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1 . Johdanto

Valitsin aiheeksi asiakastyön Kit-group nimisel le yritykselle. Taustal la on aikaisempia

yhteistyökuvioita, jotka vaikuttivat osaltaan opinnäytetyön aiheen valitsemiseen. Aihetta

miettiessäni minua kiinnosti eniten oikean suunnittelutyön tekeminen, joten tähän oli

helppo tarttua. Lisäksi aiheessa yhdistyvät omat vahvuudet suunnittel i jana. Minul la on

kokemusta metal l iteknologiasta, rakennusteoll isuudesta ja muotoilusta. Näitä osa-alueita

pyrin tuomaan esil le. Opinnäytetyö on ikäänkuin yhteenveto koulusta saaduista taidoista ja

omien vahvuuksien näyttämistä teol l isen muotoilun puolel la. Halusin käyttää

opinnäytetyötä myös pohjana oppia l isää tiedonkeruun tärkeydestä suunnittelutyöstä ja

kerätyn tiedon hyödyntämisestä. Olen kokenut omissa suunnittelutöissäni, että huolel l isel la

taustatukimuksella päästään paljon nopeammin hyvään lopputulokseen.

Opinnäytetyöni on siis pitkälti jatkoa omalle opiskelul le ja sen tarkoitus on kehittää itseä ja

omia tatoja eteenpäin. Toivon kuitenkin, että tästä opinnäytetyöstä olisi nähtävissä

suunnittelun kulku, jol loin si itä voisi ol la apua kenelle tahansa omaa suunnittelutyötä

tekevälle. Olen pyrkinyt käyttämään keskeisiä tiedonkeräämis- ja analysointimenetelmiä

etsiessäni tietoa suunnittelun pohjaksi. Periaatteessa samoja käytäntöjä voidaan soveltaa

minkä tahansa suunnittelun tekemiseen.

Opinnäytetyöni koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen ja laajempi osa koostuu

tutkimusosuudesta, johon olen kerännyt tietoa rakennusalasta yleensä, siel lä val l itsevista

käytännöistä ja toimijoista alal la. Olen itse työskennellyt pal jon rakennusalal la, joten osa

tiedoista perustuu myös omiin havaintoihin. Olen kuitenkin yrittänyt tutkia aihetta

mahdoll isimman paljon ulkopuolelta, jotta tutkimuksien tuloksista saataisi in enemmän

puolueetonta tietoa. Työn tekemistä helpotti laaja verkosto rakennuspuolel la, jonka kautta

sain tehtyä käyttäjätutkimusta. Oli mielenkiintoista huomata, että eri rakennustyömail la

nousivat tietyt ongelmakohdat esiin, vaikka mielestäni en johdatel lut kysymyksissäni

haastateltavia mihinkään suuntaan.

Suunnitteluosa on pituudeltaan lyhyempi kuin tutkimusosuus. Opinnäytetyön tavoitteena

onkin tutkia rakennuspuolel la olevia logisti ikka ongelmia sekä miten niihin voisi vastata

muotoilul l isin keinoin. Näil lä tarkoitan tässä yhteydessä tyyl ikkään ulkonäön lisäksi

toimivaa rakennetta ja käyttäjäystäväll istä toimintaa. Hyvä muotoilu on mielestäni

yhteydessä toimivaan tekniikkaan. Opinnäytetyöhön käytettävä aika ei ri itä ratkaisemaan

kaikkia teknisiä ongelmia. Kuitenkin tavoitteena on saada tuotteen koko ja tekniset

toimintaperiaatteet luotua, jonka pohjalta on hyvä lähteä viemään suunnitelmia eteenpäin.
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2. Toimeksianto

Yhteistyökumppani on Kokkolalainen Kit-group, joka tekee pääasial l isesti al ihankintatöitä

metal l iteol l isuudessa. Kitgroup on perustettu vuonna 201 3. Yrityksessä työskentelee kaksi

vakituista henkilöä. Yrityksen perustajat työskentel ivät aiemmin Blaxar nimisessä

yrityksessä, josta he sittemmin irtautuivat omaksi yksikökseen. Yritys toimii edel leen

Blaxarin ti loissa, jossa heil lä on kokoonpanoti lat. Yritys on verkostoitunut Kokkolalaisissa

yrityspiireissä ja tästä syystä heil lä on hyvät referenssit valmistaa monenlaisia tuotteita

i lman raskaita konehankintoja. Blaxarin päätuotteita ovat veneteoll isuuden maalaus ja

viimeistelytyöt. Asiakkaita ovat pääasiassa Kokkolan alueella toimivat venevalmistajat,

mutta he tekevät myös maalaus ja viimeistelytöitä eri laisi l le metal l ifirmoil le (Blaxarin www-

sivu).

2.1 Työn taustaa

Yritys on aiemmassa historiassa kehitel lyt kul jetusta helpottavia apuvälineitä ja valmistanut

muutamia protoja eri laisista tuotteista. Yksi näistä tuotteista on alumiinista pursotettu

peräkärry, jonka suunnittelutyössä olin vahvasti mukana. Vetokärry on parista osasta

koottava, rungoltaan itsekantava kärry. Sen vahvuutena on hyvä muokattavuus, si l lä

kärrystä pystytään valmistamaan portaattomasti eripituisia malleja. Sen reunat ovat

itsekantavat, jol loin eri l l istä runkoa ei tarvita. Tämän ansiosta tuotteesta saati in kevyt ja

hyötykuorma suuremmaksi. Yrityksessä on innovati ivinen työmenetelmä ja he ryhtyvät

rohkeasti kokeilemaan uusia tuotteita. Toimiminen yhteistyössä Blaxarin kanssa antaa

yritystoiminnalle varmuutta, si l lä perustuotanto pyöri i jatkuvasti.

Kit-group on tehnyt akti ivisesti asiakashankintaa peräkärryn avulla. Jäl leenmyyjiä on haettu

ympäri Suomea ja yritys on tehnyt yhteistyösopimuksen suuren Saksalaisen

peräkärryvalmistajan kanssa.

Olimme aiemmin olleet yhteyksissä mahdoll isesta opinnäytetyön aiheesta.

Aloituspalaverissa Keskustel imme yrityksen edustajan Joonas Jyringin kanssa tuotteen

mahdoll isuuksista ja heidän alustavista suunnitelmista.

2.2 Tavoitteet

Tavoitteena on suunnitel la modulaarinen varastointi järjestelmä rakennustyömail le.

Aiemman kärrysuunnittelun yhteydessä oli tarkoitus valmistaa tuotteeseen sopiva

modulaarinen kokonaisuus, mutta yksistään kärryn suunnittelutyö oli ni in raskas prosessi,

että se päätetti in viedä ensin markkinoil le.

Seuraavaa tuotetta suunniteltaessa päätetti in pitäytyä yksinkertaisemmissa

valmistusmenetelmissä ja hyödyntää mahdoll isimman paljon olemassa olevaa teknologiaa.

Siitä syystä laaja benchmarkkaus on tarpeell ista niin teknologian kuin muotoilunkin osalta.

Tavoitteena on suunnitel la uutta, käyttäjän jokapäiväistä toimintaa helpottavia

ominaisuuksia. Tuotteen suunnittelun aikana on tarkoitus huomioida mahdoll isimman

paljon nykyisiä puutteita työmaan tavaralogisti ikassa.

Alkupalaverissa päätetti in lähteä suunnittelemaan tuotetta pienyrittäjän näkökulmasta.

Tämä sen takia, että suuremmil la yrityksi l lä logisti ikka toimii hyvin ja määrät ovat ni in

suuria, että tarvitaan monta merikonttia kaikkien tavaroiden säilyttämiseen. Pienemmil lä
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yrittäj i l lä vaihtoehdot ovat vähäisempiä, rajoittuen lähinnä auton peräkontti in tai peräkärryn

kuomun alla säilyttämiseen. Nämä vaihtoehdot tarkoittavat melkein aina, että kalusto on

poissa muusta käytöstä ja tarvikkeet ovat sekaisin. Usein hävikki tästä on syystä suurta

ajankäytön tehottomuuden ja kaluston hävikin takia. Tavoitteena on siis tehokas säilytys ja

si irtojärjestelmä pienil le rakennusl i ikkeil le.

