
         
          

T E K I J Ä :   Sini Kaskenmaa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TULEVAISUUDEN KORISTEELLINEN 
KÄSIPROTEESI 
 

OPINNÄYTETYÖ -  AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 

KULTTUURIALA 

 



         
          

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU    OPINNÄYTETYÖ 
Tiivistelmä 
 

Koulutusala 
Kulttuuriala 

Koulutusohjelma 
Muotoilun koulutusohjelma 
 Työn tekijä(t)  
Sini Kaskenmaa 
 Työn nimi  

Tulevaisuuden koristeellinen käsiproteesi 

Päiväys 12.4.2017 Sivumäärä/Liitteet 66/2 

Ohjaaja(t) 

Anna-Reetta Väänänen, Risto Nylund 
 Toimeksiantaja/Yhteistyökumppani(t) 

 
 Tiivistelmä  
 
Tässä opinnäytetyössä suunnitellaan tulevaisuus –skenaarion pohjalta esityskuvat koristeellises-
ta  käsiproteesista kuvitteelliselle asiakkaalle, joka elää vuotta 2060. Tiedonhankintamenetelmi-
nä käytetään tulevaisuudentutkimusta, asiantuntijahaastattelua ja asiantuntijapaneelista esille 
nousseita havaintoja. 
 
Työssä käydään läpi proteesien historiaa yleisesti, sekä koristeellisia proteeseja 2000-luvulla. 
Myoelektroninen käsiproteesi valittiin asiantuntijahaastattelun perusteella tulevaisuuden käsipro-
teesin kehityskohteeksi.  
 
Tulevaisuus – skenaarion pohjalta luotiin fiktiivinen käyttäjäprofiili jonka avulla proteesin käyttä-
jähahmo. Käyttäjähahmon perusteella muodostettiin käsitys proteesin toiminnoista ja ominai-
suuksista sekä koristeellisuudesta.  
 
Työn tavoitteena oli tuottaa käsin tehdyt esityskuvat koristeellisesta proteesikädestä. Henkilö-
kohtaisena tavoitteena oli kehittyä käsintehtyjen esityskuvien tuottamisessa vesivärimaalauksen 
keinoin.   
 
 
 

Avainsanat  
Käsiproteesi, Skenaario, Tulevaisuudentutkimus,  

 

 



         
          

SAVONIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES   THESIS 
Abstract 
 

Field of Study 
Culture 
 Degree Programme 
Degree Programme in Design 

Author(s) 
Sini Kaskenmaa 
 Title of Thesis 

Decorative hand prosthesis of the future 

Date 12.4.2017 Pages/Appendices 66/2 

Supervisor(s) 
Anna-Reetta Väänänen, Risto Nylund 
 
Client Organisation /Partners 
 
 
Abstract 
 
This thesis describes the designing process of a futuristic decorative prosthetic hand. The pros-
thetic hand is designed for a fictive user who lives the year 2060. Futurology and an interview 
of a prosthetic expert and observations collected from an expert gathering were used as a data 
acquisition method. 
  
The common history of the prostheses and the decorative prosthetics from the 21st century are 
overviewed. The myoelectronic hand prosthesis is chosen to be the development target based 
on the interview from the prosthetic expert in the futuristic decorative hand prostheses. 
 
A future scenario was used to create the fictive user profile for the decorative prosthetic hand 
of the future. A notion was formed of create functions and qualities and decorative features for 
the decorative prosthetic hand. 
 
The aim of this thesis was to produce hand-painted rendering pictures of the decorative hand 
prosthesis. The personal aims were to advance the author’s skills in watercolour painting tech-
niques and in hand-made rendering pictures. 
 

Keywords 
Hand Prosthesis, Scenario, Futurology 

      



         
          

ESIPUHE  
 
 
Tämä opinnäytetyö on aloitettu keväällä 2013 ja kirjoitettu vuosina 2014-2017.  
 
Tahtoisin mitä lämpimimmin kiittää Savonia - AMK:n muotoilun opettajia, erityisesti opinnäyte-
työni ohjaajia Anna-Reetta Väänästä ja Risto Nylundia, asiantuntijalähdettä Veli-Matti Roivasta, 
sekä Sirpa Miettistä hyvistä visuaalisista eväistä esityskuvien toteutuksen suhteen. Kiitos myös 
opinto-ohjaajalle, Raili Mähöselle. 
 
Erityisesti tahtoisin kiittää perhettäni ja kaikkia läheisiäni kaikesta korvaamattomasta tuesta ja 
avusta.  
 
 
 
Sini Kaskenmaa 
  



         
          

 

SISÄLTÖ 

1 TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET ................................................................................ 6 

2 PROTEESI ............................................................................................................... 8 

2.1 Mikä on proteesi? ............................................................................................. 8 

2.2 Proteesien historiaa .......................................................................................... 8 

2.3 Asiantuntijahaastattelu proteeseihin liittyen ...................................................... 11 

2.4 Koristeellinen proteesi 2000-luvulla .................................................................. 15 

2.5 Myoproteesi ................................................................................................... 20 

3 TULEVAISUUDEN KÄSIPROTEESI ........................................................................... 23 

3.1 Asiantuntijapaneeli ......................................................................................... 23 

3.2 Käyttäjäprofiilin suunnittelu ............................................................................. 24 

3.3 Proteesin käyttäjähahmon esittely ................................................................... 27 

3.4 Proteesin ominaisuudet ................................................................................... 31 

4 ESITYSKUVIEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS.......................................................... 38 

4.1 Luonnokset .................................................................................................... 38 

4.2 Esityskuvat..................................................................................................... 48 

5 POHDINTA ............................................................................................................ 55 

LÄHTEET JA TUOTETUT AINEISTOT ............................................................................ 57 

LIITE 1: ASIANTUNTIJAHAASTATTELUKYSYMYKSET .................................................... 62 

LIITE 2: ASIANTUNTIJAPANEELIN ESITYSRUNKO ........................................................ 63 

 

  



         
         6 (66) 

 

1  TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET 

 

Olen ollut aina kiinnostunut tieteestä. Lapsesta asti halusin katsoa televisiosta tiede- ja eläindo-

kumentteja. Innostukseni tieteeseen oli siis yhtenä osa-alueena ja innoittajana opinnäytetyön 

aihetta valitessa, sillä jokin perinteisempi korumuotoilun aihealue ei tuntunut omalle, vaikka ko-

ruista pidänkin suuresti. Halusin yhdistää opinnäytetyössäni omia mielenkiinnon kohteita tie-

teestä, sekä muotoilusta ja estetiikasta.  

 

Tein aikaisemmin skenaariolähtöistä suunnittelua Kalevala Koru –projektin tiimoilta kolmantena 

opiskeluvuotena. Suunnittelimme Kalevala Korulle kolme korukonseptia Visioiva tuotekonsep-

tointi –kirjan pohjalta. Kirjassa on yhdistetty tulevaisuudentutkimusta, tuotekehitystä ja teollista 

muotoilua, sekä se auttaa hahmottamaan tulevaisuutta eri tuotteiden avulla. Kirja sisältää kuusi 

tulevaisuuden skenaariota, joiden pohjalta opiskeluryhmämme jaettiin kuuteen pienryhmään. 

Pienryhmäni aiheena oli Biohyppy –skenaario, joka perustuu bioteknologiaan ja siihen, että tu-

levaisuudessa vallitsee yleinen hyväksyntä bioteknologiaa ja sen kehitystä kohtaan, esimerkiksi 

geenimanipulaatiota kohtaan ei ole enää eettisiä tai moraalisia rajoitteita. Yhteiskunta on hy-

väksynyt mm. elinten keinotekoisen kasvattamisen ja ihmisen perimän muokkaamisen. Skenaa-

riossa bioteknologia nähdään keinona päästä ihmiskuntaa vaivaavista ongelmista. (Kokkonen 

2005, 143) 

 

Innoistuin Biohyppy -skenaariosta sen verran paljon, että pohdin sen käyttämistä myöhemmin 

opinnäytetyössäni. Varsinainen työni ei kuitenkaan sisällä tarkempaa pohdintaa biohyppy –

skenaariosta, vaan se on toiminut lähinnä alkusysäyksenä ja inspiraation lähteenä opinnäyte-

työni aiheen muodostumisessa.  

 

Skenaario johdatteli minut pohtimaan erilaisten tekojäsenien- ja elimien käyttöä tulevaisuudessa 

ja aivan aluksi pohdin erilaisten eksoskeletonien (l. ulkoinen tukiranka) ja kantasolujen käyttöä 

tulevaisuudessa. Tarkoituksenani oli alun perin suunnitella kaksi konseptia, toinen proteesikä-

destä ja toinen kantasolukädestä, mutta jälkimmäisen konseptin hylkäsin muotoiluun kuulumat-

tomana teemana, joten päädyin proteesikäden suunnitteluun. Valitsin käsiproteesin siksi, koska  

minun oli helpompi suunnitella käsi- kuin jalkaproteesi. Jalkaproteesin suunnittelussa minun olisi 

täytynyt ottaa vielä enemmän huomioon ergonomiaa, sillä ihminen liikkuu ja on jaloillaan jatku-

vasti. En halunnut työssäni painottaa liiaksi ergonomiaa, sillä mielestäni se kuuluu enemmän 

teollisen muotoilun alueelle. Ergonomiset asiat huomioidaan korumuotoilussakin ja se on tärkeä 
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osa suunnitteluprosessia ja otan sen myös omassa työskentelyssäni huomioon, mutta tässä 

työssä painotan hieman enemmän proteesin koristeellisuutta kuin käytettävyyttä.  

Haasteeksi muodostui aiheen yhdistäminen korumuotoiluun, joka laittoi minut pohtimaan aja-

tusta koristeellisesta proteesista ja siitä, voiko proteesi olla samalla apuväline ja ”koru”. 

 

Halusin proteesikäden toimivan aidon käden tapaan ja tietoa etsiessäni törmäsin netissä myo-

elektronisiin proteeseihin, jotka ovat tällä hetkellä kehittyneimpiä proteesityyppejä. Myoprotee-

sia ohjailee ihminen itse, oman lihassähkönsä avulla ja koska tämä kiinnosti minua erityisesti, 

valitsin myoproteesin pohjaksi omalle suunnittelutyölleni. 

 

Opinnäytetyötäni koskettavasta aiheesta on tehty teollisen muotoilun puolelta yksi opinnäytetyö 

vuodelta 2016, jonka on kirjoittanut Sofi Koivusalo. Hän käsittelee työssään jalkaproteeseja ja 

suunnittelee nykypäivään sopivan jalkaproteesikonseptin. Omassa työssäni suunnittelen koris-

teellisen käsiproteesin, joka sijoittuu vuoteen 2060.  

 

Tässä opinnäytetyössä tuon siis esille vaihtoehtoista korumuotoilua pohjaten tulevaisuuden tut-

kimukseen, asiantuntijahaastatteluun, sekä järjestämässäni asiantuntijapaneelissa esille tullei-

siin havaintoihin. Työni tarkoituksena on suunnitella koristeellinen proteesikäsi tulevaisuuden 

asiakkaalle, joka elää vuotta 2060. Valitsin vuoden sattumanvaraisesti, mutta kuitenkin pitäen 

mielessä tieteen kehityksen kyseiseen ajankohtaan mennessä. Tiedonhankintamenetelmänä 

käytän asiantuntijahaastattelua, sekä tulevaisuus-skenaariota. Opinnäytetyön lopputuotoksena 

ovat käsintehdyt esityskuvat proteesikädestä. 

 

Henkilökohtaisena tavoitteena haluan kehittyä esityskuvien tekemisessä vesivärimaalauksen 

keinoin ja tarkastella käsin tehtyjen esityskuvien käyttöä tulevaisuudessa. Halusin työskentelyni 

aikana pohtia kysymystä siitä, hämärtyykö apuvälineen ja korun raja tulevaisuudessa. 
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2 PROTEESI 

 

2.1  Mikä on proteesi? 
 

Proteesi on keinotekoinen laite, jonka tehtävänä on korvata puuttuva ruumiinosa. 

