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Piiroisen Pi-malliston tuolille kansainvälisesti arvostettu 

Red Dot palkinto 
design FOKlab, Fokkema & Partners Architecten 
 

”Hyvät tuotteet eivät luo kysymyksiä - ne antavat vastauksen. Vastauksen usein 

monimutkaisiin ja aikaa vieviin haasteisiin, mutta tavalla joka on ilmeinen, universaali 

ja ajassa kestävä.” Diederik Fokkema, Partner FOKlab, Fokkema & Partners Architects 

 

 

http://www.piiroinen.com/fi/irtokalusteet/istuimet-ja-poydat/pi-mallisto  
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Jury on tehnyt päätöksensä: Arvioituaan useiden päivien ajan tuhansia tuotteita eri 

puolilta maailmaa, Pi-malliston A1-tuoli saa tunnustuksen ”Red Dot”. Piiroinen ja 

FOKlab ovat yhteistyössä luoneet Pi tuolin, jonka muotokieli puhuttelee. Red Dot 

Product Design on kansainvälisesti tunnettu ja erittäin korkealle arvostettu palkinto. 

 

 
Ajatus uudesta tuolista lähti havainnosta. Fokkema & Partners arkkitehtitoimisto 

käyttää projekteissaan useiden eri muotoilijoiden kalusteita. ”Me FOKlabissa 

tunnemme asiakkaat, tunnemme suunnittelijat ja tiedämme valmistajat”. Olemme 

sisustaneet tuhansia neliömetrejä työpisteitä, myymälöitä, neuvottelu ja toimitiloja - 

joukkoon mahtuu myös kirjastoja ja kaupungintaloja. Monipuolisuus työkentässämme 

on inspiroivaa, eikä uniikkeja ratkaisuja voi monistaa”, Diederik Fokkema kertoo. 

Hän on yksi yrityksen perustajista ja kolmesta osakkaasta. 

 

Plan@Office, Piiroisen monivuotinen yhteistyökumppani Hollannissa sekä useiden 

maailman huippukalustevalmistajien jälleenmyyjä, yhdisti Piiroisen ja FOKlabin sekä 

osallistui tiiviisti Pi-malliston muotoiluprosessiin. Pi on ensimmäinen Diederik 

Fokkeman suunnittelema tuoli ja koko tuoteperhe on loistava lopputulos kolmen tahon 

kunnianhimoisesta hankkeesta. 

 

Kun Diederik Fokkema kuuli suomalaisesta huonekaluvalmistajasta joka tekee 

keskellä pohjoista metsä - ja peltomaisemaa teknisesti ja materiaaleiltaan 

huippulaadukkaita tuotteita, hän kiinnostui: ”Etenkin Piiroisen tuotteiden tekninen 

laatu kiinnitti huomioni. Motivaationi keskittyä tuoli- ja kalustekokonaisuuden 

suunnitteluun syntyi työssäni tekemistä havainnoista ja Piiroisen kyvystä siirtää 

ajatukset suunnitelmista materiaaleihin.  

Yhteistyössä Piiroisen kanssa saatoin kiteyttää tuolin perimmäisen olemuksen uudella 

tavalla. Pi tuolissa yhdistyvät pohjoismainen valmistukseen ja ympäristöön liittyvä 

kunnioitus, sekä omassa työssäni toimivuuteen ja tuotevalikoiman varioitavuuten 

liittyvät kysymykset. Yhteistä minulle suunnittelijana ja Piiroiselle valmistajana on 

nöyryys yksityiskohtien hionnassa ja laatuun liittyvä kunnianhimo.” Red Dot 

palkinnosta iloitseva Diederik Fokkema kertoo. 

 

Pi-kalustemalliston valmistuksessa käytetään 3d-puuviilua. Näin saavutetaan 

erittäin korkeatasoinen ergonomia sekä erottuva, kaunis muoto. Pi on ennen kaikkea 

tuoli – se ei esitä muuta. Red Dot palkinnon voittanut A1 on puutuoli, mutta sen jalat 

ja istuimen yhdistää saumaton metallijalusta. 
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Teknisesti ja materiaalien osalta tuoli kätkee sisäänsä taidokkaasti työstettyjä 

yksityiskohtia, jotka antavat koko tuotesarjalle helposti lähestyttävän, kevyen ja 

ajattoman ilmeen. 