Opinnäytetyön tavoite on tutustua ongelmakohti in ja pyrkiä ratkaisemaan niitä muotoilul l isia

keinoja käyttäen. Lopputuloksena on kattava tietopaketti rakennustyömaan säilytys- ja

kul jetusmahdoll isuuksista, sekä alustava mall i tuotteesta joka on ympäristöön ja käyttäj i l le

sopiva. Opinnäytetyötä on hyvä käyttää pohjana mahdoll isel le jatkokehitykselle

myöhemmässä vaiheessa. Tavoitteena ei ole tämän opinnäytetyön pohjalta saada valmista

suunnittelua tuotteesta, vaan vahva pohjatyö, josta jatkokehittelyä on hyvä lähteä

työstämään.

Yhtenä isona tavoitteena on oman ammattitaidon kehittyminen. Työ mahdoll istaa

yhteistyötaitojen kehittämisen eri alojen ammatti laisten kesken. Haluaisin myös kehittää

omaa osaamista suunnittelun alkuvaiheessa. Tällä tarkoitan tiedon keräämistä ja

taustatutkimuksen parempaa hyödyntämistä.

Sopimukset

Yrityksen kanssa tehti in sopimus Savonian opinnäytetyön sopimuspohjan mukaan. Yritys

lupautui arvioimaan tuotetta sen suunnittelun aikana, sekä antamaan asiantunti ja apua.

Alkuvaiheessa tarkoitus ol i tehdä salassapitosopimus, koska tuote vietäisi in mahdoll isesti

tuotantoon myöhemmässä vaiheessa, tai suunnittelun tuloksia hyödynnettäisi in

jatkokehitykseen. Ajatelti in kuitenkin, että avoimemmasta tavasta on enemmän hyötyä kuin

mahdoll ista haittaa. Tässä vaiheessa suunnittelu on omalla vastuul la, joten tulokset ovat

suunnittel i jan omaisuutta, kunnes toisin sovitaan molempien osapuolien kanssa.

Kuva 1 . Uno cruiser
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3 Tutkimusosuus

Tutkimusosuudessa käyn läpi suunnittel luun vaikuttavia i lmiöitä. Sivuan yleisesti

rakennusteoll isuutta, siel lä käytettäviä logistisia ratkaisuja, tehokkuutta ja turval l isuutta.

Tarkoituksena on poimia hyödyll isiä tietoja onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi.

Apuna käytän uuden tuotteen suunnitteluun tarkoitettuja tutkimusmenetelmiä. Tekstissä

selitetään myös ti ivistetysti käytetyn tutkimuksen menetelmät ja miten olen soveltanut sitä

omaan työhön. Tutkimusmenetelmistä saadut tiedot täytyy saada yhdistettyä oikeaan

ympäristöön. Loppupuolel la suoritan käyttäjätutkimusta haastattelun ja havainnoinnin

kautta. Tämä auttoi laittamaan oikean painoarvon saaduil le tuloksil le.

3.1 Benchmarking

Benchmarkkauksella tarkoitetaan tutkimustyötä, jossa otetaan selvää jo markkinoil la

olevista tuotteista. Tarkoitus on tutkia mahdoll isimman tarkkaan olemassa olevia ratkaisuja

ja pyrkiä kehittämään niiden pohjalta uutta ja ominaisuuksiltaan parempaa tuotetta (Lupton

2005, 30-31 .)

Olen Kerännyt tähän kappaleeseen omien havaintojeni pohjalta yleisimmät säilytysti lat

rakennuksil la. Näiden l isäksi näkee muunlaisiakin, monesti luoviakin ratkaisuja.

Kappaleessa esitetyt ratkaisut on kuitenkin kaupall isesti myytävänä. Ne asettuvat myös

parhaiten omaan kategoriaan.

Merikontti

Vakiintunut tapa säilyttää tavaraa

etenkin suuremmil la työmail la.

Saanut hyvän maineen,

suhteel l isen edull inen vuokrata ja

ti lava. Miinuksena raskas

li ikuteltavuus, huono hyötysuhde

ti laan nähden.

Pienempi kontti/omavalmiste

Vastaavia ratkaisuja näkee

eri laisia, mutta kuvassa oleva

mall i on lähimpänä omia

suunnitelmia. Siirtämiseen

tarvitaan edelleen nostoautoa,

mutta muuten kokoluokka on

lähelle samaa kuin omassa

työssä. Tavaroil le järjestetty omat

paikat.

Kuva 2. Merikontti

Kuva 3. Säilytysti la
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Kuomukärry

Yleinen tapa säilöä tavaraa

varsinkin pienyrittäj i l lä. Yleensä

arvokkaita tarvikkeita ei pidetä

kärryssä sen huonon

murtovarmuuden takia. Tavarat

usein huonossa järjestyksessä.

Hyvää selkeä ti la ja helppo

li ikuteltavuus.

Pakettiauto

Toinen yleinen tapa. Soveltuu

kul jettamiseen ja säilyttämiseen.

Usein tavarati laan on rakennettu

l isäosia säilytystä varten. Hyvää

helppo kuljetus ja järjestys, mikäl i

säi lytysratkaisuja tehty. Huonoa

tarvikkeiden kulkeminen aina

mukana.

Suuret työkalupakit

Muiden säilytysratkaisujen rinnal la

käytettävä modulaarinen osa. Erittäin

kätevä pintyökalujen l i ikutteluun. Työkalut

saadaan helposti lähel le työpistettä.

Tarvikkeet hyvässä järjestyksessä.

Huonona puolena rajoitettu ti lanmäärä.

Kuva 4. Kuomukärry

Kuva 5. Toyota Proace

Kuva 6. Työkalupakki
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3.2 Rakennuslaitteiden muotokielen benchmarkkaus

Työmail la käytettävät työkalut ja laitteet muotoil laan useimmiten niin, että niistä selviää

nopeasti tuotteen käyttötarkoitus ja miten sitä käytetään. Tällä tavalla tuotteiden käytöstä

syntyvät vaarati lanteet saadaan omalta osaltaan minimoitua. Tuotteiden muotokiel i on

yleensä dynaaminen ja kineettinen (kuva 1 7). Samaan kategoriaan sijoittuu myös

suunnittelemani kontti . Tuote sijoittuu samaan ympäristöön kuin muutkin rakennusalal la

käytettävät tuotteet.

Kuva 1 7.
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3.3 Logisti ikka rakennustyömaalla

Rakennustyömaiden logisti ikkaa on paranneltu jo pidemmän aikaa usean eri toimijan

suhteen. Aiemmin on tehty opinnäytetöitä yksittäisi l le yrityksi l le räätälöidyistä

logisti ikkaratkaisuista. Käytin kahta tämmöistä opinnäytetyötä lähteenä kartoittaessani

tavaran siirtymistä rakennustyömail la. Logisti ikasta muodostuu iso osa kustannuksista ja

si itä saatavat säästöt näkyvät suoraan tehokkuudessa (Tähtinen 201 0, 6.)

Suunnittelussani pyrin saamaan oman tuotteen osaksi logistista kokonaisuutta. Hyvään

lopputulokseen päästäkseni etsin teoriatietoa rakennustyömaiden tavaravirrasta. Sen

lisäksi ki innitin asiaan erityistä huomiota työskennellessäni rakennustyömail la. Olen

huomannut, että monesti tavaral i ikenne saattaa tukkeutua yhden kuljetuksen ollessa

myöhässä tai etuajassa. Suuri l la työmail la tavall inen työntekijä ei juuri ki innitä huomiota

käytettyyn logisti ikkaan. Näin ainakin si l loin, kun se on hyvin suunniteltua. Harva tulee

ajatel leeksi, että työmaakohtaisen tavaral i ikenteen suunnitteluun on joku käyttänyt useita

päiviä.

