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Saari-keittiöille Design from Finland -merkki 
 
Ajattomasta muotoilusta ja laadusta tunnetulle Saari-keittiöille on myönnetty Design from Finland 
-merkki.  Suomalaisen työn liiton myöntämä merkki kertoo Saari-keittiöiden vahvasta panostuksesta 
keittiöiden muotoiluun. Aiemmin tänä vuonna Saari-keittiöt sai Fennia Prize -kunniamaininnan. 
Muotoilusta saatujen tunnustusten siivittämänä yrityksen kasvunäkymät kuluvalle vuodelle ovat hyvät.  
 
Salolainen Saari-keittiöt on saanut Design from Finland -merkin. Yritys on alusta alkaen investoinut 
muotoiluun, ja se on Saari-keittiöille selkeä kilpailuetutekijä myös kansainvälisesti.  Design from Finland 
-merkki kertoo, että yritys on oivaltanut muotoilun monet kasvot, ja sen tuotteissa yhdistyy 
korkealuokkainen tieto-taito.  
 
‒ Suomalaisen Työn Liitto myöntää merkkiä ainutlaatuiselle suomalaiselle muotoilulle, ja se kertoo 
yrityksen panostaneen edelläkävijänä suomalaiseen muotoiluun, kertoo myöntämisperusteista Brand 
Manager Rilla Engblom Suomalaisen Työn Liitosta.   
 
– Olemme erittäin iloisia tästä tunnustuksesta ja ylpeitä Saari-keittiömalliston omasta suomalaisesta 
muotoilusta. Muotoilu ja korkea laatu ovat vahvuuksiamme, jotka ovat tehneet tuotteemme tunnetuksi 
myös vientimarkkinoilla, kertoo Saari-keittiöiden toimitusjohtaja Johanna Saari. 
 
Design from Finland -merkki on jo toinen tunnustus Saari-keittiöiden muotoilulle, sillä alkuvuodesta 
yrityksen Harri Koskisen suunnittelema Silta-mallisto sai arvostetun Fennia Prize -kunniamaininnan. Saari-
keittiöiden tuotteita on myös ollut esillä Lontoon Design-museossa vuonna 2000 ja useissa kansainvälisissä 
julkaisuissa, kuten Finnish Design Yearbookissa sekä Wallpaper* ja Elle Decoration -lehdissä. 
 
– Muotoilu ja keittiöidemme korkea laatu on huomattu markkinoilla. Olemme laajentaneet 
jälleenmyyjäverkostoamme Suomessa muun muassa Kuopioon ja myös kansainvälisesti toimintamme on 
laajentumassa muotoilua ja laatua arvostavilla markkinoilla.   
 
Saari-keittiöt on harvoja suomalaisia keittiövalmistajia, joka vie tuotteitaan ulkomaille. Tällä hetkellä 
jälleenmyyjiä on Ruotsissa, Norjassa, Iso-Britanniassa, Sveitsissä ja Venäjällä.  
 
Kaikki Saari-kalusteet valmistetaan Suomessa, Salon tehtaalla. Saari-keittiöiden ajaton muotoilu, 
korkeatasoinen työ ja materiaalit sekä muunneltavuus tekevät tuotteista pitkäikäisiä.  
 
 
Lisätietoja 
 
Johanna Saari, puh: 050 554 4172, johanna.saari@pinjasto.fi  
toimitusjohtaja, Saari-keittiöt/Pinjasto Oy 
www.saarikitchen.com 
 
Pinjasto Oy on vuonna 1993 perustettu suomalainen perheyritys, joka valmistaa ja markkinoi Saari-keittiöitä ja kodin 
kiintokalusteita. Yrityksen pääkonttori ja tuotanto ovat Salossa.  Saari-keittiöissä yhdistyvät suomalaiset perinteikkäät 
puusepäntaidot sekä moderni suunnittelu ja innovatiiviset ratkaisut. Saari-kalusteita myydään Suomen lisäksi 
Ruotsissa, Norjassa, Iso-Britanniassa, Sveitsissä ja Venäjällä. www.saarikitchen.com  

Design from Finland -merkki on rekisteröity yhteisömerkki, joka kertoo ostajalle muotoilun suomalaisesta alkuperästä. 
Se on Avainlipun sisarmerkki ja korostaa suomalaisen aineettoman työn merkitystä Suomen menestymisen ja 
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työllisyyden kannalta. Muotoilun ja sen laaja-alaisen hyödyntämisen kautta syntyy uusia työn muotoja ja toimenkuvia. 
Lisätietoja www.avainlippu.fi  
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