100 YEARS
ANNIVERSARY

Panu Turusen (Scandinavian Interior) Sakon 100-vuotisjuhlavuodelle suunnittelema teos on jykevä kunnianosoitus Sakon
historialle ja yrityksen vahvalle tuotekehitysosaamiselle.
Teoksen patruunamainen muoto kertoo selkeää viestiään Sakon
merkittävästä roolista niin sotien aikaiselle kotimaallemme kuin
nykypäivän modernille Suomelle.
Lasinen luoti loistaa kirkasta valoa, mikä viittaa Sakon voimakkaaseen tuotekehityspanostukseen sekä tinkimättömään laadun
tekemiseen. Valoa ympärilleen luova taideteos viittaa myös
Sakon kansainvälisesti menestyneisiin keihäänkärkituotteisiin.
Riihimäellä, Sakon kotipaikalla, parhaasta kristallista taidekäsityönä valmistetut luodit ovat lasinpuhaltajamestari Kari Alakosken (Mafka & Alakoski Oy) vapaasti suupuhaltamia. Luoteja kannattelevat näyttävät, metallista sorvatut ja kiiltokromatut hylsyt (Porin
Metallisorvaamo Nurmilo Oy & Piiroinen Oy). Painoa teoksilla on yli 30 kiloa
ja pituutta yli 70 senttiä.
Teosten muotoilija Panu Turunen on työskennellyt pitkään
teollisuudessa ja hänet tunnetaan erityisesti taidelasiteoksistaan.
Turusen inspiraationlähteenä teoksessa toimivat Suomen historia ja perinteikäs, laatuun ja tuotekehitykseen panostava yritys,
jonka merkitys Suomelle on erittäin suuri ja tärkeä.
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The artwork for Sako’s 100-year celebration designed by Panu
Turunen (Scandinavian Interior) pays a robust tribute to Sako’s
history and its expertise in product development.
The glass bullet shines bright light, referencing Sako’s great
investments in product development and uncompromising
quality. The artwork, which radiates light around it, also
references internationally successful products at the forefront of
innovation.
The bullets were freely hand blown out of the finest crystal in
Riihimäki, the home of Sako, as artisanal artworks by master
glassblower Kari Alakoski (Mafka & Alakoski Oy). The bullets are
supported by impressive turned metal (Porin Metallisorvaamo
Nurmilo Oy) shells that have been chrome plated (Piiroinen Oy).
The artworks weigh over 30 kilograms and are over 70 centimeters long.
The designer of the artworks, Panu Turunen, has long worked
in manufacturing, and is known particularly for his art glass
creations. Turunen drew inspiration for this work from Finland’s
history and the traditional company dedicated to quality and
product development.
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