Esimerkiksi raaja on voitu menettää verenkierron häiriön, sairauden, onnettomuu-

den tai synnynnäisen epämuodostuman vuoksi. Henkilöltä voi puuttua jokin raaja 

kokonaan, tai osa siitä. Alaraaja-amputaatio voi käsittää puuttuvan varpaan, jalka-

terän, polven ala- tai yläpuoliset osat, tai koko jalan lantioon asti, tai jopa sen ylä-

puolelle. Yläraaja-amputaatio voi käsittää yhden tai useamman sormen amputaati-

on, käden, kyynärvarren ala- ja yläpuoliset osat tai koko käden olkapäähän asti.  

Useimmiten proteesia suositellaan käytettäväksi puuttuvan ruuminosan korvaami-

seksi. Proteesin tulisi mahdollistaa käyttäjälleen tavalliset, arkipäiväiset toiminnot, 

kuten käveleminen, syöminen ja pukeutuminen. (Baird 2017)  

 

 

2.2 Proteesien historiaa 

 

Tekojäseniä on tiettävästi käytetty jo 400 - 500 eKr. Kreikkalaisen historioisijan he-

rodotoksen kirjoituksissa kerrotaan tietäjä Hegesistratosin paenneen spartalaisten 

vankeudesta leikkaamalla poikki kahlehditun jalkansa v. 484 eKr. Hegesistratos kor-

vasi myöhemmin menettämänsä jalan puisella proteesilla, mutta hän joutui kuiten-

kin paostaan huolimatta spartalaisten vangiksi ja surmaamaksi. (Huittinen 1991, 

15) 

Roomalaiselle sotapäällikkö Marcus Serviukselle tehtiin rautainen käsi, hänen mene-

tettyään oman kätensä puunilaissodassa 218-201 eKr. (Huittinen 1991, 15) 

Vanhin säilynyt proteesi oli College of Surgeons’in kokoelmissa Lontoossa. Proteesi 

oli puinen, metallipeitteinen alaraajaproteesi n. vuodelta 300 eKr. ja se tuhoutui 2. 

maailmansodan pommituksissa. (Huittinen 1991, 15) (Kuva 1, s. 9). 

  



         
         9 (66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Vanhin säilynyt alaraajaproteesi 

 

 

Vuosisatojen ajan amputaatio- ja proteesitekniikan kehitys perustui lähinnä hiljal-

leen kertyneeseen  kokemukseen, eikä niinkään tutkimukseen. Muinoin amputointe-

ja tehtiin hehkuvan kuumalla raudalla ja verenvuotoa tyrehdytettiin kiehuvalla öljyl-

lä (Huittinen 1991, 9).  

 

Keskiajalta ei ole säilynyt juuri proteeseja koskevaa tietoa. Vanhin tunnettu yläraa-

japroteesi on Alt-Ruppin-käsi n. 1400-luvun alkupuolelta. Proteesi kattaa kiinteän 

peukalon ja sen sormet liikkuvat pareittain jousien avulla. Kuitenkin parhaiten tun-

nettu yläraajaproteesi on rosvoritari Götz von Berlichingen rautainen käsi oletetta-

vasti vuodelta 1509, ja sitä säilytetään Nürnbergin museossa (Huittinen 1991, 15, 

18). (Kuva 2.) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Götz von Berlichingen rautainen käsi 
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Jo aiemmin antiikin aikana tunnetun, sittemmin unohtuneen verisuonisidonnan tul-

tua uudelleen tunnetuksi 1500-luvulla Ambroise Parénin ansiosta, alkoi proteesitek-

niikka hiljalleen kehittyä aiemmasta. (Huittinen 1991, 9) 

Suomesta löytyy yksi historiallisesti tunnettu rautainen yläraajaproteesi, joka on 

löydetty Espoosta ja se on ajalta 1580 - 1620. Proteesia säilytetään Turun linnan 

museossa. Proteesissa on liikkuvat sormet, joiden asento on säädettävissä kämme-

nen päällä sijaitsevasta vivusta. (Huittinen 1991, 18) 

 

Kaikki vanhimmat proteesit olivat aseseppien tekemiä ja mm. haarniskoita tehdes-

sään sepät oppivat proteesien valmistuksen. Proteesien kehitys liittyykin olennaises-

ti sotimiseen, sillä niiden tarve on tullut huomatuksi sodissa vammautuneiden vuok-

si. Siltikin, proteesien perusmuotoilu ja kehitys ei muuttunut merkittävästi ensim-

mäisen maailmansodan aikaan, vaikka proteesien tarve oli suuri. Vasta toisen maa-

ilmansodan jälkeen proteesialalla alettiin tehdä varsinaista tutkimusta ja kehitystyö-

tä. Sodassa haavoittuneista amerikkalaisista amputoiduista alkoi huolehtimaan Ve-

terans Administration huoltojärjestö, joka yhteistyössä eri yliopistojen kanssa kehitti 

proteesitekniikkaa, jonka tuloksia on mm. SACH-jalkaterä. (Kuva 3.)  (Huittinen 

1991, 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Havainnekuva SACH –jalkaterästä 

 

 

Proteesiala kehittyi voimakkaasti myös muissa sodista toipuvissa maissa toisen 

maailmansodan jälkeen. Erityisesti erilaisten muovimateriaalien yleistyminen ja ke-

hittyminen edisti huimasti proteesitekniikkaa. Suomalaisten proteesien valmistustai-

to on pääosin keski-eurooppalaista, saksalaislähtöistä perua. (Huittinen 1991, 19) 
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2.3  Asiantuntijahaastattelu proteeseihin liittyen 
 

Protetiikan perusteiden ymmärtämiseen ja protetiikan ratkaisuihin minua perehdytti 

Veli-Matti Roivanen Kuopion Respectalta. Haastattelin Roivasta Kuopiossa, Respec-

tan tiloissa 22.4. 2015.  Haastattelusta on olemassa äänitallenne. 

Respecta on Suomen suurimpia apuvälinevalmistajia ja yritys kuuluu osaksi Otto 

Bock Scandinavia Group –konsernia, jonka kotipaikka sijaitsee Norrköpingissä, 

Ruotsissa. Varsinainen maailmanlaajuinen emoyhtiö Ottobockilla on Saksalainen Ot-

to Bock HealthCare GmbH. (Respecta 2017)  

 

Kuopion Respectalla valmistetaan Itä-Suomen alueen proteeseista suurin osa. Pro-

teesipotilaita on Mikkelistä, Jyväskylästä, Iisalmesta, Kuopiosta ja Joensuusta.  

Kokosin haastatteluni sarjasta erilaisista kysymyksistä liittyen myoproteeseihin, sekä 

yleisesti proteeseihin, niiden valmistukseen, käyttöön, käyttäjiin ja proteesien ulko-

näköön. (Liite 1.) 

 

Haastattelun alussa painotin kysymyksillä proteesin valmistukseen liittyviä asioita, 

kuten sitä, mistä proteesin valmistuksessa lähdetään liikkeelle ja mitä kaikkea pitää 

ottaa huomioon.  Roivanen kertoi, että aivan aluksi kartoitetaan käyttäjän tilanne ja 

sen jälkeen katsotaan, millä menetelmällä ja tekniikalla proteesi toteutetaan.  

Aluksi kartoitetaan siis käyttäjän tarpeet,  joista tärkeimpänä ovat asiakkaan fyysi-

set ominaisuudet, joista kiinnitetään erityistä huomiota alueeseen, johon proteesi 

tulee, eli tynkään. (Kuva 4) (Roivanen 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Tynkä vasemmassa kädessä 
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On tärkeää selvittää onko tyngän alueella arpia, kipukohtia tai luukyhmyjä. Myös 

alueen nivelten ja tyngän toimintakyky pitää tutkia. Fyysisen toimintakyvyn lisäksi 

täytyy ottaa huomioon asiakkaan psyykkiset voimavarat ja se, miten hyvin asiakas 

on motivoitunut käyttämään proteesia, sillä mitä enemmän proteesi sisältää erilaisia 

ominaisuuksia, sitä enemmän se vaatii käyttäjältään proteesin käytön opettelua. 

Toisin sanoen, proteesilla ei tee mitään, jos sen käyttäjä ei ole motivoitunut käyt-

tämään sitä. (Roivanen 2015) 

 

Toinen tärkeä asia asiakkaan tarpeiden kartoituksessa on ottaa huomioon proteesin 

käyttäjän työ ja sekä harrastukset, sillä harrastukset auttavat asiakkaista kuntou-

tumaan ja pysymään arjessa. Moni asiakas haluaa jatkaa harrastustaan senkin jäl-

keen, kun saa käyttöönsä proteesin. Ja proteesin avulla voi harrastaa periaatteessa 

mitä vain, käsitöistä  jääkiekkoon. (Roivanen 2015) 

 

Haastattelun aikana kysyin asioita liittyen proteesin käytön ergonomiaan. Roivanen 

kertoi, että proteesin istuvuudessa tärkeä asia on se, miten proteesi liitetään ke-

hoon. Se, miten hyvin proteesi istuu, sen parempi on sen  tuntuma ja liikuteltavuus. 

Myoproteeseissa istuvuus on erityisen tärkeää, sillä elektordit kiinnityvät ihoon ja 

jos elektrodien kiinnitys ei toimi kunnolla, proteesi ei saa riittäviä käskyjä lihaksilta 

toimiakseen. (Roivanen 2015) 

 

Se, miten hyvin proteesi saadaan liitettyä kehoon, vaikuttaa siihen, miten sitä voi 

liikuttaa ja millaisia voimia proteesilla voi käyttää. Istuvuus vaikuttaa myös siihen, 

kuinka käyttäjä hahmottaa proteesin ja miten hyvin sillä voidaan muodostaa erilai-

sia otteita. (Roivanen 2015) 

 

Valmistuksessa tärkeää on huomioida asiakkaan kehon ja sitä kautta proteesin mit-

tasuhteet. Mittasuhteissa pyritään kehosymmetriaan. Kehosymmetrialla pyritään 

siihen, että kaikki työskentelyasennot ovat optimaaliset proteesia käyttäessä. Peri-

aatteena siis se, että proteesi toimii ns. apukätenä ja terve käsi hoitaa hienomotori-

set toiminnot. Jos asiakkaalla on traumasta tai onnettomuudesta johtuva vamma, 

täytyy nivelien liikelaajudet ottaa huomioon, jolloin voidaan vaikuttaa proteesin 

käyttöominaisuuksiin asiakkaan työskennellessä proteesin kanssa. (Roivanen 2015) 
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Roivanen kertoi, että varsinaisia proteesityyppejä on monenlaisia; kosmeettisia 

(Kuva 5.)  ja passiivisia proteeseja (Kuva 6.), joita voi toteuttaa eri menetelmillä ja 

materiaaleilla. Oma lukunsa ovat vielä mekaaniset- ja myoproteesit, sekä hybridi-

proteesit, joissa osa toiminnoista on mekaanisia ja osa myoproteesia. (Roivanen 

2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Kosmeettinen käsiproteesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Passiivinen käsiproteesi 

 

 

Proteesien materiaalit ovat Roivasen mielestä todella laaja käsite, jonka sisään 

mahtuu materiaaleja toisen maailmansodan aikaisista proteeseista, kuten metallia 

ja nahkaa. Nykyaikaisemmista materiaaleista Roivanen mainitsi komposiitit, hiili-
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kuidun, nailonin, erilaiset hartsit, silikonin ja erilaiset muovit, kuten polyeteenin ja 

polypropeenin. (Roivanen 2015) 

 

Roivanen kertoi proteesien mekaniikkaan liittyen, että nykyisin tehdään täysin me-

kaanisia (Kuva 7.) tai osittain sähkömekaanisia proteeseja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Mekaaninen käsiproteesi. Vieressä oikealla proteesiin kämmenosaan vaih-

dettavia työkaluja. 

 

Täysin mekaanisia osia proteeseissa ovat esimerkiksi erilaiset vaihteistot ja ham-

masratasjärjestelmät.  Sähkömekaaniset proteesit sisältävät esimerkiksi sähkömoot-

toreita. Nykyisin proteeseissa on mahdollista käyttää bluetooth –yhteyttä, jonka 

avulla proteesiin voi olla yhteydessä etänä tietokoneen välityksellä, joka mahdollis-

taa proteesin langattoman ohjelmoinnin. (Roivanen 2015) 

 

Halusin kartoittaa haastattelulla lisää tietoa liittyen myoproteeseihin, sillä halusin 

varmistuksen sille, että voin käyttää myoproteesin pohjaa omassa opinnäytetyössä-

ni.  

