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6 Hankkeen tiedottaminen ja 
tulosten levittäminen

Ulla Häggblom, Antti Perälä ja Vesa Damski

HANKKEEN TIEDOTTAMISEEN ja tulosten levittämiseen päätettiin jo heti pro-
jektin alussa panostaa. Hiilinielu Design Studiolle haluttiin näkyvyyt-

tä sekä sosiaalisessa mediassa että perinteisessä painetussa mediassa. Tiedot-
tamista ja viestintää toteutettiin koko hankkeen ajan. Design Forum Finland 
tuki hankkeen viestintää ja tarjosi sille viestintäkanavia. Hankkeen tuloksia ja 
toimintaa esiteltiin sekä omissa seminaareissa että kutsuttuna hankkeen aikana 
luodun yhteistyöverkoston seminaareissa. 

6.1 HANKKEEN ILME JA LOGO

Yksi ensimmäisiä Hiilinielu Design Studio -hankkeen viestintätoimenpiteitä oli 
domain-osoitteiden hankkiminen ja verkkosivuston rakentaminen. Domain-ni-

ilmeen loi TAMK:in Media & Arts -yksikön Tamaz Kertez ja sivusto toteutet-
tiin Wordpress-alustalle. Etusivulle Kertez rakensi CSS-tekniikkaa hyödyntävän 
animaation auringon noususta metsässä. Sivusto rakennettiin Bootstrap-teknii-
kalla, mikä varmistaa hyvän käytettävyyden myös mobiililaitteilla.  

Hiilinielu Design Studion logon suunnitteli LAMK:in opiskelija Iina Sill-

fors jo heti hankkeen alussa vuonna 2015. Siinä suomalaista metsää symboloiva 

käpy on luotu pelkistetyillä diagonaalisilla viivoilla, tavoitteena yhdistää perin-

teinen ja moderni mielikuva.
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Kuva 35. Hiilinielu Design Studion logon suunnitteli opiskelija Iina Sillfors LAMKista

Hankkeelle tehtiin myös oma jaettava esite sekä työryhmän käyntikortit, 

Kuva 36. Hiilinielu Design Studion esite/ Anne Autio
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6.2 HABITARE-MESSUT

Vuosittain elo-syyskuussa Helsingissä järjestetään kansainvälisiä muotoilun ta-

Habitare-messut. Habitare-messuja on kehitetty edustamaan muotoilun kent-
tää laajemmin entisen pelkän sisustusalan messujen sijasta. Hiilinielu Design 
Studio -hankkeen tuloksia ja valmiita prototyyppejä oli hankesuunnitelmassa 
päätetty esitellä Helsinki Design Weekin yhteydessä syksyllä 2017. Hiilinielu 
Design Studio -hanke päätti ottaa osaa Habitare 2017 -messuille.

Habitare-messuilta tarjottiin Hiilinielu Design Studiolle messuosastoa erin-

omaisella sijainnilla, mikä avasi hankkeelle aivan uudenlaisen markkinointi-

mahdollisuuden. Habitaressa vierailee vuosittain kaiken kaikkiaan lähes 60 000 

kävijää ja se on merkittävin vuosittain järjestettävä suomalainen muotoilualan 

tapahtuma. Hiilinielu Design Studion Habitare-osasto sijaitsi messujen päätulo-

väylän alkupäässä, osaston editse kulkivat lähes kaikki messukävijät.

Hiilinielu Design Studion Habitaren messuosasto suunniteltiin ja toteu-

tettiin räätälöidysti sille varatulle paikalle. Messuosaston suunnitteli Lahden 

ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin monialainen opiskelijatiimi. Tiimi 

suunnittelun opiskelijoista. Messupromootio toteutettiin hankkeen Lahden am-

mattikorkeakoulun projektipäällikön Vesa Damski ohjauksessa.

