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TIIVISTELMÄ 
 

Opinnäytetyössä suunniteltiin visuaalinen ilme Hämeen ammattikorkea-
koulun muotoilun koulutusohjelman uudelle tuotekehitysyksikölle. Työn 
tilaaja oli Made-hanke, joka toimi uuden yksikön kehittämiseksi. 
 
Taustalla oli tekijän sivuaineen kasvattama kiinnostus graafiseen suunnit-
teluun ja brändäykseen sekä muotoilun opintojen aikana syntynyt käsitys 
ammatillisista vahvuuksista, minkä lisäksi tekijällä oli kiinnostusta kehit-
tää Hämeen ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelman julkisuus-
kuvaa myönteisemmäksi. 
 
Tavoitteena oli suunnitella toimiva, tilaajan toiveet huomioon ottava ja 
koulutusohjelmaan sopiva tunnus, minkä lisäksi luotiin värimaailma, ty-
pografia ja muut elementit. Työssä tehtiin myös ehdotelmia ilmeen käytöl-
le eri kohteissa ja ideoitiin tuotekehitysyksikön nimeä yhdessä tilaajan 
kanssa. 
 
Aineistonhankintamenetelminä käytettiin laadullisia menetelmiä, havain-
nointia ja kyselyä. Vierailtiin paikan päällä Aalto-yliopiston yksiköissä 
sekä havainnoitiin muotoilualan ja -koulutuksen toimijoita ja niiden visu-
aalisia ilmeitä. Kyselyn avulla saatiin tietoa Hämeen ammattikorkeakou-
lun muotoilun koulutusohjelman henkilökunnan ja nykyisten palveluntar-
joajien arvoista ja näkemyksistä. 
 
Lopputuloksena on Wisain Muotoilutilojen visuaalinen ilme, joka toimi-
tettiin tilaajalle graafisena ohjeistona sähköisten dokumenttien lisäksi. 
Työssä todetaan yhtenäisen, muunneltavan visuaalisen ilmeen luominen 
erityistä ammattitaitoa vaativaksi ja aikaa vieväksi. Työn tuloksista tode-
taan myös olevan hyötyä tilaajalle ja niissä nähdään mahdollisuuksia ke-
hittää Hämeen ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelman jul-
kisuuskuvaa myönteisemmäksi. 
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ABSTRACT 
 

The aim of the thesis was to create visual identity for the new design re-
search centre at HAMK University of Applied Sciences. The client was 
the project called Made, which is developing the centre. 
 
The theme of the thesis was inspired by the graphic design minor subject 
of author, who is also interested in branding. The professional strengths of 
the author also supported the selection of the theme, as well as the per-
sonal interest in developing the public image of the Degree Programme in 
Design at HAMK. 
 
The main purpose was to design a logo that is functional and meets the 
wishes of the client, and would also represent the design field. Alongside 
with the logo, the main colours, typography and other visual elements 
were created. The thesis also presents suggestions on how to use the visual 
look in practice and creates the name of the centre together with the client. 
 
The methods used were qualitative observation and survey. Visits were 
made to laboratories of the Aalto University and observation was made on 
various design and educational centres and especially on their visual iden-
tities. The survey gives information about the values and visions of em-
ployees in the Degree Programme in Design at HAMK University of Ap-
plied Sciences. 
 
The result of the thesis is the visual identity for the Wisain Space for De-
sign, and it is presented in the identity guidelines, which are delivered to 
the client in the form of digital files. The conclusion was that the harmoni-
ous, versatile visual identity demands specific professional skills and 
plenty of hours. The result is also considered beneficial to the client, as it 
provides a possibilty to further develop the public image of the Degree 
Programme in Design at HAMK. 
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1. JOHDANTO 

Opinnäytetyön aihe tuli toimeksiantona Hämeen ammattikorkeakoulun 
muotoilun koulutusohjelmassa meneillään olevalta Made-hankkeelta. 
Opinnäytetyössä luodaan visuaalinen ilme koulutusohjelman uudelle tuo-
tekehitysyksikölle, ja samalla ratkeaa tuotekehitysyksikön nimi. Lopputu-
loksena syntyy ilmeen lisäksi graafinen ohjeisto tuotekehitysyksikön käyt-
töön 

1.1. Aiheen valinta 

Kyseiseen aiheeseen päädyttiin useiden ammatillisten keskustelujen siivit-
tämänä, joiden myötä tekijän vahvuuksiksi hahmottuivat muun muassa 
projektin- ja kokonaisuudenhallinta, visuaalisuus, sommittelukyky, värien 
käyttö, ongelmanratkaisukyky ja tietotekninen osaaminen. Aiheen ajan-
kohtaisuus ja todellinen tarve sekä tekijän sivuaineen kasvattava innostus 
graafista suunnittelua kohtaan olivat myös painavia syitä aiheen valintaan. 
Lisäksi tekijä halusi haastaa itsensä kohottamaan tuotekehitysyksikön il-
meen avulla koko Hämeen ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusoh-
jelman imagoa. 

1.2. Aiheen rajaus ja tavoitteet 

Opinnäytetyöhön kuuluu pääasiassa visuaalisen ilmeen suunnittelua, johon 
itse tuotekehitysyksikön kehittäminen ei sisälly. Visuaalinen ilme tarkoit-
taa kaikkea viestinnässä näkyväksi konkretisoituvaa, eli se käsittää tun-
nuksen, värimaailman, typografian, kuvamaailman sekä mahdolliset visu-
aaliset lisäelementit. Visuaalisen suunnittelun lisäksi työhön kuuluu tuote-
kehitysyksikön nimen ideointi ja valinta yhdessä tilaajan kanssa. 
 
Työn lopputulos on visuaalinen ilme, joka toimitetaan tilaajalle sähköisinä 
tiedostoina ja graafisena ohjeistona. Graafisessa ohjeistossa on selkeä lin-
jaus siitä, kuinka ilmettä käytetään. Tilaaja eli Made-hanke hyödyntää il-
mettä muun muassa tuotekehitysyksikön toiminnan mallintamisessa. 
 
Tavoitteena opinnäytetyössä on suunnitella toimiva, tilaajan toiveet huo-
mioon ottava, Hämeen ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelman 
tuotekehitysyksikölle sopiva tunnus ja muu visuaalinen ilme, ja ilmentää 
se käyttökohteisiin sopivaksi. Henkilökohtaisina tavoitteina on laajentaa 
omaa osaamista muotoilun alalla enemmän visuaaliseen suunnitteluun ja 
graafiseen viestintään sekä saada niistä hyvä työnäyte. 

1.2.1. Ydinkysymykset 

Opinnäytetyö vastaa kysymykseen: Millainen on Hämeen ammattikorkea-
koulun muotoilun koulutusohjelman uuden tuotekehitysyksikön visuaali-
nen ilme? 
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Alakysymyksiä ovat seuraavat: Miltä tuotekehitysyksiköt tai muut toimijat 
muotoilun alalla nykyään näyttävät? Mikä on uuden tuotekehitysyksikön 
nimi? Millainen on uuden tuotekehitysyksikön logo ja mahdollinen tun-
nus? Kuinka muotoilun koulutusohjelman palveluntarjonta ilmenee nyky-
ään visuaalisesti? Kuinka visuaalisuus käytännössä ilmenee muotoilun 
tuotekehitysyksikössä? 

1.2.2. Viitekehys 

Viitekehyksessä kuvataan opinnäytetyön kulkua (Kuvio 1). Työskentely 
alkaa aineistonhankinnalla ja esimerkkitapausten kartoittamisella. Pohja-
työn jälkeen edetään visuaalisen ilmeen suunnitteluun ja käyttökohteiden 
havainnollistamiseen käytännössä. Lopputuloksena työstä syntyy graafi-
nen ohjeisto, joka sisältää myös havainnekuvat ilmeen käytöstä. Työtä do-
kumentoidaan työskentelyn ohessa runsaasti, ja lopuksi materiaalista koos-
tetaan kirjallinen opinnäytetyöraportti. Motivaattorina työssä on asiakas eli 
tilaaja, Made-hanke, joka lisäksi kulkee mukana koko prosessin ajan. 
 
 

 

Kuvio 1. Viitekehys 

1.3. Menetelmät 

Opinnäytetyössä käytettävät aineistonhankintamenetelmät, havainnointi ja 
kysely, ovat kvalitatiivisia eli laadullisia. Suoraa jäsentämätöntä havain-
nointia tehdään erilaisista visuaalisista ilmeistä, logoista ja graafisista oh-
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jeistoista. Tilaajalta saatu tieto toimii myös tärkeänä pohjana työlle, minkä 
lisäksi toiminnallisena lähteenä on oma suunnitteluprosessi. 

1.4. Taustateoria 

Tuotekehitysyksikön ilmeen suunnittelun voi mieltää osaksi design mana-
gementia, joka tarkoittaa yrityskuvan suunnittelua ja johtamista. Design 
managementin avulla tavoitellaan yhtenäistä ja hallittua yrityskuvaa. (Jas-
kari 2004, 9). Pohjolan mukaan (2003, 30) design managementin toimin-
takenttä jaetaan tyypillisesti neljään lohkoon (Kuvio 2), jotka ovat tuote, 
viestintä, toimintaympäristö ja käyttäytyminen; eli kaikki se, mikä vaikut-
taa ihmisten mielikuvaan yrityksestä. 
 

 

Kuvio 2. Design managementin toimintakenttä 

Opinnäytetyössä keskitytään viestinnän osa-alueeseen, mutta visuaalisen 
ilmeen ja esimerkiksi opasteiden kautta hivuttaudutaan myös toimintaym-
päristön puolelle. Itse tuotteeseen, eli tässä tapauksessa tuotekehitysyksi-
kön kehittämiseen, ei paneuduta, kuten ei myöskään työntekijöiden käyt-
täytymiseen tuotekehitysyksikön sisällä, joten tuote ja käyttäytyminen jää-
vät työn ulkopuolelle. 

1.5. Käsitteitä 

Tekstissä toistuu muutamia erityistermejä. Tuotekehitysyksiköllä tarkoite-
taan esimerkiksi oppilaitoksessa olevaa palveluntarjontaa harjoittavaa yk-
sikköä, joka toimii uusien tuotteiden ja tekniikoiden parissa. 
 
Konsepti on erityinen tapa toimia. Se on asiakkaalle näkyvää toimintaa, 
jonka ulkokuori on brändi (Vesto 2013). Brändi puolestaan on tuotemer-
kin tunnettu mielikuva (Jaskari 2004, 46), ja brändäyksellä tarkoitetaan 
brändin tietoista rakentamista. 
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Sanoja kirjaintyyppi, kirjasintyyppi ja fontti käytetään monesti rinnakkain 
kun puhutaan näytöllä tai paperilla olevista kirjaimista ja niiden tyylistä. 
 
Lisäksi, kun opinnäytetyössä kerrotaan muotoilun koulutusohjelmasta tai 
ainoastaan koulutusohjelmasta, tarkoitetaan sillä nimenomaan Hämeen 
ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelmaa. 

2. LÄHTÖKOHDAT 

Visuaalinen suunnittelu pohjautuu osittain tekijän omiin kokemuksiin ja 
näkemyksiin. Lisäksi tilaaja ja sen tavoittelema toiminta on tekijälle en-
tuudestaan tuttua. Tuotekehitysyksikön ilmeeseen saadaan kyselyiden 
pohjalta tietoa koulutusohjelman henkilökunnalta. Tuotekehitysyksikön 
käyttäjien näkökulmaa edustaa tekijä itse opiskelijana ja tulevana muotoi-
lualan ammattilaisena. Tekstiilin pääaine ja Tekstiiliverstaan toiminta ovat 
tuotekehitysyksikköön tulevien toimijoiden osalta kaikkein tutuimmat 
oman pääaineen eli tekstiilin vuoksi. 

2.1. Tilaaja 

Työn tilaajana toimii Made-hanke, joka on kehittämässä Hämeen ammat-
tikorkeakoulun Visamäen kampukselle uutta muotoilun tuotekehitysyk-
sikköä. Tuotekehitysyksikkö on opinnäytetyön alkaessa vielä vailla nimeä. 
Tilaajan tavoitteena on luoda kampukselle avoin tuotekehitysympäristö, 
joka ilmentää yksittäisten pääaineyksiköiden sijaan koko muotoilun pien-
sarjatuotantoa hyödyntäviä tuotekehitysyksiköitä. Materiaaliseen tuoteke-
hitysympäristöön aiotaan yhdistää myös liiketaloudelliset yrityshautomo-
palvelut. 
 
Made-hankkeessa syntyy raportti, jossa kartoitetaan muotoilun piensarja-
tuotannon tuotekehitystarpeita, ja julkaisu, jossa mallinnetaan avoimen 
tuotekehitysyksikön toiminta. Lisäksi laaditaan mahdollisen materiaalikir-
jastotoiminnan konsepti. Hankkeen kokonaiskesto on vuosi ja kolme kuu-
kautta, ja se jatkuu vielä noin kahdeksan kuukautta opinnäytetyön valmis-
tuttua. Tilaajan puolesta yhteyshenkilöinä opinnäytetyössä toimii Pirjo 
Seddiki ja Aija Lundahl. 

2.2. Koulutusohjelman palveluntarjonta tällä hetkellä 

Hämeen ammattikorkeakoulu tarjoaa muotoilun koulutusohjelmassa verk-
kosivujensa mukaan tällä hetkellä palveluita tekstiili- ja vaatetusalan yri-
tyksille Kangas- ja nahkastudio -nimikkeellä sekä jo vakiintuneempien 
toimijoiden, Neulestudion ja Tekstiiliverstaan, kautta. Tämän lisäksi lasi- 
ja keramiikkarakentamisen tuotekehitystä tarjoaa Lakera-verstas. (Luovat 
alat n.d.) 
 