 

Haastattelun yhteydessä kävi ilmi, että myoproteesit ovat hyvin hintavia (kymmeniä 

tuhansia euroja)  tällä hetkellä ja siitä saattaisi muodostua ongelmia. Toisaalta Veli-

Matti Roivanen kertoi, että tulevaisuudessa hintakin muuttuisi vielä halvempaan 

suuntaan protetiikan ja siihen liittyvän teknologian, sekä mekaniikan kehittyessä.  

Myoproteesien historiasta Veli-Matti Roivanen kertoi, että ensimmäinen myoproteesi 

valmistettiin 1960-1970 –luvun vaihteessa. Silloin tehtiin ensimmäinen Ottobock tri-

podi –nyrkki, jonka toiminta perustuu keskisormi-peukalo vastaotteeseen. Kyseistä 
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myoproteesia valmistetaan edelleen sen edullisen hinnan ja kestävyyden vuoksi, 

verrattuna kalliimpiin, nykyaisempiin myoproteeseihin. 

Roivanen mainitsi, että myoproteesien osuus kaikista proteesien käyttäjistä on n. 

10 % tai sen alle. Hän mainitsi myös, että tänä päivänä tehdään vielä yllättävän 

vähän personoituja proteeseja, sillä suurin osa proteesien käyttäjistä ei välttämättä 

halua korostaa tai näyttää käyttävänsä proteesia. Siitä huolimatta, Roivanen oli sitä 

mieltä, että personoidut proteesit ovat kasvava trendi ja ne tulevat yleistymään tu-

levaisuudessa varmasti. (Roivanen 2015) 

 

Haastattelun lopuksi kysyin Roivaselta, millaisia toiveita asiakkailta on tullut protee-

sin ulkonäköön ja koristeellisuuteen liittyen. Hän kertoi, että Suomessa on perintei-

sesti hyvin paljon kosmeettisia proteeseja, jotka vaativat hyvin tarkkaa silmää teki-

jältään ja pääosin niitä valmistavat taiteilijat. Sen sijaan ulkomailla, esimerkiksi Flo-

ridassa näkyi katukuvassa proteesien käyttäjiä, joilla ei ole kosmeettisia proteeseja, 

vaan proteesin mekaaniset osat esim. putket ovat avoimesti nähtävillä.  

Roivanen kertoi, että proteesin kosmeettiset ominaisuudet saattavat haitata sen 

mekaanisia toimintoja ja osa proteeseista saattaakin toimia paremmin ilman ”kos-

metiikkaa”. Kosmeettiset ominaisuudet auttavat taasen vaatteiden istuvuuden suh-

teen. (Roivanen 2015) 

 

Roivanen mainitsi, että nykyään Suomessa on kasvava käyttäjäryhmä omannäköis-

ten proteesien suhteen, joihin ei haluta minkäänlaista aidonnäköisyyttä, vaan pro-

teesissa saa näkyä erilaisia pintakuviointeja, suosikkiurheilijan nimikirjoitus tai vaik-

kapa autoharrastaja haluaa proteesin rakenteen hiilikuidut näkyville, kuten formula-

autojen pinnoissa. Roivasen mielestä personoidut proteesit ovatkin nouseva trendi 

ja yleistymään päin. Hän mainitsi, että tällä hetkellä pinnalla on pop-laulaja Victoria 

Modesta, joka on tehnyt tunnetuksi piikin mallisen jalkaproteesin. (Kuva 11, s. 17) 

(Roivanen 2015)  

 

 

2.4 Koristeellinen proteesi 2000-luvulla 

 

Asiantuntijahaastattelusta minulle selvisi, että monet proteesia käyttävät asiakkaat 

haluavat nykyisin personoituja ja näyttäviäkin proteeseja, kosmeettisten ja passii-

visten proteesien sijaan.  
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Etsiessäni tietoa koristeellisista proteeseista eteeni avautui hyvin monimuotoinen 

maailma erilaisista proteesien koristelutyyleistä.  

Vuonna 1999 muotisuunnittelija Alexander McQueen rikkoi muotimaailman tabuja 

esittelemällä näytöksessään puusta tehdyt, koristeelliset jalkaproteesit (Kuva 8.). 

Proteeseja näytöksessä käytti urheilija ja näyttelijä Aimee Mullins. (Kuva 9.) (AnOt-

her 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Puiset jalkaproteesit Kuva 9. Aimee Mullins näytöksessä 

 

 

 

Espanjassa syntynyt ja nykyisin Lontoossa asuva Sophie de Oliveira Barata on edel-

läkävijä koristeellisten proteesien valmistuksessa. Hän on The Alternative Limb Pro-

ject –yrityksen luoja ja hän valmistaa sekä realistisia kosmeettisia proteeseja, että 

vaihtoehtoisia proteeseja tilauksesta. The Alternative Limb Projectin nettisivuilla Ba-

ratan tekemiä töitä kuvaillaan taideteoksiksi ja hän haluaa valmistamillaan protee-

seilla tukea positiivista keskustelua vammaisuuden ympärillä, sekä ylistää kehojen 

moninaisuutta. Barata opiskeli erikoistehosteita London School of Fashionissa, jossa 

hän oppi käyttämään eri materiaaleja ja kuvanveistotekniikoita, sekä tekemään va-
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loksia. Hän opiskeli myös ihmiskehoa ja sen vaurioitumista ja ikääntymistä. (The Al-

ternative Limb Project 2016)  

 

Hän on valmistanut proteeseja, mm. aiemmin asiantuntijahaastattelussa esille 

nousseelle (ks. s. 16) pop-laulaja Viktoria Modestalle, joka teki tunnetuksi piikin 

mallisen jalkaproteesin (Kuva 10.) (Roivanen 2015).  ”Piikin” lisäksi Barata on val-

mistanut Modestalle neljä erilaista koristeellista jalkaproteesia, mm. yhden, joka 

koostuu hartsista, silikonista, muovista, LED –valoista ja kromilakasta (Kuva 11, s. 

18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Viktoria Modesta ja ”piikki”. 

 

 

Barata on valmistanut proteeseja lisäksi mm. silikonista, hiilikuidusta, muovista, na-

hasta ja eri metalleista.  
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Kuva 11. Viktoria Modesta ja toinen koristeellinen jalkaproteesi 

 

 

 

 

Barata on tehnyt myös koristeellisia käsiproteeseja, esimerkiksi näyttelijä Grace 

Mandevillelle, jonka käsiproteesin valmistuksessa on käytetty  höyheniä. (Kuva 12, 

s.19) (The Alternative Limb Project 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
         19 (66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Grace Mandeville ja höyhenproteesi 

 

 

 

Yhdysvalloissa toimiva The Painted Prosthetic Project kokoaa taiteilijoita ympäri 

USA:ta maalaamaan ja koristelemaan vanhoja jalkaproteeseja (Kuva 13, 20) jotka 

huutokaupataan haavoittuneille, sekä kodittomille veteraaneille (The Painted Prost-

hetic Project 2017). Kaikki nettihuutokaupassa myytyjen proteesien tuotto menee 

lyhentämättömänä Warriors Pathfinder -järjestölle, joka auttaa veteraaneja kuntou-

tumaan. (Warriors Pathfinder 2017) 
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Kuva 13. The Painted Prosthetic Projectin seurauksena syntynyt maalaus proteesin 

pinnalla  

 

 

 

2.5 Myoproteesi 
 

Valitsin myoproteesin, eli myoelektronisen proteesin, opinnäytetyöhöni tulevaisuu-

den käsiproteesin kehityskohteeksi, sillä olin pohtinut jo aiemmin tutkimieni netti-

lähteiden pohjalta sen sopivuutta ja varmistuinkin asiantuntijahaastattelun perus-

teella, että myoproteesit sopisivat hyvin opinnäytetyöni proteesin viitekehykseen, 

koska halusin suunnittelemaani proteesiin samankaltaisia toimintoja, kuin myopro-

teesissa. 

Kuten Roivanen aiemmin asiantuntijahaastattelussa mainitsi, ensimmäinen myo-

proteesi, Ottobock tripodi -nyrkki valmistettiin 1960-70 -luvulla ja sitä valmistetaan 

edelleen. (Roivanen 2015) 

 

Proteesivalmistaja Respectan myoproteesin käyttöoppaassa myoproteesia kuvail-

laan seuraavasti:  
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”Myoelektrinen yläraajaproteesi on tekninen apuväline, jolla korvataan 

puuttuva yläraaja tai sen osa. Toisin kuin kosmeettinen tai mekaaninen 

proteesi, myoelektrinen proteesi vaatii käyttäjältään vahvaa motivaatio-

ta käytön harjoitteluun ja kykyä omaksua proteesin ominaisuuksia. Pro-

tetisointi voidaan tehdä kaikkiin käden amputaatiotasoihin. – 

Myoelektrinen yläraajaproteesi (Kuva 14.) koostuu nyrkkiosasta sekä 

sisä- ja ulkoholkista. Se sisältää akut, ohjaustavan eli elektrodit, pai-

neanturit tai valjaskytkimen sekä kosmeettisen käsineen, joka kuuluu 

vakiovarusteena useimpiin myoelektrisiin yläraajaproteeseihin. Protee-

seihin on myös saatavilla sähkötoiminen ranne ja kyynärnivel.  

-Käyttäjän tulee olla motivoitunut sekä hänellä tulee olla realistiset odo-

tukset proteesin käytöstä. Tavoitteena on, että asiakas pystyy ohjaa-

maan proteesia lähes alitajuisesti, eikä tarvitse sen käyttämiseen 

enempää tietoista ajattelua, kuin luonnollisen käden käyttämiseen-

kään.” (Maltari 2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 14. Läpileikkaus myoproteesista, jossa näkyvät proteesin osat. 

 

Vuosikymmenien kehityksen tuloksena, nykyisin markkinoilla on jo jonkun verran 

ns. bionisia käsiä, jotka on pyritty tekemään mahdollisimman paljon aidon käden 

toimintoja vastaavaksi. Sana bioninen tarkoittaa ’elämän kaltaista’ ja termi bioniik-

ka tarkoittaa biologisten menetelmien ja luonnossa esiintyvien järjestelmien sovel-

tamista tekniikan kehitykseen ja tutkimukseen. (Wikipedia 2017)  
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Nykyisin myoproteesin valmistuksessa pyritään pääsemään mahdollisimman lähel-

le aidon käden toimintoja ja näkisinkin tulevaisuudessa ilmiön kasvavan entises-

tään.  

 

Tällä hetkellä esimerkiksi Yhdysvalloissa, Mansfieldin Massachusettsissa toimiva 

yritys Touch Bionics, valmistaa I-limb –nimistä käsiproteesia, joka pystyy hyvin 

hienomotorisiinkin toimintoihin ja joka näyttää hyvin paljon aidolta kädeltä. (Kuva 

15.) (Hiltunen 2014, 258) 

Proteesin avulla voi mm. kuoria banaania, sitoa kengännauhat, pitää kädessä 

juomalasia ja ottaa kiinni vain yhdestä paperiarkista. (Hiltunen 2014, 258)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 15. Naisen vasen käsi on I-limb –proteesi 

 

Proteesitekniikat ovat kehittyneet huimasti historiasta tähän päivään. Nykyisin 

valmistetaan erityyppisiä proteeseja kosmeettisista mekaanisiin ja personoidut, ko-

risteelliset proteesit ovat nouseva trendi. Proteesityypeistä minua kiinnostaa juuri-

kin koristeelliset proteesit, sillä koen, että niiden avulla  proteesin käyttäjä voi il-

maista omaa persoonaansa. Koristeellisten proteesien estetiikassa minua kiehtoo 

läpinäkyvät materiaalit, sekä värien käyttö. 

 

Myoelektroninen proteesi toimii tällä hetkellä lähes oikean käden tapaan sen sisäl-

tämän teknologian vuoksi.  Myoproteesi kiinnostaa minua sen toimintojen vuoksi, 

sekä siksi, että näen sen hyvänä kehityskohteena tulevaisuutta ajatellen.  
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3 TULEVAISUUDEN KÄSIPROTEESI 

 

3.1 Asiantuntijapaneeli 
 

Syksyllä 29.9. 2015 pidin Savonia-ammattikorkeakoulun tiloissa Opistotiellä opin-

näytetyöhöni liittyvän paneelin asiantuntijoille, sekä muille halukkaille osallistujille.  