Hankkeen antamana toimeksiantona ja tavoitteena oli luoda osastolle ilme, 

joka esittäisi ja toisi esille ”hiilinielumekanismin” toimintaperiaatteena tai käsit-

teenä. Luonnostelu- ja ideavaiheen kirjosta valittiin idea, jossa messuosastolle to-

teutettaisiin ”sammalinen metsä”, joka istutettaisiin ”hiilenmustaan” taustaan ja 

lattiaan sekä messuosastolle suunnitelluille podiumeille. Hiilinielu Design Studion 

eri protopajoissa toteutettuja prototyyppejä esiteltiin siis alustoilla ja podiumeilla, 

joihin oli istutettuina sammalta ja kotimaisia havupuita. Puut ja sammaleet siirret-
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tiin Lahden kaupungin metsäalueelta näyttelytiimin toimesta. Elävän metsän to-

teuttaminen sisätiloihin oli verrattain suuri haaste ottaen huomioon messujen tur-

ja aukeavaksi avotilaratkaisuksi, ratkaisulla tavoiteltiin helppoa ja kynnyksetöntä 

messuosastolle vierailua.

Kuva 37. Suunnittelukuva Hiilinielu Design Studion messuosastosta.  
(Kuva ja suunnittelu: Henri Mertanen)

muodostui kolmesta eri toiminnosta. Suurimman pinta-alan vei itse proto-

tyyppien esittely, joka muodostui edellä kuvatun kaltaisista ”metsitetyistä po-

diumeista”. Toisena toimintona oli osaston keskivaiheille takaseinään toteutettu 

-mallin visualisointi oli toteutettu aiemmin hankkeen Co-design tapahtumassa 

-

ta. Tästä visuaalisesta Hiilinielu Design Studio -mallista muovattu versio toteu-

tettiin muraalimaalauksena messuosastolle.
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Kuva 38. Interaktiivinen muraalimaalaus Raquel Benmerguin visualisoimasta Hiilinielu Design 
Studio -mallista. (Toteutus: Camilla Sirén, Paula Mäkinen)
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-

malli oli toteutettu viitteellisesti siten, että se muodosti eräänlaisen luokkahuo-

neen taulun, jonka edessä oli oppituolit, joista käsin voitiin osallistua yhdessä 

-
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Kuva 39. Hiilinielu Design Studion osastolla kävi runsaasti asiasta kiinnostunutta messuväkeä

Kolmantena toimintona messuosastolla oli markkinointi- ja viestintätyö, 

jolle ei erikseen oltu suunniteltu edustamisen tiskiä tai pöytää, vaan sitä tehtiin 

myös asiakaskysely. Asiakaskyselyn palauttaneita oli yli 500 ja he osallistuivat 

messujen päätöspäivänä arvotun suomalaisen bio-designtuotteen arvontaan. 

Asiakaskyselyllä saatiin kartutettua merkittävästi hankkeen kontaktiverkostoa.
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Kuva 40. Protopajatuotoksia esillä Habitare-messuilla Hiilinielu Design Studion osastolla

Kokemuksena ja promootiotapahtumana Hiilinielu Design Studion Ha-

bitare-osallistuminen oli merkittävä ponnistus ja se ylitti odotukset sekä kävi-

jämäärältään että kiinnostavuudeltaan. Saimme laajan näkyvyyden lisäksi 

merkittävän määrän palautetta ja ideaehdotuksia sekä uusia mahdollisia yhteis-

työkumppaneita hankkeelle.
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6.3 SOSIAALINEN MEDIA

Verkkosivujen yhteyteen luotiin erillinen blogi-osio, jossa uutisoitiin erilai-
sista tapahtumista ja jossa opiskelijat kertoivat protopajojen etenemisestä: 

Hiilinielulle avattiin oma Facebook

 
https://www.facebook.com/hiilinielu/

-

-
kissa julkaistava sisältö.

