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Kattiloiden, pannujen ja kasareiden suunnitteluaineistoja  

Rajavuodet: 1976–1977 

Arkisto: ED-Design Oy (1968–2006) 

Tiivistelmä aineiston sisällöstä ja suunnittelijasta 

Turkulainen muotoilutoimisto ED-Design Oy on perustettu vuonna 1990. Alkuun nimellä Muotoilu-

toimisto E&D toiminut yhtiö syntyi, kun kaksi muotoilutoimistoa, Tapani Hyvösen perustama 

Destem (1976) ja Juhani Salovaaran Ergonomiadesign (1973) yhdistivät voimansa. 

ED-Design Oy:n ydinosaaminen on teollisessa muotoilussa, käyttöliittymäsuunnittelussa, mekaniik-

kasuunnittelussa ja mallinvalmistuksessa. Teollisen muotoilun palveluja yhtiö tarjoaa hyötyajoneu-

vojen, ICT-laitteiden, kodin ja rakennetun ympäristön tuotteiden, terveyden ja hyvinvoinnin ammat-

tilaislaitteiden sekä teollisuuden ratkaisujen suunnitteluun. ED-Design Oy on tunnettu mm. Saloran 

televisioiden, Mobiran matkapuhelimien, Polarin sykemittareiden, Tunturin kuntopyörien, Valtran 

traktoreiden sekä Nokian elektroniikkatuotteiden muotoilusta. ED-Design Oy:n arkisto sisältää pro-

jektiasiakirjoja sekä runsaasti piirustuksia, valokuva-aineistoa ja esineitä. 

Kattiloiden, kasarien ja teepannujen suunnitteluun liittyvä aineisto sisältää luonnoksia, mittakuvia 

ja värillisiä piirustuksia 1970-luvulta.   

Tutkielman aihe-ehdotuksia 

• Kattiloiden, kasarien ja teepannujen suunnitteludokumentit ovat hyvä kokonaisuus tutkia 

pienesineiden suunnittelua 1970-luvun näkökulmasta. Miten tuotteiden muotokieli on 

muuttunut ja mitä ominaisuuksia nykyisin tuotteisiin lisätään tai tuodaan paremmin esille?  

• Aineistoa voi myös käyttää opetusmateriaalina teollisen muotoilun kurssille harjoitustehtä-

väksi. 

Aineiston kuvaus 

Aineisto soveltuu parhaiten kandidaatintyön aineistoksi tai osaksi pro gradu -tutkielman aineistoa. 
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Aineistomuodot 

Aineistot löytyvät kokonaisuudessaan Designarkistosta, joka sijaitsee Mikkelissä Suomen Elinkei-

noelämän Keskusarkiston yhteydessä. Kaikki digitoidut aineistot löydät arkiston YKSA-tietokan-

nasta.  

Digitoidut aineistot Määrä kpl/hyllymetri Tiedostomuoto 

Kattiloiden, kasarien ja pannujen suunnittelu-
dokumentteja 

39 kpl  

Värilliset piirustukset 12 kpl tiff 

Mittakuvat ja piirustukset 13 kpl tiff 

Luonnokset silkkipaperille 14 kpl tiff 

 

Hakusanat YKSA-tietokantaan ja arkiston tietopalvelua varten 

Hae YKSA-arkistotietokannasta arkiston nimellä: ED-Design Oy 

Arkiston tunnus: 11415 

Arkistoyksiköt: 118 

Linkki YKSa-arkistotietokantaan arkistoyksikköön 118  

Linkki YKSA-arkistotietokantaan ED-Design Oy:n arkistoon 

 

Aiheesta muualla 

ED-design Oy:n arkistoesittely Designarkistossa 

 

Elkan Aikakoneen artikkeli 

 

mailto:designarkisto@elka.fi
https://yksa.disec.fi/Yksa4/id/143412879701800/#tab/basic?_displayStart=0&_sort=1%2Casc
https://yksa.disec.fi/Yksa4/id/143412878052600
https://www.elka.fi/designarkisto/index.php/fi/aineistot/arkistot/ed-design
https://www.elka.fi/aikakone/index.php/2017/01/05/pata-kattilaa-soimaa/
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Esimerkkikuvia 
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