Pienemmällä työmaalla asia on monesti toisin. Suurta turhautumista i lmenee jatkuvasti

tavaroiden edestakaisin si irtelyssä. Työpäivän lopussa on usein varattu tunti tavaroiden

pakkaamiseen takaisin autoon. Sama toistuu suurel la rakennustyömaalla pienyrittäjän

kohdalla. Logisti ikkasuunnitelmat on harvoin tehty niin laajaksi, että al ihankkijoiden kuten

sähkömiesten tarvikkeet kul jetettaisi in valmiiksi paikal le. (Tähtinen 201 0, 8.)

3.4 Siirrot rakennustyömaalla

Logisti ikassa käytetään aina eri laisia si irtoja tavaroiden kuljettamiseen. Pääasiassa siirrot

voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan. Nämä ovat vaakasiirto ja pystysi irto. Molempien

alla on useampia vaihtoehtoja niin pienempiin kuin suurempiinkin si irtotöihin. Työmail la

suuremmat siirrot hoidetaan useimmiten pystysi irtoina suuremmil la nosturei l la, jonka

jälkeen ne kuljetetaan pienemmissä erissä vaakasiirtona kohteeseen. Näitä si irtoja varten

on tehty paljon eri laisia apuvälineitä helpottamaan työmaalla toimimista

(Leinonen 201 2, 9.)

Oheisesta kaaviosta näkee rakennustyömaalla useimmiten käytettävät si irrot ja

apuvälineet.
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Kuva 7. Yleisimmin käytetyt apuvälineet työmaasiirroissa
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3.5 Kustannukset ja tehokkuus työmaaympäristössä

Oma lähtökohta tehokkuuden lisäämiseen on apulaitteiden kehittäminen. Mikäl i työntekijä

joutuu siirtelemään raskaita tavaroita, hänelle ol isi tarjottava sitä varten kuormitusta

vähentävät apuvälineet (valtioneuvoston päätös, 1 409/1 993). Työmaavarastoinnin tul isi

ol la joustavaa, si l lä ti laa on monesti rajoitetusti . Yksittäisel le rakennusyrittäjäl le tulee paljon

yl imääräisiä kustannuksia lastin purkamisessa ja pakkaamisesta, sekä rakennusaikana

hukassa olevista tavaroista.

Helpol la si irrettävyydellä pyritään siihen, että yrittäjä voi helposti vaihtaa työmaata viikon

aikana. Esimerkiksi putkimiehil le tästä on hyötyä, koska he voivat l i ikutel la työmaalla

tarvittavia tavaroita nopeasti eri kohteisi in. Joustavan varastoinnin ansiosta ti laa jää

muuhun kuljetukseen, eikä tavarat ole epäjärjestyksessä. Tavarat on helppo pakata kyyti in

lähtiessä varastolta työkeikal le. Yl imääräisen l i ikenteen vähentäminen työmaan aikana

lisää tehokkuutta ja turval l isuutta.

Tässä työssä pyritään vähentämään aikakustannuksia kahdessa kohdassa.

Lastausvaiheessa ja rakennusmateriaal ien kunnossa pysymisessä. Tällä hetkel lä lastaus-

ja purkuvaiheessa kuluu paljon aikaa. Tämän pohjalta säilytysti lojen käyttö on saatava

selkeäksi. Työkalujen palautuksen on oltava helppoa. Työvaiheiden mukaan työkalujen on

oltava tal lessa.

3.6 Lean ajattelu rakennusteoll isuudessa

Lean ajattelul la tarkoitetaan johtamisfi losofiaa, jossa pyritään saamaan toistuvista

työvaiheista tehokkaampia. Lean sana tulee englannin kielestä ja tarkoittaa laihaa tai

hoikkaa. Tällä vi itataan siihen, miten toimintatavoista yritetään karsia pois kaikki

yl imääräinen ja näin vähentää kustannuksia. Se on saanut alkunsa autoteol l isuudessa.

Mall i pohjautuu pääosin Toyota production systemiin(TPS). TPS mall ia on sittemmin

hyödyntäneet Toyotan kilpai l i jat ja autoteol l isuudesta se on levinnyt nopeasti muuallekin

valmistavaan teoll isuuteen. Tehdasympäristössä tuotantoti lanteet ovat usein hall itumpia,

jol loin aikaa vievät työvaiheet on helppo rekisteröidä ja niihin pystytään puuttumaan.

(Sunimento, Luonnontietei l i jälehti . 2007)

Rakennusteoll isuudessakin lean- mall ia on sittemmin ruvettu käyttämään. Vaikka työ ei

olekaan niin järjestelmäll istä kuin tehdashalleissa tapahtuva työ, rakennustyössäkin monet

työvaiheet toteutuvat useaan otteeseen. Aikatauluista myöhastymiset tuottavat

rakennusl i ikkeil le suuret sakkorangaistukset. Tämä ja kilpai lun kiristyminen ovat saaneet

yritykset miettimään työn tehokkuutta ja tavaravirran oikea-aikaista kulkemista. Varsinkin

suuret rakennusyritykset, kuten NCC ja Skanska ovat ottaneet tämän laajasti käyttöön

(Ihalainen 201 2, 1 0.)

Tutkimuksien mukaan rakennusalal la tehdään arvoa tuottamatonta työtä 57 % kun taas

valmistavassa teoll isuudessa vastaava luku on vain 1 2. Lean ajattelua hyödyntämällä

voidaan miettiä, miten turhat työvaiheet saadaan poistettua. Suuri l la työmail la tämä on

toteutettu ajoittamalla tuotteiden toimitus siten, että välivarastointia työmaalla ei tarvittaisi

lainkaan. Tämän avulla on päästy huomattaviin vähennyksiin logisti ikkakuluissa.

Parhaassa tapauksessa ennen työmaan aloitusta on jo mietitty l istojen kul jetus paikal leen.

Toki pieniä muutoksia joudutaan tekemään aina, mutta päälinjat osataan nykyään ajoittaa

melko hyvin (Ihalainen 201 2, 8-1 0.)
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Vaikka mall i on tehty usean toimijan aikataulujen yhteensovittamiseksi, hyödynnän sitä

peilaamalla omaa tuotetta logistiseen kokonaisuuteen. Tuotteen on oltava joustava ja sen

on mukauduttava ympäristöön. Lisäksi pyrin miettimään pidemmällä aikaväli l lä yksittäisen

yrittäjän työvaiheita. Tarkoitus on ottaa jokainen käyttövaihe huomioon siitä asti , kun kontti

pakataan aina siihen asti , kun tavarat vaihdetaan uuden työmaan tarpeita vastaavaksi.

4. Uuden tuotteen suunnittelu

Seuraavassa luvussa käsittelen uuden tuotteen suunnittelemista markkinoil le. Samanlaista

tuotetta ei oikeastaan ole olemassa, joten on hyvä ottaa selvää suunnittelun peruskohdista.

Mikäl i oltaisi in vain parantamassa jotain jo olemassa olevaa tuotetta, voitaisi in täl löin

keskittyä kapeammin vain tiettyihin suunnittelun lähtökohti in. Vaikka tuotetta ei ole vielä

valmiina markkinoil la, voidaan siihen soveltaa melko helposti olemassa olevaa teoriaa.

Rakennuskoneil le asetetut direkti ivit ja säädökset tulee myös huomioida. Tässä luvussa on

tarkoitus hahmottaa itsel le mahdoll iset karikot ennen kuin suunnittelussa mennään

pidemmälle.

Tuotemahdoll isuuksien havaitseminen lähtee yleensä li ikkeelle havaituista ongelmista, tai

jos jossain käyttäjäympäristössä nähdään ti laa uudelle tuotteel le. Tuotteen menestykseen

vaikuttaa muun muassa sen ajoitus markkinoil le tulemisesta ja sosiaal iset tekijät. Monia

esimerkkejä on olemassa muuten hyvistä tuotteista, mutta muu ympäristö ei ole vielä

valmis ottamaan niitä vastaan. Esimerkkinä tabletit, joissa Applen ipad teki läpimurron.

