla tätä menestystä on pyritty hyödyntämään Iittalan lasitehtaan tai 

Suomen ulkopolitiikan näkökulmista sekä idän että lännen suuntaan. 

 
393 Helsingin Sanomat, Tanttu: Timo, tänään (31.10.1976). 
394 Kruskopf 1989, 199; Dawson 2015, 24–25. 
395 Ennen ja nyt. Historian tietosanomat. Melgin, Elina 2018: ’Kultakauden muotoilu, modernismi ja maapropaganda’. 
[ennenjanyt.net/2018/10/kultakauden-muotoilu-modernismin-idea-ja-maapropaganda/]. Luettu 3.5.2019. 
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5.1 Käännekohtana Milano 

Timo Sarpaneva, kuten osa muistakin suomalaisista taiteilija-muotoilijoista, nousi Suomen ja 

maailman maineeseen 1950-luvun kuluessa. Erityisenä käännekohtana pidetään joka kolmas 

vuosi pidettävää Milanon triennaali -taideteollisuusnäyttelyä, johon Sarpaneva osallistui 

ensimmäisen kerran jo vuonna 1951 aloitettuaan Iittalan lasisuunnittelijana. Sarpanevan 

monipuolisuutta kuvaakin hyvin se, että vaikka hän on tunnettu erityisesti suunnittelemistaan 

lasiesineistä, hänen ensimmäinen esittelynsä Milanon triennaaleissa tapahtui hänen 

tekstiilisuunnitelmansa kautta.396 Silloin Sarpaneva palkittiin Kukko-kahvipannumyssystä, 

jonka hänen äitinsä Martta Sarpaneva oli koruommellut silkkilangoilla Sarpanevan piirtämästä 

mallista. Eräässä haastattelussa Sarpaneva korostaakin äitinsä käsityötaitoja 

kahvipannumyssyn taustalla: ”En minä niitä itse ommellut, piirsin ne vain. Äitini valmisti 

enimmät töistäni ja teki sen niin taitavasti, ettei siihen juuri kukaan toinen olisi pystynyt.”397 

Palkintojenjakotilaisuuden tapahtumia hän on muistellut seuraavasti: 

Ne [italialaiset tuomarit] ihmetteli … että mikä helvetin juttu tää on, että mitään 
kahvipannumyssyä oo koskaan tarvittu Italiassa tai missään muuallakaan. Mut Suomessa 
tarvittiin, kahvi pysy lämpimänä, kun se oli kallista ja ei se saanu jäähtyä … Sitten ne 
kysy Tapiolta [Wirkkala] ja [Herman Olof] Gummerukselta, et mikä helvetin vekotin tää 
on, niin Tapio pani sen sitten päähänsä ja sano, et suomalainen karnevaalihattu [naurua]. 
Heti tuli hopeeta.398 

Hopeamitali ei tullutkaan siis pannumyssynä, vaan suomalaisena karnevaalihattuna, sillä sen 

käyttötarkoituksen italialaiset palkintotuomarit olivat ymmärtäneet.399 Sarpaneva on itse 

esittänyt, että juuri tämä yhdeksäs Milanon triennaali Tapio Wirkkalan suunnittelemalla 

näyttelyosastolla iski Suomen maailman tietoisuuteen.400 Saman vuoden aikana Helsingin 

Sanomissa julkaistussa uutisessa Suomen taidelasia kerrotaankin ylistettävän jo Ruotsissa, 

minkä lisäksi Sarpanevakin noteerataan uutena kiintoisana ja kuvanveistollisena lasitaiteilijana, 

vaikkakin väärällä Simo-etunimellä.401 

Sarpanevan Iittalalle suunnittelemat ensimmäiset lasiteokset edustivat lisäksi jo samana vuonna 

Suomen taideteollisuusnäyttelyssä ja vuonna 1954 ne olivat mukana sekä Design in 

 
396 Kalin 1986, 26. 
397 Suomen Kuvalehti, Ilmari: Timo Sarpaneva lähikuvassa (6.2.1954). 
398 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000). 
399  Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000); Sarpaneva; 
Sarpaneva 2002, 17. 
400 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000). 
401 Helsingin Sanomat: Suomen taidelasia ylistetään Ruotsissa (22.11.1951). 
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Scandinavia -kiertonäyttelyssä Amerikassa että seuraavassa Milanon triennaalissa. Siellä 

Sarpaneva voitti ensimmäisen Grand Prix -palkintonsa tikkuilmamenetelmällä toteutetuista 

taide-lasiesineistään, kuten Orkideasta ja Kajakista.402 Jo ennen triennaalia alkuvuodesta 1954 

Suomen Kuvalehdessä kirjoitettiin, että Sarpanevan ”nimi alkaa olla suuren yleisön tuntema 

kotimaassa ja ammattipiirien arvostama muuallakin maailmassa”403. Tämä kymmenes 

triennaali keräsi siihen mennessä ennätysmäärän kävijöitä – yli puolimiljoonaa.404 

Taideteollisuusyhdistyksen videolla joka kolmas vuosi järjestettävään triennaaliin kuvailtiin 

sisältyvän osallistujamaista yhteensä tuhansia esineitä ”kaikilta maailman ääriltä esittääkseen 

täällä … kolmen viime vuoden työn huipputulokset kansainvälisen juryn arvosteltaviksi ja 

kansainvälisen yleisön ihailtaviksi”405. Edellä mainitun takia vain kaikkein paras ja laadukkain 

hyväksyttiin triennaaleihin.406 Tämän kymmenennen triennaalin kerrotaan myös keränneen 

ennätysmääräisesti yli puolimiljoonaa kävijää.407 Yleisradio uutisoi triennaalista joulukuussa 

1954 seuraavasti: 

Suuri taideteollisuusnäyttely kymmenes Triennaale on pidetty Milanossa. Näyttelyyn 
osallistui 16 maata, kukin parhailla tuotteillaan. Suomi niitti tässä joka kolmas vuosi 
järjestettävässä koko maailman taideteollisuuden suurkatselmuksessa jälleen loistavia 
voittoja … Nuori Timo Sarpaneva, … jonka taidelasiesine äskettäin valittiin USA:ssa 
vuoden kauneimmaksi, kruunasi taiteensa Milanon Triennaalessa myöskin Grand 
Prix:llä. Muuten ainoa kerta maailmassa kuin saman lasitehtaan, tässä tapauksessa 
Karhula-Iittalan, kahdelle taiteilijalle suotiin taidelaseistaan Grand Prix – Sarpaneva ja 
Wirkkala.408 

Yleisradion joulukuussa 1954 esittämässä videossa Sarpanevasta, taiteilija-muotoilija tutkii 

lasituotoksiaan ja piirtää mustavalkofilmillä klassisen musiikin ja juonnon saattelemana: 

Taiteilija Timo Sarpaneva on saavuttanut viime vuosina suuren maineen erikoislaatuisten 
lasitöittensä suunnittelijana. Kansainvälisen tunnustuksen sai hänkin voittaessaan Grand 
Prix samassa Milanon Triennaalissa, joka järjestetään joka kolmas vuosi, ja jota voidaan 
pitää taideteollisuuden ja arkkitehtuurin olympialaisia vastaavana kansainvälisenä 
kilpailuna. Timo Sarpaneva saavutti lisäksi merkittävän voiton, kun hänen lasityönsä 
valittiin Yhdysvalloissa vuoden merkittävimmäksi taideteollisuustuotteeksi.409 

 
402  Sarpaneva; Sarpaneva 2002, 17; Koivisto 2011d, 366–367; Dawson 2015, 17, 35. 
403 Suomen Kuvalehti, Ilmari: Timo Sarpaneva lähikuvassa (6.2.1954). 
404 Uusi Suomi: Suomelle loistelias palkintosato Triennalessa (19.11.1954). 
405 Suomen Taideteollisuusyhdistys: Voittoisaa taideteollisuuttamme (7.6.1956). 
406 Suomen Taideteollisuusyhdistys: Voittoisaa taideteollisuuttamme (7.6.1956). 
407 Uusi Suomi: Suomelle loistelias palkintosato Triennalessa (19.11.1954). 
408 YLE: Milanosta palaajat (10.12.1954). 
409 YLE: Ajatuksia Triennaalin jälkeen (30.12.1954). 
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Lokakuussa 1954 amerikkalaisen House Beautiful -lehden toimittaja Elisabeth Gordon olikin 

valinnut Orkidean yhdeksi The Arts of Daily Living -sisustusnäyttelyn merkittävimmistä 

esineistä artikkelissaan The Most Significant Objects in this Exhibition. Uta Laurénin vapaan 

suomennoksen mukaan Gordon kuvaili valitsemiaan esineitä enemmän kuin vain 

tarkoituksenmukaisiksi niiden ollessa kauniita sekä käytössä että vain ollessaan. Gordonin 

julkaisema postiviinen arvostelu Sarpanevan suunnittelemasta taide-esineestä ja sen 

valitseminen yhdeksi vuoden merkittävimmistä ja kauneimmista esineistä inspiroi Suomessa. 

Karhula-Iittala mainostikin jo samana vuonna Orkideaa vuoden merkittävimpänä taide-

esineenä Kaunis Koti -lehdessä. Näin Orkideaa alettiin markkinoida myös maailman 

kauneimpana esineenä.410 Useissa mediajulkaisuissa sekä muisteluissa Orkideaa muistellaankin 

juuri nimellä Maailman kaunein tai Maailman korein – loppusana kaunein liittyy Gordoniin, 

korein taas hyttikieleen aikaisemmin esitellyn Lauri Viitalan muistelun perusteella. Myöskin 

monessa julkaisussa411 Orkidea on mainittu ”maailman kauneimmaksi” valittuna. 

Orkidean saaman julkisuuden voisi sanoa olevan se uutinen, joka Timo Sarpanevan kohdalla 

nostetaan esille kerta toisensa jälkeen. Vaikka Orkidea mielletään usein yhden kukan 

maljakkona, se ei kuitenkaan alkuperäiseltä käyttötarkoitukseltaan ollut maljakko. Yleisön 

kysellessä veistoksen käyttötarkoitusta kerrotaan muotoilun diplomaatiksikin kutsutun 

professori Herman Olof Gummeruksen ottaneen povitaskustaan neilikan ja asettaneen sen 

lasiveistokseen. Gordonin kerrotaan todenneen tilanteessa orkidean sopivan maljakkoon 

paremmin.412 Myös Sarpaneva on muistellut tätä vielä vuosienkin takaa.413 Vaikka Orkidean 

kerrotaankin saaneensa nimensä tämän tarinan mukaan, Kaisa Koivisto kirjoittaa 

”orkideamaljakon” olleen nimityksenä yleisemmässäkin käytössä tämän tyyppisistä 

lasiesineistä jo toukokuussa 1954.414  

Yleisradion videossa vuodelta 1967 listataan Timo Sarpanevan siihenastisen uran huippuhetkiä, 

mikä osoittaa Sarpanevan menestystä useilla aloilla lasiteollisuuden lisäksi. Vaikka triennaalien 

palkintovuodet jäävät hieman puutteellisiksi ja menevät vieläpä toimittajalla sekaisin, lista on 

pitkä: 

 
410 Kalha 1997, 146–148; Laurén 2011b, 213. 
411 Esimerkiksi Kalin 1986, 70 ja Aav & Viljanen 2006, 222. 
412 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000). 
413 Esimerkiksi Hämeen Sanomat, Sarjas-Savolainen: Sukellus lasiin (29.1.1984) ja Turun Sanomat: Ei taidelasin 
tarvitse ollakaan käyttöesine (6.6.1987). 
414 Koivisto 2011a, 124. 
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Lasinmestari. Lasimaljakko vuoden 1954 merkittävin taide-esine USA:ssa. Milanon 
Triennaalen palkinnot vuosina 1956 [korjaus: vuonna 1954] ja 1957. 
Kankaansuunnittelija. Uusi läpipainatusmenetelmä Ambiente julkistettiin vuonna 1966. 
Näyttelyarkkitehti. Kansainvälisiä tavaraesittelyjä. Näiden suunnittelusta Milanon 
Triennaalen Grand Prix -palkinto 1957. Montrealin maailmannäyttelyn Suomen osasto. 
Ambiente-paperia, -käärepaperia, -hyllypaperia, -kirjepaperia. Tanskalainen Lunning-
palkinto, tunnustus pohjoismaalaiselle taideteollisuustaiteilijalle 1956. Maailman 
ensimmäinen muotoilun kunniatohtori 2.11.1967 Lontoossa.415 

Vuoden 1954 triennaalin lisäksi Sarpaneva palkittiinkin suunnittelemastaan lasista myös 

triennaaleissa vuosina 1957 ja 1960. Vuonna 1957 hänet palkittiin sekä näyttelyarkkitehtuurista 

että i-linjastaan Grand Prix’llä,416 ja vuonna 1960 hän sai kultamitalin ainakin Nukkuva 

lintu -lasiesineestään.417 Menestyksestä kirjoittelivat muun muassa Aamulehti, Ilta-Sanomat, 

Helsingin Sanomat, Uusi Suomi, Suomen Sosiaalidemokraatti ja Kauppalehti. Aamulehdessä 

yhdennelletoista triennaalille pyhitettiin sunnuntailiitteen koko etusivu joulukuussa 1957.418 

Sarpanevalle vuonna 1956 myönnetyn Lunning-palkinnon on koettu olleen myös Suomelle 

merkittävä, sillä se korosti Suomea osana pohjoismaalaista taideteollisuuskenttää ja 

Scandinavian Design -käsitettä kylmän sodan aikakaudella.419 

Sarpanevan kirjoitetaan korostaneen monipuolisten tekijöiden ja toimien vaikutusta Suomen 

triennaalimenestykseen taideteollisuustuotannon ohella:420 

Silloin ennen, silloin kun oli tulossa Triennale, silloin tulet syttyivät ja todella ruvettiin 
töihin. Yhteinen panos oli voimakas, kaikki olivat mukana: teollisuusmiehet, 
suunnittelijat ja Taideteollisuusyhdistys. Me teimme ne näyttelyt, me voitimme 
palkintoja, ja me loimme markkinat.421 

Tutkimusaineistossa ja -kirjallisuudessa suomalaisen taideteollisuuden julkisuuden luomisen 

taustavoimaksi on lisäksi kohotettu Herman Olof Gummerus,422 joka linkittyy myös 

Sarpanevan menestystarinaan. 