Palveluntarjoajilla on tällä hetkellä hieman toisistaan poikkeavat toimin-
tamallit ja tavoitteet. Kaikki tarjoavat kuitenkin muotoilun palveluita ja 
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tuotekehitystyötä sekä helpottavat opiskelijoiden siirtymistä työelämään 
yritysyhteistyöprojektien kautta. 
 
Kangas-, nahka- ja neulestudiot tarjoavat palveluita, koulutusta ja konsul-
tointia yrityksille ja muille yhteistyökumppaneille. Opiskelijaprojektit ovat 
suuressa roolissa, ja niissä tehdään muun muassa tuotekehitystyötä ja 
piensarjatuotantoa toimeksiantojen pohjalta. (Kangas-, nahka- ja neulestu-
diot n.d.) 
 
Tekstiiliverstas on kudotun kankaan tuotekehitys-, valmistus- ja koulutus-
palveluita tuottava ja tarjoava palveluyksikkö, joka toimii yrityksen ta-
voin. Tekstiiliverstaalla on vakiintunut asiakaskunta, johon kuuluu free-
lancetoimijoita ja -suunnittelijoita, alan yrityksiä ja oppilaitoksia. Tekstii-
liverstas toteuttaa projekteja myös opiskelijatyönä. (Tekstiiliverstas - ideat 
todeksi n.d.) 
 
Lasi- ja keramiikkarakentamisen tuotekehitysyksikkö LaKeran tavoitteina 
on kehittää oppimisympäristöä ja -prosessia, tuotekehitysyksikköä ja ra-
kennettuun ympäristöön profiloituvaa avainosaamista sekä tarjota asiakas-
lähtöistä palvelua alan yrityksille. Toimijoina projekteissa ovat opiskelijat. 
(Lasi- ja keramiikkarakentamisen tuotekehitysyksikkö LaKeran tavoitteet 
n.d.). 
 
Palveluntarjonnalle ei ole tällä hetkellä yhteistä, toimivaa ja kaiken katta-
vaa konseptia. Ainoastaan esimerkiksi Tekstiiliverstaalla on oma visuaali-
nen ilme, joka myös viestii pidemmälle viedystä toiminnasta. Tekstiili-
verstaalla ei kuitenkaan ole erityisen vahvaa brändiä ja visuaalisuuskin jää 
lähestulkoon pelkän tunnuksen varaan (Kuva 1). 
 

 

Kuva 1. Tekstiiliverstaan tunnus 

2.3. Koulutusohjelman palveluntarjonta tulevaisuudessa 

Tällä hetkellä muotoilun koulutusohjelman pääaineet tarjoavat siis työ-
elämäpalveluitaan erillisinä yksikköinä ja itsenäisinä toimijoina. Pääaineet 
sijaitsevat eri rakennuksissa Visamäen kampusalueella Hämeenlinnassa, ja 
tulevat jatkossakin toimimaan osittain fyysisesti toisista erillään. Jatkossa 
tavoitteena on kuitenkin yhdistää toimintatavat ja toimijat yhdeksi palve-
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luyksiköksi, jonka kautta toimii kaikki muotoilun koulutusohjelman pää-
aineet: vaatetus, lasi- ja keramiikka sekä jalkine. Tekstiilin palveluita on 
tarkoitus tarjota jatkossakin, sillä Tekstiiliverstas on valtakunnallisestikin 
ainutlaatuinen palveluntarjoaja. Lisäksi pystytään osittain tarjoamaan kou-
lutuksesta juuri tällä hetkellä poistuvan teollisen muotoilun palveluita, 
vaikka pääaineopinnot lakkaavatkin. Koulutusohjelmassa on yhä laitteis-
toa, esimerkiksi laserleikkuri, jota voi monipuolisesti hyödyntää eri mate-
riaalien kanssa työskentelevät muotoilun ammattilaiset. 

2.4. Toiveet 

Tilaaja pitää tärkeänä, että tuotekehitysyksikön ilme viestii muotoilusta. 
Toiveena on myös, että ilme olisi nykyaikainen, mutta samalla kuitenkin 
aikaa kestävä. 
 
Hämeenlinnan muotoilun koulutukseen on aina liitetty Fredrika Wetter-
hoffin perintö, mikä on sinänsä hyvä asia, mutta sekä muotoilun koulutus-
ohjelmaa että palveluntarjontaa on pidetty hieman vanhahtavana todelli-
suuteen nähden. Koulutus on kehittynyt käsi- ja taideteollisuusoppilaitok-
sen ajoista paljon, mutta suurelle yleisölle tätä ei ole kyetty viestimään 
tarpeeksi selvästi. Uutta tuotekehitysyksikköä luodessa halutaan karistaa 
viimeisetkin harhaluulot pelkän käsityöosaamisen ja perinteisten käsityö-
tekniikoiden kouluttamisesta. Uuden yksikön myötä katsotaan rohkean op-
timistisesti eteenpäin. Ilmeestä halutaan raikas ja nykyaikainen. 
 
Asiakas toivoo tuotekehitysyksikön ilmeeseen aktivoivaa ja toiminnallista 
luonnetta, sillä yksikkö on tekemistä ja tuotekehitystä varten. Sen halutaan 
innostavan muotoilun alalla työskenteleviä. Lisäksi ilmeen tulee tehdä uu-
desta yksiköstä helposti lähestyttävä, jottei se jää liian etäiseksi. Kuvaa 
tuotekehitysyksiköstä ei siis tule kiillottaa liikaa. 
 
Tuotekehitysyksikön ilmeen olisi hyvä sopia jollain tapaa Hämeen ammat-
tikorkeakoulun kokonaisilmeeseen ja logoon, sillä tuotekehitysyksikkö 
edustaa osaa kyseisestä oppilaitoksesta. 
 
Tilaajan toiveena oli visuaalisen ilmeen luomisen lisäksi saada ideoita tai 
valmiita ajatuksia siitä, kuinka ilme toistuu esimerkiksi tiloissa ja opasteis-
sa. Myös diaesityspohjaa tilaaja piti tärkeänä ja jopa kiireellisenä asiana. 
Käytännössä tämä tarkoittaa siis ilmeeseen sopivan Microsoft PowerPoint 
-esityspohjan luomista. 

3. AINEISTONHANKINTA 

Kirjallisten lähteiden ohella hankitaan aineistoa havainnoimalla monipuo-
lisesti muotoilualan ja -koulutuksen toimijoita ja suorittamalla kysely. 
Tärkeänä vertailukohteena on Tilburg TextielMuseum & TextielLab, jon-
ka kanssa tilaaja tavoittelee hieman samankaltaista toimintaa, ja siksi 
myös visuaalista ilmettä suunnitellessa se on hyvä vertailun ja havain-
noinnin kohde. Lisäksi vieraillaan maamme arvostetuimman taideoppilai-
toksen, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun, eri yksi-
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köissä sekä tehdään huomioita visuaalisen ilmeen käytöstä muualla koti-
maassa esimerkiksi tutustumalla graafisiin ohjeistoihin. Kyselyn avulla 
puolestaan saadaan tietoa muotoilun koulutusohjelman henkilökunnan ja 
palveluntarjoajien arvoista ja näkemyksistä. 

3.1. Vertailukohtana Tilburg TextielMuseum & TextielLab 

Hollannissa Tilburgissa on sekä tekstiilimuseo että tekstiililaboratorio. 
Siellä tekstiilin käsite on kuitenkin erittäin laaja, ja kyse on ennemminkin 
materiaalin tuottamisesta kaikille aloille. Visuaaliseen ilmeeseen tutustuin 
sekä verkkosivujen että paikan päällä vierailleen tilaajan matkaraportin 
avulla. 
 
TextielLab on ainutlaatuinen tekstiilin tuotekehitysympäristö, jossa työpa-
jat yhdistyvät yksilöllisten kankaiden valmistukseen innovatiivisessa ym-
päristössä. Tilassa avoimesti työskenteleviä suunnittelijoita, arkkitehteja, 
taiteilijoita ja alan opiskelijoita on ohjaamassa tuotekehityksen ja tekstiili-
tekniikan ammattilaiset. Laaja kirjasto, museon kokoelmat ja vaihtuvat 
näyttelyt meneillään olevista projekteista ovat myös tärkeä inspiraation- ja 
tiedonlähde asiakkaille. (TextielLab n.d.). 
 
Tilburgin tekstiilimuseolla ja -laboratoriolla on hyvin harkittu ja hillitty 
ilme, joka tulee kattavasti esille lähes kaikessa viestinnässä. Ilmeen on 
suunnitellut Raw Color, joka on myös suunnitellut ilmeen pohjalta Tilbur-
gissa kudottavia tekstiilituotteita museolle (TextielMuseum & TextielLab 
Identity 2013). Tunnuksen keskellä sijaitsevassa liikemerkissä on oivalta-
vasti esillä sekä museo että lab läpikuultavin M- ja L-kirjaimin Tilburgia 
kuvaavan T-kirjaimen lisäksi (Kuva 2). Ilme on monipuolinen ja moni-
käyttöinen. Museon ja labin ilmenevyys liikemerkistä ei välttämättä heti 
selviä, mutta sen oivaltaessa voi kokea ilmeen antavan jotain. Tunnusta 
käytetään kuvaamaan koko keskusta yhtenäisenä yksikkönä, mutta sitä 
käytetään myös edustamaan pelkkää museota tai labia. 
 

 

Kuva 2. Tilburgin TextielMuseum & TextielLabin tunnus 

 
Värit ovat hienostuneet, mutta lämminhenkiset. Kuten monissa kankaissa-
kin (Kuva 3), logossa tulee esiin värien sekoittuminen ja kolmannen värin 
syntyminen. Väriä käytetään myös käyttäjää ohjaavana elementtinä; lii-
kemerkin värit vaihtuvat sen mukaan, onko kyseessä museo vai laborato-
rio (Kuva 4). Typografia on selkeää, ja pehmeyttä antaa hieman pyöristetty 
otsikkotyyppi, jota käytetään myös logossa. 



Visualisoitu Wisain 
 

 
8 

 

Kuva 3. TextielMuseum & TextielLab -ilmeen pohjalta suunniteltuja kankaita 
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Kuva 4. Hienovaraista viestintää TextielMuseum & TextielLabin ilmeessä 

TextielLabin tiloihin työskentelyä helpottamaan on luotu selkeä ilme, ja 
viestintä on loppuun saakka mietittyä myös paikan päällä (Kuva 5). Lun-
dahlin matkaraportista (28.7.2009) ilmenee, että koneissa ja laitteissa on 
selkeät kuvalliset opasteet, eri alueet on rajattu lattiaan teipatuilla merkeil-
lä, työpisteet on nimetty suurin tekstiotsikoin, labissa valmistuneista kan-
gasnäytteistä on aina senhetkinen näyttely esillä, käytettävät materiaalit, 
esimerkiksi langat, ovat siististi esillä ja tavarat ovat järjestyksessä hyllyis-
sä. Tiloissa on käytetty myös muuten rohkeasti värejä. 
 

 

Kuva 5. TextielLabin toimintaympäristö 

Tilburgin toiminnassa on havaittavissa hallittu yrityskuva, ja design ma-
nagement on otettu erityisen hyvin huomioon etenkin viestinnän ja toimin-
taympäristön kohdalla. 

3.2. Vierailut Aalto-yliopiston yksiköissä 

Aalto-yliopistolla on pääkaupunkiseudulla useita muotoiluun ja tuotekehi-
tykseen liittyviä yksiköitä. Vierailin Helsingin Arabianrannassa taiteiden 
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ja suunnittelun korkeakoulun tiloissa sijaitsevassa Fablabissa, minkä lisäk-
si kävin Espoon Otaniemessä Addlabissa ja Design Factorylla. 

3.2.1. Aalto Fablab 

Aalto Fablab (Fabrication laboratory) on avoin workshop-tila Aalto-
yliopiston Arabian kampuksella. Fablabin tavoitteena on tarjota laserleik-
kurin ja jyrsijän kaltaisten laitteiden käyttöön mahdollisuus myös muille 
kuin alan opiskelijoille. Tila on avoinna opiskelijoiden lisäksi viikoittain 
kaikille kiinnostuneille ja paikalla on henkilökuntaa opastamassa. (Aalto 
Fablab n.d.) 
 

 

Kuva 6. Aalto Fablabin nettisivut 

 

 

Kuva 7. Aalto-yliopiston nettisivut 

Fablabin visuaalinen ilme tulee esiin lähinnä verkossa, ja siinä on selkeä 
yhteys Aalto-yliopiston ilmeeseen (Kuvat 6 ja 7). Nettisivut ovat hyvät ja 
selkeät, joskin hieman persoonattomat. Itse tilassa kyseinen ilme ei juuri 
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tule esille, vaan pääpaino vaikuttaa olevan tekniikalla (Kuva 8). Paikalle 
opastus ja laitteiden käyttöohjeet on suunniteltu, mutta yhtenäisyyttä ja 
omaperäisyyttä puuttuu. Fablab-tunnus on esillä useissa yhteyksissä, ja se 
yhtenäistää jonkin verran muuten sekavahkoa ilmettä. Fablabissa design 
managementin osa-alueista painottuu erityisesti itse tuote eli tässä tapauk-
sessa palveluntarjonta. 
 

 

Kuva 8. Fablabin tilat Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoululla 

3.2.2. ADD 

Aalto University Digital Design Laboratory on Aalto-yliopiston taiteiden 
ja suunnittelun korkeakoulun vuonna 2012 alullepanema tutkimusorgani-
saatio, joka tutkii digitaalisen suunnittelun ja teknologiatuotannon mahdol-
lisuuksia luodakseen kaupallisesti mahdollisia, kulttuurisesti merkityksel-
lisiä ja yhteiskunnallisesti hyödyllisiä tuloksia. ADD helpottaa tieteidenvä-
listä vuoropuhelua ja ottaa siihen osaa sekä tavoittelee ajattelun, tutkimuk-
sen ja tuotannon ylittämistä toimien aktiivisesti yhteistyössä Aalto-
yliopiston eri laitosten, yritysten, tuotantolaitosten, tutkijoiden ja ammatti-
laisten kesken. (What ADD is and what it aims to achieve n.d.) Aalto Di-
gital Design Laboratoryn visuaalisen ilmeen on suunnitellut Johanna 
Lundberg (ADD visual communications 2013). 
 