Sosiaal iset vaikutteet ovat esimerkiksi rahati lanne, elämänti lanne ym. Käyttäjä saattaa

usein peilata omaa tarvettaan tuotteesta sen vaikutuksena hänen tulevi in Tilanteisi in.

Esimerkiksi rakennusalan yrittäjä mietti i luultavasti , maksaako hänen tekemä sijoitus

itsensä takaisin ja mil lä aikajänteel lä (Gagan, Vogel, 2003, 89.)

Työkäyttöön suunniteltavan tuotteen haasteet ovat si l le asetetut taloudell iset vaatimukset.

Suunnittelu täytyy pystyä perustelemaan sen tuomil la taloudell isi l la eduil la. Monil le ihmisi l le

työ on irral laan vapaa-ajasta ja tuotetta ei nähdä sosiaal isen ti lan pönkittämisenä. Tuotteen

haluttavuuteen pystytään vaikuttamaan vain vähän ulkomuodoll isi l la seikoil la. Muotoilun

kannalta työympäristöön sunnitel lulta tuotteelta odotetaan sen viestimistä luotettavuudesta

ja tehokkuudesta (Kuutti 2003, 81 .)

Työmaalla tietyt vaikeudet saatetaan ohittaa olankohautuksella, mikäl i tuotteesta on

kuitenkin enemmän hyötyä kuin haittaa. Mutta kun ongelmat toistuvat jokaisel la

käyttökerral la, aletaan tuotteen hyötyä epäilemään. Lopulta tuote saattaa siirtyä syrjään

pienenkin epäkohdan takia. Tämä johtuu siitä, se ärsyttää kuluttajaansa jokaisel la

käyttökerral la. Nykyään kuluttaja osaa myös vaatia laatua joten uusi tuote on erityisen

tarkkailun al la.

Nykyisin tuotesuunnittelussa ymmärretään muotoilun tärkeys. Muotoilutietei l lä ei tarkoiteta

pelkästään tuotteen visuaalista i lmettä, vaan se täytyisi nähdä laajempana käyttöä ja

tekniikkaa tutkivana haarana. Tavoitteena on saada nämä yhdistettyä hyvään muotoiluun.

Tämän tuloksen aikaansaaminen vaati huolel l ista pohjatyötä molemmista puolista.

Teknisen suunnittelun ja muotoilun ol isi hyvä olla mahdoll isimman saumatonta ja

keskustelevaa, jol loin molempien ääni saadaan kuuluvi l le. Nykyään, kun muotoilun tuloksia

osataan arvostaa monissa yrityksissä, muotoilua yritetään ikään kuin l i imata valmiin

tuotteen päälle. Täl lä tavalla voidaan saada aikaiseksi pieniä parannuksia, mutta

merkittävää lisäarvoa se tuo tuotteel le enää harvoin (Cagan, Vogel 2003, 11 9.)
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4.1 Tuotteen suunnittelun analysointi

E. Rodgers on kirjassaan Diffusion of innovation laatinut seuraavanlaiset asteet uuden

tuotteen hyväksymisestä markkinoil le:

1 . Tieto

2. Mielenkiinto

3. Arvostus

4. Kokeilu

5. Hyväksyntä

Tietoasteel la saadaan ensimmäisen kerran kosketus tuotteeseen joko tuttavan tai

mainonnan kautta. Tämä saa ihmisen mahdoll isesti ki innostumaan tuotteesta ja

haluamaan siitä l isää tietoa. Tässä vaiheessa tuotteessa käytetty värimaailma ja valitut

materiaal it voivat vaikuttaa kuluttajaan joko positi ivisesti tai negati ivisesti . Seuraavassa

arvosteluvaiheessa kuluttaja vertaa tuotetta aiempiin kokemuksiin tavaroita l i ikuttaessaan

ja kohtaamissaan ongelmissa. Tässä vaiheessa monesti kuluttajan usko tuotteeseen

saattaa jo loppua, ennen kuin päästään ostopäätökseen asti. Jos aiemmil lakin välinei l lä on

tultu toimeen, saattaa uutuudet tuntua turhanpäiväisi ltä. Tämän takia tuotteen on

viestitettävä selkeästi , miksi se on olemassa ja mitä hyötyjä kuluttaja voi si itä saada.

Kokeiluvaiheessa on tehty päätös tuotteen ostamisesta, tai joku lähiympäristöstä on

ostanut tuotteen. Alkuvaiheessa kuluttajat katsovat kri ittisesti , mikä tuotteessa toimii ja

mikä olisi parannettavaa. Hyvien kokemusten pohjalta voi useampi ihminen tehdä

päätöksen hyödykkeen hankkimisesta, jol loin tuotteen tieto-osuus leviää taas laajemmalle

(Rodgers 2003, 31 .)

Haastavaa omassa työssä on saada tieto- ja mielenkiinto vaihe herätettyä. Paljon on

yrityksestä kiinni, miten paljon he uskovat tuotteeseen ja sen mainostamiseen. Tässä

vaiheessa on saatava kuluttajat uskomaan tuotteen tarpeell isuuteen. Kokeilu ja

hyväksyntävaiheessa olisi hyvä olla pienen markkina-alueen testaus, jotta myöhemmässä

vaiheessa saadaan hyväksyntä suuremmalta kuluttajaryhmältä. Testauksen aikana

saadaan hiottua tuote parhaimmil leen, jotta myyntiä voi huolettomasti jatkaa. Toiminta-

alue, mihin tuote sijoittuu, on melko haastava. Tämän takia protoi l la ja piensarjal la ol isi

hyvä testata toimivuutta esimerkiksi vuoden ajan. Monen yrityksen kanssa toimiessa tämä

aika jää usein lyhyeksi, koska tuotteesta halutaan nopeasti hyöty irti .

Riskejä vähentämään on tärkeää ottaa käyttäj ien miel ipide huomioon jo varhaisessa

vaiheessa suunnittelua. Hyvällä käyttäjätutkimuksella suunnittelussa syntyviä riskejä

saadaan vähennettyä. Vaikka tuotteesta saataisi in miten toimiva tahansa, kuluttaj ien

päätöksiin vaikuttaa suuresti joidenkin ihmisten miel ipiteet. Aina on siis riskiteki jöitä, joihin

ei voi suunnitteluvaiheessa vastata. Riskit on kuitenkin tunnistettava ja pyrittävä

ennakoimaan ne.

Aikatekijä suunnittelussa on myös huomioitava. Tuotteen suunnitteluun kuluva aika on pois

yritykseltä. Yleensä keskiarvo tuotteen suunnittelun aloittamisesta markkinoil le

saattamiseen on 2-4vuotta (Jokinen 2001 , 27.) Asiakasyritys on suhteell isen pieni ja

joustava li ikkeissään, joten suunnittelun loppuunsaattaminen voi käydä nopeastikin. On

olemassa riski, että suunnittelun jatkuessa kilpai l i jalta tulee vastaavanlaista tuotetta

myynti in. Toisaalta pienellä yrityksellä ei ole laittaa samallalai l la pel imerkkejä kiinni

kehitykseen kuin isommalla yrityksellä.
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Valmistuskustannukset on pidettävä kurissa. Konseptointivaiheessa voidaan tehdä

irtiottoja, mutta suunnittelun edetessä täytyy ottaa huomioon, mitä kuluttajat ovat valmiita

maksamaan. Tämä seikka on aika suuri teki jä työssä. Pelkkä tuotteen funktionaalisen

toiminnan aikaansaaminen on melko haastava osa, jossa on paljon l i ikkuvia osia. Tämän

takia varmasti ainakin suunnittelun loppupuolel la on pyrittävä nipistämään turhia osia

kaikista mahdoll isita paikoista. Tämä ei automaattisesti tarkoita huonompaa lopputulosta,

vaan se voi parantaa sitä kevyemmil lä komponentei l la ja selkeämmällä käyttöl i ittymällä.