Paneelissa käytiin läpi proteesin ominaisuuksiin, ulkonäköön, ja jonkun verran käyt-

täjiinkin liittyviä asioita. Paikalla olivat asiantuntijoina Respecta Oy:lta Kuopiosta 

proteesivalmistaja Veli-Matti Roivanen, sekä Savonia-AMK:lta tekniikan yliopettaja 

Arto Toppinen ja projekti-insinööri Lauri Alonen. Paikalla oli myös opinnäytetyöni 

silloinen ohjaaja Anna-Reetta Väänänen, sekä muutamia opiskelijoita Savonia- 

AMK:lta. Toimin paneelissa puheenjohtajana ja ohjaajani Anna-Reetta Väänänen 

sihteerinä. Paneelia ei taltioitu, vaan siitä on olemassa powerpoint -esitysrunko teki-

jällä. (Liite 2.) 

 

Paneelin alussa keskustelimme yleisesti proteeseihin liittyvistä asioista. Tärkeinä 

huomioina esille nousivat se, että minkälaista proteesia olen tekemässä ja minkälai-

silla ominaisuuksilla, asiakkaan tarpeisiin nähden. Proteesin hinnastakin keskustel-

tiin jonkun verran ja tämän hetken hinnat vaihtelevat halvimmista, tuhannen euron 

proteeseista, satoihin tuhansiin euroihin. Tulimme siihen johtopäätökseen, että pro-

teesien hinnat tulisivat laskemaan tulevaisuudessa, joten suunnitelemani myopro-

teesi ei olisi enää vuonna 2060 niin hintava, kuin mitä se tänä päivänä on, koska 

materiaalien kehittyessä, niiden hintakin laskee. Materiaalikeskustelusta mieleeni jäi 

erityisesti pohtimani hiilikuitu, sillä se saattaisi olla ongelmallinen sähköisten omi-

naisuuksien suhteen, koska hiilikuitu johtaa sähköä. Vaihtoehtoisista materiaaleista 

ehdokkaiksi nousivat alumiini ja silikoni. Mekaniikka –osiossa esille nousivat teemat 

erityisesti proteesikäden tunnosta, sekä lihassähkön riittävyydestä proteesin säh-

köisten ominaisuuksien kattamiseen. Suurimpia, ellei jopa suurin haaste proteesin-

valmistuksessa onkin juuri se, saadaanko proteesiin tehtyä minkäänlaista tuntoais-

tia. Kävi ilmi, että toistaiseksi proteesien tuntoaistia on tutkittu ja joitakin kokeiluja 

on aiheesta tehty, mutta mitään ratkaisevaa ei ole tullut vielä esille. Mitä tulee taas 

lihassähköön ja sen hyödyntämiseen, täytyy ottaa huomioon proteesin käyttäjän  

tausta. Jos proteesin käyttäjällä on taustalla traumaperäinen onnettomuus, saattaa 

se vähentää verenkiertoa tyngässä, vaikeuttaen tyngän lämmöntuotantoa, joka on 

taas oleellinen osa lihassähkön muodostumisessa.  
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Tietoliikenteen puolelta keskusteluun nousi käsite proteesin interaktiivisuudesta. 

Tällä hetkellä proteeseissa on sisäänrakennettuna bluetooth –yhteys, jonka avulla 

proteesin huoltotarvetta voidaan arvioida etänä, ilman että proteesinkäyttäjän tar-

vitsee välttämättä saapua sitä varten paikalle. Tämä herätti ajatuksia proteesin 

kauko-ohjattavuudesta, sekä internetyhteyden sisällyttämisestä proteesiin, kuiten-

kin mahdollistaen sen, että käyttäjä saa yhteyden tarvittaessa pois päältä, ehkäis-

ten mahdolliset virtuaalihyökkäykset ja proteesin luvattoman käyttöönoton tai tieto-

jen kalastelun  etäyhteydellä. Keskustelimme myös siitä, että tulevaisuudessa tieto-

donsiirto tulisi olemaan erilaisten pilvipalveluiden sisäistä, joten proteesin tietotur-

va-asiat tulisi olla hyvin mietittyinä.  

 

Paneelin viimeisessä keskusteluosiossa kävimme läpi proteesin ulkonäköön liittyviä 

tekijöitä ja mahdollisuuksia. Esille nousivat erityisesti 3D –tulostuksen käyttö, sekä 

proteesin ulkonäön muunneltavuus käyttäjän haluamalla tavalla. Tärkeimmäksi teki-

jäksi muodostui kuitenkin se, että proteesin ulkonäkö ei saa ajaa ergonomian edel-

le, eli proteesi tulisi painottaa oikealla tavalla. Ei liian kevyt, eikä liian painava. Jos 

painotus olisi väärä, aiheuttaisi se käyttäjälle fyysisiä ongelmia.  

 

Tulimme siihen johtopäätökseen, että proteesin ulkonäkö voi olla periaatteessa mil-

lainen vain. Pääsääntönä kuitenkin se, että proteesin ulkonäköä suunnitellessa tulisi 

ottaa ensisijaisesti huomioon käyttäjän tarpeet ja persoona. 

 

 

 

3.2 Käyttäjäprofiilin suunnittelu 

 

Käyttäjäprofiilia pohtiessani mietin, suunnittelenko proteesin asiakaslähtöisesti kuo-

piolaiselle proteesinkäyttäjälle, mutta tulin siihen tulokseen, että käyttäjä tulisi ole-

maan täysin fiktiivinen työni sijoittuessa tulevaisuuteen. Näin ollen saisin vapaam-

mat kädet proteesin ulkoasun ja ominaisuuksien suunnittelussa, vaikkakin olisi ollut 

hieno mahdollisuus suunnitella proteesi oikealle asiakkaalle.  

 

Asiantuntijapaneelista sain alkusysäyksen proteesin käyttäjän suunnitteluun ja poh-

din paljon sitä, mitä kaikkia ominaisuuksia sisällyttäisin proteesiin henkilösuunnitte-

lun kautta. Tämä oli tärkeää siksi, koska tarkoituksena oli saada luotua uskottava 
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henkilö ja käyttäjä proteesille. Henkilösuunnittelusta tekikin haastavaa juuri se, että 

käytössäni olisi rajaton mielikuvitus, josta täytyi osata rajata juuri oikealla tavalla 

tarvittavat asiat. Pohdin erityisesti sitä, mitkä trendit olisivat tulevaisuudessa pinnal-

la ja millaista tulevaisuuden ihmisen elämä olisi konkreettisesti. Ensimmäisenä mie-

leeni nousi erilaisia kauhuskenaarioita kolmannesta maailmansodasta, ydintuhosta 

ja kärsimyksestä. Mietin, että tulevaisuuden hahmoni olisi joutunut sotaan ja me-

nettänyt sen vuoksi kätensä. Kuitenkin ajatus sodasta ja tuhosta alkoi ahdistamaan 

ja hahmosuunnittelu jäätyi hetkeksi, sillä en halunnut suunnitella käyttäjää, jolla 

olisi turhankin traumaattiset lähtökohdat proteesin käyttöön, sillä pidin mielessäni 

aikaisemmin tekemästäni haastattelusta sen, että proteesin käyttö voisi olla psyyk-

kisesti haastavaa ihmiselle, joka on joutunut kokemaan suuren trauman. Niinpä 

lähdin kuvittelemaan toisenlaista, hivenen erilaista skenaariota tulevaisuudesta. 

Päädyin ajatukseen siitä, että hahmoni olisi menettänyt kätensä jonkunlaisessa on-

nettomuudessa, ei niinkään sodassa. Toki hahmon käden menetys onnettomuudes-

sakin on traumaattista, mutta siihen ei liittyisi sodan tai jonkunlaisen muun konflik-

tin luomaa psyykkistä lisätaakkaa.  

 

Käytin käyttäjän tarinan luomisessa apuna tulevaisuuden Skenaario 2:ta kirjasta 

Teknoelämää 2035. Skenaario 2:ssa teknologia on kehittynyt lineaarisesti vuodesta 

2014 eteenpäin ja teknologia on kiinteä osa ihmisten elämää, mutta toisaalta tek-

nologiaan ei luoteta täysin. Yksityisyydestä on tullut internetin kehityksen myötä 

julkista ja verkossa taistellaan kyberrikollisia ja –terroristeja vastaan. Nettisuojau-

tuminen on kalliimpaa, mutta ihmiset ovat valmiita maksamaan lisäkustannuksia, 

jotta kyberrikolliset voitetaan. Tietotekniikka on ns. ihmisten ”iholla” puettavan 

elektroniikan ja erilaisten laitteiden osalta. Tietotekniikka on halpaa printattavan 

elektroniikan ja materaalikehityksen vuoksi. Ihmisillä on käytössään virtuaalilaseja, 

robotteja, esimerkiksi lemmikki- ja kotityörobotteja, puettavaa elektroniikkaa ja tie-

totekniikkaa puhe- ja eleohjauksella. (Hiltunen 2014, 280) 

 

3D-tulostus on vähentänyt eri materiaalien kulutusta, koska tulostukseen käytetään 

vähemmän materiaalia, mitä 2010-luvulla käytetyissä menetelmissä ja tulostuksessa 

hyödynnetään materiaalin uudelleenkäyttämistä tehokkaammin. Myös erilaiset na-

nomateriaalit ovat yleisesti käytössä. (Hiltunen 2014, 280) 
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Kantasolujen avulla parannetaan tehokkaasti tauteja, kuten Alzheimeria ja Parkin-

sonin tautia, joita ei vielä vuonna 2014 pystytty kokonaan parantamaan. Kudoksia 

kasvatetaan ja elimiä printataan, tosin sekä kudoskasvatetut, sekä printatut elimet 

ovat vielä suhteellisen kalliita. Ihmiset ovat terveempiä, sillä jokaiselta syntyvältä 

yksilöltä määritellään genomi (l. geeniperimä), jonka avulla voidaan kohdentaa ter-

veydenhoito ja ravitsemusohjeet yksilöllisesti. Ennaltaehkäisevään terveydenhuol-

toon on satsattu ja valtio, sekä vakuutusyhtiöt tarjoavat ihmisille terveydenhuolto-

sovelluksia, joiden avulla voi tarkkailla terveyttään ja jotka kertovat mahdollisista 

sairauksien synnystä terveystietohistorian perusteella. (Hiltunen 2014, 281) 

 

Liikenteessä sähköautojen käyttö on yleistynyt ja polttomoottoriautot ovat harvinai-

sia. Sähköautot ovat usein puoliautomaattisia, eli ne ajavat itsestään tietyillä tie-

osuuksilla. Kulkuvälineiden kirjo laajenee entisestään ja pyörät, autot ja muut 

moottoriajoneuvot saavat rinnalleen yksipyöräisiä (solowheel), joita ohjataan joko  

seisten, tai istuen, oman tasapainon avulla (Kuva 16.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 16. Nainen ajaa solowheel –yksipyöräisellä 

 

Lento- ja laivaliikenne on siirtynyt leväpohjaisiin polttoaineisiin. Marsiin lähetetään 

ensimmäisiä miehitettyjä lentoja. (Hiltunen 2014, 96, 280) 

 

Ilmastonmuutos on edelleen ongelmallinen. Sään ääri-ilmiöt ovat yleisiä ja ihmisten 

resursseista osa menee niiden kanssa kamppailemiseen. Kansainväliset sopimukset 

koskien ilmastonmuutosta ovat saatu kirjoitettua ja tavoitteena on hidastaa hiilidi-

oksidipäästöjä. Sopimukset ovat mahdollistaneet sen, että puhtaiden teknologioiden 
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kehitys kiihtyy ja niistä on tullut markkinakelpoisempia verrattuna aiempiin, ympä-

ristöä kuluttavampiin teknologioihin, esimerkiksi polttomoottoriautoihin (Hiltunen 

2014, 280). 

 

3.3 Proteesin käyttäjähahmon esittely 
 

Hahmoni on siis suomalainen, vuotta 2060 elävä nainen, jolla on hyvät edellytykset 

proteesin käyttöön elämässään. Hän pitää itsestään huolta, elää stabiilia elämää ja 

on elämänasenteeltaan positiivinen realisti. Oletuksena hän on toipunut hyvin kä-

tensä menettämisestä sekä fyysisesti, että henkisesti ja on luottavainen ja sitoutu-

nut proteesin käyttöön.  

