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1. Green In Design nousee perin-
teisistä suomalaisista arvoista ja luo uuden 
elämyksen sisätiloihin. Elämyksen ydin on 
suomalainen luonto ja se sopii erinoimai-
sesti yrityksille, jotka kaipaavat tiloihinsa 
jotain, mikä lisää markkinointiarvoa ja sy-
ventää asiakassuhdetta. Näitä kohteita voi-
vat olla esimerkiksi majoitus- ja edustusti-
lat. 
Konsepti on joustava ja sitä on helppo sovel-
taa niin uudis- kuin remonttikohteissa. 

Luonnon tuomista tiloihin voi lähestyä 
myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Yleises-
ti   ajatellaan, että luonnolla on positiivi-
nen vaikutus ja se kykenee poistamaan jopa 
stressiä. Luontokokemukset sisätiloissa jäl-
jittelee aitoa luontokokemusta. Se pysäyttää, 
herättelee ja vahvistaa luontosuhdetta. Par-
haillaan se vaikuttaa asiakkaaseen tunne- ja 
muistitasolla. 
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1.1 Suunnittelu ja toteutus

Green In Design -konsepti toteutetaan digi-
taalisin keinoin. Näin luontokuvia voidaan 
tuoda erilaisille materiaaleille, kuten puul-
le, lasille tai tekstiileille. 

Lisäksi konseptia voi soveltaa pienempiin 
irtokalusteisiin kuten saunatuoleihin, teks-
tiileihin, valaisimiin ja naulakoihin. Kon-
septoidut valmistuotteet ovat saunanovi ja 
saunatuoli. 
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1.2 Luonto kuvina 

Konseptin tarjoama kokemus on harkitusti 
naturalistinen ja yllättävä. Kokemus pysäyt-
tää ja havahduttaa. Näin kokemus syventää 
asiakassuhdetta ja toimii itsessään markki-
noinnin työvälineenä.

Tarjottu kokemus on elämys, joka tuo luon-
non lähelle ihoa.   
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Konsepti luo kuvatarinaa suomalaisista 
eläimistä ja kasveista kuten sammaleista, 
linnuista ja karhuista. 

Luontokuvat ovat valokuvaaja Juha Ruot-
sin käsialaa ja omistettu yksinoikeudella 
Green In Design -konseptille. 

 @ruotsijuha
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1.3 Konseptin takana

Idea konseptista on saanut alkunsa suo-
malaisista arvoista ja sen ovat kehittäneet 
sisustussuunnittelijat Tiina Ruotsi ja Mer-
vi Halonen. Suunnittelijat vastaavat myös 
suunnitelmien laatimisesta kokonaisvaltai-
sen elämyksen aikaansaamiseksi. 
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1.4 Valmistuotteet

Green In Design -konsepti on sovellettavissa 
niin laajoihin kokonaisuuksiin kuin pie-
nempiin irtokalusteisiin. Yksi konseptoitu 
valmistuote on saunatuoli, jossa luontokuva 
on tuotu tuolin istuinosaan. 
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Saunanovi on yksinkertainen ja helposti 
vaihdettavissa oleva ratkaisu. 
Ovi kuuluu konseptin valmistuotteisiin. 
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2. Luonto lauteille -projekti
Luonto lauteille on Green In Design -konseptin 
pilottiprojekti, jossa luonto on tuotu majoi-
tuskohteen sauna- ja kylpyhuonetiloihin. 
Seuraavat kuvat ovat havainnekuvia koh-
teesta.

Sauna on tunnetusti perinteinen vientituo-
te. Konsepti lisää perinteiseen saunaelä-
mykseen yllätyksellisyyttä. Konsepti tar-
joaa erottuvuutta ja lisää saunamaailman 
markkinointiarvoa.  

EROTTUVUUS 

ELÄMYKSELLISY
YS 

SUOMALAISUUS 
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Luonto teema jatkuu kohteen kylpyhuone 
ja saunatiloihin. Yksinkertaisena ratkaisu-
na kohteeseen on tuotu konseptoitu val-
mistuote, saunanovi.
Kokonaisvaltaiseen kokemukseen vaikutta-
vat myös tilan muut elementit kuten ma-
teriaalit, värit ja valot, jotka on harkitusti 
suunnitteltu luonto teeman mukaisesti. 



18

3. Keitä me olemme?
Sisustussuunnittelu Tiina Ruotsi Ky toimii Kuo-
piosta käsin ja kattaa kaksi ammattitaitois-
ta suunnittelijaa, Tiina Ruotsin ja Mervi 
Halosen. Tiina ja Mervi ovat idearikkaita 
suunnittelijoita, joilla on käytännönkoke-
musta vuosikymmenten ajalta. 
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Please, do not hesitate to contact us! 

http://www.tiinaruotsi.fi
+358 50 52 46466 
+358 40 05 21423

 

 


