
Lehdistötiedote  
Huhtikuu 2017 

Esteri – Uusi astiasarja  
Arabian rakastetuilla kuvioilla 

Arabia tuo syksyllä markkinoille uuden viisiosaisen Esteri-astiasarjan, joka liittää 
Arabian Suomi 100 -juhlavuoden mukikokoelmassa esitellyn Esteri-suosikkimukin 
osaksi astiasarjaa. Samalla uusi sarja kunnioittaa pitkään Arabialla työskennelleen 
koristesuunnittelija Esteri Tomulan työtä: astiasarjan esikuvana toimivat Tomulan 
Arabian satavuotisjuhlan kunniaksi vuonna 1973 suunnittelemat Esteri-astiat.  

 
 
Arabian uuden, syksyllä 2017 kauppoihin 
saapuvan Esteri-astiasarjan koriste on 

runsas kukkaornamentti, jonka Arabian 
pitkäaikainen suunnittelija Esteri Tomula 

(1920–1998) suunnitteli vuonna 1973 
Arabian satavuotisjuhlavuoden kunniaksi 
Arabian 100-vuotisjuhlakuppipariin. 
 
Nyt esiteltävä, uusi Esteri-astiasarja tuo 
alkuperäisen suunnittelijansa kauniin 
koristelinjan modernille muodolle. Väritys 
uudessa sarjassa on sininen valkoisella 
pohjalla. 
 
Muodoiltaan modernissa Esteri-
astiasarjassa on viisi osaa: lautanen (19 
cm), kulho (13 cm), tarjoilualusta, kannu 
(1 l) sekä muki (0,3 l). Nostalgiaa edustaa 
tarjoilualusta, jonka muoto on identtinen 
aikaisemmin tuotannossa olleiden Arabi-
an posliinisten leikkuulautojen kanssa. 
Posliiniset leikkuulaudat olivat suosittuja 
erityisesti 1950–1970-luvuilla ja toimivat 
niin leikkuu- ja tarjoilualustoina kuin myös 
keittiön koristuksina. 
 

Sarjan muki esiteltiin jo vuoden 2017 
alussa osana Arabian Suomi100-
juhlavuoden mukikokoelmaa. Mukiko-
koelma käsittää kymmenen mukia, joiden 
kuviot ovat peräisin Suomen itsenäisyy-
den eri vuosikymmeniltä. Esteri edustaa 
kokoelmassa 70-lukua.  
 
Muki keräsi juhlavuoden kokoelman 
suunnitteluvaiheessa toteutetussa yleisö-
äänestyksessä suuren suosion: siitä piti-
vät niin nuoret kuin vanhat ja niin miehet 
kuin naiset. Sama muki kuuluu nyt uuteen 
Esteri-astiasarjaan. Vuoden 2018 alusta 
alkaen muki on valikoimissa ilman Suomi 
100 -juhlavuoden 2017 pohjaleimaa. 

Arabialla on yli 140-vuotisen historiansa 
ajalta laaja arkisto, mistä ammentaa ai-
neksia. Vanhan materiaalin tuominen 
tuotantoon uusilla muodoilla ja modernilla 
tekniikalla on monivaiheista työtä, johon 
tarvitaan monen osaajan työpanos.  
 
”On rikkaus, että voimme päivittää van-
haa, arvokasta materiaalia ja tuoda sitä 

tähän päivään, uuden suunnittelun rinnal-
la. Työ vaatii rohkeutta ja taitoa, syvällistä 
keraamisen alan osaamista sekä ymmär-
rystä historiasta ja kunnioitusta perinteitä 
kohtaan. Jokainen kuvio täytyy erikseen 
piirtää kokonaan uudelleen digitaaliseen 
muotoon. Tuotekehitystä on tehtävä pitkä-
jänteisesti, jotta vanhat koristeet saadaan 
toimimaan uusilla muodoilla ja materiaa-
leilla. Esimerkiksi keraamiset värit ovat 
aikojen kuluessa muuttuneet ja jokainen 
väri täytyy määritellä uudelleen. Esteri-
astiasarja on jatkoa Suomi100-
kokoelmasta alkaneelle löytöretkelle Ara-
bian koristehistorian kiehtovaan maail-
maan” muotoilupäällikkö Irina Viippola 

Arabian design-tiimistä kertoo. 



 

  
 
 

 

 
 
 
Esteri Tomula 
 

Taiteilija Esteri Tomula (1920–1998) aloitti 
Arabiassa vuonna 1947. Hän oli erikois-
tunut koristeluun ja toimi koristesuunnitte-
lijana Arabiassa vuodet 1947–1984. Ara-
bian kauniimman arjen suunnittelussa 
1960–1970-luvuilla oli mukana monia 
Esteri Tomulan (1920–1998) rakastettuja 
koristeita. 1973 Tomula suunnitteli oman 
koristeen Arabian tehtaan 100-
vuotisjuhlan kunniaksi. Kuppia ja lautasta 
peittävä kukkaornamentti sinisenä tai 
ruskeana sai nimekseen Esteri. Se oli 
tuotannossa vuoden 1973 ajan.



  
 
 

 

Tuote- ja suositushintatiedot: 
 

     
     

Esteri-muki, 0,3 l  
18,90 € 

 Esteri-kulho, 13 cm 
16,90 € 

 Esteri-lautanen, 19 cm 
16,90 € 

     

  
 

  

     

Esteri-kannu, 1 l 
41,90 € 

 Esteri-tarjoilualusta 
23,90 € 

  

     

     

     

 
 
Tuotteet ovat saatavilla 15.8.2017 alkaen. 
 

Lisätietoja: 
Lotta Lappalainen | Viestintäpäällikkö 

Puh. 040 547 3119 

lotta.lappalainen@fiskars.com 

www.arabia.fi 

 

Arabia on Fiskars-konsernin rekisteröimä tavaramerkki. 