 
415 YLE: Maailman ensimmäinen muotoilun kunniatohtori (2.11.1967). 
416 Iittala Milanon Triennaaleissa 1936–1968–10.4.87–21.4.88 -kansio. 
417 Laurén 2011b, 227, 236–237. 
418 Iittala Milanon Triennaaleissa 1936–1968–10.4.87–21.4.88 -kansio; Aamulehti: Sunnuntailiite (15.12.1957). 
419 Koivisto 2011a, 127. 
420 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000); Helsingin Sanomat, 
Tanttu: Timo, tänään (31.10.1976). 
421 Helsingin Sanomat, Tanttu: Timo, tänään (31.10.1976). 
422 Esimerkiksi Marjatta Sarpanevan videokokoelma, Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan 
muistelukokouksen video (18.10.2000), Sarpaneva, Anna, Simonen: Wirkkala & Sarpaneva. Milanon ihme 
(11.5.1979), Kruskopf 1989, Savolainen 2009 ja Koivisto & Laurén 2011. 
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4.2 Kulttuurin olympiavoittajat ja Finnish Design markkinointikeinona 

Kansainvälistä menestystä niittäneet voitot ja niiden taustalla olleet taiteilijat saivat kotimaassa 

suurta huomiota. Kruskopf kirjoittaakin taideteollisuuden nousseen yhtäkkiä monenlaisen 

julkisuuden suosituksi kohteeksi.423 Myös Timo Sarpanevan mukaan suomalaisten taide-

esineiden saama näkyvyys 1950-luvun alussa johti siihen, että ”koko maailman lehdistö oli 

vaan täynnä Suomea ja suomalaista taideteollisuutta”424 synnyttäen ketjureaktion. Tämä 

näkyvyys antoi suomalaisille lasitehtaille mahdollisuuden myydä kuuluisiksi nousseita 

taidelasiesineitä ja niiden ohessa muita tuotteita.425 Milanon triennaaleista ja siellä 

menestyneistä taiteilija-muotoilijoista uutisoitiinkin 1950-luvun kuluessa paljon.426 Käsitteen 

muotoilija synty on ajoitettu juuri triennaalivoittojen jälkeiselle ajalle.427 

Kansainvälisellä kentällä saavutettu julkisuus ja maine välitettiin suomalaiselle yleisölle 

erityisesti mediajulkaisujen kautta. Triennaaleja kuvailtiin ja markkinointiin taideteollisuuden 

ja arkkitehtuurin olympialaisina, joka oli helposti ymmärrettävä ja tunteita herättävä 

vertauskuva suomalaiselle yleisölle vuoden 1952 Helsingin kesäolympialaisten jälkeen.428 Ajan 

taiteilija-muotoilijoita, kuten Sarpanevaa, esiteltiinkin tietoisesti kulttuurin olympiavoittajina – 

tähtinä, joita ajan teollisuus osasi käyttää hyödyksi lisäämällä taideteollisuuteen 

panostamista.429 Menestyksen markkinoiminen ja siitä valistaminen tekivät Sarpanevasta 

hetkessä kansainvälisen kuuluisuuden ja keskeisen nimen Scandinavian Design - ja Finnish 

Design -ilmiöissä. Näiden käsitteiden luomien mielikuvien on tulkittu auttaneen 

markkinoimaan sekä suomalaisia että pohjoismaisessa yhteistyössä tehtyjä maapalloa kiertäviä 

taideteollisuusnäyttelyitä läpi 1950–1960-lukujen.430 Triennaalien merkityksen ja 

diplomaattisen käyttötarkoituksen kirjoitetaan näkyneen myös esimerkiksi Ruotsissa, mitä ei 

kuitenkaan toisinneta maan taideteollisuushistoriassa.431 

1950-luvun menestystä ja markkinointia on esitelty myös käsitteellä Milanon ihme 

triennaalimenestyksen takia. Timo Sarpanevaa käsittelevässä artikkelissaan toimittaja Elina 

 
423 Kruskopf 1989, 209. 
424 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000).	
425 Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000). 
426 Iittala Milanon Triennaaleissa 1936–1968–10.4.87–21.4.88 -kansio. 
427 Klemola 1981, 66. 
428 Savolainen 2009, 81–84. 
429 Kruskopf 1989, 209. 
430 Sarpaneva; Sarpaneva 2002, 17; Koivisto 2011d, 366–367; Dawson 2015, 17, 35. 
431 Kalha 1997, 131–132. 
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Simonen kirjoittaa triennaalien menestyksen nostaneen Sarpanevan näkyville kansainväliseksi 

tähdeksi 1950-luvun yksilökeskeisen muotoilun aikakaudella ja korostaa Finnish 

Design -käsitettä Suomen parhaana käyntikorttina.432 Hän nostaakin esille tunnetun taiteilijan 

menestyksen merkityksen teollisuuslaitoksille: 

Tätä [Milanon ihme ja taiteilijoiden tähtikultti] suuntausta tehtaat tukivat innokkaasti, 
sillä poikkeavat, rohkeat ja huomiotaherättävät esineet toimivat maalle tärkeiden 
vientipyrkimysten good will -välineinä. (Ulf Hård af Segerstad: Suomen Taideteollisuus.) 
Tunnetun taiteilijan nimi edisti myös kotimaista myyntiä ja kansainvälisten näyttelyiden 
saama huomio sai taiteilijat pysyttelemään mielummin yksittäissuorituksissa.433 

Myös Sarpaneva on todennut markkinoivien käsitteiden luomien mielikuvien voimaa 

toteamalla Yleisradion haastattelussa, että ”kyllä se [Finnish Design] on … hyvä taikasana”434. 

Milanon triennaaleissa useiden vuosien aikana saatu positiivinen menestys loi Suomessa 

käsityksen suomalaisen taideteollisuuden kultakaudesta, joka kulminoitui palkintoja saaneisiin 

taiteilija-muotoilijoihin. Harri Kalha kirjoittaa kultakauden menestyksen tarkoittavan 2010-

luvulta katsottuna ”ulkomailla noteerattua laatua, ulkomaisissa näyttelyissä saavutettuja 

tunnustuksia ja kansainvälisen ammattilehdistön osoittamaa kiinnostusta”. Hän kuitenkin 

muistuttaa lopuksi juuri käydyn sodan luomasta kontekstista, joka antoi esineille ilmapiiriä 

kohottavaa arvoa ja sisältöä.435 Kultakauden käsitteeseen liittyen on hyvä huomioida se, ettei 

se ole kuitenkaan 2010-luvun luoma, vaikkakin toisintama. Käsite esiintyy tätä tutkimusta 

varten tutkituissa mediajulkaisuissa jo 1950-luvulta alkaen sekä muistitietoaineistossa. Milanon 

triennaali -taideteollisuusnäyttelyistä piirtyykin kuva käännekohtana, mihin liittyen 

suomalaiset taiteilija-muotoilijat nousivat julkisuuden näyttämölle. Suomalaiset 

taideteollisuuslaitokset ja kulttuurivaikuttajat osasivat käyttää tätä hyväksi, mikä vahvisti 

annettujen merkitysten arvoa ja vaikutuksia taideteollisella kentällä ja sen kontekstissa. Näin 

esimerkiksi taidelasituotannosta, jonka menekki oli käyttölasiin nähden rahallisesti 

kannattamattomampaa, tehtiin välinearvollaan kannattavampaa. 

Median luoman julkisuuden tehdessä menestystä niittäneistä taiteilija-muotoilijoista 

julkisuuden henkilöitä, yritysten brändiä pystyttiin vahvistamaan heitä mainostamalla. Työ- ja 

yksityiselämän rajan hämärtyminen onkin nähtävissä Timo Sarpanevaa, hänen uraansa ja hänen 

 
432 Anna, Simonen: Wirkkala & Sarpaneva. Milanon ihme (11.5.1979). 
433 Anna, Simonen: Wirkkala & Sarpaneva. Milanon ihme (11.5.1979). Huomaa, että ainoastaan hakasulkeiden 
sisällä olevat tekstit ovat tutkijan omia lisäyksiä ja/tai tekstin muotoiluja lainauksen ymmärtämistä tukemaan. 
434 YLE: Maailman ensimmäinen muotoilun kunniatohtori (2.11.1967). 
435 Kalha 1999, 137.	
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elämäänsä käsittelevissä mediajulkaisuissa 1950-luvulta alkaen aina 2000-luvulle saakka.436 

Sarpanevan kirjoitetaan pyrkineen pitämään yksityiselämänsä omana tietonaan eli erossa 

julkisemmasta taiteilija-muotoilija-identiteetistään ja sen hyödyntämisestä osana 

”imagopolitiikkaa”. Haastatteluja hänen on tulkittu antaneet kuitenkin mieluusti.437 Sarpanevan 

uraan liittyviin tehtäviin kuuluikin erottamattomasti julkisuudessa edustamista, minkä Marjatta 

Sarpaneva kuvailee olleen osa Timo Sarpanevan taiteilijabrändiä Iittalan suunnittelijana. 

Marjatta Sarpaneva toteaa tietäneensä myös oman roolinsa tässä edustustehtävässä. Hän saikin 

Timo Sarpanevan rinnalla paljon julkisuutta 1970–1990-lukujen medioissa, mikä näkyy 

selvästi tutkimusaineistossa. Eräässä lehtiartikkelissa Marjatta Sarpanevaa kuvaillaan jopa 

”puoliviralliseksi valtakunnan koristeeksi”, mitä hän muistelee myös itse haastattelussa.438 

Tähtikultin vaikutuksen taiteilija-muotoilijoiden elämään onkin tulkittu olleen paitsi 

hohdokasta myös kaikkea muuta kuin kadehdittavaa yhtiöiden alistaessa heidät 

myyntivalteiksi, vaikka heidän omat taloudelliset tilanteensa freelance-suunnittelijoina 

saattoivat olla hyvinkin epävarmoja.439 

Myös Iittalan tuotekokouspöytäkirjojen kopioissa nostetaan esille toiveet erityisesti taiteilijan 

nimen hyödyntämiseen myynnissä ja markkinoinnissa. Joulukuussa 1953 pidetyn 

työvaliokunnan kokouksen muistiinpanossa lukee, että ”taiteilijoita pyydettiin nimeämään 

esineensä, koska on havaittu yleisön olevan kiinnostuneemman ja ostavan enemmän niitä 

esineitä, joita on mainostettu nimillä”440. Myös lasitehtaan järjestämien myyjäkurssien 

osallistujien kirjoitetaan toivoneen, että ”taidelasin lisäksi myös talouslasin kohdalla 

mainittaisiin suunnittelijan nimi kuvastoissa, hinnastoissa, ilmoituksissa ja muissa”441. 

Tähtikulttiin nojaavan markkinoinnin lisäksi myyntiä pyrittiin edistämään myös erilaisilla 

näyttely- ja mainosmateriaaleilla sekä myyjäkursseilla,442 joiden ohjelma sisälsi asiaa 

lasitehtaan toimintaan ja myyntiin liittyen, kuten Sarpanevan pitämän Lasi 

 
436 Esimerkiksi Me Naiset: Kaksi pientä matkamiestä (4/1959), Anna, Simonen (11.5.1979): Wirkkala & 
Sarpaneva. Milanon ihme, Jaana, Schulgin: Jatta Svennevig on työssään täydellisyyden tavoittelija (19.7.1979), 
Jaana, Saarikoski: Timo Sarpanevan näköiskuva (5.1.1984) tai useat lehtileikkeet eri vuosien Linnan juhliin 
liittyen. 
437 Kalha 1997, 166–167. 
438 Marjatta Sarpanevan haastattelu (6.11.2019). 
439 Helsingin Sanomat, Maunula: Suomen taideteollisuus kerskailutavaraa keikareille (11.7.1967). 
440 Muistiinpanot Helsingissä 17.12.1953 pidetystä TV:n kokouksesta. 
441 Muistiinpanoja TT:n kokouksesta Iittalassa 13.2.1955.	
442 Muistiinpanoja Iittalan Lasitehtaan näyttelyhuoneessa 17.6.1952 klo 9:30 pidetystä TT:n kokouksesta; TT:n 
kokouksesta (päiväys puuttuu); Muistiinpanoja Iittalassa 19.8.1954 pidetystä TT:n kokouksesta; Muistiinpanoja 
Iittalassa 1.9.1954 pidetystä TT:n kokouksesta; Muistiinpanoja 12.11.54 pidetystä TT:n kokouksesta; 
Muistiinpanoja Helsingissä 3.5.1957 pidetystä TR:n kokouksesta; Muistiinpanoja Iittalassa 19.2.60 pidetystä 
TR:n kokouksesta; Muistiinpanoja Iittalassa 28.1.1964 pidetystä TR:n kokouksesta. 
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myymälässä -esityksen.443 Myös Kaisa Koivisto on todennut taiteilijan nimen käytön olleen 

keino edistää lasin myyntiä.444 

Erityisesti 1960-luvulta alkaen taiteilija-muotoilijoiden ihannoimisen ja valokeilaan 

nostamisen rinnalla ajatukset anonyymista taiteilijasta ja taideteollisuustuotannosta 

vahvistuivat. Erityisesti taiteilija-muotoilija Kaj Franck, joka silloin toimi Wärtsilä-konsernin 

keramiikkatehdas Arabialla ja lasitehdas Nuutajärvellä, puhui vahvasti anonymiteetin puolesta 

ja tähtikulttia vastaan. Keskustelussa anonymiteetistä korostettiin muun muassa suurta 

tekijäjoukkoa tuotteiden taustalla, ei vain taiteilijaa.445 Suuren tekijäjoukon korostaminen on se 

sama asia, jota myös Sarpaneva painotti läpi uransa, ja Sarpaneva onkin ottanut myös itse 

kantaa kysymykseen anonymiteetistä, mistä Annassa kirjoitetaan seuraavasti: 

On luonnollista ja hyväksyttävää että kuvanveistäjä tai maalari signeeraa työnsä. Mutta 
en hyväksy sitä, kun on kysymys sarjavalmisteista eli tuotteista, joiden muodot ovat 
melkein kansainvälisiä. Mutta teollisuus ja kauppa käyttivät ja käyttävät vielä 
häikäilemättä hyväkseen nimeä. Onneksi tosin se on johtanut nimen ja design-sanan 
inflaatioon, ja siksi kehitys on nyt kulkemassa terveempään suuntaan. Jos tuote täyttää 
tarpeet, se ostetaan. Nimi ei enää ratkaise, vaikka se voi hivenen vaikuttaa.446  

Lainauksesta käy ilmi Sarpanevan ajattelevan Franckin suuntaisesti sarjavalmisteiden kohdalla, 

mutta hän tekee kuitenkin poikkeuksen taiteen kohdalla, korostaen kuvanveistäjän tai maalarin 

oikeutta signeerata eli nimetä työnsä. Lainauksesta ei kuitenkaan selviä, mitkä 

suunnittelemansa tuotteet Sarpaneva koki enemmän taiteeksi eli signeerattaviksi ja mitkä 

sarjavalmisteiksi. Lainaus välittää lisäksi Sarpanevan ajatuksia koskien taiteilija-muotoilijan 

nimen hyväksikäyttöä tuotteiden markkinoinnissa. Nimen ja design-sanan inflaatiolla 

Sarpaneva tarkoittanee käsitystään siitä, että niiden arvo on laskenut niiden toistuvan ylikäytön 

myötä. 

