Muotoilun ja tutkimuksen avulla

hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista
Woollen Innovations (WINNO 2012 – 2013) -hankkeessa
tutkitaan pohjoisen lampaanvillan ja villasta valmistetun
huovan ominaisuuksia sekä siitä valmistettujen tuotteiden
vaikutuksia hyvinvoinnin edistämiseen. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tutkittua ja hyödynnettävissä olevaa
tietoa huopalaatujen ominaisuuksista ja huovan käytettävyydestä tuotesuunnittelussa. Hankkeessa tutkitaan myös
villamateriaalin värjäystä ja kuviointia Lapin luonnosta saatavilla väriaineilla sekä yhdistämällä villaan erilaisia kasviperäisiä uutteita. Lisäksi hankkeessa tutkitaan mm. villahuovan
ja siitä valmistettujen tuotteiden kosteuden ja kylmyyden
eristämiskykyä sekä huollettavuutta.

Hanke toteutetaan Lapin yliopiston ja Rovaniemen
ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja siinä hyödynnetään
Hoitava Villa -hankkeen (2006 – 2007) tuoteinnovaatioiden
tutkimustuloksia.

www.ulapland.fi/winno
www.ramk.fi/winno

Northern wool as a source of well-being
The Woollen Innovations (WINNO 2012 – 2013) -project
studies the use of the Northern sheep’s wool and felted
woollen material and the qualities of the material to promote
well-being. The objective of the research project is to yield
information of the different qualities of felted woollen material and it’s usability in product design. The studies include
products treated with extracts and colours from the local
Northern nature. In addition one objective of the research is to
study the capacity of wool fibre to isolate dampness and coldness and the usability of the felted material in the Northern
environment.

The project takes place as a collaborative effort with the
University of Lapland and Rovaniemi University of Applied
Sciences. In the background of the project are the good
results of the Healing Wool -project (2006 – 2007).

www.ulapland.fi/winno
www.ramk.fi/winno
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W

oollen Innovations (WINNO) -hanke on Lapin
yliopiston taiteiden tiedekunnan tekstiili- ja
vaatetusalan tutkimus- ja tuotekehitysprojekti.
Hankkeen aikana tutkitaan villahuopamateriaalien valmistusta, käsittelyjä ja soveltuvuutta erilaisiin sisustus- ja
tekstiilimuotoilun sekä vaatetussuunnittelun kohteisiin.
Villan vaatetusfysiologisia ominaisuuksia tutkitaan puettavien tuotteiden ja asusteiden materiaalina. Huovan soveltuvuutta sisustus- ja tilatekstiileiksi tutkitaan mm. akustisten
elementtien muotoilussa, kun pyritään ratkaisemaan tilasuunnittelun kysymyksiä työhyvinvoinnin näkökulmasta ja
matkailun tarpeisiin. Palvelumuotoilun näkökulma nousee
keskeiseksi, kun tutkitaan huopamateriaalin soveltuvuutta
lumi- ja jäärakenteisten sisätilojen tekstiiliksi.
The Woollen Innovations (Winno) -project at the University
of Lapland, Faculty of Art and Design, does research on textile
and clothing design. The focus of the project is on the production, treatments and usability of felted woollen material
for different targets of textile- and clothing design. Clothing
physiological aspects are essential for research when product
development for woollen garments and accessories is focal.
How woollen material suits for interior design is an aspect
to be studied when in focus are workspace and tourist accommodations. The studies focus is on service design when
researching the usability of felted wool material in buildings
and structures made of snow and ice.
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W

oollen Innovations (WINNO) -hankkeen Rovaniemen ammattikorkeakoulun toteuttamien
tutkimusosioiden tavoitteena on tuoda uutta,
hyödynnettävissä olevaa tietoa hoitavan villan käyttömahdollisuuksista ja tutkia villaa ihmisen hyvinvoinnin edistämisessä arktisissa olosuhteissa. Lisäksi hankkeessa tutkitaan
villan yhdistämistä luonnontuotteisiin uusien käyttösovellusten löytämiseksi. Tutkimus on monialaista ja hyödyntää
useiden koulutusalojen osaamista tavoitteenaan edistää
lappilaisten raaka-aineiden käyttöä ja tuotannon kannattavuutta sekä alueen toimijoiden yhteistyötä.

The Woollen Innovations (WINNO) -project at the Rovaniemi
University of Applied Sciences aims to bring new, usable information about the possibilities to use wool and to research
wool in promoting the human well-being in the arctic climate.
Furthermore the project studies possibilities to combine wool
with natural extracts to find new applications for the use of
Northern sheep’s wool. The research links many fields of study
as it is aiming to promote the use of Lappish raw-materials
and the profitability of the production as well as the co-operation between the local actors.