Addlab on hyvin brändätty organisaatio. Sen tilat Espoon Otaniemessä 
ovat mainio esimerkki tästä. Kun astuu karusta teollisuushallin ovesta si-
sään, tunnelmanvaihdos on huikea. Edessä on puhtaanvalkoinen tila, jossa 
jok’ikinen elementti vesiputkia ja kahvikuppeja myöten on tarkoin harkit-
tu, tässä tapauksessa väriltään valkoista (Kuva 9). Lisäksi avarassa tilassa 
soi valkoisista kaiuttimista jazz-musiikki. Yläkerran työskentelytiloissa on 
laitekantaa, mutta valkoisilla paperisilla väliseinillä kaiken saa piiloon ja 
tarvittaessa katseelta suojaan. Addlabista viestivä painettu materiaali puh-
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taanvalkoisine esitteineen ja käyntikortteineen mukailee yhtenevää ilmettä 
viimeistä silausta myöden (Kuva 10). 
 

 

Kuva 9. Täysin valkea ADD 
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Kuva 10. ADD-käyntikortit ja -esitteet 

Labin yhteydessä olevan Addcafen henkilökunta kertoi ajatuksiaan täysin 
valkoisessa tilassa työskentelystä: Heidän mielestään tila ei inspiroi luo-
maan uutta, ja väriä kuulemma todella kaipaa. 
 
Työskentelytilan seinällä on kirkkaita akryylilaatikoita, joihin nostetaan 
vaihtuvaksi näyttelyksi tuotekehityksen ja -innovaation tuloksia. Valkoi-
sessa tilassa itse työt pääsevät oikeuksiinsa. Aalto Digital Design Labora-
toryssa viitataan myös itse Alvar Aaltoon, sillä hänen suunnittelemia val-
koisia, muotokieleltäänkin niin puhtaita, huonekaluja käytetään runsaasti. 
 
Addlabissa design managementin osa-alueista painottuu todella vaikuttava 
toimintaympäristö, mutta myös viestintä, joka noudattelee samaa linjaa. 
Yrityskuva tulee mahdollisesti esille myös itse tuotteessa ja käyttäytymi-
sessä. 

3.2.3. Aalto University Design Factory 

Design Factory on koko Aalto-yliopiston yhteisöllinen työskentelytila, jo-
ka mahdollistaa luovan työn, tiedonjakamisen ja kokemustenvaihdon. Se 
on opiskelijoiden, tutkijoiden ja yritysten vuorovaikutustila ja kohtaamis-
paikka, jossa yhdistyy poikkitieteellisyys ja käytännön tekeminen. (Kalevi 
Ekman n.d.) 
 
Tila on suunniteltu muunneltavaksi, jotta vapaa vuorovaikutus ja ideoiden 
mallintaminen olisi mahdollisimman helppoa. Design Factorylla on neu-
vottelu- ja luokkahuoneita, rakentelupajoja, projektitiloja, suurempi sali ja 
yksi yhteinen taukotila. Inspiroivia värejä tai virikkeitä ei myöskään puu-
tu; aulasalissa voi pelata pöytätennistä tai -jalkapalloa, ja rakennuksesta 
löytyy myös halauspiste, naamaseinä ja viidakkorumpu. Onpa yhteen hal-
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liin tehty yläkerta merikontistakin, kun pysyvät rakenteet koettiin turhan 
rajoittaviksi (Kuva 11). 
 

 

Kuva 11. Kekseliäisyyttä ja huumoria Design Factorylla 

Tilat eivät ole tyyliltään erityisen yhtenäiset. Opasteita on ja viestintä on 
selvästi harkittua, mutta selkeää yhtenäistä ilmettä ei tilasta hahmota. 
Viestintä on kuitenkin rentoa ja ihmiset näyttävät viihtyvän. Paikka on 
pääasiassa heille, jotka siellä työskentelevät. Kirkasta mielikuvaa ei siis 
Aalto Design Factorysta jää, mutta lämmin vastaanotto ja mukava tunnel-
ma. Paikka esiteltiinkin eräänlaisena protona eli mallikappaleena, joka 
muuttuu ja kehittyy tarpeen mukaan, sillä siellä on tarkoitus myös kehittää 
uutta ja luoda protoja. Ei siis tehdä ympäristöstä liian täydellistä, jotta se 
innostaa kehittämään uutta ja viemään myös niin keskeneräisiä ideoita 
eteenpäin. 
 
Design Factorylla Design managementin osa-alueista käyttäytyminen nou-
see vahvasti esille, mutta tietyllä tapaa toimintaympäristö on myös harkit-
tua. Ympäristöstä on haluttu tehdä persoonallinen ja käytännöllinen. Vies-
tinnän osalta esimerkiksi visuaalista ilmettä voisi kuitenkin vielä kehittää. 

3.3. Huomioita visuaalisen ilmeen käytöstä muualla 

Kävin kaiken kaikkiaan läpi useita kymmeniä, ellen jopa satoja, esimerk-
kejä visuaalisen ilmeen käytöstä yrityksen tai oppilaitoksen markkinoin-
nissa, pääosin sähköisenä. Koska opinnäytetyön suunnitteluosuus keskit-
tyy korkeakoulun muotoilun koulutusohjelman tuotekehitysyksikön visu-
aaliseen ilmeeseen, painottui ilmeiden havainnointi erilaisiin luoviin toi-
mijoihin ja korkeakouluihin. Poimin muutamia esimerkkitapauksia, jotka 
tekivät jollain tapaa vaikutuksen suunnitteluun. 
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Hahmo Designin luoma Tampereen ammattikorkeakoulun ilme on raikas 
ja innovatiivinen. Tunnuksessa on käytetty värejä rohkeasti ja niitä käyte-
tään tehokkaasti myös viestinnässä. TAMK on soveltanut ilmettä net-
tisivuilleen siten, että värit auttavat hahmottamaan sivuston osa-alueita 
(Kuva 12). Tunnuksen oivaltavaa muotokieltä hyödynnetään myös ilme-
kokonaisuuksia rakennettaessa, esimerkiksi tunnusmuotoihin pohjautuvas-
sa kuosissa (Kuva 13). 
 

 

Kuva 12. Tampereen ammattikorkeakoulun nettisivut 

 
 

 

Kuva 13. Tampereen ammattikorkeakoulun tunnus ja sen pohjalta luotu kuosi 

Vuoden 2012 lopulla julkaistu uuden Taideyliopiston tunnus herätti vas-
tustusta pelkistetyllä x-merkillään (Kuva 14) (Helsingin sanomat 
29.11.2012). Tutustuttuani tunnuksen lisäksi muuhun visuaalisuuteen yli-
opiston ilmeessä, totesin suunnittelutoimisto Bondin työn varsin onnistu-
neeksi. Taideyliopiston ilme on hyvä esimerkki kaikenkattavasta visuaali-
sen ilmeen suunnittelusta ja brändäyksestä, antamatta kohteesta kuiten-
kaan liian kiillotettua ja etäistä kuvaa. Ilme on rento, eikä myöskään sen 
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käyttöä ole rajoitettu turhan paljoa, vaan myös käyttäjälle on jätetty vapa-
uksia (Kuvat 15 ja 16). 
 

 

Kuva 14. Taideyliopiston eloisa logotyyppi ja x-merkki 

 

Kuva 15. Ote Taideyliopiston tunnusten ohjeistuksesta 

Taideyliopisto • Tunnusten ohjeistus • 4.2.2013

15

TUNNUKSEN VAPAAMPI KÄYTTÖ:! 
X-MERKIN SIJOITTELU JA KÄYTTÖ
X-merkki voidaan erottaa tekstilogosta ja sijoittaa vapaas ti sovelluksen 
pintaan. X-merkkiä voidaan käyttää joissain tapauksissa yksinään ilman 
tekstilogoa, kun Taide yliopiston ilme halutaan pitää mahdollisimman pie-
nessä roolissa ja jättää kyseisessä sovelluksessa esitettävälle sisällölle 
mahdollisimman paljon tilaa. 

VAIHTOEHTOJA X-MERKIN SIJOITTELUUN JA KÄYTTÖÖN
1. X-merkki erotettu tekstilogosta ja sijoitettu vapaasti.
2. X-merkki erotettu tekstilogosta ja käytetty pienenä allekirjoituksena.
3. Pelkän X-merkin käyttö pienenä allekirjoituksena.
4. Useamman pienen X-merkin ja tekstilogon käyttö.
5. Useamman ison X-merkin ja tekstilogon käyttö.
6. Tunnuksen väärä käyttö: tekstilogo ilman X-merkkiä.
7. Tekstilogon yhteydestä voi X-merkin jättää pois, jos X-merkki esiintyy 
sovelluksessa muuten, esimerkiksi laajemmassa esitteessä tai sovel-
luksen kääntöpuolella.

Ecus vit, simporum 
eatem lanis dolum 
fugit officto rition es 
suntis duciaecus.

1. 3.

4. 5. 6.

2.
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Kuva 16. Oivaltavaa tunnuksen käyttöä Taideyliopiston Kuvataideakatemian esitteessä 

3.4. Johtopäätöksiä havainnoinnista 

Aalto-yliopiston vierailujen perusteella sain selville, ettei suunnitteluun 
keskittyvän yksikön ilmeen tule olla liian kliininen. Erityisesti työskente-
ly-ympäristön tulee olla aktivoiva ja inspiroiva. Asioita ei tule tehdä liian 
valmiiksi, vaan omalle ajattelulle tulee jäädä tilaa. 
 
Graafinen ilme noudattelee osittain samaa periaatetta. Toki suunnittelutyö 
tulee tehdä huolella ja lopputuloksen olla viimeistelty, mutta lopputulok-
sesta tulisi silti huokua innovatiivisuus ja ilmeen edustaa muotoilijalle tär-
keitä arvoja. 
 
Tilburg TextielMuseum & TextielLabilla on erittäin toimiva ilme, joka on 
yksikön moniulotteisuuteen sopien myös monikäyttöinen. Kaksi yhdessä 
toimivaa osayksikköä yhdistyy ilmeessä toimivaksi kokonaisuudeksi, josta 
on kuitenkin helposti irrotettavissa omat osayksikkönsä. Tunnuksessa ole-
va liikemerkki kertoo kaiken tarvittavan, olematta kuitenkaan liian allevii-
vaava. Tunnus on varioitavissa monenkirjaviksi kuoseiksi ja pinnoiksi, 
minkä lisäksi se toimii myös itsenäisenä eri yhteyksissä, aivan kuten Tam-
pereen ammattikorkeakoulunkin tunnus. 
 
Uuden tuotekehitysyksikön ilmeessä voisi hyödyntää Tilburgin ilmeen 
kaltaista monikäyttöisyyttä. Ilme voisi olla jopa vielä enemmän hajotetta-
vissa pieniksi osa-alueiksi, jotka viestivät tuotekehitysyksikön kokonai-
silmeestä, toistamatta samaa tunnusta täysin muuttumattomana yhä uudes-
taan. Uusi tuotekehitysyksikkö sijoittuu fyysisesti eri puolille kampusta ja 
eri rakennuksiin. Ilmeen tulisi siis myöskin sitoa alueet toisiinsa ja viestiä 
eri tiloissa tuotekehitysyksikön toiminnasta. Haluankin työssäni korostaa 
sitä hienovaraisuutta, jolla tämä voidaan toteuttaa. Lisäksi viestintää voisi 
helpottaa käyttämällä värejä informatiivisesti TAMKin ilmeen tavoin. 
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Olisi hienoa suunnitella yhtä kattava ilme kuin mitä esimerkiksi Tai-
deyliopistolla on, mutta opinnäytetyön puitteissa se on aikataulullisesti 
mahdotonta. Oivaltavuutta ja rentoa tunnelmaa voin yrittää tuoda omaan 
työhön, kuten myös mielikuvaa vahvasta toimijasta. 

3.5. Kyselyt koulutusohjelman palveluntarjoajille ja pääaineiden opettajille 

Tein kyselyn sekä nykyisille muotoilun koulutusohjelman palveluntarjo-
ajille (Liite 3) että pääaineopettajille (Liite 2), jotta saisin inspiraatiota tuo-
tekehitysyksikön ilmeen suunnitteluun. Kyselyissä käytin avoimia kysy-
myksiä, jotka käsittelivät pääasiassa sitä, kuinka vastaajat kokevat palve-
luntarjonnan tai pääaineen sekä koulutusohjelman julkisuuskuvan tällä 
hetkellä ja mitä sen toivottaisi olevan. Näin sain myös selville, miltä kukin 
pääaine tällä hetkellä näyttää ja kuinka se voisi ilmetä uuden tuotekehi-
tysyksikön ilmeessä. 
 
Toimitin paperiset kyselylomakkeet, yhteensä 20 kappaletta, Hämeen 
ammattikorkeakoulun henkilökunnasta 16:lle muotoilun pääaineissa työs-
kentelevälle sekä neljälle koulutusohjelman nykyiselle palveluntarjoajalle: 
Tekstiiliverstaalle, Neulestudiolle, Kangas- ja nahkastudiolle sekä Lakera-
verstaalle. Vastauksia sain yhteensä kuusi kappaletta, joista yksi oli Lake-
ra- ja yksi Tekstiiliverstaan puolesta. Siispä pääaineisiin liittyen sain neljä 
vastausta, joista kaksi oli tekstiilin ja kaksi vaatetuksen pääaineesta. 
 