1960-luvun lopulle tultua mediajulkaisuissa tulkitaan yleisen mielipiteen ja taiteilijoiden olleen 

jo kyllästyneitä Finnish Design -käsitteeseen. Tätä on pidetty yhtenä merkkinä 

taideteollisuuden kultakauden taitoksesta seuraavaan aikaan. Myös Herman Olof Gummerus 

 
443 Muistio TT:n kokouksesta Helsingissä hotelli Palacessa 13.1.54; Muistiinpanoja Iittalassa 28.–29.6.54 
pidetystä TT:n kokouksesta; Muistiinpanoja Iittalassa 6.5.1954 pidetystä TT:n kokouksesta; Ohjelma (päivätty 
15.9.54); Muistiinpanoja TT:n kokouksesta Iittalassa 13.2.1955; Muistiinpanoja Iittalassa 11.12.1955 pidetystä 
TT:n kokouksesta; Muistiinpanoja Iittalassa 9.11.55 pidetystä TT:n kokouksesta; Kurssilaisten lausumia 
toivomuksia ja ajatuksia; Muistiinpanoja Karhulassa 4.5.1959 pidetystä TR:n kokouksesta. 
444 Koivisto 2001, 201. 
445 Anna, Simonen: Wirkkala & Sarpaneva. Milanon ihme (11.5.1979); Maunula 2002, 39–43, 59. 
446 Anna, Simonen: Wirkkala & Sarpaneva. Milanon ihme (11.5.1979). 
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on pohtinut tilannetta toimittajan tulkinnan mukaan kyllästyneesti: ”Kauppiaat huomasivat sen 

myyntiarvon ja kohta kai silliäkin myydään finnish designin nimellä. Koko skandinaavinen 

muotoilu on saanut jäljittelijöitä ympäri maailmaa.”447 Toimittaja Elina Simonen kehottaa 

samaisessa artikkelissa teollinen muotoilu -käsitteen ottamista käyttöön design-sanan tilalla 

kansainvälisen mallin mukaisesti. Hän lainaa lisäksi Sarpanevaa seuraavasti: ”Nimien aika on 

ohi, nuoret ihmiset eivät välitä pennin vertaa kuka on lasin suunnitellut. He ostavat sen, jos se 

täyttää heidän vaatimuksensa.”448 Näin siis 1960-luvun kuluessa suomalaisen taideteollisuuden 

kultakauteen ja sen kautta luotuun tähtikulttiin alettiin suhtautumaan entistä kriittisemmin, mikä 

osaltaan alkoi laskemaan sitä arvoa, joka kultakauden ja sen taiteilija-muotoilijoiden 

mielikuvalle oltiin aikaisemmin annettu. 

5.3 Muotoiludiplomatiaa länteen ja itään 

Kulttuurivaihto ja kanssakäyminen Suomen ja muiden maiden, mukaan lukien sekä länsimaat 

että Neuvostoliitto, välillä korostaa taideteollisuuden ulottuvuutta hoitaa Suomen 

kansainvälisiä suhteita maakuvaviestinnän, muotoiludiplomatian ja kulttuuriviennin 

näkökulmista. Taideteollisuus valjastettiinkin sotien jälkeen sen taloudellisen ja kulttuurisen 

ulottuvuutensa lisäksi myös poliittiseksi välineeksi. Suomalaisen taideteollisuustuotannon ja 

tietotaidon taloudellisia, kulttuurisia ja poliittisia merkityksiä esiintyykin myös Timo 

Sarpanevan huomioina mediajulkaisuissa ja muistitietoaineistossa.449 

Toista maailmansotaa seurannut kansainvälinen jännittyneisyys loi tarpeen pehmeämmille 

arvoille, minkä on tulkittu olleen otollista sekä suomalaisen muotoiludiplomatian että 

kulttuuriviennin kannalta.450 Muotoiludiplomatialla tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi 

taideteollisuudetta esittelevien näyttelyiden, ajatusten vaihdon ja valtiolahjojen kautta 

tapahtuvaa vuoropuhelua eri valtioiden välillä. Kulttuurivienti, eli esimerkiksi suomalaisen 

taideteollisuuden tuotteiden tai tietotaidon vieminen ulkomaille, voidaan lukea 

 
447 Anna, Simonen: Wirkkala & Sarpaneva. Milanon ihme (11.5.1979). 
448 Anna, Simonen: Wirkkala & Sarpaneva. Milanon ihme (11.5.1979). 
449 Esimerkiksi Viikko Sanomat, Räsänen: Näin katsoo Moskova Sarpanevaa (3.10.1974), Jaana, Lindgren & 
Lindholm: Timo Sarpaneva vihaisena. Olen kyllästynyt kulttuurilässytykseen (6.4.1976), Turun Sanomat 
Viikkoliite, Räty: Lasiaika. Menneen ja tulevan välittäjä (28.1.1984), Hämeen Sanomat, Sarjis-Savolainen: 
Sukellus lasiin (29.1.1984), Turun Sanomat, Loueniva: Maailma on ääretön mahdollisuus. Luovuus saa 
siipensä vapaudesta (6.12.1986), Aamulehti: Esitän vain ajatuksia (3.12.1993) ja Marjatta Sarpanevan 
videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000). 
450 Kruskopf 1989, 200–201; Savolainen 2009, 74–78. 
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muotoiludiplomatian sisään. Maakuvaviestinnällä viitataan taas valtion ja median tietoiseen 

viestintätoimintaan, jonka keinoin Suomesta pyrittiin luomaan halutunlaista kuvaa – kehittynyt 

ja hyvinvoiva länsimaa – ulkomaille. Yhteiskunnan sisäpoliittisen jälleenrakentamisen lisäksi 

Suomen ulkopolitiikkaa pyrittiinkin kehittämään sota-aikaa seuranneeseen maailman 

tilanteeseen sopivaksi ja valtion päämääriä palveleviksi. 1940-luvun lopulla valtio alkoi 

rakentamaan kansainvälistämisstrategiaa ja tutkimaan esimerkiksi Suomen kansainvälisiä 

kulttuurisuhteita sekä tukemaan suomalaista taidenäyttelytoimintaa Euroopassa. Näyttelyt 

innostivat ulkomaiset mediat huomioimaan esiteltyjen suomalaistaiteilijoiden tuotoksia, mikä 

näkyi myös kotimaan mediakentällä. Suomen vientimarkkinoihin ja kansainvälisiin suhteisiin 

liittyvillä päätöksillä tuli olemaan merkittävä rooli taideteollisuuden kansainvälisen 

esiinmarssin mahdollistajana.451 Taideteollisuuskentän kautta nämä toimet vaikuttivat 

olennaisesti Sarpanevan taideteollisuustuotannon mahdollisuuksiin lasitehtaassa, joka toimi 

kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. 

Elina Melgin on tulkinnut muotoiludiplomatiaa ja maakuvaviestintää sekä suomalaisen 

modernin taideteollisuuden esillepanon esittelemisenä että tietoisena kulttuuripropagandan 

harjoittamisena. Hän kuvailee tavoitteiden realisoitumista esimerkin avulla: 

Vuonna 1955 Suomessa vieraillut amerikkalainen kulttuuriyhdistyksen edustaja pyysi 
Uuden Suomen lehtimiestä kirjoittamaan lehteen, että näyttely [Design in 
Scandinavia -kiertonäyttely] auttoi amerikkalaisia ymmärtämään, ettei Suomi ole 
rautaesiripun takana [eli Neuvostoliiton vaikutuspiirissä].452 

Taideteollisuuteen liittyvän kulttuuriviennin ja maakuvaviestinnän tulkittiin edistävän Suomen 

ulkopoliittisia suhteita, liiketoimintaa sekä turismia, vaikkei maakuvaviestinnän eli 

aikalaistermillään neutraalin muotoilupropagandan tehokkuutta varmasti tiedetäkään.453 

Samansuuntainen yhteys on nähty myös taidelasin luoman näkyvyyden ja mielikuvien 

merkityksen sekä koko lasituotannon menekin välillä, vaikkei sitä pystytäkään mittaamaan 

tarkasti. Ulkopoliittisten suhteiden edistämistä korostavat ajatukset kumpusivat samoista 

arvoista kuin teollisuuslaitosten korostaman merkityksen eli erityisesti suomalaisten saamista 

palkinnoista ja kansainvälisestä medianäkyvyydestä, joiden avulla Suomesta pyrittiin luomaan 

halutunlaista kuvaa maailmalla. 1950-lukujen näyttelyitä käsittelevien aineistojen kohdalla 

 
451 Savolainen 2009, 80–81. 
452 Ennen ja nyt. Historian tietosanomat. Melgin, Elina 2018: ’Kultakauden muotoilu, modernismi ja maapropaganda’. 
[ennenjanyt.net/2018/10/kultakauden-muotoilu-modernismin-idea-ja-maapropaganda/]. Luettu 3.5.2019. 
453 Ennen ja nyt. Historian tietosanomat. Melgin, Elina 2018: ’Kultakauden muotoilu, modernismi ja maapropaganda’. 
[ennenjanyt.net/2018/10/kultakauden-muotoilu-modernismin-idea-ja-maapropaganda/]. Luettu 3.5.2019. 
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esille nouseekin ajatuksia Suomen muotoilemisesta maailmankartalle kansainvälisen 

menestyksen avulla sekä pohjoismaalaisuuden korostaminen itänaapurin vieressä.454  

Myös Harri Kalha on korostanut taideteollisuuden merkittävää roolia kansainvälisessä 

politiikassa kulttuuriviennin ja mielikuvien rakentajana jo 1950-luvulla, vaikka silloin sillä ei 

vielä laajoja kauppamarkkinoita luotukaan. Taideteollisuuden keinoin Suomi pystyikin 

painottamaan ulkopoliittisesti kulttuurista itsenäisyyttään. Näyttelyiden merkitystä korostettiin 

sisäpoliittisesti useasta näkökulmasta – taiteellisesta, kaupallisesta ja ulkopoliittisesta – 

riippuen vaikuttamisen kohteena olevan toimijan päämääristä ja toimintakentästä.455 

Esimerkkinä taideteollisuuden menestyksen poliittisesta ulottuvuudesta länteen päin nousee jo 

aikaisemmin esiteltyjen Milanon triennaalien ja pohjoismaalaisen yhteistyön lisäksi vuoden 

1967 Montrealin maailmannäyttely. Mediassa käyty keskustelu maailmannäyttelystä linkittyy 

samanhenkisiin teemoihin kuin Milanon kohdalla osallistumisen merkityksestä viestinä 

maailmalle. Montrealin maailmannäyttely toimii lisäksi hyvänä esimerkkinä taideteollisuuden 

merkityksistä käytyyn keskusteluun 1960-luvulla, joka kohdistui taideteollisuuden elitismiin ja 

muotoilun sosiaaliseen kysymykseen.456 Sarpanevan rooli maailmannäyttelyssä näkyy sekä 

hänen suunnittelemansa lasituotannon että maailmannäyttelyn näyttelyarkkitehtuurin 

näkökulmista, minkä hän suunnitteli sisutusarkkitehti Matti Halmeen kanssa. Näyttelytilaa 

hallitsivat suuret katosta kulmittain ripustetut reliefit. Sarpanevan ja Iittalan yhteistuotantoa 

maailmannäyttelyssä edusti pääosaltaan kirkkaista, mutta myös heleästi roosaan taittavista 585 

lasiveistoksista koostuva Ahtojää-reliefi, jonka Tampereen kaupunki osti näyttelyn jälkeen 

omakseen, ja joka on sittemmin koristanut esimerkiksi Tammerkosken rannalla sijaitsevaa 

Koskikeskusta.457 Sarpanevan lähtökohtana näyttelyarkkitehtuurille kerrotaan olleen Suomen 

korkean taiteellisen tason ja teknisen osaamisen esitteleminen poikkeavalla tavalla.458 

Maailmannäyttelyyn osallistuminen keräsi sekä positiivista että negatiivista huomiota. 

Osallistumista korostettiin erityisesti kansainvälisistä ja kulttuuripoliittisista näkökulmista. 