Yleensä turhien rönsyilyjen poistaminen helpottaa tuotteen valmistamista ja laskee kuluja.

Pienikin säästö alkaa vaikuttamaan, kun tuotteita aletaan tekemään useampia kappaleita.

Konseptointivaiheessa on hyödyll istä tehdä vielä l isää käyttäjätutkimusta, tai ainakin

verrata omia tuloksia aiemmin saatuihin tuloksiin. Mikäl i prosessi on venynyt pidemmäksi,

voi ol la, että tuote on alkanut muuttua taas l i ikaa omien ennakkokäsityksien mukaiseksi.

Kun tuotteesta on olemassa jonkunlaista kuvaa tai mall ia, voidaan sitä esittää käyttäj i l le.

Esitettäviä kysymyksiä voisi ol la esimerkiksi; mikä on hyödyll istä, mitä koet paremmaksi

kuin edell isissä ratkaisuissa, mitä poistaisit? Käyttäjältä pitäisi yittää saada

mahdoll isimman suoria vastauksia. Siihen saattaa auttaa, jos mall i tai kuva ei ole l i ian

pitkäl le kehitelty (Cagan, Vogel 2003, 11 2.)

Oheisessa kuvassa on esitetty onnistuneen tuotteen kolme tukijalkaa (Cooper 2003, 73.)

kuvio 1 . Tuotteen kolme tukijalkaa (Cooper, 2003, 73).
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4.2 Modulaarisuus

Suunnittelemani tuote voidaan mieltää yhdeksi osaksi modulaarista kokonaisuutta. Siksi on

aiheell ista selvittää, mitä se tarkoittaa tässä yhteydessä. Modulaarisuudella tarkoitetaan

yleisesti ottaen eri osien l i ittämistä yhdeksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on saada saman

pohjarakenteen omaava tuote toimimaan mahdoll isimman hyvin usean eri käyttäjäkunnan

tarpeisi in. Perinteisesti moduuliratkaisuja on käytetty mm autoteoll isuudessa, jossa

samalle pohjalevyl le rakennetaan konsernin useita malleja. Täl löin modulaarisuuden

tarkoitus on säästää valmistajan rahaa. Paljon käytetty esimerkki on legot. Samanlaisia

palikoita yhdistelemällä saadaan aikaan mitä eri laisempia rakennelmia. Logisti ikassa

modulaarisuutta käytetään myös hyvin paljon. Periaatteessa kuormalavat ja vastaavat

si irtoalustat ovat osa modulaarista kokonaisuutta, joita i lman tavaroiden siirtely ol isi pal jon

työläämpää (Lehtonen 2007, 89.)

Omassa työssäni tämä pohjarakenne on peräkärry. Tässä toteutuu tavallaan jo funktio,

mutta oma modulaarinen suunnittelun osa helpottaa alkuperäistä toimintaa. Laatikko on

siis peräkärryyn li itettävä moduuli , jonka sisään voidaan kehittää vielä l isää

modulaarisuutta. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että jossain vaiheessa modulaarisuuden

hyödyt alkavat hävitä, kun tuote muuttuu l i ian monimutkaiseksi käyttää. Tämä on ollut

kompastuskivi monelle modulaarisel le suunnittelutyöl le. Jokainen tuote voidaan purkaa

yksittäisiksi osiksi ja katsoa mistä se koostuu. Kun modulaarisuutta aletaan tarkastelemaan

syvemmin, huomataan että lähes kaikissa arkipäivän tuotteissa sitä esiintyy

(Lehtonen 2007, 91 .)

Juha Miettinen kertoi luennollaan (201 3), miten tuotteen modulaarisuus voidaan purkaa

seuraavanlaisi in osiin:

1 . Päätoiminne

Toiminne, jota varten tuote on alunperin suunniteltu

Sisältää keskeisimmän muotoilun kriteerin

Määrittää koko muotoilun painopisteet

2. Tukitoiminne

Toiminne, joka on välttämätön tai tarpeell inen päätoiminteen toteutumiseksi

3. Sivutoiminne

On toiminne, joka parantaa ja tukee päätoiminnetta

Voi ol la luonteeltaan: ergonominen, esteettinen, sosiaal inen ja psykologinen

Modulaarisia osia suunniteltaessa on hyvä pitää funktio ja päätoiminne kirkkaana

mielessä. Riskinä on, että tukitoiminteet haukkaavat l i ian ison palan suunnittelusta, jol loin

lopputuloksena on sekava ja vaikeasti hal l ittava tuotos. Tähän täytyy vastata pitämällä

toiminnat monipuolisina, mutta mahdoll isimman yksinkertaisina ja ennestään tuttuina.

Mikäl i toiminteet saadaan toimimaan samalla tavalla kuin mihin ihmiset ovat tottuneet,

saadaan tuotteel le helpommin käyttäj ien hyväksyntä (Lehtonen 2007, 1 50.)

Koko modulaarisen kokonaisuuden kuuluu näyttää siltä, että ne kuuluvat toiminnaltaan

yhteen. Työssäni pyrin toistamaan samaa muotokieltä jokaisessa moduulissa. Väreil lä ja

materiaalei l la on mahdoll ista ohjata käyttäjää. Muodolla voi myös opasta toiminteen

käyttöön.
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Voisin purkaa oman suunnittelutyöni ylhäällä olevan kaavan mukaan seuraavasti:

1 . Päätoiminne: Tavaroiden säilyttäminen ja kul jettaminen turval l isesti ja varmasti

2. Tukitoiminne: Nosto/si irtolaitteisto. Laatikostot

3. Sivutoiminne: Kevyet materiaal it, esteettisyys ja värit

4.3 Käyttäjät/Käyttöympäristö

Käyttäj iksi on valittu rakennusteoll isuudessa toimivat pienyrittäjät ja al ihankkijat. Täl lä

puolel la on eniten haasteita sujuvan, tehokkaan ja turval l isen työympäristön

aikaansaamiseksi. Isot yritykset joutuvat miettimään siirtojansa tarkemmin tiukemman

valvonnan ja suurempien kustannusten takia. Usein 1 -1 0henkilön vahvuiset yritykset

ohittavat ongelmat ajatel len, että tähänkin asti on pärjätty vanhoil la menetelmil lä. Jos tätä

ajattelumall ia vertaa aiemmin esitettyyn lukuun tuottamattomasta työstä

rakennusteoll isuudessa(57pros. Katso luku lean), voisi olettaa, että usealla toimijal la

paranisi urakkojen kannattavuus. Suurin ryhmä on etenkin marginaalini yläpäässä olevat

yritykset, joissa on lähemmäs 1 0 työntekijää. Tällöin samat työkalut voivat ol la usealla

henkilöl lä käytössä. Kun kukaan ei ole henkilökohtaisesti vastuussa tarvikkeista, eikä nii l le

ole asetettu tarkkoja paikkoja, joudutaan niitä usein etsimään monta turhauttavaa tuntia.

Käyttöympäristö on vaihtelevaa. Useimmiten l i ikutaan haastavalla alueella, jossa toimitaan

luonnonvoimien armoil la. Myös ympäristö muuttuu tiheästi , joskus päivittäin.

Käyttöympäristöä koskevat monet lait ja säädökset. Useimmiten alueella ei saa li ikkua

ilman suojavarusteita ja käytettävät tuotteet on oltava hyväksyttyjä työkäyttöön. Tämä

tarkoittaa esim. ajan tasalla olevia Ce- merkintöjä sekä vakuutusyhtiön

hyväksyntää.(Valtioneuvoston päätös,400/2008). CE- merkinnäl lä tarkoitetaan sitä, että

tuote on läpäissyt rakennuslaittei l le asetetut laatu- ja turval l isuus direkti ivit. Etenkin

vi imeisten 1 0 vuoden aikana rakennusteoll isuudessa on lähdetty pyrkimään

nollatoleranssiin tapaturmien suhteen. Tämä näkyy nykyisin muun muassa laajoina

työturval l isuuskoulutuksina. Jokaisel le työmaalle järjestetään myös työmaakohtainen

perehdytys ennen töiden aloittamista (Skanskan www-sivut).