 

Ohessa kirjoittamani kuvitteellinen tarina proteesin käyttäjästä, jonka avulla hah-

mottuu asioita käyttäjän elämästä ja hänestä itsestään. Tein kaksi erilaista hahmo-

luonnostelua (Kuva 17.) ja (Kuva 18, s. 28), joista päädyin lyhythiuksiseen ja vielä 

urheilullisempaan hahmotyyppiin, sillä koin, että se vastaa mielikuvaani paremmin 

hahmosta (Kuva 18, s. 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 17. Ensimmäinen hahmoluonnos  (Kaskenmaa 2016) 
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Kuva 18. Lopullinen hahmoluonnos (Kaskenmaa 2017) 

 

 

”Hei! 

Olen Saaga, 27-vuotias eräopas Inarista, Pohjois-Suomesta. Voisin ker-

toa hieman lisää itsestäni ohessa. 

Synnyin vuonna 2033 Pohjois-Suomeen,  Sodankylään.  Perheeseeni 

kuuluu äidit, pikkusisko ja isoveli. Lapsuuteni oli hyvin rauhallinen ja 

seesteinen. Voisinkin sanoa, että elin hyvin turvatun ja onnellisen lap-

suuden. Perheeni on pitänyt aina luonnossa liikkumisesta ja sainkin sii-

tä kipinän, josta tein itselleni lopulta ammatin. Kerron siitä myöhemmin 

lisää. 

Ystäväni kuvailevat minua huumorintajuiseksi, luotettavaksi ja rehelli-

seksi. Ulkonäöltään he kuvailevat minua androgyyniksi. 

Haluan toteuttaa itseäni, ja tehdä niitä asioita elämässäni, mitä rakas-

tan, kuten kuka tahansa muukin. Tällä hetkellä perheeseeni kuuluu 

sähköautoasentaja avomieheni, sekä robottikoiramme Piki. 
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Harrastuksiini on kuulunut pienestä pitäen yksipyöräiset. Liikkuessani 

yksipyöräisellä  minulla on apuna ranneke, joka kertoo minulle valmiiksi 

reittiehdotuksia ja laskee nopeuksia, sekä aikaa ja energiankulutusta.  

Yksipyöräisellä liikkuminen on mahdollistanut minulle työmatkani kul-

kemisen sillä, silloin kun sää sen sallii. Muuten matkustan paikasta toi-

seen julkisilla sähköautoilla tai kävellen. 

Mielenkiinnon kohteita minulla on scifi ja steampunk. Minulta löytyykin 

kotoa vanha steampunk tyylinen –seinäkello 2005-luvulta ja se on yksi 

rakkaimpia esineitäni. Muita harrastuksiani ja erityisiä kiinnostuksen-

kohteitani ovat luonto ja sen eri ilmiöt, sekä kauniit, erityyppiset kivet! 

Erityisesti opaali on yksi lempikivistäni.  

Seuraavaksi ajattelin kertoa, mitä minulle tapahtui ja mikä johti siihen, 

että olen  saamassa käsiproteesia. 

Työskentelen siis eräoppaana Inarissa. Valmistuin Lapin yliopistosta yh-

teiskuntatieteiden maisteriksi pääaineenani matkailututkimus v.2058 ol-

lessani 25-vuotias. Koin kuitenkin, ettei akateeminen ura ollut se mitä 

haluaisin elämässäni tehdä, joten hain Inariin eräoppaan koulutukseen 

ja valmistuinkin sieltä n. vuosi sitten. Sain melkeinpä heti valmistuttua-

ni eräoppaan paikan ja työskentelinkin eräoppaana onnettomuuteeni 

asti. Palaan samaan työpaikkaan, kunhan kuntoudun ja saan tarvittavat 

apuvälineet. 

Eräänä keväisenä alkuiltana olin tekemässä reittitarkastusta tulevalle 

kierrokselleni ja satuin lähelle alueen rajaa, jossa tiesin olevan paljon 

karhuja. Ilmastonmuutos on ajanut petoeläimiäkin eri alueille ja eräop-

paan työssä täytyy ottaa tarkasti huomioon, minne voimme ryhmiä vie-

dä. Minulla oli kyllä mukanani varoituslaitteet, jotka keräävät tietoja pe-

toeläinten liikkeistä, mutta jostain syystä kävi niin, että varoituslaittee-

seen tuli tuntemattomasta syystä jokin vika.  

Kuitenkin luotin vahvasti siihen, ettei mitään sattuisi, sillä olin tehnyt 

rutiinitarkastuksia aikaisemminkin samalla alueella ja oletin, että pär-

jään kyllä. Kun olin suorittanut kierrokseni melkein loppuun, satuin rei-

tilläni kohtaan jossa edessäni oli suuri oja. Sydämeni oli pysähtyä, kun 

näin sen toisella puolella täysikasvuisen naaraskarhun kahdella jalalla.  

Kauhukseni huomasin, että olin sijoittuneena emokarhun ja sen petun-

jen väliin. Minulla ei ollut muuta vaihtoehtoa, kuin käydä maahan ma-
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kaamaan kasvot alaspäin ja painaa paikannustiedot lähettävää nappia 

takissani. Ehdin nähdä karhun tulevan kovaa vauhtia kohti minua ja sit-

ten menetin tajuntani. Heräsin seuraavan kerran Oulun yliopistollisesta 

sairaalasta. 

Olin saanut pahoja  vammoja vielä tajunnan menetykseni jälkeenkin, 

mutta onneksi apu oli tullut nopeasti paikalle paikannustietojen vuoksi 

ja pääsin tunneissa hoitoon. Tosin edes paikannustietoni tai avun no-

peus eivät voineet pelastaa vasenta kättäni kyynärvarresta alaspäin. 

Minulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin kuntoutua, sillä olin päättänyt 

vakaasti jatkaa työssäni eräoppaana.  

Tie kuntoutumisen polulla alkoi ja sain ensimmäisen kosmeettisen pro-

teesin kokeiluun haavojen parannuttua. En tosin oikein innostunut pro-

teesista, koska se oli omaan luonteeseeni ja persoonaani varsin tylsän 

näköinen eikä se sisältänyt niin paljoa kaipaamiani toimintoja. Halusin 

jotain omannäköistä ja samalla kuitenkin toimivaa ja työni, sekä harras-

tukseni ja työni mahdollistavaa proteesia. Kaipasin koko kuntoutumise-

ni ajan ulkona liikkumista ja olin varma, että haluan jatkaa samojen 

harrastusteni parissa.  

Tarvitsen työssäni ja harrastuksissani erilaisia maastokarttoja ja reit-

tiopasta, sekä paikannustietoja. Työskentelen ammatissani ympäri 

vuoden, joten proteesin tulisi olla eri sääolosuhteisiin ja lämpötilan 

muutoksiin soveltuva ja sen tulisi kestää hyvin vettä. Proteesin tulisi 

toimia oikealla tavalla pyöräillessäni ja luonnossa liikkuessani, joten 

tarvitsen kämmenen toimintoja, joilla voi tarttua, pitää kiinni, mahdolli-

sesti kiipeilläkin! Tarvitsen myös proteesia hienomotoriseen työskente-

lyyn, kuten köysien ja narujen solmimiseen ja purkamiseen,  ruuanlait-

toon, kalastukseen ja nuotion sytyttämiseen.  

Olen oikeakätinen ja proteesi tulee vasempaan käteeni, joten sormien 

toimintojen ei tarvitse välttämättä olla oikean käteni tasolla, mutta toi-

von, että proteesikäsi toimisi mahdollisimman paljon aidon käden ta-

paan!” 
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3.4 Proteesin ominaisuudet 

 

Proteesin suunnitteluvaiheessa pohdin hyvin paljon proteesin ominaisuuksia. Olin 

tullut siihen johtopäätökseen, että proteesi tulisi olemaan myoproteesi, tai ainakin 

osittainen myoproteesi. Mietin, pystyisikö proteesia yhdistämään ihmiseen veriteit-

se, jolloin proteesi toimisi samalla jonkunlaisena elintoimintojen mittaajana, sekä 

perussairauksia omaavalla käyttäjällä lääkeannostelijana. Pääsääntöisesti siis pro-

teesia ohjaisi käyttäjä itse, suoraan omalla aivotoiminnallaan, sekä omalla lihassäh-

köllään ja proteesiin ohjelmoitaisiin sellainen käyttöjärjestelmä, joka mahdollistaisi 

terveydentilan mittaamisen, sekä mahdolliset muut ohjelmat ja sovellukset.   

Myös proteesin ergonomia ja materiaalivalinnat askarruttivat paljon. Mietin, kuinka 

saada proteesi painotettua oikein, jotta se ei aiheuttaisi suurta painoeroa proteesin 

ja terveen käden välillä, eikä näin ollen kuormittaisi käyttäjää väärällä tavalla. Mate-

raaleista pohdin eniten silikonia, sekä etenkin hiilikuitua, sillä se olisi tarpeeksi kevyt 

materiaali, jolloin proteesiin voisi sisällyttää painavampiakin osia, kuten akun, erilai-

sia antureita, sekä mahdollisesti näyttöjäkin. Tässä vaiheessa kuitenkin mieleeni tuli 

se, että tulevaisuudessa akut ja näytöt ovat pienentyneet entisestään, joten niistä 

ei välttämättä tulisi proteesiin lisäpainoia.  

 

Materiaalivalinta oli haasteellinen senkin vuoksi, sillä proteesin tulisi olla säänkestä-

vä ja toimia olosuhteissa vesisateesta kovaan pakkaseen. Mietinkin, että proteesin 

pintaan voisi sisällyttää jonkunlaisen pinnoitteen tai lakan, joka toisi lisää säänkes-

tävyyttä ja suojaa proteesin sähkölaitteita kohtaan. Tässä kohtaa aloin epäillä sitä, 

voisiko proteesia oikeasti yhdistää ihmiseen veriteitse, sillä materiaalivalinnat rat-

kaisisivat paljon ja pohdin, pystyisikö proteesin rakentamaan toimiva injektiojärjes-

telmä, joka olisi tarpeeksi hygieeninen ja ettei ihmiskeho hylji proteesia. 

 

Proteesin sähköisistä ominaisuuksista eniten askarrutti juurikin se, miten saada riit-

tävän voimakas sähkövirta erilaisiin sähköisiin toimintoihin, kuten sormien ja ran-

teen liikutteluun, näyttöön ja antureihin, sekä mahdollisesti valoihin. Tulin siihen 

johtopäätökseen, että proteesin pääasiallisena virtalähteenä toimisi akku, jonka 

avulla tehostettaisiin lihassähköstä saatava jännite. 

 

Paneelin asiantuntijoiden ja tekemäni hahmosuunnitelman avulla minulle selkeytyi 

entisestään, mitä ominaisuuksia minun kannattaisi sisällyttää ja jatkokehittää pro-
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teesin kannalta, sekä mitä jättää kokonaan pois. Aikaisemmin pohtimani proteesin 

kiinnitys käyttäjään veriteitse osoittautui haasteelliseksi suuren infektioriskin vuoksi, 

joten se jäi kokonaan proteesin kehityksestä pois. Kuitenkin, mielestäni erilaisten 

apuvälineiden ja muutenkin ihmistä parantelevan tekniikan liittäminen suoraan ih-

miskehoon on mahdollista ennen vuotta 2060 ja sen jälkeen. Ennustankin, että tu-

levaisuudessa ”kyborgit” yleistyvät, koska jo tänä päivänä ihmiseen on liitetty eri-

laista tekniikkaa. Tästä esimerkkinä 35–vuotias Neil Harbisson (Kuva 19, s.32), en-

simmäinen tunnustettu kyborgi, jolle asennettiin päähän v. 2004 sähköinen silmä, 

eyeborg. Harbisson on kärsinyt koko elämänsä täydellisestä värisokeudesta ja säh-

köisen silmän avulla hän voi aistia värit ääninä ja sävelinä. Laite koostuu kallon ta-

kaosaan kiinnitetyn antennin päästä olevasta sähköisestä silmästä ja kallon sisäpuo-

lelle kiinnitetystä mikrosirusta, sekä tietokoneohjelmasta. (Vanhalakka 2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 19. Neil Harbisson ja eyeborg 

 

Olin pohtinut aikaisemmin proteesin painotusta ja sain paneelista varmistuksen sii-

hen, että se on tärkeä asia huomioida käyttäjän ergonomian suhteen.  