Kolme pääainetta jäi siis vastaamatta, joista teollinen muotoilu on oppilai-
toksesta jo lähestulkoon poistunut, ja lasi- ja keramiikkamuotoilu vastasi 
osaltaan Lakera-verstaan puolesta ryhmänä, mutta muotoilun koulutusoh-
jelmassa edelleenkin hyvin vahvana toimivan jalkinealan näkemys puuttuu 
kokonaan. 

3.5.1. Mielikuvat muotoilun koulutusohjelmasta 

Vastauksista käy ilmi, että muotoilun koulutusohjelmaa pidetään kyselyyn 
vastanneiden pääaineopettajien keskuudessa ammattitaitoisena, osaavana, 
oivaltavana, perinteikkäänä ja palvelevana, mutta toisaalta jopa sekalaise-
na, hajanaisena, jäykkänä ja ”vähän sisäänpäin sulkeutuneen varovaisena”. 
 
Julkisuuskuva mielletään ”häilyväksi ja hiipuvaksi”, hajanaiseksi, vaati-
mattomaksi, aliarvostetuksi, realistiseksi sekä jalkinepainotteiseksi. Lisäk-
si koetaan myös, että sitä on sisältä käsin vaikea hahmottaa. Kyselyyn vas-
tanneet toivovat, että koulutusohjelman julkisuuskuva olisi yhtenäinen, 
kehittyvä, teknisen osaamisen ja luovuuden sopivasti yhdistävä sekä jopa 
käsityöpainotteisempi uuden artenomi-tutkintonimikkeen myötä ja näin ol-
len ajassa elävä. 

3.5.2. Pääaineiden arvot 

Tekstiilin pääaineopettajien vastausten perusteella pääaineessa tärkeiksi 
arvoiksi koetaan innovatiivisuus, kehittymishaluisuus ja laaja-alaisuus. 
Pääaine koetaan korkeatasoisena, alan kehitystä seuraavana sekä opiskeli-



Visualisoitu Wisain 
 

 
19 

jaa huomioivana ja kannustavana. Uusiutumiskykyä pidetään tärkeänä, ku-
ten myös opiskelijan mahdollisuutta työllistyä monipuolisesti koulutuksen 
jälkeen. Kehittymismahdollisuudet pääaineen sisällä koetaan tällä hetkellä 
haastaviksi, mutta siitä huolimatta tekstiilin pääainetta pidetään edelleen 
alansa pätevimpinä ja kehityksen etulinjassa olevana oppimisympäristönä, 
joka tuntee laajasti alan toimintakentän. 
 
Tekstiilin pääaineen julkisuuskuva mielletään suppeaksi, mutta samalla 
koetaan, että alalla toimivat ammattilaiset ja yhteistyökumppanit pitävät 
kyseistä pääainetta omalla erityisosaamisellaan ainutlaatuisena oppi-
misympäristönä. Julkisuuskuvaa pidetään myös hieman vanhahtavana, ja 
sitä halutaan viedä kohti modernimpaa suuntaa. 
 
Vaatetuksen pääaineessa tärkeiksi arvoiksi koetaan vastausten perusteella 
ammatillinen asiantuntijuus ja alan kehityksen seuraaminen. Muuttuvan 
toimialakentän haasteisiin reagoiminen ja toimiminen koetaan myös tärke-
äksi, kuten myös opiskelijan huomioonottaminen. Pääaineessa pyritään 
vastaamaan ammatilliseen kehitykseen. 
 
Myös vaatetuksen julkisuuskuvaa pidetään vaatimattomana, vaikka alan 
ammattilaisten keskuudessa osaamista ja perinnettä arvostetaan. Ongel-
mana koetaankin viestintä ja sen puute, ja tähän asiaan toivotaan paran-
nusta. 
 
Molempia pääaineita kuvataan ammattitaitoiseksi. Lisäksi vaatetuksen 
pääainetta kuvaillaan sanoilla perinteikäs ja palveleva, mutta myös aliar-
vostettu, aliresursoitu ja duunari. Tekstiilin pääainetta kuvaillaan lisäksi 
sanoilla joustava, osaava, oivaltava ja innovatiivinen. 

3.5.3. Nykyisten palveluntarjoajien näkemys 

Kyselyyn vastanneiden nykyisten muotoilun koulutusohjelman palvelun-
tarjoajien mielestä palveluntarjonnan arvoja ovat laadukkuus, asiantunte-
mus, korkea osaaminen ja ammattitaito, joustavuus, ammattimaisuus kai-
kessa toiminnassa ja toisaalta sekä kotimaisuus että kansainvälisyys. 
 
Julkisuuskuva palveluntarjonnassa koetaan Wetterhoff-sidonnaiseksi, jos-
sa havaitaan sekä hyvät että huonot puolet. Toiveena on ettei palveluntar-
jonta tulevaisuudessa kytkeytyisi niin vahvasti Wetterhoffiin. Kuvaa halu-
taan viedä enemmän nykytilannetta vastaavaksi. 
 
Julkisuuskuvassa toivotaan näkyvän, että palveluntarjoaja on luotettava ja 
aikaansaava yhteistyökumppani. Toimintaa kuvataan määreillä laadukas ja 
luotettava sekä konkreettisilla termeillä tuotekehitys, valmistus ja koulu-
tus. 
 
Palveluntarjonnan julkisuuskuva mielletään myös huonosti markkinoiduk-
si. Vastaajat kokevat, ettei markkinointiin löydy aikaa, ja toisaalta luote-
taan myös jo olevassa olevaan tunnettuuteen mm. Wetterhoffin nimen 
kautta, ja koetaan että hyviä verkostoja on jo olemassa. Hämeen ammatti-
korkeakoulussa näkyvyys on vastaajien mielestä hyvä. 
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3.5.4. Vaikutukset ilmeen suunnitteluun 

Kyselyn vastausten pohjalta koostin luettelon arvoista, joita pidetään kou-
lutuksessa ja palveluntarjonnassa tärkeinä, ja asioista mihin suuntaan toi-
votaan koulutusohjelman ja pääaineiden julkisuuskuvan kehittyvän (Liite 
4). Jaoin luettelon aihealueittain eri ryhmiin, minkä pohjalta syntyi viisi eri 
arvomääritelmää (Kuvio 3). Arvot eli teemat ovat: kehittyvä, oivaltava, 
korkeatasoinen, perinteikäs ja laadukas. Nämä teemat otin suunnittelun 
lähtökohdaksi tilaajan toiveiden ohella. 
 

 

Kuvio 3. Kyselystä ilmenneet arvot kiteytettynä 

4. VISUAALISEN ILMEEN SUUNNITTELU 

Yrityksen, tässä tapauksessa tuotekehitysyksikön, visuaalisen ilmeen 
suunnittelulla lähdetään rakentamaan tietynlaista yrityskuvaa. Poikolaisen 
mukaan (1994) design management paitsi helpottaa yritystä erottumaan 
muista myös luo lisäarvoa ja tunnistettavuutta (Pohjola 2003, 42). 
 
Visuaalisen yrityskuvan tarkoituksena on kuvata yritykselle tärkeitä arvoja 
ja toimintaperiaatteita. Yrityskuvan kehittämisen perusidea on, että kai-
kessa mitä yritys tekee tai on, tulee myös näkyä mitä yritys on ja mitä se 
aikoo. Siis toimintaperiaatteet, tavoitteet, arvostukset ja persoonallisuus 
tulisi välittyä yrityskuvasta. (Nieminen 2003, 41.) 
 
Graafinen ilme koostuu logosta, liikemerkistä, tunnusväreistä, typografias-
ta, tunnuskuvista ja muista graafisista keinoista, kuten tekstin pistekoosta, 
välistyksistä ja erilaisista linjoista (Nieminen 2003, 90). Tilaajan kanssa 
on sovittu tässä tapauksessa visuaalisen ilmeen suunnitteluun sisältyvän 
logo tai logon ja liikemerkin yhdistelmä, tunnusvärit eli värimaailma sekä 
typografia. Lisäksi havainnollistan ilmeen käyttöä esityskuvin. 
 
Tilaaja toivoi minun olevan mukana  myös tuotekehitysyksikön nimen va-
linnassa. Koska suunnittelutyöni alkaessa tilaaja eli Made-hanke oli vielä 
suhteellisen alussa tuotekehitysyksikön kehittämisessä, ei nimen keksimi-
nen ollut vielä ajankohtaista. Niemisen mukaan yritysilmeen visuaalinen 
suunnittelu alkaa nimen luomisesta (2003, 90). Minun täytyi siis ryhtyä 
ideoimaan nimeä, jotta pääsin suunnittelemaan logoa, ja sen myötä muuta 
visuaalista ilmettä. 

4.1. Tuotekehitysyksikön nimen ideointi ja valinta 

Aloin pohtimaan nimeä tilaajan toiveiden pohjalta, minkä lisäksi lähtökoh-
tina oli toiminnasta jollain tapaa kertovia käsitteitä. Otin vaihtoehtoisiin 
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nimiin suoraan osia sanoista HAMK eli Hämeen ammattikorkeakoulu, ky-
seinen ala eli muotoilu ja sama englanniksi eli design, sijanti eli Hämeen-
linna ja Visamäki, nykyinen palvelutoiminnan konsepti Tekstiiliverstas, 
historiasta kertovat Wetterhoff ja Fredrika Wetterhoffin kotiteollisuusopis-
to sekä toiminnasta kertova termi lab, lyhenne sanasta laboratorio. Tarkoi-
tus oli käyttää ideoinnissa myös uutta tutkintonimikettä artenomi sekä 
hankkeen nimeä Made, mutta koska ne eivät istuneet mihinkään nimeen 
sopivasti, jäivät ne pois. Lisäksi pyrin huomioimaan mahdollisen kansain-
välisyyden, unohtamatta kuitenkaan täysin suomenkielisiä vaihtoehtoja. 
Tiiviin aivoriihen tuloksena muodostui seuraavanlainen luettelo nimi- ja 
sloganehdotelmista, suluissa selitteet: 
 
− Demu (design, muotoilu) 
− Hamk We (Hamk Wetterhoff) 
− Wesign (Wetterhoff, design, we=me, sign=allekirjoittaa) 
− Wisain (Wetterhoffin Visamäen designyksikkö) 
− Verstas 
− Muotola 
− Muowola 
− Hattu (Hamk, tuotekehitys) 
− Hawk 
− DH (design, Hamk) 
− DH-lab 
− We do (we=me, Wetterhoff, do=tehdä) 
− We design (we=me, Wetterhoff, design) 
− Hoffdesign (Wetterhoff, design) 
− Fredi (Fredrika, design) 
− Mäki (Visamäki) 
− Visadesign (Visamäki, design) 
− Visadisain (Visamäki, design) 
− Visatila (Visamäki, tilat, laitteet) 
− TILA muotoilulle. 
 
Asiakkaan suosikit nimiehdotuksista olivat Wisain, Visadesign ja Visa-
disain. Satunnaiskyselyllä, niin aiheen tuntevilta kuin täysin alan ulkopuo-
lella oleviltakin henkilöiltä, suosikeiksi nousivat myös suomenkieleen so-
pivat Hattu, Fredi ja Muotola. Useista ehdotuksista tuli erikoisiakin miel-
leyhtymiä muun muassa David Hasselhoffiin, Visa-luottokorttiin ja iskel-
mälaulajaan. Tuli siis myös tarkkaan pohtia, mihin nimi viittaa, mitä se 
kertoo ja onko se jo jollain käytössä. 
 
Yhdessä tilaajan kanssa nimeksi päätettiin lopulta Wisain, vaikka viime 
hetkellä tilaajalta itseltään tuli myös toinen varteenotettava vaihtoehto, 
Värkkäämö. Pitäydyimme kuitenkin Wisainissa sen ainutlaatuisuuden 
vuoksi, sillä Värkkäämö-nimeä havaittiin käytettävän jo paljon, vieläpä 
erityisesti käsityöyhteyksissä. Wisain viestii muotoilusta eli designista, 
nykyisestä sijainnista eli Visamäestä sekä arvokkaasta historiasta eli Wet-
terhoffista, eikä siitä tule häiritsevästi mieleen mikään asiaan kuulumaton 
seikka. 
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Kävin myös läpi muita suomalaisia muotoilukoulutuksen tuotekehitysyk-
siköitä ja palveluntarjoajia varmistaakseni, ettei nimi muistuta liikaa mi-
tään nykyistä toimijaa. Kuopion muotoiluakatemian palveluntarjonta on 
nimetty Muotoilufoorumiksi, Kymenlaakson ammattikorkeakoululla toi-
mii yhdessä KymiDesign&Business ja Aalto-yliopistolla on mm. Fablab, 
Addlab ja Designfactory, joten Wisain on siinäkin mielessä varsin sopiva 
ja omalaatuinen nimi tuotekehitysyksikölle. 

4.2. Lähtökohdat 

Suunnittelun lähtökohtana toimi tilaajan toiveet ja tilaajalta saatu tieto uu-
den tuotekehitysyksikön toiminnasta, havainnoinnin johtopäätökset, kyse-
lyiden tulokset ja valitun nimen tuomat mielikuvat. 

4.3. Tunnelmaplanssit 

Aloitin visuaalisen ilmeen suunnittelun kahdella erityylisellä planssilla 
(Kuva 17). Kokosin niihin värimaailmaa, muotokieltä, typografista ulko-
asua ja yleistä tunnelmaa kuvaavat osa-alueet, joita katsomalla on hel-
pompi keskustella tilaajan kanssa tavoitellusta ilmeestä. 
 
Ensimmäiseen planssiin otin lähtökohdaksi suoraan vanhan luonnokseni, 
joka oli tehty muotoilun koulutusohjelman tapahtumailmettä varten, mutta 
joka ei koskaan edennyt luonnostasoa pidemmälle. Tuolloin hain ilmee-
seen muotoilun näköistä tunnelmaa ja tuoretta näkökulmaa. Siksipä muis-
tin luonnoksen nyt, kun lähtökohdat olivat hyvin lähellä toisiaan. 
 