Suuri l la työmail la jokainen työntekijä joutuu olemaan osa suurempaa organisaatiota. Näil lä

työmail la toimiessa työntekijän täytyy ymmärtää omat vastuunsa suhteessa muihin

työntekijöihin. Työntekijä ei saa toiminnallaan tahall isesti hidastaa tai vaikeuttaa muiden

työtehtäviä. Tähän törmää monesti työvaiheissa, jossa on monta tekijää huolehtimassa

omasta alueestaan. Pienemmällä rakennustyömaalla, kuten omakotitalon rakennus, -tai

remontointityömaalla ei ole ni in tarkkoja toimintamalleja. Näil lä työmail la tekijöitä on

vähemmän ja yhdellä tekijäl lä laajempi kokonaisuus hoidettavana. Pienil lä työmail la

saapuva tavara laitetaan usein sinne, missä sattuu olemaan ti laa. Tämä saattaa monesti

tukkia työmaan kulkureittejä. Suuremmil la työmail la tavarantoimitus on järjestetty kootusti

siten, että tavarantoimittaja jättää tavarat yhteen paikkaan. Tämän on todettu vähentävän

huomattavasti toimittamisesta johtuvaa hävikkiä (Ihalainen 201 2, 22.)
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4.4 Käyttäjätutkimus

Hyvän suunnittelun lähtökohtana on laajan käyttäjätutkimuksen tekeminen. On tärkeää

tutustua huolel l isesti asiakasryhmään. Huolel l inen käyttäjätutkimus vähentää

myöhemmässä vaiheessa tapahtuvien korjausten määrää ja suunnittelun läpivieminen on

muutenkin kevyempää (Hyysalo 2009, 75.) Käyttäjätutkimukseen on tehty eri laisia

työkaluja, joi l la päästään mahdoll isimman lähelle aitoa käyttäjäkokemusta. Tutustuakseni

kohdeyleisöön, olen tehnyt havainnointia ja haastatteluja rakennustyömaan ympäristössä.

Omasta kokemuksesta tulevaa tietoa voi käyttää suunnittelussa, kunhan sen riskit

tunnistaa. Koko suunnittelua ei tul isi kuitenkaan perustaa pelkän maalaisjärjen varaan.

Usein oman kokemuksen kautta syntyneet miel ipiteet ovat kehittyneet omista

käyttäjäkokemuksista, eikä ne välttämättä si irry suoraan suunnitel lul le asiakaskunnalle.

Omat miel ipiteet voivat tuntua hyvinkin yksisel itteisi ltä, vaikka niiden pohjana ei ole

minkäänlaista tutkimustietoa. Tällöin on vaarana suunnittelun vinoutuminen ja

etääntyminen käyttäjälähtöisestä muotoilusta. Stereotypiat saattavat myös vaikeuttaa

oikeiden johtopäätöksien tekemistä. Esimerkiksi ammattiryhmien perusteel la on vaarana

tehdä suoria johtopäätöksiä käyttäjän toiminnasta. Usein asiaa enemmän tutkiessa saattaa

huomata oman näkemyksen vanhentuneen tai perustuneen kuulopuheisi in. Arkijärjen

käyttämisessä on kuitenkin etuna sen nopeus verrattuna yhtä laajan tutkimustiedon

hankintaan (Hyysalo 2009, 80.)

4.4.1 havainnointi

Havainnoinni l la tarkoitetaan sitä, kun suunnittel i ja seuraa käyttäjän toimimista omassa

ympäristössään. Havainnointia voidaan tehdä niin sanotusti Kärpäsmall ina, jol loin

suunnittel i ja seuraa käyttäjän toimintaa mitenkään siihen puuttumatta. Suunnittel i jan ei

pitäisi rajoittua seuraamaan pelkästään omaan tuotekategoriaan l i ittyvää toimintaa, vaan

kaikkea mitä ympäri l lä tapahtuu. Näin mahdoll istetaan laajemman tiedon saaminen ja

havaitaan paremmin mitä uutta voidaan suunnitel la (Hyysalo 2009, 1 08.)

Havainnoinnin etuja ovat laajan yleiskäsityksen saaminen käyttäjäympäristöstä, jota

voidaan käyttää pohjatietona muihin tiedonkeruumenetelmiin. Suurimpina vaaroina on li ian

nopea yleistäminen, omaan kategoriaan jämähtäminen ja tarve vahvistaa omia

ennakkoluuloja. Havainnoinnissa pitäisi pyrkiä tutkimaan ympäristöä kuin ol isi ensimmäistä

kertaa kyseisessä ti lanteessa. Havainnointituloksien pohjalta voidaan tehdä työnkulusta

polku, jossa jokainen yksittäinen työvaihe kirjataan ylös. On tärkeää kirjata kaikki

pienemmältäkin tuntuvat sivuseikat. Myöhemmässä suunnitteluvaiheessa on helpompi

karsia turhaa tietoa kuin l isätä jälkikäteen. Usein pienistä yksityiskohdista syntyy myös

keskustelua, joka muuten voi jäädä suunnittel i jalta huomioimatta (Hyysalo 2009, 11 9.)

Havainnointi in ryhdyttäessä oli hankittava lupa työmaalta. Luvan saaminen on helpompaa,

kun ollaan avoimesti l i ikenteessä. Näin on suurempi mahdoll isuus saada joku esittelemään

työmaan toimintaa. Tein oman havaintoni rakennustyömaalla, jossa veljeni ol i

työnjohtajana. Tutkimusluvan saaminen oli helpompaa kuin tavall isesti ulkopuolisena.

Rakennustyömaan koko vastasi hyvin tarpeitani. Se oli keskikoikoinen omakotitalotyömaa,

jossa työskentel i myös alihankkijoita kuten sähkö- ja kattomiehiä. Työmaalla saatujen

havainnointien pohjalta olen tehnyt oheisen kuvion, josta selviää työvaiheet alusta loppuun.

Seurasin yksittäisen rakennusmiehen toimintaa työmaan sisäl lä. Erityisesti ki innitin tässä

kohtaa huomiota tavaran hankintaan ja kul jetukseen.
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Tavaran hankinta

Työntekijä käy noutamassa tarvikkeet lähimmästä

rautakaupasta, johon on tehty sopimus. Työntekijä ajaa

suoraan noutopihal le, jossa lastaa tarvikkeet kyyti in.

Tarvikkeet ovat ympäri pihaa. Paljon ajoa noutopihal la. Sen

jälkeen maksu kassalle.

Kuljetus

Kun tarvikkeet ja on pakattu ja maksettu, työntekijä ajaa

työmaalle. Kuljetuskalusto on melko täyteen pakattu, joten

ajaminen on varovaista. Peri l le päästessä tarvikkeet ovat

kuitenkin levinneet.

Lastin purku

Tavarati lan järjestelyä ja tavaroiden purkaminen autosta. Osa

tarvikkeista on levinnyt lattial le, josta pientä päänvaivaa.

Tavarat joudutaan ottamaan pois, jotta päästään käsiksi

takana oleviin tarvikkeisi in.

Si irtäminen kerrokseen

Tavarat kannetaan portaita pitkin ylempään kerrokseen. Tässä

joudutaan tekemään monta lenkkiä, jotta kaikki saadaan

peri l le.

Viimeinen siirto

Kerroksessa tavarat piti saada vielä lähemmäs työpistettä.

Tässä käytetti in apuna roskakärryä, jol loin kaikki saati in vietyä

kerral la.

Työn aloitus

Kaikki tarvikkeet ovat ulottuvi l la ja työntekijä pääsee töihin.

Työntekijä huomaa osan tarvikkeista jääneen autol le, joita

joutuu lkäydä hakemassa.