Suomen osallistuminen ensimmäiseen viralliseen Pohjois-Amerikassa järjestettyyn 

 
454 Esimerkiksi Marjatta Sarpanevan videokokoelma: Iittalan muistelukokouksen video (18.10.2000), Iittala 
Milanon Triennaaleissa 1936–1968–10.4.87–21.4.88 -kansio, Anna, Simonen: Wirkkala & Sarpaneva. Milanon 
ihme (11.5.1979) ja Kruskopf 1989. 
455 Kalha 1997, 264–266. 
456 Suomenmaa, Lindholm: Menimme ulalle Montrealissa – vai menimmekö sittenkään? (29.1.1967); Helsingin 
Sanomat, Maunula: Suomen taideteollisuus kerskailutavaraa keikareille (11.7.1967). 
457 Elanto: Luova Suomi Montrealiin (4/1967); Aamulehti: Ahtojäälle löytyi vihdoin paikka (16.3.1988). 
458 Aamulehti: Montrealiin (27.1.1967). 
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maailmannäyttelyyn koettiin tärkeäksi, sillä osallistumattomuuden arveltiin herättävän 

negatiivista huomiota. Toiseksi Suomen osallistumista ajateltiin verrattavan muiden 

Pohjoismaiden tilanteeseen – osallistuminen välitti kuvaa korkeatasoisesta teollisuusmaasta, 

joka kuuluu Pohjoismaihin, ja ”jos kaikki Pohjoismaat olisivat osallistuneet [Montrealin 

maailmannäyttelyyn], mutta Suomi ei, se olisi ollut skandaali”459. Osallistumisen kirjoitettiin 

saaneen myös kritiikkiä sen keskittymisestä valtaviin monumentteihin, vaikkakin niiden myös 

ymmärrettiin tuovan parhaimmalla mahdollisella tavalla esiin Suomen roolia 

teollisuusmaana.460 Maailmannäyttelyyn osallistuminen kohtasi kritiikkiä myös esimerkiksi 

julkisten varojen käyttämisen takia sekä siksi, että taideteollinen näyttelytoiminta tuotantoineen 

koettiin suuntautuvaksi ulkomaiden eliitille, eikä Suomen kansalle.461 

Taideteollisuuden poliittisia vaikutusmahdollisuuksia ei suunnattu ainoastaan lähteen, vaan 

ainakin 1970-luvulla taideteollisuutta käytettiin diplomaattisena välineenä myös idän suuntaan. 

Eräs muotoiludiplomatian esimerkki onkin Sarpanevan vuonna 1974 alkanut kiertonäyttely 

Neuvostoliitossa. Sarpanevan erityislaatuisesta tilanteesta kertoo se, että hänen kerrotaan olleen 

ensimmäinen länsimainen yksityishenkilö, joka järjesti taideteollisuusnäyttelyn 

Neuvostoliitossa, ja vieläpä Neuvostoliiton tieteisteknillisen komitean kutsusta. Näyttely 

järjestettiin yleisliittolaisen teknillistieteellisen komitean designinstituutin näyttelyhallissa 

Moskovassa, mistä esimerkiksi Anna- ja Viikko Sanomat -aikakauslehdet uutisoivat.462 

Sarpanevan tuotantoa ja suomalaista teollisuutta esittelevän näyttelyn kirjoitetaan olleen 

suurmenestys jo ennen sen avajaisia Neuvostoliiton lehdistön ja television välityksellä. Sen 

kansainvälinen ulottuvuus nousee reportaasissa esille erityisesti Suomen ja Neuvostoliiton 

välisen yhteistyön ja suomalaisen teollisuusvaihdon näkökulmista. Kansainvälisten suhteiden 

hoitamisen rinnalla Sarpanevan käyttötavaratuotantoa esittelevän kiertonäyttelyn suhteen 

korostetaankin sen kulttuuriviennillistä näkökulmaa – Sarpanevan näyttely antoi 

Neuvostoliiton suunnittelijoille virikkeitä taideteollisuustuotannon tuote- ja menetelmäideoista. 

Kaukaisimpien vieraiden kerrotaan tulleen Siperian Jakutskista sekä Arkangelista asti. 

Kävijämäärän tungoksen kirjoitetaan ylittäneen rohkeimmatkin odotukset ja 

 
459 Suomenmaa, Lindholm: Menimme ulalle Montrealissa – vai menimmekö sittenkään? (29.1.1967). 
460 Suomenmaa, Lindholm: Menimme ulalle Montrealissa – vai menimmekö sittenkään? (29.1.1967). 
461 Helsingin Sanomat, Maunula: Suomen taideteollisuus kerskailutavaraa keikareille (11.7.1967). 
462 Anna, Joki & Bergström: Moskova siirtyi Timon aikaan (1.10.1974); Viikko Sanomat, Räsänen: Näin katsoo 
Moskova Sarpanevaa (3.10.1974). 
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yleisömenestyksen olleen suunnaton. Näitä pidetään merkkinä näyttelyn merkityksestä.463 

Neuvostoliiton designinstituutin johtaja Juri Solovjevin kirjoitetaan pohtineen Sarpanevan 

kiertonäyttelyyn liittyvää Neuvostoliiton ja Suomen välistä hedelmällistä ja rauhanomaista 

kilpailua ja virikkeiden vaihtoa Neuvostoliiton taideteollisen suunnittelun näkökulmasta:464 

Ensimmäinen syy ja suuri iloni aihe on kulttuurisuhteidemme kehitys, joka tekee 
tämänkaltaisen vaihdon mahdolliseksi. Toiseksi me tiedämme, että Suomi pienuudestaan 
huolimatta edustaa alan huipputasoa. Tunnemme klassikkonne, Saarisen, Aallon ja 
Wirkkalan. Sarpanevan valinnan ratkaisi hänen tuotantonsa laajuus, monipuolisuus ja 
kansallinen käsiala. Ilman kansallisia piirteitä kansainvälisetkin kauniit esineet ovat 
merkityksettömiä, niinkuin Tsehov sanoi.465 

Neuvostoliiton kiertonäyttelyn taustat punovat omalta osaltaan yhteen Sarpanevan 

taideteollisuustuotannon muotoiludiplomaattisen arvon. Alan huipputasoa edustava 

monipuolinen ja kansallisia piirteitä omaava tuotanto oli pehmeä, kaunis ja itänaapurille 

vaikuterikas tapa hoitaa Suomen ja idän suhteita. Länteen päin Sarpanevan tuotannolla 

viestittiin taas kuvaa kehittyneestä ja hyvinvoivasta Suomesta, joka geopoliittisesta 

sijainnistaan huolimatta oli länsimaa. Tämän korostamiseksi sekä kansainvälisten suhteiden ja 

kauppamarkkinoiden edistämiseksi suomalaisten osallistuminen taideteollisuusnäyttelyihin oli 

tärkeää. Sarpaneva on lisäksi itse korostanut kulttuurivientiin liittyvän kehitykseen johtaneen 

1970-luvulle tultaessa tilanteeseen, jossa suomalaisia taiteilija-muotoilijoita työskenteli myös 

ulkomaisen teollisuuden palveluksessa, joka hyödytti myös suomalaista teollisuutta: 

Se, että minä ja moni muu muotoilija tällä hetkellä teemme töitä ulkomaisille tehtaille on 
eräs saavutettu tulos ja päämäärä sille työlle, jota suomalainen taideteollisuus on tehnyt. 
Suunnittelijat edistävät vuorovaikutusta ja tuovat ulkomailta tullessaan tärkeitä virikkeitä 
omalle teollisuudellemme.466 

 
463 Anna, Joki & Bergström: Moskova siirtyi Timon aikaan (1.10.1974); Viikko Sanomat, Räsänen: Näin katsoo 
Moskova Sarpanevaa (3.10.1974). 
464 Viikko Sanomat, Räsänen: Näin katsoo Moskova Sarpanevaa (3.10.1974). 
465 Viikko Sanomat, Räsänen: Näin katsoo Moskova Sarpanevaa (3.10.1974). 
466 Jaana, Lindegren & Lindholm: Timo Sarpaneva vihaisena. Olen kyllästynyt kulttuurilässytykseen (6.4.1976). 
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6 Timo Sarpanevan lasinsuunnittelu-ura Iittalassa 

On tavattoman tärkeää saada kokeilla. Juuri ennakkoluulottomaan kokeiluun – sen sallimiseen 

ja siihen kannustamiseen – perustui suomalaisen muotoilun suuri menestyskausi 50-luvulla. On 

välillä saatava kulkea vapain ohjin jotta päästään todella eteenpäin, johonkin uuteen.467 

– Timo Sarpaneva 

 

Tämä historian pro gradu -tutkielma täydentää Timo Sarpanevan henkilöhistoriaa, Iittalan 

tehdashistoriaa ja suomalaisen taideteollisuuden yleistä historiaa. Tutkimustehtäviksi asetettiin 

Timo Sarpanevan lasinsuunnittelu-uran kehityksen tutkiminen Iittalan tehtaan ja suomalaisen 

taideteollisuuskentän vaikutuksen alla sekä Sarpanevan lasiesineiden syntyprosessin ja sen 

merkitysten ja arvojen selvittäminen. Aloitan tämän luvun vastaamalla tutkimusaineistoni 

pohjalta tutkimuskysymyksiin ja päätän tutkimukseni sen arvioinnin ja 

jatkotutkimussuositusten kautta johtopäätöksiin. 

6.1 Iittalasta maailmanmaineiseksi lasitaiteilija Timo Sarpanevaksi 

Graafiseksi suunnittelijaksi kouluttautuneen Timo Sarpanevan lasinsuunnittelu-ura alkoi 

vuonna 1951 suomalaisen taideteollisuuden kentällä, joka oli vielä toipumassa toisesta 

maailmansodasta ja sen seurauksista. Lasiteollisuuden toiminta oli pitänyt muuttaa tukemaan 

yhteiskunnan toimintakykyä ja sota-ajan luomia haasteita, kuten raaka-aine- ja työvoimapulaa 

sekä säännöstelypolitiikkaa. Rauhanajan alussa suomalainen yhteiskunta ja lasiteollisuus 

alkoivat elpymään yhteiskunnan jälleenrakentamisen, teollisuuden rationalisoinnin sekä 

kansainvälisten suhteiden hoitamisen voimin. Sota-ajan niukkuuden tilalla 

kulutusmahdollisuudet paranivat hiljalleen, millä oli vaikutusta lasiteollisuuden tuotantoon. 

Suunnittelukilpailuja – joihin myös Sarpaneva otti innolla osaa – järjestämällä ja taiteilija-

muotoilijoita palkkaamalla tehtaat pyrkivät kehittämään tuotanto-ohjelmiaan uudistuvassa 

 
467 Aamulehti, Tiitola: Timo Sarpaneva vapain ohjin. ’Tämä on purkausta, vapaata luomisvoimaa’ (julkaisuaika 
tuntematon). 
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Suomessa. Näin myös Sarpaneva pääsi osaksi Iittalan lasitehtaan ja suomalaisen 

taideteollisuuden menneisyyden tarinaa freelance-suunnittelijana. 

Sarpanevan alkuvuosien lasinsuunnittelu käsittää oikeastaan vain taidelasia. Tästä ovat 

merkkinä Hiidenkirnu-kokoelma ja tikkuilmamenetelmällä toteutetut taidelasiesineet, joille 

ajalle tyypillisen käyttöesinekäsityksen mukaisesti keksittiin Sarpanevasta riippumatta 

käyttötarkoituksia. Mahdollisuus taidelasin suunnitteluun liittyi säännöstelypolitiikkaan, joka 

koski erityisesti käyttölasituotantoa. Iittalan lasitehdas ei kokenut myöskään välittömästi sota-

ajan jälkeen tarvetta uudistaa käyttölasituotantoaan, sillä vanhallekin mallistolle riitti ostajia. 

Taidelasin valmistus koettiin tärkeäksi, sillä vaikkei se suoraan myynnin menekiksi muutettuna 

ollut yhtä kannattavaa kuin talous- tai valaisinlasin valmistus, se ylläpiti ja kehitti 

lasinpuhaltajien ammattitaitoa. Taide-esineillä koettiin lisäksi olevan mainosarvoa erityisesti 

1950-luvulla. Vuosikymmenen kuluessa Iittalassa alettiin kuitenkin siirtämään tuotantoa myös 

käyttölasin puolelle. Muutos on yhdistetty yhdeksi vastaukseksi lasitehtaiden välisen kilpailun 

kiristymiseen vuosikymmenen lopulla. Tällä oli vaikutuksia Sarpanevan 

lasinsuunnittelumahdollisuuksiin. Keväällä 1956 ilmestyikin Sarpanevan ensimmäinen taide- 

ja käyttölasituotannon väliin sijoittuva i-linja, mitä pidetään Sarpanevan ja Iittalan vastauksena 

1950-luvulla käytyyn keskusteluun suomalaisen taideteollisuuden elitismistä ja 

vieraantumisesta käyttötavarasuunnittelusta. Lasinsuunnittelun ohella Sarpaneva suunnitteli A. 

Ahlströmin osakeyhtiön alaisuudessa myös esimerkiksi grafiikkaa ja taideteollisuusnäyttelyitä, 

kuten i-merkin vuonna 1956 ja Suomen osaston vuoden 1957 Milanon triennaalissa. 

Käyttölasisuuntauksen rinnalla Iittalan tehdashistorian trendiksi piirtyy rationalisointi- ja 

mekanisointikehitys. Tehtaan tavoitteena oli nostaa kilpailukykyä tuotantoa tehostamalla, 

mihin se pyrki erilaisilla aineellisilla ja aineettomilla muutoksilla. Lisäksi tuotesuunnitelman 

hyväksymisessä kiinnitettiin huomiota sen potentiaaliseen kaupalliseen menestykseen. 

Tuotanto-ohjelmaa ja valmistusprosesseja uudelleenorganisoitiin, työvoimakustannuksia 

pyrittiin taloudellistamaan ja tuotantoa koneellistamaan mahdollisuuksien mukaan. Iittala 

pyrkikin valmistamaan sellaisia lasiesineitä, jotka kaipaisivat mahdollisimman vähän vapaata 

lasinpuhallusta tai jälkikäsittelyä, ja lisäksi vähentämään lasilla tehtäviä vapaita kokeiluja 

niiden kuluttaessa tehtaan resursseja. Tämä vähensi lasituotteiden ja niiden 

valmistusmenetelmien kehittämisen mahdollisuuksia. Muutokset vaikuttivat Sarpanevan 

mahdollisuuksiin Iittalan freelance-suunnittelijana, sillä hänen ideoidensa tuli olla ajan 

rationalisointihengen mukaisia päästäkseen tuotantoon. Vaikka suuri osa Sarpanevan 
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lasisuunnitelmista vaatikin valmistajakseen nimenomaan lasinpuhaltajan, hän suunnitteli 

tuotantoa myös puhalluskoneella valmistettavaksi. Työskentelyn lomassa Sarpaneva oppi 

muilta lasitehtaan työntekijöitä alalla tarvittavia tietoja ja taitoja, joita hänen koulutuksensa ei 

ollut tarjonnut. 