Kyseinen luonnos viestii kulmikkaasta, värikkäästä ja selkeästä ilmeestä. 
Sen vastakohdaksi koostin toisen planssin, jolla hain pyöreää ja kevyttä 
tunnelmaa hieman rauhallisemmin värisävyin itse ottamani valokuvan 
pohjalta. 
 

  

Kuva 17. Vasemmalla käsin piirrettyyn luonnokseen pohjautuva planssi, oikealla tästä 
vastakohtia hakeva planssi 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Integer viverra lectus in nibh fringilla dapibus. Morbi posu-
ere augue quis vestibulum tincidunt. Nunc orci arcu, varius 
eu hendrerit sit amet, ultricies faucibus lectus. Pellentesque 
eu quam orci. Donec vel dolor tempus, pretium justo vel, 
vestibulum orci. Curabitur hendrerit condimentum soda-
les. Ut elementum libero eget felis imperdiet, nec porttitor 
odio varius. Etiam iaculis, odio non imperdiet varius, dui 
eros porttitor erat, id mattis augue magna in ligula. Nullam 
dictum nec nibh a adipiscing. Vestibulum at ultrices eros, 
fringilla euismod leo.

Integer tempor commodo eros, eu euismod velit fermen-
tum non. Curabitur at purus nec dui ornare mollis. Nullam 
dignissim lacinia risus sed tempor. Proin porta turpis et 
consectetur tempus. Aliquam porta iaculis magna ac vulputa-
te. Donec lacinia purus non condimentum vestibulum. Proin 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Maecenas eget metus 
et est sollicitudin ullamcorper. Etiam vel 
nisi sit amet quam porta lacinia. Vivamus 
ultrices eget elit ut tempor. Ut faucibus, 
lorem vel fringilla convallis, lacus sem 
eleifend dolor, quis sodales mauris nunc 
vitae mi. In ornare nisi dui, vel luctus erat 
sagittis nec. Suspendisse sagittis tellus 
quis scelerisque egestas. Aliquam biben-
dum lectus dui.

Duis et porttitor massa. Quisque sagittis 
nunc quis justo vestibulum, a elementum 
ligula placerat. Proin ac enim euismod, 
tempus orci id, euismod ligula. In quis 
porttitor orci. Integer interdum a dolor sit 
amet interdum. Etiam malesuada nunc in 
lorem ornare, sed molestie risus rutrum. 
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Tilaaja valitsi omasta mielestänikin innostavamman ja ehkä myös hieman 
pidemmälle viedyn vaihtoehdon eli planssin, joka pohjautuu käsin piirtä-
määni luonnokseen. Erityisesti siinä viehätti juuri luonnoksesta ilmenevä 
avoimuus, orgaanisuus ja kolmiulotteisuus. Lisäksi verkkomainen pinta 
tuo mieleen verkostoitumisen. Värimaailmaan tilaaja ei ollut täysin tyyty-
väinen, joten siihen tuli typografian lisäksi kiinnittää jatkossa erityistä 
huomiota. 
 
Lisäksi esitin tilaajalle havainnollistavan kuvan siitä, mitä tarkoitan moni-
ulotteisella, runsaalla ja rönsyilevällä, osiin jaettavalla ilmeellä, joka on 
muutakin kuin yksi tiivis logo (Kuva 18). 
 

 

Kuva 18. Osiin jaettava, moniulotteinen visuaalinen ilme 

4.4. Tunnus 

Yrityksen viestinnässä käytettävästä tunnuksesta käytetään monesti nimi-
tystä logo, mikä on hieman harhaanjohtavaa, sillä se tarkoittaa ainoastaan 
vakiintunutta nimen kirjoitusasua. Liikemerkki puolestaan on tuotetun-
nuksen kuvallinen osuus, jota monesti käytetään myös ilman logoa (Kuva 
19). Tunnukseksi voidaan siis kutsua joko pelkkää logoa, liikemerkkiä tai 
näiden yhdistelmää. (Nieminen 2003, 96: Pohjola 2003, 128.) Päätin 
suunnitella sekä logon että liikemerkin, sillä liikemerkki lisää mielestäni 
tunnuksen monikäyttöisyyttä, ja toisaalta liikemerkki harvoin toimii yksis-
tään ilman logotyyppiä. 
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Kuva 19. Esimerkki logon ja liikemerkin yhdistämisestä tunnuksessa 

4.4.1. Sisällöllinen näkökulma 

Halusin pitää tunnuksen tyylikkään abstraktina. Pohjolan mukaan (2003, 
130) tunnus ei saisikaan kuvata suoraan yrityksen toimialaa, vaan sen tuli-
si tukea brändin ydintä ja pysyvää viestiä. Abstrakti tunnus on myös aikaa 
kestävämpi kuin yleisiä, toimialaa kuvaavia aiheita hyödyntävä tunnus. 
 
Tunnuksen sisällöllistä näkökulmaa useista eri lähtökohdista pohdiskel-
tuani yhdeksi kantavaksi teemaksi muotoutui yhtenäisyys, sillä uusi tuote-
kehitysyksikkö tulee olemaan monia asioita ja toimijoita yhdistävä taho. 
Se tulee yhdistämään kaikki muotoilun pääaineet nykyisten erillisten pal-
veluntarjoajien sijaan, yhdistäen tietyllä tapaa myös tilat joissa eri pää-
aineryhmät ja alat työskentelevät. Uusi yksikkö yhdistää myös koulutus-
ohjelmassa vielä opiskelevia ja jo valmistuneita, aivan kuten muita alan 
toimijoita, suunnittelijoita ja yrittäjiäkin. Lisäksi muotoiluun on tavoittee-
na yhdistää liiketaloudellista näkökulmaa yrityshautomopalveluiden kaut-
ta. 
 
Yhtenäisyyden lisäksi visuaalisesti kiinnostavia teemoja olivat tuotekehi-
tysyksikön toimintatavassa vahvasti esille tulevat avoimuus ja verkostot. 
Hyödynsin myös näitä teemoja tunnusta suunnitellessa. 

4.4.2. Ideointia ja variointia 

Suunnittelu lähti etenemään tilaajan valitseman planssin pohjalta ja tukeu-
tui hyvin vahvasti käsin piirtämääni luonnokseen (Kuva 20). Tämä tarkoit-
ti lähestulkoon pelkästään kolmioita. Mallinsin kuviota suoraan luonnok-
sesta tietokoneelle. 
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Kuva 20. Alkuperäinen luonnos skannattuna 

Tekstiilin pääaineessa kankaanpainantaa tehneenä halusin hyödyntää tuo-
tekehitysyksikön visuaalisessa ilmeessä painokankaissakin usein ilmene-
vää värien päällekkäisyyttä. Kyseinen tyyli tuo uuden värisävyn lisäksi il-
meeseen syvyyttä, ja joissain tapauksissa, kun lisäksi tulevat vielä eri 
muotojen vaikutukset, voidaan puhua jopa kolmiulotteisuudesta. 
 
Varioin kolmioteemaa ja luonnoksesta saatua pintaa Illustrator-ohjelmalla, 
ja hain värejä suoraan luonnoksesta. Kokeilin kolmioilmeisiin erilaisia 
tyylejä; tein täyttökolmioita ja kolmioita pelkällä reunaviivalla, kokeilin 
eri viivapaksuuksia, pyöristin kulmia, vähensin värejä, mursin värejä ja li-
säksi kokeilin samaa mustavalkoisena (Kuva 21). 
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Kuva 21. Luonnos ja sen pohjalta tehtyjä väri-, viiva- ja pintakokeiluja 

Kolmiovariaatioiden avulla sain lisää ideoita, mutta myös päätöksiä, tule-
van tunnuksen suhteen. Lisäksi varioin teemaa liikemerkiksi ja logotyy-
piksi useissa luonnoksissa (Kuva 22). 
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Kuva 22. Liikemerkin ja logotyypin luonnostelua 

Päädyin esittämään tilaajalle viisi eri vaihtoehtoa, joista kahden teemana 
on erityisesti yhtenäisyys (Kuva 23). Yhtenäisyyden teeman lisäksi kol-
messa muussa vaihtoehdossa esiintyy verkostomaisuus, yhteydet (Kuva 
24) ja avoimuus (Kuva 25). Malleissa on esillä liikemerkki paitsi värillise-
nä ja harmaansävyisenä myös suurena ja pienenä. Tämän lisäksi loin lii-
kemerkin pohjalta hahmotelmaa yleisilmeestä ja -tunnelmasta. 
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Kuva 23. Vaihtoehdot 1. Kiteymä ja 2. Synteesi 

 

    

Kuva 24. Vaihtoehdot 3. Verkosto ja 4. Yhteys 
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Kuva 25. Vaihtoehto 5. Avoin 

Tilaaja piti vaihtoehdoissa erityisesti värinkäytöstä. Väripintojen lä-
pinäkyvyys ja värien sekoittuminen koettiin erityisen kiinnostavana asia-
na. Tilaajan suosikeiksi nousivat luonnokset nimeltä Kiteymä ja Synteesi. 
Niissä on voimakkain yleisilme, joka tehostaa viestiä, minkä lisäksi värien 
läpinäkyvyys tuo eräänlaisen varjoilluusion kuvioon. Synteesin laaja väri-
skaala viehätti, ja sitä toivottiin vietävän vielä kirkkaampaan ja heleäm-
pään, enemmän alkuperäisen luonnoksen suuntaan. Edelleenkin orgaani-
suus ja elävyys puolsivat valintaa samoin kuin kolmiulotteisuus. Synteesi-
vaihtoehdossa oleva kirjasintyyppi havaittiin liian hentoiseksi, ja sitä toi-
vottiin vietävän enemmän Kiteymä-vaihtoehdossa olevan kirjasintyypin 
suuntaan. Logon ja liikemerkin asettelua toisiinsa nähden tuli vielä miet-
tiä, minkä lisäksi tilaaja kehotti kokeilemaan hieman vähäisempää määrää 
kolmioita yhdessä merkissä. 
 
Avoin-vaihtoehdosta pidettiin myös kovasti, etenkin sen värien merkityk-
sellisyydestä viestinnässä, mutta liikemerkin havaittiin viestivän liikaa jos-
tain muusta kuin muotoilualasta; kyseinen ilme voisi sopia hyvin esimer-
kiksi pitopalveluyritykselle. Todettiin myös, että värejä voi käyttää myös 
muissa vaihtoehdoissa viestintää tukevana elementtinä samaan tyyliin. Li-
säksi Yhteys-vaihtoehto koettiin liian suljettuna ja Verkosto jäi jo edellä 
mainituista syistä voimakkaampien vaihtoehtojen varjoon. 
 
Varioin tilaajan suosikkien, Kiteymän ja Synteesin, pohjalta tunnusta run-
saasti (Kuva 26). Esitin kolme erilaista liikemerkkiä, joista yhdestä myös 
kaksi vaihtoehtoista logotyyppiä (Kuvat 27 ja 28). Kyseinen Kupla-
niminen vaihtoehto miellytti tilaajaa eniten, mutta toiveesta lupasin vari-
oida yleisilmeeseen Kupla-teemoista molempia. 
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Kuva 26. Tunnuksen variointia 

 

   

Kuva 27. Tunnusvaihtoehdot Orgaaninen ja Kivi 
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Kuva 28. Tunnusvaihtoehdot Kupla ja Kupla II 

Tilaajan toiveesta muokkasin myös vielä tunnuksen logotyyppiä, ja etsin 
muun muassa verkosta sopivia kirjasintyyppejä, jotta yleisilmettä saatiin 
terävöitettyä (Kuva 29). Tilaajalle esitin jälleen vain mielestäni parhaim-
mat vaihtoehdot (Kuva 30). Lopullinen tunnus saatiin päätettyä, ja jatkoin 
työtä muun visuaalisen ilmeen parissa, jota jo tunnusta luodessa olin hil-
jalleen kehitellyt. 
 

 

 

Kuva 29. Logotyypin terävöittämistä 

 

 

Kuva 30. Tilaajalle esitetyt vaihtoehdot lopulliseksi tunnukseksi 
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4.5. Ilmeen havainnollistaminen käytännössä ja yleisilmeen luominen 

Hahmottaakseni mitä yleisilme käytännössä tulee olemaan, listasin jo tun-
nuksen suunnitteluvaiheessa tilaajalle mahdolliset visuaalisen ilmeen käyt-
tökohteet. Aloitin suunnittelun tarpeellisimmiksi ja tärkeimmiksi valituista 
kohteista, jotka olivat tilat, opasteet ja diaesitysmallit. Tiloja ja opasteita 
ajatellen dokumentoin nykyisiä tiloja ja kävin mielessä tuotekehitysyksi-
kön asiakkaan palvelupolkua. Näin sain selville, millaisia opastavia ele-
menttejä saatettaisi kaivata. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Kuva 31. Ilmeen suunnittelua diaesityspohjaan 
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Tunnuksen suunnitteluvaiheessa kehittelemistäni yleisilmeistä tilaaja piti 
erityisesti Kupla-vaihtoehdon jo luonnoksessa esille tulleesta kolmiopin-
nasta. Pohjasin siis muun ilmeen suunnittelun pääasiassa siihen ja liike-
merkkiin. Tein ilmeestä kokeiluja diaesityspohjaan (Kuva 31) ja tiloihin 
(Kuvat 32 ja 33) sekä opasteissa ilmeneviin tuotekehitysyksikön eri osa-
alueita merkitseviin alatunnuksiin (Kuva 34). 
 