Kuva 9. Työvaiheet
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4.4.2 Haastattelututkimus

Haastattelu on yksi tärkeä tapa käyttäjätutkimuksessa. Yleensä kaikkiin muihinkin

tutkimustapoihin kuuluu jol lain tavalla käyttäjän kanssa vuorovaikutuksessa oleminen,

mutta haastattelututkimuksessa keskustelun kulku on edeltä mietittyä. Yleensä haastattelut

sujuvat siten, että haastattel i ja esittää kysymyksiä, joihin haastateltava vastaa. Tällöin on

vaarana, että haastattelu menee yksinpuheluksi. Parempi tulos saadaan aikaiseksi, mikäl i

haastattel i ja pystyy olemaan keskustelussa enemmän mukana seuraamatta orjal l isesti

kyselypohjaa. Haastattelussa tul isi suosia avoimia kysymyksiä kyl lä/ei kysymysten sijaan.

Avoimemmat kysymykset antavat ti laisuuden esittää jatkokysymyksiä. Tämän kautta voi

usein tul la esi l le asioita joita ei ol isi tul lut mieleenkään kysyä ennen haastattelun alkua

(Hyysalo 2009, 1 26.)

Haastattelun etuja on helppo tiedon saaminen, mikäl i käyttäjän kanssa saadaan luotua

luonteva keskusteluti lanne. Tähän on hyvä keskittyä haastatteluun mennessä.

Haastattelussa on pyrittävä olemaan miel ipitei ltään mahdoll isimman neutraali .

Haastateltavan miel ipiteitä ei pidä säikähtää tai lähteä oikomaan mieleiseensä suuntaan.

Kaikki on hyvä kirjata ylös, jol loin saadaan monipuolisesti asioita selvi l le. Suurin riski

haastattelussa on li ian suppeiden kysymysten esittäminen ja näyttäminen, että on asiasta

itse paremmin peri l lä kuin haastateltava. Nämä ohjaavat tulokset usein ennalta mietityi l le

raitei l le, eikä mitään uutta saada tulokseksi (Hyysalo 2009, 1 27.)

Oman haastatteluni tein ensin kyselypohjana, joka oli tarkoitus jättää rakennustyömaalle

muutamaksi vi ikoksi. Laatikon saaminen työmaalle osoittautui kuitenkin hankalaksi. Otin

ensin suoraan yhteyttä muutamiin rakennustyömaiden työnjohtaj i in. He eivät kuitenkaan

olleet halukkaita ottamaan ylimääräistä tavaraa omalle työmaalleen. Lopuksi menin NCC:n

konttori l le, josta kyselin mahdoll isuutta tehdä kyselyä jol lain heidän työmaallansa. Täällä

idea otetti in hyvin vastaan ja sain yhteystiedot sataman lähellä si jaitsevan työmaan

työnjohtajal le. Soitin ja sovin tapaamisen seuraavalle päiväl le. Ajatus paikan päälle

jätettävästä laatikosta ei innostanut heitäkään, joten päätin käyttää kyselylomaketta

haastattelupohjana. Ajoitus ol i hyvä, si l lä työmaalla ol i juuri alkamassa viikkopalaveri, jota

ennen samaan ti laan tul i hyvä leikkaus työntekijöitä rakennusmiehistä työnjohtajaan.

Paikal l la ol i noin 1 0 ihmistä, joten kyseessä oli todel l inen ryhmähaastattelu. Aika nopeasti

haastattelu muuttui keskusteluksi, jol loin harmitti ettei mukanani ol lut äänityslaitteistoa.

Yritin parhaani mukaan kirjata muisti in haastattelussa ilmenneitä asioita.

Yleisesti ottaen tuotteen ideaa pidetti in hyvänä. Haastattelujen pohjalta suurimmiksi

ongelmiksi nimetti in säilytysti lojen huono järjestys, yl imääräinen ti la isossa kontissa sekä

vaikea li ikuteltavuus. Suuret merikontit, joita nykyään käytetään, puolti miel ipiteitä vastaan

ja puolesta. Kyseisel lä työmaalla konttien sisään oli rakennettu hyl lyti laa, joka teki kontista

paremmin käytettävän ja tavarat pysyivät paremmin järjestyksessä. Monet työntekijät

kertoivat kuitenkin kauhukuvia muista työmaista joi l la he olivat ol leet. Täällä avonaiseen

kontti in ol i alettu heittämään työkaluja umpimähkäisesti . Kuukauden kuluttua osa

työkaluista ol i joko rikki tai ne oli kirjattu hävinneeksi, kun kenelläkään ei ol lut aikaa alkaa

penkomaan varastoa. Tarkkoja ti lastoja työmaan hävikistä ei ol lut, mutta haastateltava

työnjohtaja arvioi sen vaihtelevan 1 00-1 000 euron väli l lä kuukaudessa. Suurin hävikki tulee

pienemmistä työkaluista. Suurempia vaikeammin kuljetettavia koneita katoaa harvemmin.

Suuremmil la koneil la on usein myös hyvä vakuutusturva, mutta pienemmät hävikit ovat

yleensä suoraan pois yrittäjältä. Sainkin myöhemmin haastateltavaksi kaksi pienyrittäjää,

jotka tekivät al ihankintana töitä rakennustyömail la. Toinen teki kirvesmiehentöitä ja toinen
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sähköasennuksia. Kirvesmiehentöitä tekevä yrittäjä toivoi ti laa, jossa olisi jonkin verran

tyhjääkin ti laa, johon saisi laitettua suurempia rakennustarvikkeita vapaammin.

Sähkömiehellä tarvikkeet ovat usein pienempiä, joten hän toivoi enemmän lokerikkotyyl istä

ratkaisua. Molemmat pitivät ajatusta säilytysti lasta hyvänä, joskin heitä huoletti kaikkien

tarvikkeiden oleminen samassa kopissa.

Yleisesti haastatteluista nousi esi in idea, että kul jetuslaatikko voisi ol la hyvä esimerkiksi

rakennuskonevuokraamon käytössä. Laatikosto voitaisi in täyttää varikol la, jol loin

vuokraamo voisi tarjota tiettyyn työvaiheeseen juuri tarvittavat väl ineet. Rakennustyömaan

valmistuttua laatikko palautettaisi in, jol loin mahdoll iset hävikit ol isi helppo todentaa ja

laskuttaa ti laajalta. Kirvesmiestä haastatel lessani selvisi , että hän oli rakentanut autoonsa

useita l isäosia vanerista ja muusta saatavil la olevista materiaaleista. Tämä on

haastateltavan mukaan yleistä. Lisäosia ovat esimerkiksi vanerista rakennettu suuri

säi lytyslaatikko, joka on kiinteästi autossa. Hänellä ol i myös rännit asennettuna tavarati lan

toiseen seinään, johon saa varastoitua pidemmät tuotteet, kuten putket ja laudat. Nämä

rakennelmat ovat yleisiä ja ni iden huomioiminen on tärkeää tuotteen suunnittelussa. Oma

suunnitelma voi korvata kiinteän työkalupakin autossa, mutta pitkien tavaroiden

varastointi in se ei luultavasti sovellu. Tämän takia tuotteen mitat on suunniteltava siten,

että hyl lykkö mahtuu edelleen olemaan sivussa. Mikäl i tuote korvaa kiinteänä pidetyn

työkalulaatikon, sen voi suunnitel la vievän tämän ti lan autosta. Haastateltavat kysyivät,

onko tuotteeseen mahdoll ista tehdä työstöpistettä tai tasoa. Haastattelussa nähti in hyvänä

ideana, että kun työkalut ol isivat valmiiksi yhdessä paikassa, ol isi hyväksi mikäl i joitain

sahauksia tms voitaisi in tehdä jo säilytysti lan luona. Tässä tapauksessa tuotteeseen pitäisi

vetää mahdoll isesti sähköli itännät. Nykyisin monet työkaluista alkaa olemaan

akkukäyttöisiä, mutta perinteiset sähkökäyttöiset pitävät puoliaan niiden tehokkuuden takia.