Proteesin lopullisen ulkonäön puolesta minulla ei ollut ennen paneelia juurikaan sel-

keää käsitystä ja sainkin paljon ideoita erilaisista vaihtoehdoista koristelun ja koris-

teellisuuden suhteen. Mieleeni jäi 3D –tulostuksen käyttö ja sen hyödyntäminen 

proteesin koristeellisuuden kannalta. (Kuva 20, s. 33). 
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Kuva 20. 3D-tulostettu lapsen käsiproteesi 

 

Mietin, että vuonna 2060 ”asiakkaallani” voisi olla käytössä kotona 3D-tulostin, jolla 

hän voisi tulostaa vaihdettavia osia tai kuvia omaan proteesirunkoonsa. 

Mietin erilaisten pintojen ja kalvojen käyttöä koriste-elementteinä, mutta hylkäsin 

ajatukset koristeellisesta kalvosta, sillä halusin luoda koristeellisuuden proteesiin 

jollain muulla tavalla. Koristeellisen kalvon sijaan halusin proteesin käsivarren osan 

pintaan kestävän ja naarmuuntumattoman pinnoitteen. Kirjassa Teknoelämää 2035 

Hiltunen mainitsee, että viimeisen vuosikymmenen aikana itsensä korjaavat raken-

teet ja materiaalit ovat olleet aktiivisen tutkimus- ja kehitystyön kohteena. Itsensä 

korjaavat rakenteet ovat saaneet mallinsa bioniikasta (ks. s. 19), eli luonnosta. 

Murtunut luu tai iholla oleva haava paranee itsestään, mutta materiaalitekniikassa 

tämä on vielä suhteellisen uutta. Tällä hetkellä ensimmäiset parantuvat pinnoitteet 

ovat tulleet jo markkinoille. Niiden teho perustuu siihen, että esimerkiksi naarmuun-

tumisen seurauksena pinnoitemateriaaliin sekoitetut hyvin pienet kapselit rikkoutu-

vat reagoidessaan hapen kanssa ja niiden sisältämä yhdiste täyttää naarmun, ja 

yhdisteen kovettuessa pinta näyttää naarmuuntumattomalta. (Hiltunen 2014)  

Ajattelin hyödyntää kyseistä teknologiaa suunnittelemassani proteesissa, sillä pro-

teesin pinta joutuu erityisesti koetukselle käyttäjän liikkuessa luonnossa.  

    

Koska kyseessä on käyttäjän tarpeisiin suunniteltu proteesi, olivat tulevaisuuden 

hahmon harrastukset ja työ eräoppaana ovat yhdet tärkeimmistä asioista proteesin 

toimivuuden kannalta. Halusin sisällyttää proteesiin ominaisuuksia, joilla käyttäjä 

saattaa liikkua ja toimia normaalisti. Niinpä proteesissa erityisen tärkeää on se, että 

sen avulla hahmo pystyy kiipeilemään maastossa, proteesi on paikannettavissa 
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(GPS), se on sään- ja iskunkestävä ja se sisältää myös erilaisia sähköisiä ominai-

suuksia, kuten tyngän iholle tulevat anturit, sekä mahdollisesti proteesin pintaan tu-

levan kosketusnäytön. Proteesiin saadaan lihassähköstä tyngän iholle laitettavien 

antureiden kautta sähkövirta, joka voimistetaan proteesin akun kautta. Akku latau-

tuu liikkeestä, ympäristön ja ihon lämmöstä, sekä kämmenselkään sijoitetun aurin-

kopaneelin avulla, sekä viimekädessä myös verkkovirralla. Sijoitin aurinkopaneelin 

kämmenselkään siksi, että se olisi enemmän altistuneena valolle kämmenselässä, 

kuin mahdollisesti proteesin käsivarren osassa pitkähihaisen paidan, tai takin sisäs-

sä, jolloin paneeli latautuisi myös jonkin verran talvikuukausina. 

 

Idean liike-energian ja lämmön hyödyntämisestä sain kirjasta Teknoelämää 2035, 

jossa on pohdittu tulevaisuuden ratkaisuja energian käytöstä. Esimerkiksi Yhdysval-

loissa, Massachusetin teknillisessä korkeakoulussa on pohdittu sitä, miten auto voisi 

tuottaa sähköä ajettaessa kuoppaisella tiellä ja tätä varten on kehitetty iskun-

vaimennin, joka tuottaa sähköä liikkeestä. Myös Wisconsinin yliopistossa tutkitaan 

liike-energian muuttamista sähköksi. Siellä on kehitelty pieni, kenkään asetettava 

”voimalaitos”, joka kerää sähköä ihmisen kävellessä. Kenkävoimasta ei välttämättä 

saisi suuria energiatuottoja tänä päivänä, mutta sen avulla pystyisi lataamaan esi-

merkiksi puhelimen akun. (Hiltunen 2014, 91) 

 

Hiltunen mainitsee käsitteen biomekaaninen energian kerääminen, joka tarkoittaa 

sitä, että ihmisen liikkeestä, lämmöstä ja äänestä voitaisiin kerätä energiaa ja käyt-

tää sitä esim. kannettavan elektroniikan virtalähteenä. Tulevaisuudessa tämä olisi 

mahdollista materiaalitekniikan kehittyessä. (Hiltunen 2014, 91) 

 

 Aurinkopaneelin käyttöidean sain perheeni kautta isältäni, sillä isäni on myynyt ja 

asentanut erilaisia aurinkopaneelijärjestelmiä mökkikäyttöön vuodesta 2010, ensin 

Clean Energy Solutions CES –yrityksen kautta ja nyttemmin Solar Center Oy –nimen 

alla. (Yritystele 2017)  

 

Mielestäni aurinkosähkön käyttö on nouseva trendi ja se on hyvä, ellei jopa yksi  

parhaimmista vaihtoehdoista fossiilisille polttoaineille. Ongelmallista aurinkoenergi-

asta tekee kuitenkin se, että sen kerääminen on haastavampaa talvikuukausina ja 

pilvisemmillä alueilla, joten siihen täytyisi kehittää ratkaisuja tulevaisuudessa.  
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Tulevaisuudessa aurinkokennoja voitaisiin tulostaa läpinäkyvälle kalvolle, integroida 

ikkunalaseihin, tai maalata seiniin nanoaurinkokennomaalilla. (Hiltunen 2014, 82)  

Halusin hyödyntää aurinkopaneelikalvoa ja sen läpinäkyvyyttä siksi, ettei se haittaisi 

proteesin ulkonäköä ja samalla se tuottaisi proteesiin lisää sähkövirtaa. 

 

Pohdin aikaisemmin 3D-tulostuksen käyttöä tulevaisuudessa (s. 30) ja tulin siihen 

tulokseen, että vuonna 2060 voisi olla mahdollista printata myös aurinkopaneelikal-

voa proteesin pintaan, jolloin asiakas voisi itse asettaa proteesin kämmenselkään 

tulostamansa kalvon ja proteesi tunnistaisi kalvon, asetusten kautta, osaksi omaa 

sähköjärjestelmää.  

 

Erityisesti sähköisten ominaisuuksien kautta aloin miettiä myös proteesin koristeelli-

suutta. Koska proteesi ei ole koru, minun täytyi miettiä vaihtoehtoisia näkemyksiä 

koristeellisuudesta. Proteesi saattaisi näyttää tulevaisuuden ihmisen silmissä jopa  

kömpelöltä, jos proteesin pinnassa olisi perinteisesti istutettuja kiviä tai jalometalle-

ja. Ongelmalliseksi edellä mainittujen kohdalla muodostuisi se, että jalometallit ovat 

turhan pehmeitä materiaaleja käyttää sellaisenaan proteesin ulkoasuun ja kivi-

istutukset vaatisivat jatkuvaa huoltoa ja tarkistusta, sillä kyseessä on kuitenkin pro-

teesi, joka toimii (aidon) käden tapaan. Kuitenkin, esimerkiksi kivien käyttö protee-

sin koristelussa voisi onnistua, jos ne sijoittaisi oikealla tavalla, esimerkiksi upotet-

tuna proteesin rakenteen sisään. Tästä lisää sivulla 42.  

 

Jalometallien, erityisesti hopean käyttöä mietin hopean antiseptisyyden ja lämmön-

johtavuuden vuoksi. Erityisesti tyngän ja proteesin liitoskohdassa olisi hyvä olla an-

tibakteerinen materiaali. Käyttäjä voi halutessaan käyttää hopeaa sisältävää tyn-

käsukkaa, joka auttaa samalla proteesin istuvuuden kanssa, sillä tyngän koko saat-

taa vaihdella paljonkin päivän mittaan turvotuksen vuoksi. Tynkäsukan käyttö voi 

toisaalta olla ongelmallista, sillä silloin tyngän iholle tulevat anturit eivät pääse kos-

ketuksiin ihon kanssa, jolloin lihaksista tulevan sähkövirran kulku saattaa estyä. To-

sin sukan voi suunnitella niin, että siinä on paikat antureita varten. Muutoin protee-

sin ihoa vasten tuleva osa tulisi olemaan silikonia ja siihen olisi ”istutettu” valmiiksi 

paikat iholle tuleville antureille.  

 

Proteesin erilaisia toimintoja pystyttäisiin seuraamaan proteesin näytöltä sovelluk-

sen avulla, josta käyttäjä voisi tarkastaa mm. proteesin sähköisiin ominaisuuksiin 
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liittyviä asioita. Sovellus mahdollistaisi myös sen, että mahdollisissa ongelmatilan-

teissa proteesin toimintoja voisi seurata tietokoneelta. Jos jostain syystä sovellus ei 

toimisi, proteesia olisi mahdollista käyttää myös ilman sitä. Vaihtoehtoisesti protee-

siin ei ladattaisi mitään sovellusta, vaan proteesille olisi oma pilvipalvelu, jolle tal-

lentuu kaikki tärkeä ja olennainen tieto proteesin käyttämisestä ja toiminnoista. 

 

Mietin myös proteesin rakennetta ja sitä, mitkä toiminnot ja laitteet sijoittuisivat 

varsinaisesti itse proteesissa. Ajattelin hyödyntää tämän päivän myoproteesin ra-

kennetta (Kuva 8, s. 14) ja koota jonkunlaisen ”tukirangan” tai putken proteesin si-

sälle, jonka sisään saisi eri sähköjohdot ja akun pois katseilta, sillä en halunnut, et-

tä proteesin mekaniikkaa tulee näkyville. Tukirangan ympärille (päälle) hahmottelin 

mielessäni jonkunlaisen LEDeistä koostuvan valokalvon, joka heijastaisi revontuli-

maisia valojuovia proteesin pintaan.  Valokalvon päälle tulee läpinäkyvä, kirkas, 3D 

–tulostettava muovi, joka mahdollistaa sen, että siihen heijastuvat valojuovat näky-

vät kauniisti koko proteesin käsivarsiosan matkalta.  

 

Koristeellisuuden hahmottamisen apuna käytin kahta kokoamaani kuvakollaasia, 

jotka kokosin jo ennen käyttäjän suunnittelua. Hahmottelin kaksi toisistaan poik-

keavaa kokonaisuutta itseäni kiinnostavien asioiden ja estetiikan pohjalta. Toiseen 

kollaasiin kokosin kuvia aiheista ruoste, tekstuuri ja rouheus. (Kuva 21, s. 37) Toi-

seen halusin herkemmän teeman aiheista valo, väri ja jää. (Kuva 22, s. 37) Myö-

hemmin mietin, että mahdollinen käyttäjä voisi tykätä steampunk –henkisistä asi-

oista ja tyylistä, sekä vaaleista sävyistä ja luonnon luomasta valosta ja sen ilmiöistä, 

esimerkiksi revontulista.   
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Kuva 21. Ideointikollaasi Rouheus (Kaskenmaa 2015) 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kuva 22. Ideointikollaasi Pintaan (Kaskenmaa 2015.)  
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4 ESITYSKUVIEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

 

 

4.1 Luonnokset 
 

Proteesin luonnosteluvaiheessa lähdin liikkeelle aiemmin tekemistäni ideointi-

tauluista ja niiden teemoista. Luonnostelin hyvin vapaasti mieleeni tulevia 

muotoja aiheista liitos, kiinni,ratas, ruuvi, pintaan, tekstuuri, kerroksittain, li-

mittäin. Näistä aiheista syntyi kolme ensimmäistä luonnoskokonaisuutta, jotka 

sisälsivät teemoja aiheista steampunk ja jää. (Kuva 23.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 23. Luonnoskollaasi. (Kaskenmaa 2015) 

 

Ensimmäiset luonnokset olivat erittäin suuntaa antavia, mutta auttoivat viemään 

suunnittelutyötä eteenpäin. Ne helpottivat hahmottamaan suunnitteluprosessia pro-

teesin ulkonäön kannalta. 
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Seuraavassa luonnosteluvaiheessa lähdin hahmottelemaan erilaisia käsiproteesiso-

velluksia, joihin lähdin tekemään jo joitakin koristeellisia elementtejä (Kuva 25, s. 

