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”Miksei voisi istua välillä lattialla?”

”Why not sit on the floor for a change”



Mukula-istuinseinä syntyi Aalto-yliopiston ja 
Iskun keväällä 2011 järjestämässä yhteisessä 
opiskelijaprojektissa, jossa etsittiin uusia ideoita 
tulevaisuuden oppimisympäristöihin. Mukulaan 
kuuluvat tyynyt, joiden päällä voi istua lattialla ja jotka 
käytön jälkeen voidaan nostaa seinälle. Istuintyynyt 
kiinnittyvät magneetilla metallilevyyn, whiteboardiin 
tai vaikka sähköasennuskouruihin seinällä. Mukula 
on uudenlainen ja raikas vaihtoehto opiskeluun. 
Se muodostaa tilaan ääntä vaimentavan elementin 
sekä tuo väriä ja vaihtelua sisustukseen.

Mukulalle myönnettiin kunniamaininta kansain-
välisessä Fennia Prize -muotoilukilpailussa vuonna 
2012. Fennia Prize -palkinnot luovutetaan yrityksille 
tunnustuksena muotoilun kokonaisvaltaisesta ja 
innovatiivisesta käyttämisestä. Palkintolautakuntaan 
kuuluvat muotoilun, elinkeinoelämän ja median 
edustajat. Arviointikriteereinä olivat käytettävyyden, 
vastuun ja liiketoiminnan lisäksi esteettiset 
ominaisuudet, visuaaliseen ympäristöön sopivuus 
sekä se, miten tuote viestii haluttuja arvoja.

Design Kaija Aalto

The Mukula seat wall was created in the spring of 
2011 in a joint project involving Isku and students 
of the Aalto University to seek new ideas for learning 
environments of the future. Mukula includes cushion 
seats for sitting on the floor that can be hung on the 
wall after use. The seats are attached with magnets 
to metal sheeting, whiteboard or even installation 
channels for electrical wiring on the wall. Mukula is 
a new and fresh alternative for study situations. The 
seat also dampen sounds and introduce colour and 
variation into the interior.

Mukula received an Honorary Mention in 
international Fennia Prize design competition. The 
individual Fennia Prizes are awarded to companies 
in recognition of the comprehensive and innovative 
use of design. The Fennia Prize jury represents the 
design, business and media communities. The entries 
are evaluated on the basis of usability, responsibility 
and business aspects, as well as aesthetic 
properties, suitability to the visual environment and 
the communication of desired values.
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Istuintyynyjä saa ympyrän, soikion, neliön ja 
kolmion muotoisena useissa väreissä. Niitä 
voidaan käyttää myös opetustilanteissa: 
lapset oppivat muotojen ja värien hahmotusta 
sekä sommittelua Mukulan avulla.

The cushions are available in circles, ovals, 
squares, triangles and in several colours. 
They can be used in teaching: children learn 
the perception and composition of shapes 
and colours with the help of Mukula.







www.isku.fi
www.iskuinterior.com

Isku on suomalainen perheyritys, joka on yli 80 vuoden ajan suunnitellut ja 
valmistanut huonekaluja sekä sisustanut suomalaisia koteja, keittiöitä, kouluja ja 
työpaikkoja. Kotimaisuus, laatu ja suomalainen muotoilu ovat Iskun toiminnan 
perusta. Huonekalut valmistetaan Lahden tehtailla korkealuokkaisista raaka-
aineista. Tuotteiden turvallisuus ja kestävyys testataan omassa laboratoriossa, 
minkä vuoksi tuotteilla on laatutakuu.

Isku on merkittävä kotimainen työnantaja työllistäen noin 1000 henkilöä. 
Konsernilla on yli 30 myymälää ympäri Suomea. Lisäksi Iskulla on toimintaa 
Pohjoismaissa, Baltian maissa ja Venäjällä.

Isku is a family-owned company with over 80-years-experience in designing 
and making furniture as well as decorating Finnish homes, kitchens, learning 
environments and working places. Domestic production, high quality and Finnish 
design are in the core of Isku. The majority of Isku furniture is manufactured at 
the Lahti factories from high-quality raw materials. The safety and durability of 
the products are tested in our own laboratory. We give a quality guarantee for 
our products.

Isku is a significant employer in Finland employing directly around 1000 
persons. The company has more than 30 stores in Finland and operates also in 
Scandinavia, Baltic countries and Russia.


