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  Iittalas förnyade och utvidgade glasfabrik öppnades 
 
Iittalas glasbruk har under hela sin existens varit hjärta och själ för glaskunnande i Finland och 

är det ännu mer idag, när Nuutajärvis ansedda konstglas- och kortserieproduktion har fått ett 

nytt hem i den förnyade Iittalafabriken. Utvidgningen av Iittalas glasfabrik samt byggandet av 

en ny mänganläggning har nu avslutats och Jenni Haukio, maka till republikens president, 

besökte Iittala idag för att inviga den förnyade fabriksanläggningen. 

 

”Grundat redan år 1881, Iittala glasfabrik omfattar alla de element som Finsk design blivit känt för efter 

andra världskriget. Hantverk- och yrkesskicklighet, respekt för traditioner och utvecklingen av moderna 

produktionsmetoder. Unik och banbrytande design. Industriellt och produktionsmässigt kunnande. 

Dessa är värderingar som stora framgångar har byggts på och kommer att byggas på i framtiden, i 

såväl Finland som internationellt. Konsolideringen av glasproduktionen till Iittala och det faktum att 

dessa investeringar i produktionen är de största som gjorts av Fiskars på flera årtionden är anledning 

till stor glädje eftersom bevarandet av Iittalas världsberömda glasblåsningskunskaper är samma som 

bevarandet av ett av våra nationella kulturarv. Det stärker förtroendet i Finsk design och i 

framgångsrik produktion i Finland. Det är just sådana nyheter som Finland behöver idag.  

Varje anställd vid glasbruket har ett stort ansvar och har en lika viktig roll i skapandet av ett konstverk 

på vägen från designers första kreativa intuition till den slutliga estetiska glädjekällan detta objekt blir i 

hemmet det pryder. Jag önskar er all lycka och framgång men framför allt glädje och inspiration i ert 

fascinerande arbete. Iittalas fabrik är en orsak till stolthet för hela Finland.", säger Jenni Haukio, Maka 

till republikens president. 

 

Fokuseringen av glasproduktionen till Iittala och de investeringar som har gjorts i anläggningen är 

Fiskars största investeringar i produktion på flera decennier. Syftet är att trygga konkurrenskraften för 

bolagets egen glasproduktion i Finland och slå vakt om Iittalas världskända yrkeskunskap inom 

blåsning av konstglas. 

 

”Vi är väldigt stolta över Iittala glasfabrik. Den är ett hem för många internationellt kända designikoner, 

i synnerhet glasikonen Aaltovasen. För oss är det ytterst viktigt att vi av den här fabriken har kunnat 

bygga en ännu starkare bas för finsk design. Härifrån kan Nuutajärvis älskade fåglar ge sig ut i världen 

samtidigt som fabriken blir ett språngbräda för nya generationers designikoner. Det unika kunnande 

inom glasblåsning och -design som finns här är en hörnsten för varumärket Iittalas internationella 

expansion", säger Teemu Kangas-Kärki, direktör för Fiskars affärsområde Hem. 

 

Iittalas glasfabriks utvidgade utrymmen för munblåst glas med tillhörande ugnar har planerats i 

samarbete med glasblåsarna. Fabriken har också fått ett nytt smältrum. Samtidigt som 

fabriksbyggnaden har utvidgats har en ny mänganläggning också byggts. Glasets råvaror – alltså salt, 

soda, kalksten och övriga ingredienser – mäts upp och blandas maskinellt i den nya anläggningen. 

Blandningen överförs sedan automatiserat till fabrikens smältprocess och vidare för bearbetning. 

Mängproduktionens automatisering och integrering i produktionsprocessen gör glasproduktionen mer 

flexibel och ger snabbare ledtider. Byggprojektet har också gett tillfälle att utveckla glasfabriken som 

arbetsmiljö och göra den mer modern och trivsam. 
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”Att slå samman två kända och traditionsrika fabriker är ett krävande jobb och ett stort tack för att det 

har lyckats går till vår engagerade och ivriga projektgrupp. Förnyelsen av alla centrala delområden 

inom fabriken har planerats i samarbete med de anställda och flera dussin personer har deltagit i 

arbetet under processens olika skeden. Vårt mål är att tillsammans göra Iittala till världens ledande 

glasfabrik och för att nå det målet har vi också satsat mycket på att skapa en bra gemenskap och vi-

anda och på att utveckla ledarskapet", säger Iittala glasfabriks direktör Per-Henrik Hagberg. 

 

Ett ännu trivsammare turistmål 

 

Glasbruket som grundades i Iittala år 1881 är en stenfot inom Fiskars, som är Finlands äldsta företag 

och firar 365-årsjubileum i år. Byn Iittala och glascentret som har vuxit upp kring glasbruket är i sin tur 

ett tyngdpunktsområde för 375-årsjubilerande Tavastehus stad. Iittala besöks årligen av 150 000 

turister. 

 

Hantverkskunnandet som finns i Iittala intresserar vänner av Iittala-glas världen över och i samband 

med utvidgningen av fabriken satsade man också på att förbättra upplevelsen för besökare. En ny 

ingång och en läktare har byggts för besökare på anläggningen. På närbelägna Iittala Outlet har de 

fåglar och Aalto-produkter som tillverkas i fabriken fått en specialställning. 

 

Iittala glasfabriks besökarläktare är öppen för allmänheten de vardagar som fabriken är öppen. Under 

sommarsäsongen 30.6 -1.8 ordnas glasblåsningsuppvisningar kl. 10-18.   

 

Mer information: 

Teemu Kangas-Kärki, direktör affärsområdet Hem tfn. +358 204 39 5703 

Per-Henrik Hagberg, glasfabriks direktör Per-Henrik Hagberg, tfn. + 358 204 39 6228 

 

Bilder av Iittalas glasfabrik och invigningen av fabriken finns på Fiskarskoncernens webbplats på 

adressen http://www.fiskarsgroup.com/sv/media/bild-bank  
 

 
Fiskars 365 – århundraden av stolthet och passion för design.  Varje dag.  

Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter 

för hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter säljs i mer än 60 länder och hjälper att lösa vardagliga 

problem och göra olika sysslor i hemmet, trädgården och ute i det fria lättare och roligare världen över 

– tack vare sin överlägsna design och funktionalitet. Fiskars är noterat på NASDAQ OMX Helsinki och 

gruppens omsättning var 799 milj. euro år 2013. Koncernens internationella varumärken är Fiskars, 

Iittala och Gerber. www.fiskarsgroup.com/365 

 