40). Luonnoksista nousivat selkeästi esille teemat jäästä ja viileistä sävyistä ja kä-

den realistisesta muodosta (Kuva 24). Hahmottelin proteesiin myös ajatusta älypu-

helinmaisesta näytöstä. (Kuva 26, s. 40 ja Kuva 27, 41).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 24. Viileä värimaailma. (Kaskenmaa 2015) 
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Kuva 25. Koriste-elementtejä proteesikäteen. (Kaskenmaa 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 26. Näyttösovellus ranteessa. (Kaskenmaa 2016) 
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Kuva 27. Näyttösovellus ylempänä käsivarressa. (Kaskenmaa 2016) 

 

Näyttösovelluksia luonnostellessani ja näytöistä lisää tietoa etsiessäni törmäsin ai-

heeseen tulostettavasta näytöstä. Mielestäni tulevaisuudessa tulostettavien näyttö-

jen käyttö lisääntyy, sillä nykyaikana tulostettavia näyttöjä on jo olemassa ja se 

voidaan liimata esimerkiksi paperille tai synteettiselle materiaalille. (Luotola 2014)  

 

Luonnosteluvaiheiden jälkeen minun tuli päättää, mitä ideoita jatkokehitän ja mitkä 

jätän pois. Mainitsin aiemmin sivulla 28, että halusin proteesin mekaniikan piiloon 

jonkuntyyppisen, putkimaisen ”tukirangan” sisään ja ajattelin käyttää aikaisempaa 

ideaani proteesin rakenteen hahmottamisessa. Minun täytyi ottaa huomioon käyttä-

jän tyngän malli (Kuva 18, 28), jonka pohjalta suunnittelisin tukirangan koon ja 

paksuuden. Tein ensin hahmotelman tyngästä proteesin sisässä (Kuva 30, 41) ja 

sen jälkeen hahmottelin tyngän mallia muotoillen tukirangan muodon (Kuva 31, 

41). 

 

 

 

 



         
         42 (66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proteesi koostuu siis viidestä osasta (Kuva 30, s. 43). Tukirangasta, sen päälle tule-

vasta läpinäkyvästä muoviosasta, kämmenosasta, kalvolle tulostettavasta näytöstä 

sekä läpinäkyvästä aurinkopaneelikalvosta. Tukirangan sisään tulee kaikki sähköiset 

laitteet, kuten akku. Tukirangasta on yhteys ranneosan kautta kämmenosaan, joka 

on liikuteltavissa ranteen tapaan. Myös sormet liikkuvat oikeiden sormien tapaan. 

Kämmenosa ja sormet ovat moottoroidut, kuten myoproteesissa ja se mahdollistaa 

erilaisten otteiden toiminnot kiipeilystä kalastukseen, eikä käyttäjän tarvitse ohjata 

kättä erillisellä sovelluksella, vaan käyttäjä hallitsee ja liikuttelee proteesia oman li-

hassähkönsä avulla. Läpinäkyvän käsivarren muoviosan voi vaihtaa ja tilalle voi tu-

lostaa esimerkiksi erivärisen muoviosan, tai tulostamisvaiheessa kerrosten väliin 

voisi lisätä vaikkapa koristeellisia kiviä. Muovi olisi uudelleen käytettävää, jottei jä-

tettä synny kohtuuttomia määriä. Muoviosan pintaan käyttäjä voi tulostaa näytön, 

joka saa virtansa proteesin akun kautta. 

Kuva. 28. Tynkä proteesin sisässä. 

(Kaskenmaa 2017) 

Kuva 29. Tukirangan rakenne.  

(Kaskenmaa 2017) 
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Ranneosa, eli nyrkki on irroitettavissa kiertämällä, ruuvin käyttöperiaatteen tapaan, 

ja ranneosa toimii samalla muoviosan lukitsijana paikoilleen, jos muoviosan haluaa 

vaihtaa.  Tukiranka on itsessään pysyvä rakenne, mutta sen sisällä oleviin sähkölait-

teisiin pääsee käsiksi iholle tulevan silikonitupen kautta, joka on irroitettavissa puh-

distusta ja sähkölaitteiden ammattimaista tarkistusta/huoltoa varten. Proteesinval-

mistaja rakentaa proteesin tukirangan sekä nyrkkiosan niiden sisältämien sähköis-

ten osien vuoksi, mutta proteesin käyttäjä voi itse tulostaa 3D-tulostimella vaihdet-

tavan läpinäkyvän rakenteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 30. Proteesin rakennekuva. (Kaskenmaa 2017) 

 

 

Pohdin pitkään proteesin koristeellisuutta ja sen kehittämistä ja tulin siihen tulok-

seen, että hyödyntäisin valoa koriste-elementtinä, sillä minusta tuntui, että se olisi 

käytettävyydeltään monipuolisempi. Proteesin käyttäjä saisi itse valita, millaisia va-

loasetuksia hän milloinkin haluaisi proteesissa olevan ja niitä pystyisi ohjaamaan 

proteesin näytöltä. 
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Seuraavaksi kokosin Pintaan –ideointitaulun pohjalta (Kuva 22, 35) tunnelmataulun 

ja aloin hahmotella mielessäni aiemmin pohtimaani proteesin rakennetta ja kuinka 

yhdistää näkyvä valoelementti siihen. (Kuva 31.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 31. Tunnelmataulu (Kaskenmaa 2016) 

 

Syksyllä 2016 osallistuin opintoihini kuuluvalle, valinnaiselle Oman ilmaisun kehit-

täminen –kurssille, jolla oli tarkoitus pohtia omaa kuvallista ilmaisua ja sitä, mitä 

kehityskohteita löytää itsestään kuvalliseen ilmaisuun liittyen. Tässä vaiheessa olin 

pohtinut vaihtoehtoa tehdä esityskuvat opinnäytetyöhöni käsin, joten päätin toteut-

taa esityskuvat vesivärimaalauksen keinoin kurssin opettajan, Sirpa Miettisen, roh-

kaistessa minua toteuttamaan ideani kyseisellä kurssilla. Samalla yhdistin kuvallisen 

ilmaisun kehityskohteeni, eli vesivärimaalauksen sekä kurssin sisältöön, että opin-

näytetyöhöni. 

 

Aluksi lähdin hahmottelemaan intuitiivisesti vesivärikokeiluja pienille, A5 – kokoisille 

vesiväripapereille, sillä en ollut maalannut pitkään aikaan ja halusin saada tuntumaa 

vesiväreillä tekemiseen.  Näitä kokeiluja syntyi parisenkymmentä, joista valitsin 

osan opinnäytetyöni materiaaliksi ja kokosin niistä kuvakollaasit. (Kuvat 32-34, s. 

45) 
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Kuva 32. Vesivärikokeiluja kollaasina 1. (Kaskenmaa 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 33. Vesivärikokeiluja kollaasina 2. (Kaskenmaa 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 34. Vesivärikokeiluja kollaasina 3. (Kaskenmaa 2016) 
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Seuraavassa vesiväriluonnosteluvaiheessa lähdin tekemään erilaisia tutkielmia va-

losta, (Kuvat 35-36.),(Kuvat 37-38, s. 47) joiden pohjalta lähdin maalaamaan en-

simmäisiä esityskuvakokeiluja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 35. Valon tutkielma 1. (Kaskenmaa 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 36. Valon tutkielma 2. (Kaskenmaa 2016) 
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Kuva 37. Valon tutkielma 3. (Kaskenmaa 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 38. Valon tutkielma 4. (Kaskenmaa 2016) 
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4.2 Esityskuvat 

 

 

Esityskuvaluonnoksiin hahmottelin ensin proteesin rakennetta ja värimaailmaa, joka 

ei oikein aluksi tuntunut onnistuvan, enkä ollut tyytyväinen ensimmäisiin tekemiini 

töihin juurikaan (Kuvat 39-40.), (Kuvat 41-43, s. 49). Tein kokeilun vuoksi yhden 

puuväriluonnoksen (Kuva. 44 s. 49) enkä pitänyt lopputuloksesta, joten pitäydyin 

vesiväreillä maalaamisessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

Kuva. 39. Esityskuvaluonnos 1.  

(Kaskenmaa 2016) 

Kuva. 40. Esityskuvaluonnos 2.  

(Kaskenmaa 2016) 
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    Kuva. 42. Esityskuvaluonnos 4. (Kaskenmaa 
    2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Kuva 44. Puuväriluonnos. (Kaskenmaa 2016) 

Kuva. 41. Esityskuvaluonnos 3.  

(Kaskenmaa 2016) 

Kuva. 43. Esityskuvaluonnos 5.  

(Kaskenmaa 2016) 
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Vaikka en pitänytkään aluksi esityskuvaluonnoksista, sain niihin jo näkyviin ajatuk-

seni proteesin ulkonäöstä ja koristeellisuudesta. Halusin pitää värimaailman viileissä 

sävyissä, sillä tavoittelin proteesin ulkoasun imitoivan jäätä, muttei kuitenkaan täy-

sin identtisesti. Seuraavaksi lähdin maalaamaan esityskuvia ja yritin saada niihin 

enemmän näkyviin valon ja värin liikettä ja niiden kolmiulotteisuutta (Kuvat 45-46) 

(Kuvat 47-48, s. 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kuva. 46. Esityskuva 2. (Kaskenmaa 2016) 

 

 

 

 

 

Kuva. 45. Esityskuva 1. (Kaskenmaa 

2016) 
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Maalasin myös esityskuvat proteesin näyttösovelluksista. (Kuvat 49-50, s. 52) 

Kuvissa havainnoillistin näytön toimintaa. Kuvassa 49, s. 52, proteesin näytön rajat 

näkyvät haaleina, kun näyttö ei ole päällä. Kuvassa 50, s. 52 näyttö on päällä ja sii-

nä on näkyvillä reittiopas –ohjelma. Näytön saa kytkettyä päälle ja pois ympyrän 

muotoisesta alueesta koskettamalla. Ympyrässä on sormenjälkitunnistin, joten näyt-

tö ei kytkeydy päälle mistä tahansa kosketuksesta. 

  

Kuva. 47. Esityskuva 3.  

(Kaskenmaa 2016) 

Kuva. 48. Esityskuva 4.  

(Kaskenmaa 2016) 



         
         52 (66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimeisenä maalasin proteesin käyttäjän yllä. (Kuvat 51-52, s.53) Kuvassa 51. käyt-

täjä on luonnossa työskentelemässä eräoppaana. Kuva 52. on lähikuva samasta 

maalauksesta. 

  

Kuva. 49. Esityskuva näyttösovel-

luksesta 1. (Kaskenmaa 2016) 

Kuva. 50. Esityskuva näyttösovel-

luksesta 2. (Kaskenmaa 2016) 
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Kuva 51. Proteesi käyttäjän yllä. (Kaskenmaa 2017) 
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Kuva 52. Lähikuva proteesista käyttäjän yllä. 

 

 

Kaiken kaikkiaan olen ihan tyytyväinen esityskuviin siihen nähden, miten vähän 

olen maalannut vesiväreillä. Maalaaminen oli mukavaa sekä stressaavaa, sillä olen 

tarkka työskentelyni suhteen ja vesiväreillä maalaaminen toi erilaisen tavan työs-

kennellä. Henkilökohtaisesti minulle käsin tekeminen on luontaisempi työskentely-

tapa kuin koneella piirtäminen/maalaaminen.  
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5 POHDINTA 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli tehdä esityskuvat kuvitteelliselle käyttäjälle, joka elää vuotta 

2060. Tutkimusmenetelminä käytin asiantuntijahaastattelua, tulevaisuus –skenaariota ja asi-

antuntijapaneelia. Halusin työssäni pohtia kysymystä siitä, hämärtyykö tulevaisuudessa apu-

välineen ja korun raja.  