Hiilinielulle avattiin myös Twitter-tili:  
https://twitter.com/hiilinieluds

Hankkeelle luotiin oma Youtube-kanava osoitteessa:  
https://www.youtube.com/channel/UCZBpGdyI793Zq-kE7otFpkg

Kanavan videoilla on yhteensä hieman yli 500 katselukertaa.

Hiilinielun keskeisen idean havainnollistamiseksi käsikirjoitettiin ja luotiin 
2D-animaatio:  
https://www.youtube.com/watch?v=Q292mYUrWbE 
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Hankkeelle luotiin tili myös Instagram-palveluun, jossa on julkaistu 
erilaisia valokuvasisältöjä:  
https://www.instagram.com/hiilinielu/

Hankkeen aikana toteutettiin useita erilaisia videoita sen puitteissa järjes-
tetyistä tapahtumista. Yksi videoista esittelee Sastamalan koepaperikoneel-
la tehtyjä testejä: 
https://www.youtube.com/watch?v=4EIqlZSuJUM

-

tikorkeakoululla marraskuussa 2016 tehtiin videotaltiointi:  

https://youtu.be/Z3gaJXPDBuc

Myös työpajasta, jossa suunniteltiin hankkeen projektipäälliköiden ja 

asiantuntijoiden toimesta Hiilinielu Design Studion toimintamallia tehtiin 

video. Jari Koskinen Alternative Futuresista fasilitoi työpajan ja päivän ai-

-mallista: 

Erilaisia messutapahtumia varten luotiin slideshow-tyyppinen  
animaatio, jota pyöritettiin televisioruuduilla:  
https://youtu.be/aPLwuo3olbU

Messuja varten luotiin myös interaktiivinen Hiilinielu-peli, jossa pe-
laaja voi osoittaa biotalous-tuntemuksensa tason. Peliä voi kokeilla täällä: 
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TAMK:in Media & Arts -yksikön opiskelijat loivat 3d-animaatiot Pro-
topaja 1:n ja 2:n aikana syntyneistä opiskelijatöistä. Animaatioita varten 
protopajoissa syntyneet työt valokuvattiin ja sen jälkeen opiskelijat loivat 
niistä 3D-mallit ja animoivat niitä.

Protopaja 1 -animaatio: https://youtu.be/7r8MZb84MGQ

Protopaja 2 -animaatio: 

Protopajoissa syntyneisiin pakkauskonsepteihin voi tutustua Hiilinielu 
Design Studion verkkosivuilla: 

Hiilinielu Design Studiolle rakennettu galleriatila TAMKissa kuvattiin 
360-kameralla: 

Protopajojen aikana LAMK:in ja TAMK:in välille järjestettiin jatkuva 
Skype-yhteys
varustettu tietokone. Tarkoituksena oli, että työskentelyn yhteydessä on 
helppo nähdä mitä toisessa oppilaitoksessa tapahtuu. Käytännössä jat-
kuvan yhteyden ylläpitäminen oli myös haastavaa, yhteys katkesi useita 
kertoja.

Materiaalien jakamista varten perustettiin OneDrive-kansio, johon 
hankkeen toteuttajat lisäsivät mm. hankkeen aikana otetut valokuvat. 
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6.4 PAINETTU MEDIA

HANKKEELLE HALUTTIIN NÄKYVYYTTÄ myös perinteisessä painetussa medias-
sa. Hiilinielu Design Studio -hankkeesta tehtiin useita lehdistötiedotteita 

ja toimittajia kutsuttiin hankkeen järjestämiin seminaareihin ja muihin tapah-
tumiin. Seuraavissa lehdissä on ollut artikkeli Hiilinielu Design Studio -hank-
keesta:

Aamulehti

BioHub Annual 2017

Etelä-Suomen Sanomat

Kansan Uutiset

Kehittyvä Elintarvike

Kemia-lehti

Maaseudun Tulevaisuus

Paperi-insinööri 2016

Paperi ja Puu

Tekniikka & Talous

Tyrvään Sanomat

Valkeakosken Sanomat
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