 

Kuva 32. Idea kolmioiden käytöstä opastavana elementtinä portaikossa 

 

 

Kuva 33. Tunnus kampusalueen opasteessa 
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Kuva 34. Työskentelytilojen erottamista varten luotuja vaihtoehtoisia alatunnuksia ja 
yleisilmeen hahmottamista 

Ilmettä diaesitysmalliin, tiloihin ja opasteisiin ideoituani lisäsin käyttökoh-
teiden listaan esitemallin kannet eli eräänlaisen kansiomallin. Tämä hel-
potti suunnittelua, sillä yksinkertainen kansiomalli on kohde, jossa koko 
visuaalinen ilme tulee esille yhdellä aukeamalla toisin kuin aiemmin mai-
nituissa tiloissa, opasteissa tai diaesitysmallissa. Kokonaisuutta oli ollut 
vaikea hallita ja hahmottaa, kunnes otin ensisijaiseksi käyttökohteeksi 
kansiomallin (Kuva 35). Tämän avulla suunnittelu muihinkin kohteisiin 
helpottui. 
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Kuva 35. Vaihtoehtoisia yleisilmeitä kansiomallissa 

Jo diaesityspohjaa suunnitellessa havaitsin, että laaja värikäs pinta saa il-
meen näyttämään helposti lapsekkaalta ja liian hulvattomalta, ja samanai-
kaisesti myös turhan raskaalta. Lisäksi kolmiopintaa oli erittäin haastava 
tuoda opasteisiin. Diaesitysmallista tein myös pelkistetyn version, mutta 
siitä tuli liian tylsä (Kuva 36). Tämän lisäksi yritin luoda ilmettä suoraan 
liikemerkin pohjalta, mutta siinä ilme toistui mekaanisesti hyvin samanlai-
sena, joten sekin alkoi näyttämään tylsältä ja mitäänsanomattomalta (Ku-
vat 37 ja 38). 
 

Käyntiosoite: Visakaarre 5
Postiosoite: Visamäentie 35 E
13100 HÄMEENLINNA
puh (03) 646 3750 / fax (03) 646 3752
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Käyntiosoite: Visakaarre 5
Postiosoite: Visamäentie 35 E

13100 HÄMEENLINNA
puh (03) 646 3750
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Kuva 36. Pelkistetty diaesitysmallivaihtoehto 

  
 

  

Kuva 37. Liikemerkistä luotu keltainen ilme diaesitysmallissa 
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Kuva 38. Liikemerkistä luotu keltainen ilme tilassa ja opastavana elementtinä 
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En siis ollut täysin tyytyväinen mihinkään vaihtoehtoon, sillä en saanut 
tuotua yleisilmeeseen mielestäni mitään uutta tunnuksen lisäksi, tai vaih-
toehtoisesti en saanut jaettua yhtenäistä ilmettä pienempiin osiin säilyttäen 
samalla ilmeen runsauden. Tein tunnuksen pohjalta vielä liikemerkkiin 
pohjautuvan muodoilla leikittelevän ilmeen, jota varioin kansiomalliin 
(Kuva 39). Palasin hetkeksi suunnittelun alkuun, tilaajan toiveisiin ja kyse-
lyn tuottamiin tuloksiin muotoilun koulutusohjelman ja tulevan tuotekehi-
tysyksikön luonteesta. Kiinnitin siis erityistä huomiota suunnittelun alku-
peräisiin lähtökohtiin; tavoittelin kehittyvää, nykyaikaista, optimistista ja 
oivaltavaa ilmettä, joka on muotoilun näköinen ja raikas. 
 
Mutta koska tästäkään ilmeestä ei saanut suoraan varioitua esimerkiksi 
opasteisiin sopivia pienempiä osia riittävän selkeästi ja erottuvasti (Kuva 
40), minkä lisäksi diaesitysmallin tekeminen tuntui haastavalta, täytyi ko-
konaisilmeeseen yhdistää useampaa ideaa, sillä yleisilmeen suunnitteluun 
oli mennyt jo kohtuuttomasti aikaa. 
 

  
 

 
 

  

Kuva 39. Muodoilla leikittelevä ilme kansiomallissa 
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Kuva 40. Muotovariaatiot alatunnuksina 

4.6. Typografia 

Yksinkertaisimmillaan typografia tarkoittaa kirjasintyyppien valintaa ja 
käyttöä (Itkonen 2012, 11). Wisain Muotoilutilojen viestinnän kirjasin-
tyyppivalinnat pohjautuvat tunnuksen logotyyppiin. Typografiaa on suun-
niteltu siis pitkälti jo tunnusta suunnitellessa, jolloin kirjasintyypeiksi on 
valittu selkeä ja vahva Petita Bold sekä vastakohtaisen hennompi Helveti-
ca Light (Kuva 41). 

 

Kuva 41. Logon kirjasintyyppivalinnat 

Monesti ajatellaan, että groteski eli päätteetön kirjasintyyppi, mihin Helve-
ticakin lukeutuu, on paperille painettuna vaikeampilukuista kuin antiikva 
eli päätteellinen kirjasintyyppi (Kirjaimet, kirjasinleikkaukset ja kirjasin-
tyypit, 2014) Tästä syystä Wisainin painettuun materiaaliin on valittu toi-
nen kirjasintyyppi, Adobe Caslon Pro Regular, minkä lisäksi pehmeällä 
otsikkotyypillä haetaan kontrastia leipätekstille. 
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5. LOPPUTULOS 

Wisain Muotoilutilojen visuaalinen ilme konkretisoituu sähköisten doku-
menttien lisäksi graafisessa ohjeistossa (Liite 1). Lopputuloksen eli visuaa-
lisen ilmeen oheen on syntynyt tarina Wisain Muotoilutiloista, mikä tukee 
identiteettiä ja kasvattaa brändiä itse visuaalisen ilmeen lisäksi. 

5.1. Wisain Muotoilutilojen visuaalinen ilme 

Uusi Wisain on raikkaan kepeä ja helposti lähestyttävä. Visuaalinen ilme 
koostuu tunnuksesta, typografiasta ja niiden ympärille rakentuvasta väri- 
ja kuvamaailmasta. Ilmettä rikastuttamaan on luotu lisäksi graafisia ele-
menttejä, joita voi hyödyntää markkinoinnissa ja viestinnässä. 
 
Ilme on suunniteltu siten, että sitä on helppo hyödyntää Wisainin toimin-
nassa ja mahdollisesti jatkaa myöhemmin. Visuaalisen ilmeen toivotaan 
elävän ajassa Wisainin mukana, ja sitä kannustetaan muovaamaan käyttö-
kohteisiin sopivaksi. 

5.1.1. Tarina 

Wisain on kiteymä, ja se kertoo toiminnan yhteneväisyydestä. Wisainissa 
kiteytyy yhteen kaikki muotoilun koulutusohjelman pääaineet ja palvelun-
tarjoajat. Siinä yhdistyvät myös erilliset ja erilaiset työskentelytilat. Wi-
sain yhdistää opiskelijat ja alumnit, alan toimijat, suunnittelijat sekä yrittä-
jät, ja muotoilun lisäksi siihen tiivistyy liiketaloudellista näkökulmaa. 
 
Wisain on puhekupla, sillä muotoilussa on sanomaa. Muotoilijoilla on sa-
nottavaa; muotoilu haluaa näkyä ja kuulua. Mitä meillä olisi ilman muo-
toilua? 
 
Kuplassa linkittyy toisiinsa eri alueita. Työskentelyn ohella Wisainissa 
luodaan suhteita ja verkostoidutaan. Asioita tehdään rinnakkain, toistensa 
lomassa ja joskus jopa päällekkäin. Projektit ja työt linkittyvät toisiinsa, 
pieniin ideoihin muodostuu lisää kerroksia ja niistä kasvaa vahvempia. 
 
Wisain aktivoi ja innostaa: tekemään, ajattelemaan, oivaltamaan. Wi-
sainissa myös omalle ajattelulle jää tilaa. 
 
Wisain on laaja-alainen ja monipuolinen, se heijastaa useita eri toimintata-
poja ja -malleja. 
 
Wisain on vahva. Wisain on yhtenäinen. Wisain on Visamäen designyk-
sikkö Wetterhoffin henkeen. 

5.1.2. Tunnus 

Logotyyppi ja liikemerkki muodostavat yhdessä Wisain Muotoilutilojen 
tunnuksen (Kuva 42). Logotyypin pääotsikko Wisain viestii vahvalla gro-
teskilla kirjasintyypillä vahvasta toimijasta. Sen alle on sijoitettu alaotsi-
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koksi Muotoilutilat, joka kuvaa paremmin tilaajan toimintaa. Logo on 
kansainvälisyyttä ajatellen käännetty myös englanniksi: Wisain, Space for 
Design. 

 

Kuva 42. Wisain Muotoilutilojen tunnus 

Liikemerkki on tiivis ja värikäs puhekupla, jossa kiteytyy yhteen useita eri 
värialueita. Siihen on tuotu syvyyttä ja kolmiulotteisuutta läpikuultavilla 
pinnoilla, jotka asettuvat toistensa päälle lomittain (Kuva 43). Lisäksi lii-
kemerkki on varioitavissa pinnaksi ja tunnus sovellettavissa eri käyttökoh-
teisiin sopivaksi. 
 

 

Kuva 43. Liikemerkin muodostuminen eri väreistä 

5.1.3. Värimaailma 

Markkinoinnissa käytettävät värit ovat vahva viesti toimijasta. Logo, lii-
kemerkki ja värit yhdessä kiteyttävät yrityksen liikeidean, asiakaskohde-
ryhmän, ideologian ja arvot (Nieminen 2003, 103). 
 
Wisainin värimaailma syntyy viidestä raikkaasta väristä, jotka yhdistyvät 
liikemerkissä läpikuultavina pintoina muodostaen neljätoista vaihtelevan 
sävyistä värialuetta (Kuva 44). Monivärisyys kuvastaa monipuolisuutta ja 
laaja-alaisuutta, eikä se tee yleisilmeestä turhan arvokasta. Raikkaat värit 
herättävät ajattelemaan ja oivaltamaan, minkä lisäksi ne viestivät ajankoh-
taisesta ja tuoreesta toimijasta. Wisainin vedensininen väri kytkeytyy 
myös Hämeen ammattikorkeakoulun ilmeessä voimakkaana esiintyvään 
turkoosiin (Kuva 45). 
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Kuva 44. Wisain Muotoilutilojen väripaletti 

 

 

Kuva 45. Hämeen ammattikorkeakoulun tunnus 

Värejä käytetään ohjaavana elementtinä viestinnässä, erityisesti niillä ero-
tetaan Wisain Muotoilutilojen eri osa-alueita (Kuva 46). Värejä käytetään 
kuitenkin vapaasti, eikä niitä ole suoraan kytketty mihinkään tiettyyn tar-
koitukseen. Näin annetaan tilaajalle vapaus valita ja soveltaa visuaalista 
ilmettä parhaaksi näkemällään tavalla samalla mahdollistaen ilmeen hyö-
dynnettävyyden myös jatkossa, vaikka Muotoilutilojen osatekijät muuttui-
sivatkin. 
 

 

Kuva 46. Värien käyttöä alatunnuksissa 
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turkoosi, vihreä, keltainen, oranssi ja fuksianpunainen. Näitä 
värejä ei tule käyttää sellaisenaan.
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5.1.4. Typografia 

Logon alaotsikkoon valittu Helvetica Light otettiin monikäyttöisyyden 
vuoksi viestinnän pääkirjasintyypiksi (Kuva 47). Pc-tietokoneissa tämän 
korvaa Arial-kirjasinperhe. Helveticaa käytetään kaikessa verkkoviestin-
nässä leipätekstin tyyppinä, minkä lisäksi se on versaalina eli suuraakkosi-
na käyttökelpoinen myös väliotsikoihin. Kursiivileikkaus, Helvetica Light 
Oblique tai Arial Italic, on oivallinen valinta mikäli halutaan korostaa yk-
sittäisiä sanoja tai lauseita leipätekstistä. 
 

 

Kuva 47. Viestinnän pääkirjasintyyppi 

Riittävän muoto- ja vahvuuskontrastin saamiseksi typografisessa työssä 
käytetään usein kahta eri kirjasinperhettä. Yksi kirjasintyyppi on liian vä-
hän, ja kolmas aiheuttaa jo yleensä graafista sekavuutta. (Itkonen 2012, 
83). Painettuun materiaaliin valittiin Adobe Caslon Pro Regular (Kuva 
48), minkä korostukseen käytetään lihavoitua leikkausta Adobe Caslon 
Pro Boldia. Erillistä huomiota vaativia poimintoja tai lainauksia voidaan 
korostaa lisäksi Wisain-ilmeen väripaletista löytyvällä pinkillä värisävyllä 
(Kuva 49). 
 

 

Kuva 48. Painetun materiaalin pääkirjasintyyppi 

 

Kuva 49. Tekstistä nostettu, pinkillä värillä korostettu lainaus 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Fusce vulputate vulputate 
mollis. Class aptent taciti 
sociosqu ad litora torquent 
per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos. Nunc 
condimentum venenatis 
malesuada. Phasellus nisi 
lacus, imperdiet quis tortor 
a, rhoncus viverra nibh. 
Duis laoreet venenatis nisi. 
Fusce sodales justo metus, ut 
accumsan tortor varius sed. 
Morbi pellentesque congue 
massa, ac scelerisque mi. 
Donec non pharetra arcu. 
Donec lacinia eros nec velit 
egestas aliquam. Donec non 
tortor vitae nisl varius fringilla.

Pellentesque hendrerit tortor 
et urna malesuada, a tincidunt 
quam iaculis. Nunc tellus 
leo, adipiscing eget nisl 
vel, aliquam semper metus. 
Nullam suscipit lorem diam, 
ac mollis nisi sollicitudin 
in. Praesent metus magna, 
ullamcorper non justo iaculis, 
euismod aliquet mi. Sed leo 
nunc, viverra et aliquam et, 

”Wisain on puhekupla, sillä 
muotoilussa on sanomaa. 
Muotoilijoilla on sanottavaa; 
muotoilu haluaa näkyä ja 
kuulua. Mitä meillä olisi ilman 
muotoilua?”

pellentesque in nulla. Aenean 
elementum quis quam vitae 
interdum. Sed augue magna, 
viverra eu risus ac, vehicula 
eleifend augue. Cras suscipit 
purus eget dui hendrerit 
vestibulum. Proin id est 
non sapien sagittis pulvinar 
elementum at enim. Fusce ac 
erat ut lorem ornare sodales in 
ut est.

