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Merkityksellisiä,  
immersiivisiä,  

vuorovaikutteisia  
ja digitaalisia  

installaatioita fyysiseen tilaan.



OiOi
Olemme digitaalisen ja fyysisen maailman tutkimusmatkailijoita. 

OiOissa luomme merkityksellisiä,  immersiivisiä,  vuorovaikutteisia ja digitaalisia installaatioita fyysisiin 

tiloihin. Käyttäjät pystyvät ohjaamaan tilassa näkyvää sisältöä esimerkiksi omilla li ikkeillä,  eleillä,  

kosketuksella tai omalla älypuhelimella.  Tila voi myös reagoida ääneen ja musiikkiin tai hyödyntää avointa 

dataa. Näillä eri  elementeillä saadaan tilasta luotua visuaalisesti  kiinnostava ja hyvin elämyksellinen. 

Tutkimusmatka on jatkuvaa oppimista ihmisestä ja käyttäytymisestä uuden rajapinnan kanssa ja sen 

rajattomista mahdollisuuksista.



Suunniteltava tilakokemus on kuin palvelu tai tuote, johon astutaan sisään ja 
joka koetaan kaikilla aisteilla.  Kaiken perustana on selvittää ja ymmärtää 
käyttäytymismallit,  motiivit ja tarpeet eri  kohderyhmillä.   

Suunnittelun perustana on luoda vuorovaikutteinen 
elämyksellinen tilakokemus kaikille aisteille.



Virtuaalinen luontomaisema yhdessä 
äänien kanssa aktivoi tahdosta  

ri ippumatonta elimistön säätelyä.  
(Annerstedt et al. ,2013)

Lyhyt 15 min tauko virtuaalihuoneessa 
palauttaa työntekijöitä työpaivän stressistä. 

(Ojala ym.  2019) 



Aukio - Helsinki Airport
OiOi suunnitteli  ja toteutti sisältökonseptin Helsinki-Vantaan lentokentän Aukiolle.  

Työ tehtiin tiiviissä yhteistyössä Granlund Oy:n ja Flatlight Creative Oy:n kanssa. Mukana 
suunnittelussa oli  myös Finavian henkilökunta. 

Vuorovaikutteiset sisällöt ja kosketusseinäpinnat toteutettiin koivuviiluisille pinnoille 
OiOin kehittämällä menetelmällä.  Luontokuvat on kuvannut Flatlight Creative House Oy, 

ääni- ja valosuunnittelusta vastasi Granlund Oy. 
 

Toteutus: 2018-2019



Aukio - Helsinki Airport
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Oivalla 
A I S T I S E I N Ä

Vuorovaikutteinen tilakokonaisuus esim. palvelutaloihin ja 
päiväkoteihin. Aktivoi,  rentouttaa ja  auttaa keskittymään sekä 

ruokkii  luovuutta.  









Luontoelämysseinä
Viihdyttävät, luovat ja meditatiiviset luontomaalailu 

kaiken ikäisten ihmisten virkistäytymiseen. 











Saimaa Geopark Showroom
OiOi toteutti Saimaa Geopark Showroomin keväällä 2020 avattavaan 
uudistuneeseen Urpolan luontokeskukseen. Vuorovaikutteisen seinän 

kautta pääsee leikkimään Taikametsässä, syventymään Saimaa 
Geoparkin laajoihin pedagogisiin tietosisältöihin ja pelaamaan 

Hiidenvirta-peliä.  

Toteutus: 2019-2020





Energy Game Wall
Vuorovaikutteiset peliseinät, jotka aktivoi l i ikkumaan ja kehittää!  



Vuorovaikutteinen SATUSEINÄ™vie 
musiikkisatujenmaailmaan.  

Se on suuri älyseinä, jonka sisältö kutittelee kaikkia 
aisteja, aktivoi,  opettaa ja viihdyttäämusiikin avulla.  

Production: 2020 













Awakening
Hongkongin korkeimpaan pilvenpiirtäjään toteutettu 
avoimeen dataan perustuva tiedon visualisointi 
elämänvyöhykkeillä sijaitsevista ekso-planeetoista.



We get the future that we create.

Thanks!
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