 

Mielestäni pääsin asettamiini tavoitteisiini. Vastauksena työni aikana pohtimaani kysymyk-

seeni voin todeta sen, että koru käsitteenä voi olla mitä vain, joten koristeellisenkin protee-

sin voi nähdä jonkuntyyppisenä koruna. Mielestäni siis proteesi voi olla apuväline sekä ”ko-

ru”.   

Työni ei ole perinteinen korumuotoilun opinnäytetyö, mutta halusin kuitenkin lähteä rohke-

asti tekemään jotakin uutta. Mielestäni työni ole muotoilun puolella täysin uusi asia, mutta 

korumuotoilun puolella näin voi olla. Aiheeni oli haasteelinen myös sen vuoksi, että suunnit-

telemani proteesi voidaan ajatella enemmän teollisen muotoilun tuotteena kuin korumuotoi-

lun. En kuitenkaan löytänyt itseäni kiinnostavaa korumuotoilun aihetta työlleni, joten pää-

dyin kyseiseen aiheeseen, sillä se motivoi ja kiinnosti minua. 

 

Opin työskentelyni aikana, miten haastavaa on koota opinnäytetyötä aiheesta, joka voi peri-

aatteessa käsittää mitä vain, sillä tulevaisuutta ei kukaan voi täysin varmaksi ennustaa, vaik-

ka erilaisia skenaarioita tulevaisuudesta voidaankin erilaisten tilastojen kautta tehdä. Tämän 

vuoksi vapaus suunnitella tuotetta, joka voi olla mitä vain, oli sekä vapauttavaa, että erittäin 

haasteellista, sillä jo pelkästään lähdemateriaalin rajaaminen tuotti alussa vaikeuksia.  

Työni rajaamista helpotti tulevaisuus – skenaario, sekä etenkin asiantuntijahaastattelu, sillä 

haastattelun avulla sain tärkeää tietoa proteesien valmistuksesta ja nykyajan materiaaleista  

sekä tekniikasta. Haastattelun avulla sain pohjan lähteä rakentamaan tulevaisuuden protee-

sia. 

 

Valitsemani vuosi 2060 tuntui kaukaiselta ajankohdalta suunnittelutyöni alussa ja valitsin sen 

siksi, koska mielestäni teknologia kehittyisi siihen mennessä riittävästi, jotta proteesikäsi olisi 

uskottava. Tulin siihen johtopäätökseen opinnäytetyötä tehdessäni, että suunnittelemani 

proteesi olisi uskottava käytettävyydeltään jo aikaisemminkin ennen vuotta 2060. Mielestäni 

siis vuosi 2060 oli työssäni ehkä turhan kaukainen ajankohta, eikä välttämättä vielä niin tar-

kasti ennustettavissa. Minun täytyi kuitenkin valita jokin tulevaisuuden ajankohta työlleni, 
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sen sijoittuessa tulevaisuuteen, joten vuosi 2060 valikoitui sattumanvaraisesti sen perusteel-

la. Mielestäni suunnittelemani käsiproteesi olisi mahdollinen jo muutaman kymmenen vuo-

den kuluessa. Oma arvioni on, että vuonna 2060 proteesiala on ottanut askeleen kohti ke-

hon osien parantelua ja opinnäytetyössä mainitsemani ajatus proteesien liittämisestä ihmi-

seen on hyvinkin mahdollinen.  

  

Käyttämäni tulevaisuus - skenaario tiedonhankintamenetelmä opetti minua tarkastelemaan 

tulevaisuutta eri näkökulmista ja haastoi minut pohtimaan vaihtoehtoisia tulevaisuudennä-

kymiä. Skenaario 2. Teknoelämää 2035 –kirjasta oli yksi tulevaisuudenkuvaus, joka sopi 

omaan opinnäytetyöhöni tekniikan lineaarisen kehityksen vuoksi. Tulevaisuus - skenaario-

pohjainen työskentely kehitti omaa ajatteluani muotoilijana ja haastoi minut suunnittele-

maan tulevaisuuteen sijoittuvan ja toimivan tuotteen. 

Tulevaisuus – skenaario laittoi minut myös pohtimaan hyvin laajojakin asioita opinnäytetyöni 

ulkopuolella, sillä mielestäni ihmiskunnan tulevaisuus ja suunta määräytyy valintojen kautta.  

 

Vesivärimaalaus oli työssäni toinen haaste, joka oli samalla sekä antoisaa että stressaavaa, 

sillä halusin tehdä esityskuvat käsin, enkä tiennyt tarkalleen millainen lopputulos tulisi ole-

maan. Olen kuitenkin tyytyväinen tekemiini töihin ja mielestäni kehitystä maalaamisessa ta-

pahtui työskentelyni aikana. Mielestäni käsin piirtäminen sekä maalaaminen sopii minulle 

henkilökohtaisella tasolla esityskuvien tuottamiseen, sillä hallitsen käsin piirtämisen parem-

min kuin digitaalisen piirtämisen. Aion tehdä esityskuvia tulevaisuudessakin käsin ja haluan 

kehittyä siinä. 

 

Mielestäni tulevaisuudentutkimus on tärkeä tiedonala ja aion jatkossa palata siihen, sillä se 

herätti kiinnostukseni opinnäytetyöni lisäksi sen ulkopuolella. Tulevaisuus näyttää, työsken-

telenkö aiheen parissa myöhemmin. 
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6. [Viitattu 2017-3-24] Saatavissa: 
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9.  [Viitattu 2017-3-27] Saatavissa: 
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11.  [Viitattu 2017-3-28] Saatavissa: : 
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12.  [Viitattu 2017-3-28] Saatavissa: 

http://www.thealternativelimbproject.com/project/feather-armour/ 

13.  [Viitattu 2017-3-28] Saatavissa: 
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14.  [Viitattu 2017-3-26] Saatavissa: https://s-media-cache-
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15. [Viitattu 2017-3-26] Saatavissa: 
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16.  [Viitattu 2017-3-27] Saatavissa: https://cdn-
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17.  KASKENMAA, Sini 2016. Ensimmäinen hahmoluonnos. [digikuva] Sijainti: Tekijän 
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18.  KASKENMAA, Sini 2017. Lopullinen hahmoluonnos [digikuva] Sijainti: Tekijän 

omat aineistot 

19.  [Viitattu 2017-3-27] Saatavissa: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Cyborg.jpg/220px-

Cyborg.jpg 

20.  [Viitattu 2017-3-27] Saatavissa: http://www.3dprintingpin.com/wp-

content/uploads/2014/03/3d-printed-hand-03.jpg 

21.  KASKENMAA, Sini 2015. Ideointikollaasi Rouheus. Sijainti: Tekijän omat aineistot 

22.  KASKENMAA, Sini 2015. Ideointikollaasi Pintaan. Sijainti: Tekijän omat aineistot 

23.  KASKENMAA, Sini 2015. Luonnoskollaasi. [digikuva] Sijainti: Tekijän omat aineis-

tot 

24.  KASKENMAA, Sini 2015. Viileä värimaailma. [digikuva] Sijainti: Tekijän omat ai-

neistot 

25.  KASKENMAA, Sini 2015. Koriste-elementtejä proteesikäteen. [digikuva] Sijainti: 

Tekijän omat aineistot 

26.  KASKENMAA, Sini 2016. Näyttösovellus ranteessa. [digikuva] Sijainti: Tekijän 

omat aineistot 

27.  KASKENMAA, Sini 2016. Näyttösovellus ylempänä käsivarressa. [digikuva] Sijain-

ti: Tekijän omat aineistot 

28.  KASKENMAA, Sini 2016. Tynkä proteesin sisässä. [digikuva] Sijainti: Tekijän omat 

aineistot 

29.  KASKENMAA, Sini 2016. Tukirangan rakenne. [digikuva] Sijainti: Tekijän omat ai-

neistot 

30.  KASKENMAA, Sini 2017. Proteesin rakennekuva. [digikuva] Sijainti: Tekijän omat 

aineistot 

31.  KASKENMAA, Sini. 2015. Tunnelmataulu. Sijainti: Tekijän omat aineistot 

32.  KASKENMAA, Sini 2016. Vesivärikokeiluja kollaasina 1. [digikuva] Sijainti: Tekijän 

omat aineistot 

33.  KASKENMAA, Sini 2016. Vesivärikokeiluja kollaasina 2. [digikuva] Sijainti: Tekijän 

omat aineistot 

34.  KASKENMAA, Sini 2016. Vesivärikokeiluja kollaasina 3. [digikuva] Sijainti: Tekijän 

omat aineistot 

35.  KASKENMAA, Sini 2016. Valon tutkielma 1. [digikuva] Sijainti: Tekijän omat ai-

neistot 
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36.  KASKENMAA, Sini 2016. Valon tutkielma 2. [digikuva] Sijainti: Tekijän omat ai-

neistot 

37.  KASKENMAA, Sini 2016. Valon tutkielma 3. [digikuva] Sijainti: Tekijän omat ai-

neistot 

38.  KASKENMAA, Sini 2016. Valon tutkielma 4. [digikuva] Sijainti: Tekijän omat ai-

neistot 

39.  KASKENMAA, Sini 2016. Esityskuvaluonnos 1. [digikuva] Sijainti: Tekijän omat 

aineistot 

40.  KASKENMAA, Sini 2016. Esityskuvaluonnos 2. [digikuva] Sijainti: Tekijän omat 

aineistot 

41.  KASKENMAA, Sini 2016. Esityskuvaluonnos 3. [digikuva] Sijainti: Tekijän omat 

aineistot 

42.  KASKENMAA, Sini 2016. Esityskuvaluonnos 4. [digikuva] Sijainti: Tekijän omat 

aineistot 

43.  KASKENMAA, Sini 2016. Esityskuvaluonnos 5. [digikuva] Sijainti: Tekijän omat 

aineistot 

44.  KASKENMAA, Sini 2016. Puuväriluonnos. [digikuva] Sijainti: Tekijän omat aineis-

tot 

45.  KASKENMAA, Sini 2016. Esityskuva 1. [digikuva] Sijainti: Tekijän omat aineistot 

46.  KASKENMAA, Sini 2016. Esityskuva 2. [digikuva] Sijainti: Tekijän omat aineistot 

47.  KASKENMAA, Sini 2016. Esityskuva 3. [digikuva] Sijainti: Tekijän omat aineistot 

48.  KASKENMAA, Sini 2016. Esityskuva 4. [digikuva] Sijainti: Tekijän omat aineistot 

49.  KASKENMAA, Sini 2017. Esityskuva näyttösovelluksesta 1. [digikuva] Sijainti: Te-

kijän omat aineistot 

50.  KASKENMAA, Sini 2017. Esityskuva näyttösovelluksesta 2. [digikuva] Sijainti: Te-

kijän omat aineistot 

51.  KASKENMAA, Sini 2017. Proteesi käyttäjän yllä. [digikuva] Sijainti: Tekijän omat 

aineistot 

52.  KASKENMAA, Sini 2017. Lähikuva proteesista käyttäjän yllä. [digikuva] Sijainti: 

Tekijän omat aineistot 
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LIITE 1: ASIANTUNTIJAHAASTATTELUKYSYMYKSET 

 

 

1. Kerro yrityksen historiaa lyhyesti 

2. Missä proteesinne valmistetaan? 

3. Mistä proteesin valmistuksessa lähdetään liikkeelle? 

4. Mitä materiaaleja käytetään? 

5. Mitä voisit kertoa proteesin mekaniikasta? 

6. Kertoisitko jotakin tarkemmin myoproteeseista? 

7. Millaisia ominaisuuksia proteeseissa on? 

8. Mitä asioita tulisi ottaa huomioon ergonomiasta proteesin valmistuksessa ja käytössä? 

9. Kertoisitko jotakin proteesin käyttäjistä? 

10. Kuinka asiakkaiden tarpeet kartoitetaan? 

11.  Onko proteesien käyttäjiltä tullut toiveita koristeellisista proteeseista? Minkälaisia toivei-

ta? 

12. Mitä ominaisuuksia proteesiin voisi yhdistää? 
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LIITE 2: ASIANTUNTIJAPANEELIN ESITYSRUNKO 
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