Integer pretium elementum 
erat ut hendrerit. Sed pretium, 
dolor quis elementum 
scelerisque, urna justo 
euismod massa, sit amet 
mattis nulla leo at dolor. 
Pellentesque habitant morbi 
tristique senectus et netus et 
malesuada fames ac turpis 
egestas. Vestibulum vel justo 
sed eros sodales eleifend 

sed sed massa. Donec id 
velit at nulla molestie sodales. 
Ut sodales enim lorem, eget 
mattis odio feugiat vitae. Sed 
rhoncus tortor a dolor tempor 
hendrerit.

Nullam feugiat nisl ut urna 
ornare, nec cursus augue 
ultrices. Fusce est turpis, 
congue vel massa vitae, 
aliquam interdum quam. 
Maecenas et dignissim 
ipsum, sit amet hendrerit nibh. 
Aenean vestibulum porttitor 
nulla. Duis porta blandit eros. 
Maecenas venenatis aliquet 
mi, nec mattis neque egestas 
at. Praesent euismod eget 
sapien a vulputate.

Morbi vestibulum enim turpis, 
sed convallis est hendrerit 
vitae. Nulla varius, quam et 
laoreet ullamcorper, eros 
felis pharetra libero, sit amet 
dictum nibh ligula id elit. 
Aenean luctus orci dolor, vitae 
vehicula nunc posuere eu. 
Sed at enim eleifend augue 
venenatis iaculis. Phasellus 
porttitor purus vitae leo 
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Kontrastiksi terävälle Helveticalle pääotsikoihin käytettäväksi kirjasintyy-
piksi on valittu paksu ja pyöreälinjainen Arial Rounded MT Bold, joka 
pehmentää myös yleisilmettä, ja tekee näin ollen Wisainista helposti lähes-
tyttävämmän (Kuva 50). 
 

 

Kuva 50. Pääotsikoissa käytettävä kirjasintyyppi 

5.1.5. Graafiset elementit 

Tunnuksen sanomaa tukevat sen pohjalta luodut ryhmänä käytettävät muo-
toelementit, jotka elävöittävät yleisilmettä (Kuva 51). Ne kertovat leik-
kisästi muotoilusta, muodon hakemisesta ja oivaltamisesta. Elävöittämään 
on luotu myös kolmiopinnan pohjalta syntynyt pintakuviointi, jota voidaan 
käyttää, kun halutaan tehostaa viestiä (Kuva 52). Selkeyttävänä elementti-
nä puolestaan ilmeeseen kuuluu musta tasapaksu vaakaviiva, jota käyte-
tään kun viestintään halutaan asiallisempaa linjaa. 
 

 

Kuva 51. Muotoelementit 
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Kuva 52. Pintakuviointi 

5.2. Graafinen ohjeisto 

Visuaalisen ilmeen käyttöä varten tilaajalle toimitetaan graafinen ohjeisto, 
joka helpottaa ilmeen yhtenäisenä säilymistä jatkossakin. Ohjeisto on tai-
tettu pdf-muotoon ja tarkoitettu lähinnä yksikön sisäiseen käyttöön sähköi-
senä. Siinä esitellään uusi ilme, määritellään sen osatekijät ja ohjeistetaan 
niiden käytössä. Ohjeistossa on tarkat määritykset niin tunnuksen käytölle, 
väreille, typografialle kuin kaikelle muullekin mitä ilmeeseen kuuluu (Ku-
va 53). Kun painettu ja sähköinen viestintä noudattelee yhteistä linjaa, yri-
tyskuvasta saadaan hallittu ja yhtenäinen. 
 

 

Kuva 53. Ote Wisain Muotoilutilojen graafisesta ohjeistosta 

6. ARVIOINTI 

Opinnäytetyö vastaa suurimmalta osin tavoitteisiinsa. Prosessi eteni suju-
vasti, vaikka välillä työskentely olikin oletettua hitaampaa. Lopputulos on 
kattava ja tilaajan toiveita vastaava. 
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6.1. Tavoitteet 

Tavoitteet Hämeen ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelman 
uuden tuotekehitysyksikön visuaalisesta ilmeestä täyttyivät kattavasti. Li-
säksi opinnäytetyöstä tulee esille työn alussa alakysymyksinä esitetyt asi-
at, kuten miltä tuotekehitysyksiköt tai muut toimijat muotoilun alalla ny-
kyään näyttävät ja kuinka visuaalisuus käytännössä ilmenee muotoilun 
tuotekehitysyksikössä. Myös tuotekehitysyksikön nimi ratkaistiin ja siitä 
luotiin tunnus. Opinnäytetyössä käsitellään myös nykyisen palveluntar-
jonnan visuaalisuutta, minkä lisäksi tulee esille, mitä tilaaja toivoo visuaa-
lisuuden suhteen tulevalta toiminnalta. 
 
Havainnoinnin perusteella asetin itselleni tavoitteita ja lähtökohtia ilmeen 
suunnittelulle. Pyrkimyksenä oli luoda aktivoiva ja innovatiivinen ilme, 
joka ei ole liian kliininen. Tässä onnistuin mielestäni kohtuullisen hyvin. 
Lisäksi hain ilmeeseen Tilburg TextielMuseum & TextielLabin ilmeen 
kaltaista moniulotteisuutta ja monikäyttöisyyttä. Tavoitteena oli osiin jaet-
tava ilme, joka myös sitoisi kampuksella sijaitsevat toimintaympäristöt 
toisiinsa visuaalisin keinoin. En mielestäni aivan täysin päässyt kyseiseen 
tavoitteeseen, sillä ilme tukeutuu edelleenkin hyvin vahvasti tunnukseen. 
Onnistuin kuitenkin laajentamaan ilmettä tunnuksesta jonkin verran, min-
kä lisäksi ilmeessä tulevat esille värit ohjaavana elementtinä. 
 
Tavoitteena oli myös tuoda työhön oivallusta ja rentoa tunnelmaa ilmentä-
en kuitenkin mielikuvaa vahvasta toimijasta. Tämän mielestäni saavutin, 
sillä tunnus on hyvin selkeä ja vahva, muun yleisilmeen ollessa rento ja 
muunneltava. Lisäksi liikemerkki on moniulotteinen ja siinä on syvyyttä. 
 
Tilaajan toiveena oli, että uusi tuotekehitysyksikkö on helposti lähestyttä-
vä myös visuaalisesti. Ilme noudattelee tätä varsin hyvin. Lisäksi ilmeeltä 
toivottiin nykyaikaisuutta, mutta kuitenkin pitkäikäisyyttä. Toivon, että 
olen kyennyt luomaan ilmeestä ajattoman, mutta samalla tuoreen. 

6.2. Prosessin eteneminen 

Havainnointi ja kysely sopivat mielestäni erityisen hyvin aineistonhankin-
tamenetelmiksi. Havainnoimalla esimerkkitöitä opin valtavasti, enkä usko 
että olisin kyennyt läheskään samankaltaiseen lopputulokseen ilman sitä. 
Lukuisia kertoja palasin katsomaan, kuinka jokin asia on aiemmin tehty, 
oli kyse sitten logosta, väreistä, graafisesta ohjeistosta tai diaesityksestä. 
Paikanpäälle tehdyt vierailut laajensivat näkemystä ja nostivat työn arvoa. 
Kysely puolestaan osoittautui hyväksi menetelmäksi kerätä inspiraatiota 
suunnittelutyöhön, ja varmistaa ettei tuleva ilme riitele tuotekehitysyksi-
kössä toimivien henkilöiden ajatusmaailman kanssa. Koska Wisain Muo-
toilutilojen toiminta kytkeytyy hyvin vahvasti Hämeen ammattikorkeakou-
lun muotoilun koulutusohjelmaan, oli tärkeää saada tietää palveluntarjo-
ajien ja pääaineen opettajien ajatuksia tämän hetken julkisuuskuvasta ja 
tulevaisuudesta. 
 
Tunnuksen suunnittelu oli johdonmukaista, ja pystyin noudattelemaan sii-
nä pääaineopinnoissa saamaani suunnitteluprosessin mallia. Yleisilmeen 
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luominen oli kuitenkin paljon haastavampaa kuin oletin. Tunnusta suunni-
tellessa olisi pitänyt ottaa vielä enemmän huomioon ilmeen muut käyttö-
tarpeet, jotta ilmeestä olisi saanut yhtenäisen. Eri tiloihin ja osa-alueisiin 
soveltuvat osailmeet monimutkaistivat työskentelyä todella paljon. Ete-
neminen oli paikoittain erittäin hidasta ja toisinaan tuntui siltä, ettei työ 
edennyt lainkaan. 
 
Yleisilme pohjautuu vahvasti tunnukseen, mutta suunnitteluun käytetystä 
työmäärästä tunnus on vain pieni osa. Suunnittelutyö oli melko haastavaa, 
sillä en ollut aiemmin tehnyt visuaalista ilmettä tai varsinaisesti edes tun-
nusta. Kaikki tuli miettiä alusta asti itse, ja monessa kohtaa tietotaito lop-
pui. Aikaa menikin enemmän kuin luulin, eikä aina tiennyt, mitä kaikkea 
olisi edessä. 
 
Aikaa oli käytössä liian vähän harkitun, kattavan ilmeen suunnitteluun ja 
loppuun viemiseen, ainakin tällä tietotasolla. Lisäksi työn tekeminen alkoi 
aikataulun mukaisesti, mutta aikataulu ei pitänyt, vaan suunnittelun alku-
puolella aikaa tuli käytettyä arvioitua enemmän. Aivan kuten tavoitteetkin, 
oli aikataulu hiukan optimistinen. Prosessi eteni kuitenkin omalla painol-
laan suunnitelmien mukaisessa järjestyksessä, eikä sinänsä suurempia yllä-
tyksiä tullut. 
 
Tein opinnäytetyön rinnalla työharjoitteluna samankaltaista työtä, jossa 
suunnittelin yritysilmeen ja loin brändin pienelle designyritykselle yhdessä 
yrittäjän kanssa. Tämä tuki työskentelyäni valtavasti, ja hyödyin työsken-
telystä puolin ja toisin. Kun opin uutta, pystyin hyödyntämään sitä saman-
aikaisesti myös toisessa projektissa. Opinnäytetyön teoriapohjasta ja ai-
neistonhankinnasta sain myös työharjoitteluna tehtyyn työhön paljon aja-
tuksia ja aineistoa. 
 
Tilaajan yhteyshenkilöinä toimineet Made-hankkeen työntekijät toimivat 
samalla myös opinnäytetyön ohjaajina korkeakoulun puolesta. Tästä oli 
sekä hyötyä että haittaa. Toisin kuin voisi kuvitella, jäi tunne, että yhtey-
denpitoa olisi voinut olla vielä enemmän puolin ja toisin. Oli myös haasta-
vaa erottaa visuaalisen ilmeen opinnäytetyöraporttiin sijoitettavat ja graa-
fiseen ohjeistoon sijoitettavat asiat, sillä molemmat päätyivät saman hen-
kilön käsiteltäväksi. Välillä oli siis haastavaa erottaa opinnäytetyön ohjaa-
ja ja tilaaja toisistaan ja suhteuttaa oma toiminta niihin. 
 
Itsenäinen työskentely aiheutti myös haasteita samoja ongelmia vatvoessa. 
Suunnitteluprosessin aikana keskustelin onneksi toisten muotoilun opiske-
lijoiden kanssa, ja välillä jokin suunnittelussa ilmennyt ongelma ratkesikin 
jo sillä, kun sen sai jollekin sanoa ääneen. 

6.3. Lopputulos 

Olen tyytyväinen lopputulokseen, vaikka siinä olisikin vielä parannetta-
vaa. Työskentelyyn varatun ajan huomioon ottaen lopputulos on kuitenkin 
varsin hyvä. 
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Erityisen tyytyväinen olen tunnukseen. Mielestäni se on Wisain Muotoilu-
tilojen näköinen ja vastaa tilaajan toiveita. Se on harkitun ja viimeistellyn 
näköinen. Sain myös raikastettua yleisilmeen ja karistettua vanhat oletuk-
set säilyttämällä kuitenkin uskottavuuden. 
 
Yleisilme on mielestäni hieman hajanainen, sillä tavoittelin yhtenäisyyttä. 
Kaiken kattava, muunneltavissa oleva ilme oli kuitenkin ehkä liian suuri 
tavoite, sillä en ole tehnyt paljon kyseisenlaisia töitä aiemmin. Tavoitteet 
asetettiin siis liian korkealle, ja olisi ollut hyvä huomata se jo heti alussa. 
Toisaalta siihen nähden, etten ole aiemmin tehnyt näin kattavaa visuaali-
sen ilmeen suunnittelua, onnistuin varsin hyvin. Lisäksi yleisilmeestä tuli 
nyt eläväinen ja muuttuva, mikä tekee siitä rennomman. Hieman eri tyyli-
en yhdistäminen voi käytännössä toimia varsin hyvin. 
 
Typografiaa oli jokseenkin haastavaa suunnitella, sillä sitäkään en ole juu-
ri tehnyt aiemmin. Asiaa hankaloitti, että tuotekehitysyksikkö on toimin-
nassaan vasta suunnitteluvaiheessa, eikä ollut tarpeen tuottaa esitteitä, net-
tisivuja tai muita kohteita, missä typografia olisi tullut selkeästi esiin. Pi-
dän typografisia ratkaisujani toistaiseksi onnistuneina, vaikkakin Helvetica 
Light -kirjasintyypin näkyvyys eri käyttöyhteyksissä hiukan arveluttaa. 
 
