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SodaStreamin ja Mirkka Metsolan yhteistyön tuloksena syntyi tyylikäs 
työasumallisto 
 
 
SodaStream on yhdistänyt voimansa nuoren suomalaisen muotisuunnittelija Mirkka 
Metsolan kanssa. Keväällä aloitetun yhteistyön tuloksena on syntynyt tyylikäs 
työasumallisto SodaStreamin promootiotyöntekijöille. Metsolan suunnittelemat asut ovat 
osa SodaStreamin jatkuvaa brändityötä. 
 
Kotihiilihapotuslaitteiden valmistaja SodaStream on kuluneen vuoden aikana saanut tunnustusta 
sekä innovatiivisuudestaan että tuotteidensa muotoilusta. Viime helmikuussa yhdysvaltalainen 
talouslehti Fast Company listasi SodaStreamin innovatiivisimmaksi ruokabrändiksi ja heinäkuussa 
SodaStream Source -hiilihapotuslaite palkittiin arvostetulla Red Dot -designpalkinnolla. 
Viime vuonna yli 50 prosenttia liikevaihtoaan kasvattanut dynaaminen yritys julistaa kovaan 
ääneen kuplajuomien vallankumousta ja kehittää brändiään määrätietoisesti eteenpäin. Uudet 
tyylikkäät promootiotyöasut ovat SodaStreamille taas yksi uusi edistysaskel brändin haluttuun 
suuntaan. 
 

- Yhteistyö Mirkkan kanssa on ollut meille oiva tilaisuus ilmeemme uudistamiseen. Olemme 
virvoitusjuoma-alan tyylikäs kapinallinen ja haluamme tuoda sen esille kaikessa mitä 
teemme. Ajatus työasuihin lähti SodaStreamin tärkeimmästä raaka-aineesta, vedestä. 
Meillä on Suomessa etuoikeutettu asema siinä mielessä, että saamme nauttia maailman 
parasta vettä suoraan kotihanasta, SodaStream Suomen markkinointijohtaja Thea Forstén 
kuvailee yhteistyön taustoja. 

 
SodaStream on ympäristöystävällinen vaihtoehto kaupasta ostetuille vesi- ja 
virvoitusjuomapulloille. Yrityksen merkittävin menestyksen avain on suomalainen hanavesi, joka on 
todettu kansainvälisissä tutkimuksissa laadultaan maailman parhaimmaksi.*  
 
Vesi-inspiroitunutta printtiä ja ekologisuutta 
 
SodaStreamin kanssa yhteistyöhön innolla lähtenyt Mirkka Metsola yhdistää mallistossa työasuille 
tärkeät ominaisuudet sekä SodaStreamille ominaisen tyylikkään luovuuden. Yhteistyömallistoon 
kuuluu työasut naisille ja miehille. Naiset kietoutuvat kauniiseen tunikaan ja mukaviin 
trikoohousuihin. Miehet puetaan rentoon kauluspaitaan ja suoriin housuihin. Asujen kankaan printti 
on Metsolan suunnittelema, ja se on saanut inspiraationsa veden muotokielestä sekä valon veteen 
synnyttämistä abstrakteista kuvioista. 
 

- Työasumalliston suunnittelussa tärkeää on vaatteiden käytännöllisyys ja kestävyys. 
Malliston materiaalit ovat ekologisia, koska SodaStreaminkin taustalla on ajatus 
ympäristöystävällisyydestä ja turhan muovijätteen vähentämisestä. Mallisto on hauska 
yhdistelmä vesi-inspiroitunutta printtiä ja moderneja leikkauksia, Metsola kertoo 
suunnitteluprosessista. 

 
Metsolan suunnittelemia asuja tullaan käyttämään SodaStreamin promootiotyöntekijöiden päällä 
elokuun lopusta lähtien. Ensimmäistä kertaa ne nähdään käytössä tulevana viikonloppuna Sanoma 
Magazinesin Helsinki Fashion Weekend -tapahtumassa. 
 

* UNESCO World Water Development Report 2003 & 2005 Environmental Sustainability Index.  
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SodaStream on 45 maassa toimiva virvoitusjuoma-alan yritys, joka valmistaa ja markkinoi kotikäyttöön tarkoitettuja 
hiilihapotuslaitteita ja virvoitusjuomien valmistamiseen tarkoitettuja juomauutteita. SodaStream on alan globaali 
markkinajohtaja ja yhtiön osake on noteerattu New Yorkin pörssissä. Suomessa SodaStreamilla on noin 700 
jälleenmyyjää ja juomavalikoimaan kuuluu noin 75 erilaista virvoitusjuomaa ja makuvettä. SodaStreamilla valmistetun 
virvoitusjuoman hiilijalanjälki on kansainvälisen mittauksen mukaan 65–80 % pienempi kuin kaupasta ostetun pullotetun 
virvoitusjuoman. www.sodastream.fi  

 
 
Mirkka Metsola aloitti uransa 2009 ponnahtaen julkisuuteen Muodin Huipulle -televisiosarjasta. Sen jälkeen suunnittelijan 
kädenjälkeä on nähty muun muassa Presidentinlinnan itsenäisyyspäivän vastaanotolla sekä useiden artistien ja 
morsianten päällä. Mirkka Metsolalla on monia jälleenmyyjiä Suomessa ja lisäksi hänen mallistojaan on myyty muun 
muassa Pop Up -konseptilla Berliinissä, Pariisissa, Reykjavikissa, Amsterdamissa sekä Belgiassa. Mirkka Metsolan 
työssä näkyy hänen intohimonsa alakulttuureihin, taiteisiin ja elokuviin, mikä säilyy tärkeänä taustatunteena kaikissa 
suunnittelijan projekteissa. www.mirkkametsola.com  
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