Iittalan lasitehtaan taloudellisten ja strategisten kehitystoimien lisäksi Sarpanevan 

lasinsuunnittelu-uraan vaikuttivat suomalaisen elämäntavan ja kulutuskulttuurin muutokset 

1900-luvun loppupuolella. Tuotantomahdollisuuksien parantuessa 1950-luvulta alkaen 
resurssit riittivät arkisimman ja välttämättömimmän tuotannon lisäksi uusien tuotteiden 

suunnittelemiseen sekä luksuksen tuottamiseen. Tämän suuntaista kulutuskulttuuria ja 

elämäntapaa pyrittiin myös vahvistamaan erilaisilla valistus- ja markkinointikeinoilla 

lehdistön, järjestöjen ja yritysten toimesta. Iittala osallistui tähän omalta osaltaan järjestäen 

esimerkiksi lasituotteiden myyntiä tukevia koulutuksia, toteuttaen mainos- ja 

markkinointimateriaalia ja osallistuen näyttelyihin. Iittalan tuotteiden ja niiden 

suunnittelijoiden saavuttamaa positiivista menestystä käytettiinkin markkinointikeinona 

myynnin edistämiseksi. Näihin toimiin myös Sarpaneva osallistui uransa aikana. 

Jotta muuttuvaan kulutuskysyntään voitiin vastata, teollisuuslaitosten tuli kehittää tuotanto-

ohjelmaansa sitä tukevaksi. Kulutustottumusten muuttuessa Iittala pyrki vastaamaan niihin 

tuotanto-ohjelmallaan, kuten esimerkiksi i-linja osoittaa. Muita Sarpanevan suunnittelemia 

1900-luvun lopun lasiuutuuksia ovat rosopintaiset Finlandia-veistokset ja niiden inspiroimat 

oheistuotteet 1960-luvulla, sileä- ja eläväpintainen Arkipelago-sarja 1970-luvulta, Claritas-

taidelasiesineet, jotka syntyivät vapaata lasinpuhallustaitoa elvyttäneellä koulutusverstakolla 

1980-luvulla, sekä Sarpanevan alun perin Mäntyniemeen suunnittelema Marcel-sarja 1990-

luvulta. Jälkimmäinen on Sarpanevan viimeinen Iittalalla toteuttama suunnitelma. Tyypillistä 

Sarpanevan lasinsuunnittelu-uralle oli kehittää ja jatkojalostaa esineiden suunnittelun rinnalla 

Iittalan lasintekijöiden kanssa lasinvalmistusmenetelmiä, joiden ansiosta uusia suunnitelmia oli 

mahdollisia valmistaa. Sarpanevan rooli ei rajoittunutkaan lasiesineen suunnitteluun 

toimistosta käsin, vaan se jatkui myös lasitehtaalla muiden tehtaan työntekijöiden kanssa 

yhteistyössä suunnitelman jatkojalostamisen ja siihen tarvittavien valmistusmenetelmien 

kehittämisen parissa.  

Sarpanevan lasinsuunnittelu-uran alku sijoittuu 1950–1960-luvuille eli aikaan, josta käytetään 

usein nimitystä suomalaisen taideteollisuuden kultakausi. Aika muistetaankin erityisesti 
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menestystä osakseen saaneista taiteilija-muotoilijoista sekä heidän suunnittelemistaan käyttö- 

ja taide-esineistä, joista erityisesti jälkimmäiset ammensivat niin palkintoja kuin 

mediajulkisuuttakin. Vaikka kultakauden määritelmä ja siihen liitetyt käsitykset ovat ihmisten 

rakentamia, tämän tutkimuksen valossa voidaan todeta, että nimitykselle löytyy laajempiakin 

perusteluja. Ilmiö syntyi suomalaisen yhteiskunnan ja taideteollisuusalan elpymisen 

viitekehyksessä toisen maailmansodan jälkeen, kun poliittisten ja taloudellisten valintojen ja 

toimien tukemana suomalainen taideteollisuus ja sen suunnittelijat nousivat kansainväliseen 

julkisuuteen, mitä kotimaassa tietoisesti hyödynnettiin. Sarpanevan menestys ja hänen pitkään 

uraansa liitetty mielikuva kultakauden maailmankuuluna taiteilija-muotoilijana luotiinkin siis 

jo tällöin eli aivan hänen uransa alussa. 

Käännekohtana sekä suomalaisen taideteollisuuden että Sarpanevan kannalta on pidetty 1950-

luvun Milanon triennaali -taideteollisuusnäyttelyitä, joissa suomalaiset edustajat saivat 

palkintoja ja positiivista julkisuutta osakseen. Siellä Suomi ”muotoiltiin maailmankartalle”. 

Taiteilija-muotoilijoiden maailmalla osakseen saamaa sekä heille tietoisesti ohjattua 

menestystä ja julkisuutta käytettiin 1950-luvun Suomessa hyödyksi taloudellisesti sekä 

poliittisesti teollisuuslaitosten, taideteollisuusalan ja valtion toimesta. Sekä mediassa että 

markkinoinnissa esineiden suunnitelleet taiteilija-muotoilijat nostettiin erityisasemaan heistä 

tehtäessä julkisuudenhenkilöitä ja eräänlaisia taideteollisuuden eläviä mainoksia. ”Sarpaneva-

brändin” hyödyntäminen olikin avainasemassa, kun Iittalasta ja sen tuotteista luotiin kuvaa 

laadukkaana ja maailmallakin ainutlaatuisena taideteollisuuden edelläkävijänä. Menestyksestä 

tiedottaminen ja sillä markkinoiminen edisti teollisuuslaitosten myyntiä ja alan arvostusta, mikä 

korosti sekä vahvisti uudenlaisten lasiesineiden ja valmistusmenetelmien kehittelemisen 

merkitystä. 1950-luvun alussa Iittalan lasitehtaan suunnittelijat, joita myöhemmin nimitettiin 

”sankarimuotoilijoiksi”, saivatkin suunnitella ja kokeilla melko vapaasti taidelasi-ideoitaan.  

Sarpanevan kansainvälisesti saavuttaman menestyksen mielikuvan liittäminen osaksi Iittalan 

tuotantoa vaikutti järjestelmällisenä markkinointikeinona käytettynä positiivisesti tuotannon 

kysyntään. Menestyksen mielikuva taiteen olympialaisiksikin kutsutussa Milanon triennaalissa 

välitettiin sekä Sarpanevaan että hänen suunnittelemaansa tuotantoon. Näin muutkin kuin 

palkitut esineet saivat hippusen menestyksestä. Tämä välinearvo puolestaan vahvisti 

suuntausta, joka salli taide-esineiden tekemisen tehtaalla. Taidelasikokeilut johtivat lisäksi 

käyttölasipuolen tuoteideoihin, mikä loi taidelasikokeiluille toisenkin taloudellisen 

välinearvon. Taide-esineiden mainosarvo syntyi siis tehtaiden hyödyntäessä esineiden ja niiden 
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suunnittelijoiden saamaa kansainvälistä menestystä, kuten 1950-luvun Milanon 

triennaali -palkintoja ja niistä seuranneita mainintoja ulkomaisissa lehdissä. Tämä synnytti 

aikakaudesta käsityksen taideteollisuuden kultakautena, jota vielä 2000-luvullakin muistellaan. 

Samalla Iittala kehitti omaa brändiään taiteilija-muotoilijat mainoksenaan muun myynti- ja 

markkinointitoiminnan ohella. 

Taideteollisuusnäyttelyt nostivat suomalaista taideteollisuutta tunnetuksi ja näkyväksi 

maailmalla, mikä puolestaan lisäsi alan osakseen saamaa arvostusta sekä kotimaassa että 

kansainvälisesti. Tämän vuoksi taideteollisuuden menestyksestä valjastettiin taloudellisten 

tavoitteiden rinnalla myös keino markkinoida Suomea ja edistää sen tavoitteita maailmalla. 

Taiteilija-muotoilijoiden tietotaitoa ja menestyksekästä mainetta hyödynnettiin 

maakuvaviestinnän, muotoiludiplomatian ja kulttuuriviennin näkökulmista. Taideteollisuuden 

ja taiteilija-muotoilijoiden loisto ja menestys olivat keinoja välittää Suomesta kuvaa vapaana, 

kehittyneenä ja hyvinvoivana länsimaalaisena valtiona, jolla on hyvät suhteet sekä itään että 

länteen. Toiminta suuntautuikin rautaesiripun molemmille puolille, mistä esimerkkeinä 

Yhdysvalloissa järjestetyn Montrealin maailmannäyttelyn sekä Neuvostoliitossa Sarpanevan 

käyttötavaratuotantoa esitelleen kiertonäyttelyn merkitykset. Montrealin maailmannäyttelyn 

merkitystä Sarpaneva on itse korostanut suomalaisen taideteollisuuden korkean taiteellisen 

tason ja teknisen osaamisen esiintuomisen kautta. Neuvostoliiton kiertonäyttelyn päämäärät 

olivat taas suomalaisen tietotaidon sekä mahdollisesti myös tuotannon viemisessä ja 

myymisessä eteenpäin. Näyttelyiden ja eräänlaisen vuorovaikutuksellisen kulttuuriviennin 

kehyksessä Suomi pystyi hoitamaan kansainvälisiä suhteitaan sekä lännen että idän suuntaan. 

Taideteollisuuden ”lähettiläänä” Sarpanevan osakseen saama menestys näissä näyttelyissä ja 

hänelle tietoisesti ohjattu julkisuus olikin siis myös Suomen menestystä. 

Sarpanevan lasinsuunnittelu-ura kehittyi läpi 1900-luvun lopun hänen itsensä, Iittalan 

lasitehtaan sekä suomalaisen taideteollisuusalan ja yhteiskunnan vaikutuksessa. Sarpanevan 

taiteilija-muotoilijauran pohja rakennettiinkin hänen 1950-luvulla saavuttamansa 

kansainvälisen menestyksen päälle, mikä hyödytti hänen oman urakehityksensä lisäksi myös 

Iittalan lasitehdasta ja suomalaista taideteollisuusalaa sekä Suomen valtiota ja suomalaista 

yhteiskuntaa. Sarpanevan uraan vaikuttaneina taustatekijöinä esiintyvät näiden toimijoiden 

taloudelliset, kulttuuriset sekä poliittiset olosuhteet, tavoitteet ja toimet. Iittalan rationalisointi- 

ja mekanisointikehityksen jatkuessa taiteilija-muotoilijoiden mahdollisuudet suunnitella ja 

kokeilla vapaammin lasin parissa vähenivät. Tämä yhdistettynä Suomen taideteollisuuteen 
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nojaavan maakuvabrändin ”tehtävän täyttymiseen” sekä yhteiskunnallisen ilmapiirin 

muuttumiseen taidelasikriittisemmäksi ovat eräitä tulkittuja syitä 1960-luvulta alkaneelle 

taidelasin laskukaudelle. Näin menestys, mediajulkisuus ja kultakausi jäivät taakse. Sarpanevan 

taideteollinen tuotanto ei kuitenkaan loppunut, vaan hänen uransa lasin ja muiden materiaalien 

parissa jatkui sekä arkisen tehdastyön että erityisemmäksi miellettyjen julkisuuden ja 

näyttelyiden merkeissä. Laskukausi jatkui Iittalassa ainakin 1980-luvun puoliväliin asti, ja 

Claritas-koulutusverstakko nähtiinkin merkkinä Iittalan murroksesta. Tällöin 

taidelasituotannon, käsityöläistaidon ja kokeilukulttuurin merkitystä alettiin taas korostamaan 

– kuten Sarpaneva oli tehnyt läpi uransa. 

6.2 Sarpaneva osana moniammatillista ja iteratiivista prosessia 

Iittalan lasiteollisuuden historiallinen konteksti osana suomalaisen taideteollisuuden murrosta 

loi sen pohjan, jolle Timo Sarpanevan lasinsuunnittelu-ura kehittyi 1950-luvulta alkaen. Se 

sisälsi useiden taide- ja käyttöesineiden suunnittelemista, lasinvalmistusmenetelmien 

kehittämistä sekä muuta lasinsuunnittelun ohella tehtävää työtä Iittalassa ja muilla 

teollisuuslaitoksilla. Läpi uransa Sarpaneva korosti Iittalassa oppimaansa ja siitä asti 

hyödyntämäänsä moniammatillisen tiimityöskentelyn merkitystä. Taideteollisuuden ja 

teollisuustaiteilijan ollessa kyseessä valmis tuote olikin suunnittelijan ja teollisuuslaitoksen 

työntekijöiden yhteistyön tulos, jonka menestyminen vaati sekä otollisen taideteollisen että 

yhteiskunnallisen kontekstin. Moniammatillinen yhteistyö käsitteenä tiivistääkin sen prosessin, 

jonka kautta Sarpanevan lasiesineet syntyivät Iittalan lasitehtaalla. 

Sarpaneva korosti läpi uransa ammattilaisten keskinäisen yhteistyön, sattuman ja lasin oman 

luonteen merkitystä lopullisen lasiesineen luomisessa. Hänelle oli tyypillistä inspiroitua sekä 

ideoida ja kehittää suunnitelmiaan eteenpäin sen pohjalta, mitä hän lasihytissä ollessaan 

observoi. Ideoista tehdyt alkuperäiset tuoteluonnokset saattoivatkin vielä muuttua paljon 

lasihytin työskentelyn ja kehittelyn tuotoksena. Vaikka siis 1970-luvun alussa Iittalan 

tuotekokouspöytäkirjojen kopiot vihjaavat, että tuotesuunnittelu- ja kehitysprosessi nähtiin 

lineaarisena tapahtumasarjana, muut aineistot argumentoivat vahvasti tätä vastaan. 

Tutkimusaineistosta nousi esille erityisesti Sarpanevan tuotesuunnittelu- ja 

kehitysesimerkkeinä Orkidea, i-linja, Finlandia-sarja ja Ahtojää, Arkipelago-kokoelma, 

Claritas-veistokset ja Marcel-sarja. Näiden suunnittelu- ja kehitysprosessien tutkiminen 
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osoittaa työskentelyprosessin toimivan iteratiivisesti eli itseään syklisesti toistavasti. 