Tunnuksen tueksi luodut muotoelementit ovat mielestäni raikkaat ja oival-
tavat. Kolmiopinta puolestaan on elementtinä melko raskas ja hieman hul-
vaton. Mikäli sitä käytetään paljon, voi yleisilmeestä helposti tulla liian 
lapsekas. Värikkäässä ilmeessä onkin oltava tarkkana, milloin se on tuo-
reen raikas ja positiivinen, ja milloin se menee liian levottomaksi ja hul-
lunkuriseksi. 

6.4. Pohdinta 

Toimeksiannon saatuani ja opinnäytetyön ohjaajien sen minulle suositel-
tuani, ymmärsin heti, ettei tästä tule minun tekstiilimuotoilun opin näyte. 
En tällä työllä pysty osoittamaan tekstiilin pääaineessa saatua oppia, sitä 
mihin Hämeen ammattikorkeakoulussa erikoistuin. Sain kuitenkin haas-
teen ja houkuttelevan toimeksiannon. Haastoin siis myös itseni ajattele-
maan uudella tapaa ja valmistumisen kynnyksellä oppimaan jotain uutta. 
Paljon uutta opinkin, ja samalla opin jälleen jotain itsestäni, jotain mitä en 
ehkä muuten olisi oppinut. Saatoin myös olla väärässä sen suhteen, etten 
tällä työllä pystyisi osoittamaan tekstiilin pääaineessa oppimaani. Koko-
naisuutena työstä voi löytää paljonkin yhtymäkohtia tekstiilimuotoiluun, ja 
kun lisäksi otetaan huomioon graafisen viestinnän sivuaineopinnot, voi 
opinnäytetyöstä löytää paljonkin vahvuuksia. 
 
Koen saaneeni erittäin suuren vastuun uuden tuotekehitysyksikön ilmeen 
suunnittelussa, sisältäen jopa yksikön nimen ideoinnin. Välillä tuntui, että 
minulla oli jopa ehkä liikaa vastuuta. Vastuu kuitenkin piti motivaation 
korkealla ja kiinnostuksen yllä, ja antoi uskoa omiin kykyihin. Tekee to-
della hyvää, kun joku muu uskoo omiin kykyihin silloin, kun ei itse siihen 
pysty. 
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6.5. Hyöty tilaajalle 

Työ on melko merkityksellinen tilaajan ja kohteen eli tuotekehitysyksikön 
kannalta. Tilaaja oli työn tulokseen tyytyväinen, ja kertoi saaneensa sen 
mitä tilasi, ja jopa enemmänkin. Ilmettä kuvailtiin monikäyttöiseksi ja 
helposti sovellettavissa olevaksi, minkä osoitti oikeaksi se, että ilmeen 
pohjalta alettiin heti ideoimaan uusia projekteja ja tuoteideoita. 
 
Työ pääsee heti käyttöön, kun ilmettä aletaan mallintaa tiloihin sopivaksi. 
Toiveena onkin, että visuaalista ilmettä sekä nimeä tullaan hyödyntämään 
tuotekehitysyksikön toiminnassa monipuolisesti. 
 
Yhtenä haasteena työssä oli kehittää Hämeen ammattikorkeakoulun muo-
toilun koulutusohjelman julkisuuskuvaa myönteisemmäksi. Koen, että Wi-
sain Muotoilutilojen visuaalisella ilmeellä on tähän mahdollisuuksia, ja ti-
laajan visioiden pohjalta näin tullaan varmasti tekemään. 
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7ÊSJNBBJMNB�TZOUZZ�WJJEFTUÊ�ZLTJUUÊJTFTUÊ�WÊSJTUÊ�KPULB�PWBU�
turkoosi, vihreä, keltainen, oranssi ja fuksianpunainen. Näitä 
värejä ei tule käyttää sellaisenaan.

5VOOVLTFTTB�LZTFJTFU�WÊSJU�ZIEJTUZWÊU������MÊQJLVVMUBWJOB�
QJOUPJOB�NVPEPTUBFO�TVVSFNNBO�KPVLPO�WBJIUFMFWBO�TÊWZJ-
siä värialueita.

/ÊJTUÊ����TUÊ�WÊSJTUÊ�NVPEPTUVV�8JTBJO�.VPUPJMVUJMPKFO�WÊSJ-
maailma.

-ÊQJLVVMUBWVVUUB�UVMFF�JMNFOUÊÊ�BJOB�LVO�TF�PO�NBIEPMMJTUB�

+ läpikuultavuus
����

8JTBJO�WÊSJU�
�

7ÊSFKÊ�PO�NBIEPMMJTUB�LÊZUUÊÊ�WJFTUJOOÊTTÊ�PIKBBWBOB�FMF-
NFOUUJOÊ�FTJNFSLJLTJ�UVPUFLFIJUZTZLTJLÚO�FSJ�PTB�BMVFJEFO�
NFSLJOOÊTTÊ��0IFJTFU�FTJNFSLJU�NVPEPTUVWBU�8JTBJO�NVP-
toilutilojen tunnuksesta muutetulla alaotsikolla ja pienenne-
tyllä yksivärisellä liikemerkillä. Alaotsikon teksti on aina ta-
sattu pääotsikon levyiseksi.

Värejä on rajallinen lukumäärä, joten osalla alueista voi olla 
TBNB�WÊSJLPPEJ�NJLÊMJ�OF�TJKBJUTFWBU�SJJUUÊWÊO�LBVLBOB�UPJ-
TJTUBBO�UBJ�UÊZTJO�FSJ�LÊZUUÚZIUFZEFTTÊ��-ÊIJTÊWZKÊ�PO�NZÚT�
WÊMUFUUÊWÊ�BTFUUBNBTUB�MJJBO�MÊIFMMF�UPJTJBBO��)VPNJPWÊSJOÊ�
voi käyttää mustaa.
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Pääotsikoissa kirjasintyyppinä on Arial Rounded MT Bold 
Regular.

Väliotsikoissa käytetään Helvetica Light -kirjasinta versaalina.

Verkossa ja näytöllä leipätekstissä käytetään Helvetica Light 
-kirjasinta.

Painetussa materiaalissa leipätekstinä toimii Adobe Caslon 
Pro Regular.

Mikäli verkossa tai näytöllä olevasta leipätekstistä halutaan 
LPSPTUBB�KPJUBJO�TBOPKB�UBJ�MBVTFJUB�WPJEBBO�TJJIFO�LÊZUUÊÊ�
Helvetica Light Oblique��LJSKBTJOUB�FMJ�)FMWFUJDB�-JHIUJO�LVS-
siivileikkausta. Painetussa materiaalissa samaan tarkoituk-
seen sopii Adobe Caslon Pro Bold. Esimerkiksi lainauksiin 
ja nostoihin voi elävyyttä tuomaan käyttää pinkkiä Wisain-
väriä CMYK 2, 94, 0, 0, / RGB 201, 23, 134.

1D�UJFUPLPOFJTTB�)FMWFUJDBO�LPSWBB�"SJBM�LJSKBTJOQFSIF�

-PHPUZZQJTTÊ�LÊZUFUZU�WFSTBBMJLJSKBTJNFU�PWBU�1FUJUB�#PME�KB�
)FMWFUJDB�-JHIU�

Arial Rounded MT Bold Regular
)&-7&5*$"�-*()5

 / AriAl rEGUlAr

)FMWFUJDB�-JHIU
/ Arial regular

Helvetica Light Oblique
/ Arial Italic

Helvetica Light Oblique
/ Arial Italic

Adobe Caslon Pro Regular

Adobe Caslon Pro Bold

Adobe Caslon Pro Bold

TYpoGRAfIA

Petita Bold
)&-7&5*$"�-*()5
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Wisain Muotoilutilojen ensisijainen powerpoint-esitysmalli on 
harkitun rauhallinen. Mikäli esitykseen kaivataan lisätehoa tai 
FMPJTVVUUB�WPJEBBO�LÊZUUÊÊ�WÊSJLÊTUÊ�NBMMJB�

Ensisijainen malli

Värikäs malli
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Käyntiosoite: Visakaarre 5
Postiosoite: Visamäentie 35 E

13100 HÄMEENliNNA
puh (03) 646 3750
fax (03) 646 3752

H�PDLO�ZLVDLQ#KDPN�¿�

Kansio / 
kannet

Visuaalinen ilme opasteena
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Visuaalinen ilme tilassa

7JTVBBMJOFO�JMNF�UZÚTLFOUFMZO�BQVOB
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7JFTUJOOÊTTÊ�LÊZUFUUÊWJFO�WBMPLVWJFO�UVMFF�FEVTUBB�NVPUPJMVB�KB�
OJJTTÊ�TVPTJUFMMBBO�QBJOPUFUUBWBO�UFLFNJTUÊ��-BWBTUFUUVKB�UJMBOUFJUB�
UVMFF�WÊMUUÊÊ�TFO�TJKBBO�TVPTJUBBO�BJUPKB�UJMBOUFJUB�KB�ZNQÊSJTUÚKÊ�
LVUFO�NZÚT�QPTJUJJWJTUB�KB�SFOUPB�UVOOFMNBB�WBLBWBO�KB�UVSIBO�
asiallisen sijaan.
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KYSELY PÄÄAINEOPETTAJILLE 
 

 

K Y S E L Y  1 2 . 1 2 . 1 3   

H a m k  m u o t o i l u n  h e n k i l ö k u n n a l l e  
 
 
 
!
!
 
Hei, 
 

olen tekemässä opinnäytetyötä Pirjo Seddikin koordinoimalle MADE-hankkeelle, 
jossa mallinnetaan uuden avoimen tuotekehitysympäristön toteuttamista Hamkin 
muotoilun koulutusohjelmaan. 

Tehtävänäni on luoda tuotekehitysyksikölle visuaalinen ilme. Tällä kyselyllä 
tiedustelen teiltä, kuinka koette muotoilun koulutusohjelman ja oman 
pääaineenne. 

Toivon, että vastaatte kyselyyn ennen joululomille siirtymistä. Lomakkeen 
palautus Pirjo Seddikille Hamkin sisäisen postin kautta. Kiitos ajastanne! 

Veera Kolehmainen / veera.kolehmainen@student.hamk.fi / p. 050 4911 439  

 

1. Pääaine! 
 

2. Millaiset arvot koet pääaineellenne tärkeänä? 

 

 

 

 

 

3. Mitä arvoja pääaineenne tällä hetkellä edustaa? 
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4. Millainen mielikuva sinulla on pääaineenne julkisuuskuvasta? 

 

 

 

 

 

- Mitä toivoisit sen olevan? 

 

 

 

 

 

5. Kuvaile pääainettasi kolmella sanalla. 

 

6. Millainen mielikuva sinulla on Hamk muotoilun julkisuuskuvasta? 

 

 

 

 

 

- Mitä toivoisit sen olevan? 

 

 

 

 

 

7. Kuvaile Hamkin muotoilun koulutusohjelmaa kolmella sanalla. 
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KYSELY PALVELUNTARJOAJILLE 
 

 

K Y S E L Y  1 2 . 1 2 . 1 3   

H a m k  m u o t o i l u n  p a l v e l u n t a r j o a j i l l e :  
K a n g a s -  j a  n a h k a s t u d i o ,  
T e k s t i i l i v e r s t a s ,  
L a k e r a - v e r s t a s ,  
N e u l e s t u d i o  
 
!
! !
 
 
Hei, 
 

olen tekemässä opinnäytetyötä Pirjo Seddikin koordinoimalle MADE-hankkeelle, 
jossa mallinnetaan uuden avoimen tuotekehitysympäristön toteuttamista Hamkin 
muotoilun koulutusohjelmaan. 

Tehtävänäni on luoda tuotekehitysyksikölle visuaalinen ilme. Tällä kyselyllä 
tiedustelen teiltä, kuinka koette oman palveluntarjontanne.  

Toivon, että vastaatte kyselyyn ennen joululomille siirtymistä. Lomakkeen 
palautus Pirjo Seddikille Hamkin sisäisen postin kautta. Kiitos ajastanne! 

Veera Kolehmainen / veera.kolehmainen@student.hamk.fi / p. 050 4911 439  

 

1. Palveluntarjoaja 

 

2. Millaiset arvot koet palveluntarjonnallenne tärkeänä? 

 

 

 

 

 

3. Mitä arvoja palveluntarjontanne tällä hetkellä edustaa? 
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4. Millainen mielikuva sinulla on palveluntarjontanne julkisuuskuvasta? 

 

 

 

 

 

- Mitä toivoisit sen olevan? 

 

 

 

 

 

5. Kuvaile palveluntarjontaanne kolmella sanalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         K I I T O S !  
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KYSELYIDEN TULOS 
 

Lista kyselyistä ilmenneistä muotoilun koulutusohjelman arvoista, jaotel-
tuna viiteen ryhmään 
 
− kehittyvä 
− ajassa elävä 
− kehittymishaluisuus 
− alan kehitystä seuraava 
− uusiutumiskyky 
− kohti modernimpaa  
− ei niin vahvasti Wetterhoff-sidonnainen 
− enemmän nykytilannetta vastaava 
− kansainvälisyys 
− opiskelijaa huomioiva ja kannustava 
 
− oivaltava 
− innovatiivisuus 
− reagoiminen ja toimiminen  
− joustavuus 
− laaja-alaisuus 
 
− korkeatasoinen 
− ammatillinen asiantuntijuus 
− korkea osaaminen 
− asiantuntemus 
− ammattitaito 
− ammattimaisuus  
− aikaansaava 
− tuotekehitys 
− valmistus 
− koulutus 
− teknisen osaamisen ja luovuuden sopivasti yhdistävä 
 
− laadukas 
− ainutlaatuinen 
− luotettava 
− palveleva 
− yhtenäinen 
 
− perinteikäs 
− kotimaisuus  
− käsityöpainotteisempi 