 

 

Pi-malliston eri tuoliversioita on tähän mennessä toimitettu jo kaikkiaan lähes 4000 

kappaletta, muun muassa seuraaviin näyttäviin kohteisiin: 

- Fazer Experience vierailukeskus, Vantaa 

- Wiurilan kartano, Halikko, Salo 

- Kuiron kahvila, Salo 

- Rijnstraat 8, Haag, Hollanti 

- Stibbe lakitoimisto, Amsterdam, Hollanti 

 

 

Piiroisen toimitusjohtaja Risto Piiroinen arvostaa palkinnon korkealle. 
”Tämä on ollut Piiroiselle merkittävä tuotekehityshanke alan huippuammattilaisten 

kanssa. Olemme jälleen kerran mukana hankkeessa, jossa vaaditaan kykyä 

korkeatasoiseen tuotekehitykseen ja valmistukseen. Kaikki malliston tuotteet 

valmistetaan tehtaallamme Salossa ja olemme oppineet jälleen paljon uutta niin 

materiaaleista kuin tuotantoteknologiastakin.” 

 

Red Dot on kansainvälisesti erittäin arvostettu, yli 60-vuotta vanha 
muotoilupalkinto. Red Dot organisaation pääkonttori sijaitsee Essenissä, Saksassa. 

Tämän vuoden jury koostui noin 40 itsenäisestä suunnittelijasta, 

muotoiluprofessorista ja muotoilualan journalistista. Jury jakaa kunniamainintoja, Red 

Dot tuotepalkintoja ja Red Dot Best the Best palkintoja. Kaikkiaan tämän vuoden 

kilpailuun tuli yli 5500 hakemusta yli 54 maasta.Red Dot palkintogaala pidetään 

Essenissä 3.7.2017 ja samaan aikaan julkaistaan Red Dot Design Yearbook.  

 

Professori Peter Zec, Red Dot kilpailun perustaja ja CEO toteaa, että Red Dot 

voittajayritykset edustavat kokonaisvaltaisesti mietittyä muotoilustrategiaa. Yritykset 

ovat huomanneet hyvän muotoilun ja kaupallisen menestyksen kulkevan käsi 

kädessä. Red Dot juryn myöntämä tunnustus on ennen kaikkea tunnustus näiden 

yritysten johdonmukaiselle ja korkealuokkaiselle muotoilustrategialle. 

 

Piiroiselle nyt myönnetty palkinto on jo toinen Red Dot palkinto. 
Ensimmäisen palkinnon yritys sai Flakes mallistolleen vuonna 2005, 
suunnittelijana tanskalainen arkkitehtitoimisto SHL Design, Schmidt / 
Hammer / Lassen Design. 
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Red Dot Design Award: 
In order to appraise the diversity in the field of design in a professional manner, the Red Dot Design 

Award breaks down into the three disciplines of Red Dot Award: Product Design, Red Dot Award: 

Communication Design and Red Dot Award: Design Concept. The Red Dot Award is organised by Design 

Zentrum Nordrhein Westfalen and is one of the world’s largest design competitions. In 1955, a jury 

convened for the first time to assess the best designs of the day. In the 1990s, Red Dot CEO Professor 

Dr. Peter Zec developed the name and brand of the award. Ever since, the sought-after Red Dot award 

has been the revered international seal of outstanding design quality. More information is available at 

www.red-dot.org.  
 

PIIROINEN, valmistaja 

Piiroinen on vuonna 1949 perustettu suomalainen perheyritys, joka julkitilakalusteiden valmistuksen, 

markkinoinnin ja myynnin lisäksi toimii teollisuudessa monipuolisena sopimusvalmistajana. 

Julkitilakalusteissa kokonaistarjonta kattaa irtokalusteet, auditoriokalusteet sekä istuimet suurille urheilu- 

ja konserttiareenoille. Piiroisen mallistot ovat keränneet vuosien varrella monia tunnustuksia ja palkintoja 

eri puolilla maailmaa ja kalusteita on valittu monien museoiden pysyviin kokoelmiin. 

www.piiroinen.com  

 

FOKlab, design 
FOKlab on Fokkema & Partners arkkitehtitoimiston tutkimus ja muotoiluosasto. Yritys sijaitsee Delftissä, 

Hollannissa. 

www.foklab.nl 

 

 

YHTEYSTIEDOT MEDIALLE JA KUVAPYYNNÖT: 
 

Piiroinen 
Timo Kaivonen 

Myyntijohtaja 

T +358 44 336 2995 

timo.kaivonen@piiroinen.com  

 

Fokkema & Partners Architecten: 
Karin Jansen 
T +31 15 215 82 81 

jansen@fokkema-partners.nl  

 

Red Dot: 
Catharina Hesse  

Communications Manager 

Design Zentrum Nordrhein Westfalen 

Gelsenkirchener Str. 181 

45309 Essen 

Saksa 

Puhelin: +49 201 30104-50  

c.hesse@red-dot.de  

www.red-dot.de/press 