Tutkimuksen valossa Sarpanevan lasituotannon syntymisen mahdollistanut prosessi 

määritelläänkin iteratiiviseksi eli itseään syklisesti toistavaksi ja moniammatilliseksi 

tuotesuunnittelu- ja kehitysprosessiksi. Kuviossa 1 hahmotellaan tätä Sarpanevan toteuttamaa 

yhteistyöprosessia, jonka kautta hänen suunnittelemansa lasiesineet luotiin Iittalassa.468 

 

Kuvio 1: Timo Sarpanevan moniammatillinen ja iteratiivinen työskentelyprosessi Iittalan lasitehtaalla. 

 
468 Katso kuvio 1. 
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Sarpanevan suunnittelemien lasiesineiden työskentelyprosessi alkoi taiteilija-muotoilijalle 

syntyneestä inspiraatiosta tai ideasta, joka kohdistui esimerkiksi lopullisen tuotteen ulkonäköön 

tai sen mahdolliseen valmistustapaan. Ensiajatus saattoi syntyä missä vain, kuten esimerkiksi 

Iittalan lasitehtaalla tai junamatkalla. Riippuen ajatuksen luonteesta ja käsillä olevista 

materiaaleista, Sarpaneva saattoi piirtää tuoteluonnoksen paperille, seinälle tai vaikkapa 

lasihytin lattialle. Tätä Sarpanevalle paikkaan- ja aikaansitomattomasti syntyvää ideaa 

symboloi kuvion ensimmäinen kohta.469 Sarpanevaa ja hänen alkuideaansa voisi kuvailla 

taideteollisuustuotantoon tähtäävän liikkeen aikaansaavaksi voimaksi teollisuuslaitoksessa, 

kuten hän on itse taideteollisuudessa toimivan suunnittelijan tehtävää luonnehtinut. 

Sarpanevan suunnitelmat saivat lasisen muodon lasitehtaan työntekijöiden käsissä. Taiteilija-

muotoilijan kerrottua ideasta eteenpäin visuaalisesti tai suullisesti jollekin hänen iittalalaisista 

luottohenkilöistään, ideaa lähdettiin kehittämään yhdessä eteenpäin. Ideat siirtyivätkin 

lasihyttiin suoraan Sarpanevalta itseltään, joka jatkotyösti suunnitelmaa yhdessä lasitehtaan 

työntekijöiden kanssa tehtaalla. Sarpaneva ei puhaltanut itse lasia, ja hänen muistellaankin 

varmistaneen lasitehtaan käsityöläisiltä suunnitelmiensa toteuttamiskelpoisuutta sekä 

mahdottomien suunnitelmien kehittämisideoita lasille sopivammaksi. Suunniteltua lasiesinettä 

ja sen valmistusmenetelmiä jalostettiinkin lasihytissä eteenpäin sekä ajatus- että toimintatasolla 

yhdessä ylihyttimestarin ja lasiverstakkojen eli lasiesineiden valmistamiseen erikoistuneiden 

tiimien kanssa.  Kuvion toinen kohta – suunnittelu ja kehitys – visualisoi tätä moniammatillista 

ja iteratiivista yhteistyötä, ja siinä esitellään aineiston perusteella työskentelyprosessissa 

mukana olleita tehtaan osastoja.470 

Lasihytin lisäksi tuotesuunnittelua ja -kehitystä vietiin eteenpäin niiden kaikkien tehtaan 

osastojen kanssa, joita tuotteen valmistamisessa hyödynnettiin. Aineistojen pohjalta näistä 

tehtaan osastoista piirtyi kuva toisaalta fyysisinä paikkoina, mutta osittain aineettomina 

vastuualoina. Prosessia yleisellä tasolla käsitelläkseni olen kehittänyt joillekin vastuualoille 

nimet tutkimusaineistossa esiintyneiden ammattinimikkeiden pohjalta. Jotta nämä konstruoidut 

vastuualat eivät sekoittuisi aineistossa esiintyneiden faktuaalisten osastojen kanssa, olen 

erotellut ne heittomerkeillä prosessikuvauksen vaiheita esitellessäni. Riippuen suunnitellusta 

esineestä, lasiesineen suunnittelu- ja kehitysprosessissa olivat mukana lasihytin lisäksi 

 
469 Katso kuvio 1: Idea (1). 
470 Katso kuvio 1: Suunnittelu ja kehitys (2). 
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prosessia teknisesti tukevat piirustuskonttori471, puuverstas, ’koneverstas’ ja ’kemian 

laboratorio’ sekä tuotteen jälkikäsittelyosastot. Osastot koostuvat oman alansa ammattilaisista, 

jotka suunnittelivat ja kehittivät vastuualallaan Sarpanevan ja toisten lasitehtaan työntekijöiden 

kanssa yhteistyössä niitä asioita, joilla mahdottomaltakin näyttävistä suunnitelmista saatiin 

mahdollisia valmistaa.  

Piirustuskonttorissa, ja myöhemmin 1960-luvulla visuaalisella osastolla, luonnoksien pohjalta 

toteutettiin viralliset tuotepiirustukset ja piirrettiin esimerkiksi lasistoon kuuluvat loput lasikoot 

Sarpanevan luonnoksen hengessä. Luonnosideoita saatettiin myös jatkojalostaa Sarpanevan 

kanssa yhteistyössä. Joidenkin taidelasiesineiden kohdalla, kuten Orkidean, tuotepiirustukset 

piirrettiin vasta tuotteen synnyttä lasihytissä. Viralliset tuotepiirustukset olivat tärkeitä, sillä ne 

tallensivat Sarpanevan suunnitelmat ymmärrettävään standardinmukaiseen muotoon, jonka 

avulla sekä vapaan käden töitä että muotteihin puhallettuja töitä pystyttiin sarjatuottamaan. 

Monet lasinpuhallusmuotit rakennettiinkin tuotepiirustusten mittojen mukaan. Puuverstaan 

puusepät antoivat oman panoksensa esimerkiksi muottien ja tarvittavien työkalujen 

kehittämisessä sekä niiden rakentamisessa. Koska erilaisten lasiesineiden valmistaminen vaati 

erilaisen lasimassan, sen koostumusta ja värivariaatioita kehitettiin ’kemian laboratoriossa’. 

Jälkikäsittelyosaston tehtäviin kuului valmiin lasiesineen tarkistaminen ja hiominen sekä 

mahdollinen kaivertaminen, maalaaminen ja signeeraaminen. ’Koneverstaan’ työntekijöiden 

eli insinöörien, konehuoltajien, korjaajien ja laitosmiesten vastuulla oli huolehtia, kehittää ja 

ylläpitää teollisuuslaitoksen ja -koneiston käyttökykyä. 

Osastojen lisäksi sekä Iittalan johdolla että myyntipuolen työntekijöillä oli vaikutusta 

suunnitelman kehittelemisen ja valmistamisen mahdollistamisessa, minkä 

tuotekokouspöytäkirjojen kopiot osoittavat. Tuotekokouksissa sovittiin Iittalan tuotannosta ja 

sen kehittämisestä virallisesti. Tuotekokousten päätökset vaikuttivatkin Sarpanevan 

tuotesuunnitteluun ja -kehitykseen läpi koko prosessin aina tuotantoon tai tuotannon 

ulkopuolelle jäämiseen asti, mitä kuvion kolmas kohta, tuotekokoukset, kuvastaa.472 Ideoita 

käsiteltiin joko tuoteluonnosten tai jo ennakolta kehiteltyjen tuoteprototyyppien avulla riippuen 

idean jalostamisasteesta. Kokouksissa käsiteltiin myynti- ja markkinointiasioita, tuoteideoita, 

tuotanto-ohjelman ja menetelmien kehittämistä sekä teknisiä haasteita ja ratkaisuja. 

 
471 Iittalan lasitehtaan piirustuskonttori muutettiin 1960-luvulla tehtaan visuaaliseksi osastoksi samaan aikaan, 
kun Valto Kokko tuli työskentelemään Erkki Vesannon entiselle paikalle. Prosessikaaviossa piirustuskonttori-
nimitys viittaa näihin molempiin. 
472 Katso kuvio 1: Tuotekokoukset (3). 
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Muistiinpanot sisältävät merkintöjä eri vaiheista läpi suunnittelu- ja kehitysprosessin 

esimerkiksi tuotepiirustusten, tuotteiden muodon, kokojen tai lasimassan, muottien 

valmistuksen, koepuhallusten ja myyntiä edistävien asioiden näkökulmista.  Kunkin kokouksen 

asialistan sisällöllä näyttäisi olevan vaikutusta siihen, keitä kokouksissa on ollut läsnä. Yleensä 

osallistujat olivat tehtaan johdon ja myynnin edustajia sekä piirustuskonttorin tai visuaalisen 

osaston johtaja. Taiteilija-muotoilijat eivät olleet useinkaan paikalla, ja Sarpanevakin osallistui 

kokouksiin vaihtelevasti. 1970-luvulta lähtien Sarpanevan tehdasvierailuista on säilynyt omia 

muistiinpanoja, jotka on otsikoitu esimerkiksi ”Sarpanevan käynti tehtaalla”. Näiden 

tapaamisten agendana oli erityisesti Sarpanevan tuotesuunnittelun ja -kehityksen pohtiminen 

eteenpäin pienemmällä porukalla. 

Tuotekokousten lisäksi suunnittelijan ja tehtaan tavoitteita pyrittiin sovittamaan yhteen myös 

niiden ulkopuolella, kuten kirjeitse473, ja lisäksi muutkin Iittalan lasintekijät saattoivat viedä 

Sarpanevan ideoita tehtaalla eteenpäin. Lasiesineiden suunnittelijana Sarpaneva hyväksyi usein 

sekä tuotepiirustukset että valmiit tuotteet, mutta hänen estyessään hän sai edustajan 

piirustuskonttorista. Sarpanevan kuitenkin tiedetään esittäneen toiveen, että hän saisi olla 

paikalla hänen ideoitaan käsiteltäessä ja niiden kohtalosta päätettäessä, mikä myös osittain 

toteutui.  

Iittalan tuotanto-ohjelmaan otetut Sarpanevan suunnittelemat esineet syntyivät näiden 

moniammatillisesti ja iteratiivisesti toistettujen vaiheiden kautta, ja sarjatuotantoon kelpaava 

taide- tai käyttölasiesine oli monen vaiheen summa, kuten tämä tutkimus on osoittanut. Näin 

idea, suunnittelu ja kehitys sekä tuotekokoukset työn vaiheina veivät osaltaan tuotetta kohti 

prosessin viimeistä kohtaa, tuotantoa.474 Sarpaneva korostikin useasti valmista esinettä suuren 

koneiston eli tiimin yhteistyön tuloksena, jonka jokainen osa on tärkeä lopullisen tuotantoon 

kelpaavan myyntiartikkelin valmistamisessa. Vaikka siis Sarpaneva olikin lasiesineen 

suunnittelija, Iittalan lasitehtaan työntekijät olivat erottamaton osa sen toteutustiimiä. Tämä 

monipuolinen ja intensiivinen yhteistyö mahdollisti sen, että Sarpanevan suunnittelemat 

uudenlaiset ideat saatiin toteutettua, vaikka niiden valmistusta varten saattoikin joutua 

kehittämään uusia menetelmiä ja taitoja. Ilman suunnitelmien ja lasinvalmistuksen yhteistä 

kehittämistä monet ideat olisivat voineet jäädä vain mahdottomiksi luonnoksiksi tai 

 
473 Timo Sarpanevan Minusiossa 6.3.75 päiväämä kirje. 
474 Katso kuvio 1: Tuotanto (4). 
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vaihtoehtoisesti, niitä ei olisi edes alun alkujaankaan syntynyt ilman tehdasympäristön 

vaikutteita, joita Sarpaneva hyödynsi. 

6.3 Inspiraation ja tehdasyhteistyön mahdollistamat lasiesineet 

Timo Sarpanevan noudattaman ja arvostaman työskentelyprosessin lasitehtaalla on tulkittu 

edistäneen tai jopa mahdollistaneen Sarpanevan tuotteiden suunnittelemisen ja valmistamisen. 

Freelance-suunnittelijan viettämä aika tehtaalla moniammatillisen yhteistyön merkeissä 

lasitehtaan muiden työntekijöiden ja johdon kanssa kokosi kaikkien työpanoksen yhteen 

yhteisen asian edistämiseksi. Suunnitelmien läpikäyminen ja ideoiminen lasialan 

asiantuntijoiden kanssa ohjasi niiden jatkotyöstämistä oikeaan suuntaan. Tuoteideoiden 

valmistamiskokeilut taiteilija-muotoilijan ja lasintekijöiden yhteistyönä mahdollistivat uusien 

menetelmien kehittelemisen sekä vanhojen menetelmien jatkojalostamisen. Näin uudenlaisia 

lasiesineitä voitiin luoda. 

Sarpanevan suunnitteluprosessi tapahtui ajatusten lisäksi konkreettisesti tehtaalla ja tuoteideat 

jalostuivatkin myös kesken tekemisen. Suunnitelman työstäminen yhteisvoimin oli 

äärimmäisen tärkeää. Tuoteideoiden valmistamisen kokeileminen ja valmistusmenetelmien 

kehittäminen yhteistyössä työtovereiden kanssa lasihytissä kehitti sekä Sarpanevan että muiden 

työntekijöiden ammattitaitoa. Lasinpuhaltajan työskentelemisen ja lasimateriaalin 

käyttäytymisen tarkkaileminen kehitti Sarpanevan materiaalituntemusta, mitä Sarpaneva 

pystyikin hyödyntämään sekä tulevassa että sen hetkisessä suunnitteluprojektissaan. Lasin 

käsittelyn seuraaminen sekä lasin luonteelle tyypillisten ”virheiden” huomaaminen saattoivat 

myös inspiroida taiteilija-muotoilijaa, ja synnyttää hänen mielessään oivalluksen näkemänsä 

hyödyntämisestä. Sekä vahingoilla ja sattumilla että tarkoitetuilla onnistumisilla olikin osansa 

Sarpanevan suunnitelmien kehittymisessä. Näin vuorovaikutuksellinen pohtiminen ja 

lasiesineen valmistaminen inspiroivat tuote- ja menetelmäideoiden luomista ja kehittämistä. 

Sarpanevan lasinsuunnittelu-uralle onkin tyypillistä oppiminen, inspiroituminen ja 

vaikutteiden kerääminen teollisuuslaitoksista muiden elämänkokemustensa ohella, jotka 

ohjasivat suunnittelua esimerkiksi suomalaiseen luontoon, isoisän sepänpajaan tai 

kansantarujen maahisiin. 

Työntekijöiden tuntemisen ansiosta Sarpaneva tiesi heidän potentiaalistaan, mikä ohjasi osittain 

esineiden suunnittelu ja kehitysprosessia. Yhteistyön intensiivisyys uudenlaista tuotantoa 
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luoden vaatikin luovuuden ja kokeilunhalun rinnalla tehtaan ja sen työntekijöiden tuntemista, 

materiaalintuntemusta, pitkäjänteisyyttä sekä riittävän ajan käyttämistä tehtaalla. Sarpanevan 

onkin muisteltu koonneen ja innostaneen lasintekijät erilaisia mahdottomia ja ”hulluja” ideoita 

kokeilemaan – tällaisetkin ideat muuttuivat lopulta yhteisten pohtimisten, kokeilujen ja 

kehittelyjen kautta mahdottomista mahdollisiksi. Hyvien ideoiden muisteltiinkin syntyneen 

kokeilujen ja niitä seuranneiden kokeilujen, sattuman sekä myös vahinkojen kautta, mikä 

tietenkin kulutti valmistusmateriaalia muuhun kuin suoraan myyntiin tuleviin tuotteisiin. 

Lasitehtaan talouden näkökulmasta kokeilut kuluttivatkin paljon resursseja. Vaikka kokeilut 

eivät tuottaneet tehtaalle suoraan rahaa, ne olivat kuitenkin välillisesti kannattavia. 

Resurssimenojen lisäksi kollektiivisen kokeilukulttuurin negatiivisena puolena nousee esille 

mahdollisten menetelmä- ja tuoteideoiden kulkeutuminen toisen suunnittelijan 

luonnoslehtiöön. 

Alun perin mahdottomalta tuntuneet ideat ylläpitivät, haastoivat ja kehittivät lasinpuhaltajien 

käsityötaitoa, mikä lisäsi lasitehtaan henkistä pääomaa. Kehitteleminen koettiinkin sen 

vaativuuden rinnalla myös antoisaksi ja palkitsevaksi. Jotta edellä kuvailtu kokeilullinen 

työskentelyilmapiiri mahdollistui, tehtaan työilmapiirin tuli olla kannustava ja 

luottamuksellinen, minkä lisäksi työntekijöiden tuli haluta työskennellä yhdessä valmistuksen 

tiellä olevien esteiden ratkaisemiseksi. Sarpaneva ja muutkin Iittalassa työskennelleet 

muistelijat korostivatkin taiteilija-muotoilijan vapauden ja kokeilujen merkitystä kokonaan 

uudenlaisten tuotteiden kehittelemisessä. Ulkonäöllisesti uudenlainen tuote tarvitsi muotojen, 

struktuurien ja eri väristen lasimassojen jännitteiden kokeilemista yhä uudestaan ja uudestaan, 

kunnes alkuideasta kehittyi loistava ja teollisuudessa sarjavalmisteena toteutettava 

myyntiartikkeli, joka oli kaiken lisäksi tehtaalle taloudellisesti kannattava. Kokeiluista sinkosi 

lopputuloksena usein useampia ideoita tehtaan tuotanto-ohjelmaan valittavaksi, jolloin alun 

perin yhteen lasiesineeseen käytetyn valmistusmenetelmän ratkaiseminen ratkaisikin oikeasti 

useamman tuotteen tuotantomahdollisuudet.  

Paraskin idea on vain piirustus, jos sille ei ole toteuttajia tai tiedostettua tietotaitoa. Alkuidean 

eteenpäin vieminen vaatikin usein sen teknisen toteutuksen ja lasimateriaalin luonteen välisiä 

kompromisseja, joiden keksiminen vaati aikaa ja valmistusresursseja. Suunnittelijan kanssa 

tehtävät kompromissit vaativatkin, että Sarpaneva oli suunnittelijana saavutettavissa ja 

käytettävissä tehtaalla tehtävää jatkokehitystä varten. Kompromissien ja tuotesuunnittelu- ja 

kehitysprosessin aikana syntyneiden joko kokonaan uusien tai jalostuneiden ideoiden vuoksi 
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lopputulos ei useinkaan ollut verrattavissa alkuideaan. Suunnittelijana Sarpanevalla oli 

kuitenkin viime käden päätösvalta siitä, mitkä kompromissit hän hyväksyi suunnitelmiinsa. 

Ideoihin liittyviä teknisiä ongelmia kehittäessä eteenpäin eri alojen ammattilaisten kanssa 

vuorovaikutteisesti ja iteroiden jopa mahdottomilta tuntuneista suunnitelmista saatiin 

jalostettua mahdollisia teknisten ja ammatillisten innovaatioiden sekä kompromissien avulla. 

Taiteilija-muotoilijan suunnitteluprosessi ei Sarpanevan kohdalla ollutkaan siis vain tehtaalle 

lähetettävä alkuideaa esittävä tuotesuunnitelma, vaan edellä kuvailtu kokonaisvaltainen, 

moniammatillinen ja iteratiivinen tuotesuunnittelu- ja -kehitysprosessi, jonka lopputuloksena 

syntyi tuote- ja menetelmäideoita lasitehtaan tuotanto-ohjelmaan. 

6.4 Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimussuositukset 

Tämä historiantutkimus lähestyi henkilöhistoriallisen esimerkin kautta Timo Sarpanevaan ja 

hänen lasinsuunnittelu-uraansa vaikuttaneita tekijöitä sekä niille annettuja merkityksiä ja 

arvoja, jotka on sijoitettu osaksi suomalaisen taideteollisuuden ja yhteiskunnan laajempaa 

menneisyyden tarinaa. Sarpanevan ja hänen iittalalaisten työtovereidensa mikrohistoria 

kohtasikin siihen vaikuttaneen laajemman makrokontekstin. Arjen historiaan liittyvien mikro- 

ja makrotasojen kohtaamisten rinnalla tässä tutkimuksessa nivottiin yhteen pitkän aikavälin 

tapahtumia Sarpanevan noin 50 vuotta Iittalalla kestäneen uran näkökulmasta. Pitkä aikarajaus 

mahdollisti suomalaisen taideteollisuushistorian ja siihen liittyvän kultakauden ilmiön 

tarkastelemisen muutoksen ja pysyvyyden näkökulmista. Tutkimus vastasikin Sarpanevan 

näkökulmasta myös kysymyksiin kulta-ajan määrittelystä, sen aikarajauksesta sekä sen 

taustamahdollistajista. 

Tutkimuksessa yhteen kerätyt ja vuorovaikutteisesti tutkitut muistitieto-, mediajulkaisu- ja 

kuva-aineisto sekä Iittalan tuotekokouspöytäkirjojen kopiot tuovat monipuolisuudessaan esille 

useita näkökulmia Sarpanevan lasinsuunnittelu-uran viitekehyksessä. Aineistojen 

analysoiminen ja tulkitseminen lähiluvun ja teemoittelun keinoin mahdollisti historiakuvan 

(re)konstruoimista Sarpanevan lasinsuunnittelu-uran historiallisessa viitekehyksessä. 

Tutkimuskysymykset ja -tulokset muovautuivat lopulliseen muotoonsa tutkimusprosessin 

aikana aineiston rajoissa, ja ne ovat luonnollisesti sidoksissa tutkimusprosessin aikana tehtyihin 

moninaisiin valintoihin. Jotta Sarpanevan työskentelyprosessi olisi hahmotettavissa 

yksinkertaisemmin, aineiston pohjalta toteutettiin myös visuaalinen prosessimalli. Kuvio 
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esittää toiseen tutkimuskysymykseen liittyen Sarpanevan toteuttamaa ja korostamaa 

yhteistyöprosessia, jonka kautta hänen suunnittelemansa lasiesineet syntyivät Iittalassa. Tämä 

tukee moniammatillisen ja iteratiivisen tuotesuunnittelu ja -kehitysprosessin kokonaiskuvan 

hahmottamista Iittalan lasitehtaan kontekstissa. Sarpanevan kultakaudelta jo alkunsa saaneen 

työskentelyprosessin hahmottaminen voi myös laajentaa ymmärrystä siitä, minkälaiset 

toimintatavat ja yhteistyö vaikuttivat osaltaan Sarpanevan uudenlaisten ja menestyneiden 

myyntiartikkeleiden syntyyn tarjoten myös mahdollisia ideoita tulevaisuuden prosessien 

suunnittelulle. 

Tutkimuksessa käytetyt muistitietoaineistot olivat ensimmäistä kertaa akateemisen 

tutkimuksen aineistona. Aineisto rikasti käsityksiä lasiteollisuuden arjesta muistelijoiden 

jakamien muistojen ja tulkintojen kautta. Koska muistelut tuotetaan subjektiivisesti 

muisteluhetkessä, ne eivät välitä tarkkaa tietoa menneisyydestä, vaan muistelijoiden ajallisesti 

kerrostuneita käsityksiä siitä. Tämä oli läsnä aineistossani esimerkiksi juonellistamisena, 

menneisyyden ja nykyisyyden vertailemisena sekä subjektiivisina tulkintoina, jotka piti 

huomioida. Tutkimuksellista haastetta loivat videodialogien kohdalla lisäksi sellaiset muistelut, 

joissa muistelijat puhuvat toisillensa hyvinkin tutusta aiheesta, minkä kokonaisuudesta oli 

ulkopuolisena tarkastelijana vaikea saada selvää. Tilanteet ratkesivat lähteitä ja kirjallisuutta 

vertailemalla sekä täydentävien haastatteluiden avulla. 

Useiden videodialogien ollessa Marjatta Sarpanevan tallentamia tutkimuksessa tuli lisäksi 

huomioida hänen valintojaan tallentamisen, tutkimukseen jakamisen sekä 

keskustelukumppanien ja keskusteluaiheiden valitsemisen näkökulmista. Marjatta Sarpaneva 

onkin todennut itse keskittyneensä toiminnassaan Timo Sarpanevan uraan ja sen taustavoimiin 

ja korostanut muistikuvien vaihtelevuutta tosien tapahtumien selittäjinä. Hän tuo videoillaan ja 

haastatteluissa vahvasti esille Iittalan lasitehtaan työntekijöiden panoksen Timo Sarpanevan 

rinnalla suunniteltujen esineiden toteuttajina eli ajatusten konkretisoijina. 

Muistitietoaineistossa esitetyt tulkinnat ovat suurimmaksi osaksi harmoniassa muun aineiston 

ja kirjallisuuden kanssa. Poikkeuksia kuitenkin myös löytyi, joista esimerkkinä mainittakoon 

Orkidean ympärillä käyty keskustelu, jota tässä tutkimuksessa tarkasteltiin useasta eri 

näkökulmasta erilaisia tulkintoja ja lähteitä esitellen. Tämä voi osittain edistää eri käsitysten 

vuoropuhelua. Lisäksi esimerkiksi työskentelyprosessin luonteen välillä esiintyi eroavaisuuksia 

muistelujen ja tuotekokouspöytäkirjojen välillä. Iittalan tuotekehittelyä ja prosessin osa-
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alueiden vastuualueiden kehittämistä 1970-luvulla olisikin aiheellista tutkia lisää Iittalan 

työkulttuuriin ja tuotannon kannattavuuden näkökulmista. 

Tämän tutkimuksen aikana Iittalan tuotekokouspöytäkirjoista ei ollut mahdollista saada 

kokonaiskuvaa, sillä alkuperäiset pöytäkirjat olivat tutkimuksen tekohetkellä kadoksissa. 

Tuotekokouspöytäkirjakopiosta sai kuitenkin ”virallisempaa tietoa” Iittalan lasitehtaan 

strategiasta ja taloudellisesta kehityksestä. Niiden tarkasteleminen ei korvannut kuitenkaan 

täysin alkuperäisiä, sillä kopiokokonaisuus ei ole täydellinen kopio kaikista 

tuotekokouspöytäkirjamuistiinpanoista. Epäselväksi jäi esimerkiksi, mitä kopioiden 

ulkopuolelle on jäänyt, mitä eri kokousten lyhenteet tarkoittavat sekä mikä oli Sarpanevan 

kokouksiin liittyvän määrällisen ja laadullisen panoksen kokonaiskuva. Toisaalta 

alkuperäisetkään pöytäkirjat eivät välttämättä kertoisi kaikkea tuotekokouksissa sovittua, saati 

niiden ulkopuolella. Alkuperäisten tuotekokouspöytäkirjojen mahdollinen tutkimuksellinen 

lisäarvo jääkin epäselväksi, ja niiden tutkiminen Sarpanevan sekä muiden Iittalan taiteilija-

muotoilijoiden arjen historian näkökulmasta olisikin mielenkiintoista. 

Tutkimus avasi edellä mainittujen suositusten lisäksi muitakin löydöksiä taideteollisuuden 

arjen historiaan liittyvälle jatkotutkimukselle. Aineisto indikoi vahvasti siihen suuntaan, että 

Iittalassa opitut tehdastyöskentelyn tavat pysyivät Sarpanevan arsenaalissa muuallakin kuin 

lasitehtaalla, kuten esimerkiksi Lapinniemen puuvillatehtaalla.475 Kiinnostavaa olisikin tutkia 

tarkemmin, miten Sarpaneva työskenteli muissa kotimaisissa ja ulkomaisissa 

teollisuuslaitoksissa. Tämän tutkimuksen aihetta olisi mielekästä tutkia muidenkin taiteilija-

muotoilijoiden osalta, sillä se voisi laajentaa käsitystä Sarpanevan noudattaman 

moniammatillisen ja iteratiivisen tuotesuunnittelu- ja -kehitysprosessin kaltaisten 

työskentelytapojen yleisyydestä sekä Suomessa  että kansainvälisesti. 

Sarpanevan sosiaalisten verkostojen näkökulmasta tämän tutkimuksen huomio on Iittalan 

lasitehtaan sisäisissä verkostoissa, erityisesti Sarpanevan työlähipiirissä. Sarpanevan lasi- ja 

taideteollisuusuraan ovat kuitenkin tehtaan sisäisten toimijoiden lisäksi vaikuttaneet välillisesti 

ja välittömästi myös tehtaan ulkopuoliset verkostot, kuten aineistosta poimittuina 

henkilöesimerkkeinä Arttu Brummer ja Herman Olof Gummerus. Sarpanevan näyttelyiden 

suojelijoina on toiminut Suomen presidenttejä, kuten Urho Kekkonen sekä Mauno Koivisto.476 

 
475 Esimerkiksi Marjatta Sarpanevan videokokoelma (Antero Tammisto 4.9.2018). 
476 Marjatta Sarpanevan haastattelu (6.11.2019); Sarpaneva Design: Timo Sarpaneva, taiteilija, designer. 
31.10.1926–6.10.2006. 
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Olisikin mielenkiintoista tutkia näiden verkostojen vaikutuksia hänen uraansa kotimaassa ja 

kansainvälisillä areenoilla. Taideteollisuuden ja taideteollisuusnäyttelyiden kansainvälistä 

aspektia olisi erittäin kiinnostavaa tutkia myös sen yleisemmästä muotoiludiplomaattisesta 

näkökulmasta, mikä antaisi vastauksia kentän merkityksistä ulkopolitiikan näkökulmasta 

kylmän sodan ilmapiirissä. Esittelemäni jatkotutkimusmahdollisuudet laajentaisivat käsitystä 

vähän tutkituista aiheista antaen vastauksia taideteollisuuden laajemmista käyttötavoista ja 

niiden merkityksistä Suomen historiassa. 

6.5 Johtopäätökset 

Tämä historiantutkimus käsittelee taiteilija-muotoilija Timo Sarpanevan lasinsuunnittelu-uran 

kehitystä ja työskentelyprosessia Iittalan lasitehtaalla läpi 1900-luvun lopun. Tutkimuksessa 

huomioitiin sekä Sarpanevaa ympäröinyt lasitehtaan mikrokonteksti että siihen vaikuttanut 

suomalaisen taideteollisuuden ja yhteiskunnan laajempi makrokonteksti. Aihetta lähestyttiin 

Sarpanevan lasinsuunnittelu-uran koulutuspohjan ja alkutaipaleen, varsinaisen lasitehtaan arjen 

sekä Sarpanevan Iittalan freelance-suunnittelijana saavuttaman menestyksen ja julkisuuden 

kautta. Sarpanevaan yleisimmin liitettävän julkisen puolen lisäksi tarkastelun alla olikin myös 

Sarpanevan lasinsuunnittelu-uran arjen historia. Aineistona tutkittiin muistitieto-, 

mediajulkaisu- ja kuva-aineistoa sekä Iittalan tuotekokouspöytäkirjojen kopioita aihetta 

sivuavan kirjallisuuden rinnalla. Näiden tutkiminen lähiluvun ja teemoittelun keinoin 

mahdollisti Sarpanevan lasinsuunnittelu-uran menneisyyden tarinan (re)konstruoimisen sen 

historiallisessa viitekehyksessä. Tutkimuksessa asetettiin aineiston näkökulmasta vastattaviksi 

seuraavat kysymykset: 

1) Miten Timo Sarpanevan lasinsuunnittelu-ura kehittyi Iittalan tehtaan ja 

suomalaisen taideteollisuuskentän vaikutuksen alla? 

2a) Millaisen prosessin kautta Timo Sarpanevan lasiesineet syntyivät Iittalan 

tehtaalla? 

2b) Mitä merkityksiä ja arvoja edellä mainittu prosessi toi lasituotannolle? 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä tutkittiin Timo Sarpanevan lasinsuunnittelu-uran 

kehityskaarta Iittalan lasitehtaan ja suomalaisen taideteollisuuskentän vaikutuksen alla. 

Tutkimus osoittaa, että graafiseksi suunnittelijaksi valmistuneen Timo Sarpanevan ura sai 
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vauhtinsa Iittalan lasitehtaan freelance-suunnittelijana sota-ajan jälkeisessä Suomessa, kohosi 

julkisuuteen 1950-luvun alussa Sarpanevan saaman kansainvälisen menestyksen ansiosta ja 

jatkoi kehittymistään läpi 1900-luvun lopun sekä Suomessa että muualla maailmassa aina 2000-

luvulle saakka. Sarpanevan lasinsuunnittelu-ura Iittalalla kesti vuodesta 1951 alkaen yhteensä 

noin 50 vuotta ja se sisälsi yli sata sarjatuotantoon saatettua taidelasiesinettä ja käyttölasisarjaa. 

Sarpanevan itsensä lisäksi hänen lasinsuunnittelu-uransa kehitykseen vaikuttivatkin laajasti 

sekä Iittalan lasitehtaan ja suomalaisen taideteollisuuskentän että suomalaisen yhteiskunnan ja 

Suomen valtion olosuhteet, tavoitteet ja toimet läpi 1900-luvun lopun. Vallitsevat olosuhteet 

vaikuttivat kunkin toimijan taloudellisiin, kulttuurisiin ja poliittisiin tavoitteisiin, jotka 

puolestaan ohjasivat heidän toimiaan toisen maailmansodan jälkeisellä aikakaudella. Osa 

toimista vaikutti Sarpanevan lasinsuunnittelu-uran kehitykseen sekä tukien ja jopa 

mahdollistaen että toisaalta myös rajoittaen hänen mahdollisuuksiaan suunnitella taide- ja 

käyttölasiesineitä Iittalassa. 

Sarpanevan lasinsuunnittelu-uran mahdollistajina nousevat esiin erityisesti Iittalalla 

Sarpanevan uran alkuaikoina vallinnut kokeilukulttuuri sekä työn edistäminen tehtaalla 

moniammatillisen ja iteratiivisen työskentelyprosessin keinoin. Sarpanevan opiskeluaikana 

lasinsuunnittelijaksi ei voinut kouluttautua, minkä takia hän opetteli alalla tarvittavia tietoja ja 

taitoja lasitehtaan työntekijöiltä työskentelemisen lomassa. Koska Iittalan lasitehdas ja 

suomalainen taideteollisuuskenttä toimivat suomalaisen yhteiskunnan historiallisessa 

kontekstissa ja Suomen valtiovallan alla, myös näillä oli vaikutusta Sarpanevan urakehitykselle 

ja sen sisältämille työmahdollisuuksille ja -tehtäville. Lasitehtaan, taideteollisuusyhdistysten ja 

Suomen valtion tavoitteet ja toimet erityisesti Sarpanevan uran alkuaikoina eli 1950-luvulla 

johtivat lisäksi siihen, että Sarpaneva saavutti kansainvälistä sekä sen ansiosta myös kotimaista 

menestystä ja julkisuutta suomalaisen taideteollisuuden kultakaudeksikin kutsuttuna 

ajanjaksona. Tällöin alkunsa saaneen menestyksen ja julkisuuden päälle Sarpanevan uran 

loppuaika rakentui sekä lasin että muiden materiaalien parissa.  

Vaikka kultakausi määritelläänkin päättyneeksi 1960-luvulla, Sarpanevan ura 

teollisuustaiteilijana jatkui 2000-luvulle saakka. Myös myöhempinä aikoina Sarpanevan 

lasinsuunnittelu-uraan vaikuttaneiden toimijoiden olosuhteet ohjasivat niiden tavoitteita ja 

toimia, jotka näkyivät siltä osin Sarpanevan työkentällä, jolla ne sen kohtasivat. Esimerkiksi 

Iittalan vastaukset kiristyvään ja avoimempaan markkinatilanteeseen läpi 1900-luvun lopun 

ylläpitivät sen rationalisointi- ja mekanisointikehitystä, mikä johti Sarpanevan 
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lasikokeilumahdollisuuksien vähentymiseen ja tehtaan kannalta epätaloudellisempien 

tuotantosuunnitelmien hylkäämiseen. Koska Sarpaneva suunnitteli Iittalalle teollisuustuotteita, 

tehtaan suuntaviivat vaikuttivat Sarpanevan suunnitelmiin ja niiden tuotantomahdollisuuksiin. 

Taidelasin laskukaudeksi kutsuttuun ilmiöön liittyi edellä mainitun rinnalla yhteiskunnan 

yleisen mielipiteen muutokset taideteollisuutta ja alan tukemista kohtaan. Esimerkiksi Milanon 

triennaalit eivät esiinny enää 1960-luvulta eteenpäin yhtä suuressa merkityksessä kuin 1950-

luvulla, mutta toisaalta Sarpaneva järjesti 1970-luvulla ensimmäisenä länsimaisena 

yksityishenkilönä taideteollisuusnäyttelyn Neuvostoliitossa. Laskukaudesta huolimatta Iittalan 

tuotanto sisältää Sarpanevan suunnittelemia tuotteita joka vuosikymmeneltä 

käyttölasituotannon painottuessa 1960-luvulta alkaen. Vaikka Sarpanevan Iittalalle 

suunnittelemat taidelasiesineet painottuvatkin 1950-luvulle, jokaiselta vuosikymmeneltä löytyy 

kuitenkin myös Sarpanevan taidelasia. 

Toisella tutkimuskysymyksellä oli kaksi osatavoitetta. Ensimmäisenä tehtävänä oli tarkastella 

Timo Sarpanevan suunnittelemien lasiesineiden syntyprosessia Iittalan lasitehtaalla. Tutkimus 

osoittaa, että Sarpanevan suunnittelemat lasiesineet syntyivät Iittalan lasitehtaalla taiteilija-

muotoilijan itsensä arvostaman ja noudattaman moniammatillisen ja iteratiivisen 

tuotesuunnittelu ja -kehitysprosessin ansiosta. Tämä prosessi koostuu neljästä eri osa-alueesta, 

joista ensimmäiset kolme – idea, suunnittelu ja kehitys sekä tuotekokoukset – veivät 

Sarpanevan ideaa eteenpäin hänen itsensä ja muiden lasitehtaan työntekijöiden välisessä 

yhteistyössä. Tuoteideaa ja sen valmistamismenetelmiä jalostettiin eteenpäin läpi prosessin 

iteratiivisesti eri osa-alueiden vuorovaikutuksessa. Prosessin lopputuloksena ideat pääsivät 

joko tuotekokousten päätöksellä prosessin neljänteen vaiheeseen eli tuotantoon tai jäivät sen 

ulkopuolelle hyttityöskentelyn tai tuotekokousten kautta. Sarpanevan suunnittelutyötä 

taideteollisuuslaitokselle ohjasivatkin omalta osaltaan luonnollisesti tehtaan tavoitteet 

tuotantonsa suhteen. Kokeilujen ja tuotekokousten perusteella samaa ideaa lähdettiin joko 

uudestaan suunnittelemaan ja kehittämään moniammatillisessa ja iteratiivisessa prosessissa tai 

vaihtoehtoisesti se hylättiin. 

Toisena samanaikaisena tehtävänä oli selvittää merkityksiä ja arvoja, joita edellä mainittu 

prosessi toi Sarpanevan lasituotannolle. Tutkimuksessa saatiin selville, että tämän 

moniammatillisen ja iteratiivisen tuotesuunnittelu- ja kehitysprosessin merkitykset ja arvot on 

tulkittu monipuolisiksi lasituotannon näkökulmasta. Sen käsitetäänkin mahdollistaneen 

Sarpanevan suunnitteleman lasituotannon syntymisen Iittalassa. Yhteisöllinen 
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työskentelyprosessi mahdollisti lasitehtaalla työtä tekevien ammattilaisten arsenaalin 

hyödyntämisen Timo Sarpanevan suunnitteleman idean edistämiseksi kohti tuotantoon 

kelpaavaa taideteollisuustuotetta. Työskentelyprosessin eri osa-alueita iteratiivisesti työstäen 

lasiesineen suunnittelija ja lasintekijät oppivat tuntemaan toisiansa ja toistensa osaamista sekä 

lasimateriaalin valmistusmahdollisuuksia paremmin. Työnteon seuraaminen ja sen lomassa 

tapahtuvat lasin luonteenomaiset muovaantumiset sekä onnistumiset, sattumat ja vahingot 

inspiroivat taitelija-muotoilijaa seuraaviin ideoihin, mitkä saattoivat koskea sekä saman 

tuoteidean ja sen valmistustavan kehittämistä että mahdollisia seuraavia tuoteideoita. Samalla 

kaikkien valmistusprosessiin osallistuneiden tietotaitoa voitiin hyödyntää lasiesineen 

onnistumiseksi. Näin sellaisiakin esineitä voitiin luoda, joita varten työskentelyn lomassa täytyi 

kehittää uudenlainen valmistustapa. Taiteilija-muotoilijan, lasimateriaalin ja tehdasyhteisön 

hedelmällinen yhteistyö vaati kuitenkin toimiakseen kompromisseja. Seurauksena Iittalan 

tuotanto-ohjelmaan saatiin uudenlaisia taide- ja käyttölasituotteita, minkä lisäksi lasitehtaan 

henkistä pääomaa ylläpidettiin ja kehitettiin lasiesineiden valmistuksen näkökulmasta. 

Taiteilija-muotoilija Timo Sarpanevan lasinsuunnittelu-urasta ja lasituotteista tuli mahdollisia 

monen tekijän summana. Tämän tutkimuksen valossa Sarpanevan lasinsuunnittelu-uran 

erityisinä mahdollistajina esittäytyvät Sarpanevan itsensä sekä Iittalan tehdaskontekstin 

aineellinen ja aineeton pääoma, iteratiivinen ja moniammatillinen tuotesuunnittelu- ja 

kehitysprosessi sekä Sarpanevan urakehitystä ympäröinyt historiallinen konteksti. Tämä 

historiallinen konteksti eri toimijoiden valinnoin loi työskentelylle erilaisia suuntaviivoja ja 

kehyksiä, joilla oli sekä edistäviä että rajoittavia vaikutusta Sarpanevan lasinsuunnittelu-uran 

näkökulmasta. Vaikka Timo Sarpaneva ei fyysisesti olekaan enää keskuudessamme, hänen 

aineeton ja aineellinen perintönsä elää yhä edelleen hänen lähipiirinsä, Iittalan lasitehtaan ja 

suomalaisten arjessa tarinoina, menetelminä, esineinä sekä symbolina suomalaisen 

taideteollisuuden kohoamisesta sodan jälkeen. Timo Sarpanevan menneisyyden tarina 

vastaakin osaltaan kysymyksiin siitä, mistä myyttiseksi mielletty kultakausi sai alkunsa ja 

keiden kaikkien panoksesta se syntyi.  
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