Havainnoinnin ja haastattelujen pohjalta tutkin, mitä tarvikkeita työntekijöi l lä on mukana.

Tarvikkeet tietenkin vaihtelee ammattialan mukaan, mutta pääosin samankokoluokan

tuotteet jaotel laan seuraavalla sivul la kahteen osaa.

Kuva 8. Työmies ja varusteet
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Pienemmät työkalut

Käsityökalut, jotka kulkevat monesti

työntekijän mukana. Kokoluokaltaan

pieniä ja kevyitä. Usein puhtaita.

Suuremmat työkalut

Katergoriaan kuuluu esim.

paineilmakompressori, lapio sekä

raakamateriaal ia, kuten nauloja ja

sementtisäkkejä. Ovat usein l ikaisempia

käytön jälkeen kuin pienemmät

käsityökalut.

Kuva 1 0. Työkalut
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4.5 Turvall isuus

Työntekijän turval l isuutta on lisätty laatimalla tarkat säädökset, jotka työmaalla käytettävän

koneen on läpäistävä. Aina, kun valmistetaan tuotteita enemmän kuin yksi, on tuotteel le

haettava ce-merkintä. Koneen on täytettävä valtioneuvoston päätöksessä koneiden

turval l isuudesta esitetyt vaatimukset (1 31 4/1 994, konepäätökset). Päätös perustuu EY:n

direkti ivi in 98/37/EY. (Työsuojelujulkaisut)

Tuotteen valmistajan tai maahantuojan on vastattava konepäätöksen velvoitteista. Vuonna

2009 voimaan tul lut uusi päätös koskee kaikkia EU:n alueella myytäviä koneita. Tämä

konepäätös koskee myös omaa suunnittelutyötäni, koska siinä on nosto-osia. Tuotteen

turval l isuus on huomioitava tuotteen suunnittelun alkuvaiheesta asti mahdoll isimman

turval l iseksi käyttää. Tähän päästään, kun tuotteen suunnittelussa huomioidaan muun

muassa seuraavat asiat:

1 . Valitaan turval l ista teknologiaa tai prosesseja, jotka ovat sel laisenaan turval l isia

2. Tuote suunnitel laan luontaisesti turval l iseksi esimerkiksi rakentamalla

voimansiirtolaitteet koneen rungon sisään

3. Mekanisoidaan tai automatisoidaan käsin tehtäviä työvaiheita

4. Otetaan huomioon ergonomiset periaatteet

(Koneturval l isuus 2007, 8.)

Kun tuote on suunniteltu lähtökohtaisesti turval l iseksi, voidaan vaaroja poistaa

turval l isuusteknologian avulla. Monissa koneissa riskejä ei voida kokonaan eliminoida

ilman, että tuotteen käyttö menisi vaikeaksi tai mahdottomaksi. Sen takia tuotteessa on

tunnistettava riskiteki jät ja ni ihin kohti in on laitettava selkeästi näkyvät turvalaitteet ja

varoitusmerkinnät (Koneturval l isuus 2007, 9.)

4.6 Hävikki ja riskikohtien tunnistaminen

Tuotteen ideaa esitel lessäni lähes poikkeuksetta suurimpana ongelmana nähti in tuotteen

helppo li ikuteltavuus. Tuotteessa olisi varastoituna kaikki työkalut, joten on ymmärrettävää,

että se aiheuttaa huolta varkaustapauksista. Työkalut ovat todella haluttua tavaraa, koska

niiden myyminen eteenpäin on helppoa. Tuotteen suunnittelussa joudutaan siis tekemään

kompromissi kevyen li ikuteltavuuden ja turval l isen säilytyksen väli l lä. Turval l isuutta l isäävät

lukitustoimet tekevät ehkä käytöstä hankalaa, mutta ne ovat si lti välttämättömiä. Tuotteen

koko- ja painoluokka on oltava luottamusta herättävä.

Varkaudet rakennustyömail la ovat suuri ongelma. Monil la työmail la asiaan on yritetty tehdä

parannuksia, mutta vedenpitäviä toimia ei ole vielä onnistuttu kehittämään. Tämä on

erityisen paha ongelma avonaisi l la työmail la, jotka on vaikea aidata. Esimerkiksi SRV:n

kameravalvotulta työmaalta kehä I I I vierestä vieti in vi ikon aikana 1 0 000 euron arvosta

työkaluja ja rakennustarvikkeita. Kyseessä on luultavasti ol leet rakennustyömaalla

työskentelevät työntekijät, si l lä ti loihin ol i menty omil la avaimil la ja valvonta oli onnistuttu

kiertämään. Tarvikkeiden hinta yrittäjäl le on jo itsessään kova, mutta niiden häviäminen

tuplaa helposti kulujen määrän. Tarvikkeiden puuttuminen viivyttää valmistumista ja

aiheuttaa pahimmil laan myöhästymissakkoja. Isoi l la työmail la aikataulutus on kireäl le
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mietitty ja pienen alihankkijan aiheuttama viivästys voi sotkea työmaan toimintaa pitkäl lä

aikajänteel lä (Taloussanomien www-sivut).

Tarkkoja ti lastoja rakennustyömailta hävinneista tavaroista ei ole tehty. Tämä johtuu

yleensä siitä, että yritykset eivät i lmoita pienempiä hävikkejä vakuutusyhtiöi l le. Yleisesti

i lmoitetut varkaudet ovat 1 0 000 eurosta ylöspäin. Normaalikäytäntö on, että kadonnut

tavara joko ostetaan uusiksi, tai jos varkauteen on syyll istynyt työmaalla työskentelevä

työntekijä, yritetään sopia tämän kanssa uuden ostosta. Yrittäjän intressinä on saada

pidettyä vakuutusmaksut järkevällä tasol la omavastuusumman ollessa suuri. Näin

pienempää hävikkiä ei kannata i lmoittaa (Seppä 2009, 1 0.)

Hävikin estäminen on vahvasti vakuutusyhtiöiden ja yrittäj ien intressi. Epäkohtien

poistaminen on molempien etu. Finanssialan keskusl i itto (FL) on tehnyt rakennustyömail le

ohjeistuksen työkalujen turval l iseen säilyttämiseen. Ohjeistuksen kohdan 3.2 mukaan

säilyttämisessä käytettävä ti la tulee rakentaa niin, ettei sitä pysty purkamaan ulkoa käsin.

Tuotteessa käytettävät materiaal it tulee olla myös kohtuul l isen murtovarmaa. Ovien on

oltava murtovarmuudeltaan vähintään samaa tasoa kuin muu rakenne. Tuotteen

lukitsemisessa on käytettävä vähintään tason 4 ri ippulukkoa. Riippulukon yhteydessä on

käytettävä rakennetta, joka suojaa lukon sankaa. Oven saranat on rakennettava siten, että

niitä ei saa purettua ulkoapäin. Kohdan 7. mukaan siirreltävän tuotteen tarkoitukseton siirto

on estettävä turvalaittein. Niiden on oltava rakenteeltaan niin kestävät, että niitä ei voi

purkaa ilman huomattavaa voiman ja ajankäyttöä. Näiden säädösten noudattaminen antaa

tuotteel le vakuutusturvan. Erikseen on haettava vielä hyväksymishakemus rakenteell isen

murtosuojauksen tuotteel le (Finanssialan keskusl i itto 2011 )

4.7 Ergonomia

Ergonomial la tarkoitetaan tuotteen muokkaamista ihmisel le soveltuvaksi. Ergonometria on

poikkitieteel l inen tieteenlaj i , johon li ittyy osia sosiologiasta, lääketieteestä, fysiologiasta ja

psykologiasta (Hyysalo 2009, 11 0.) Ergonomisen suunnittelun lähtökohtana on ihmisen

havainnointikyvyn ja antropometrian tunteminen. Usein ergonomiseen suunnitteluun

vaikuttaa se, kuinka usein tuotetta käytetään. Mikäl i tuote on käytössä esimerkiksi kerran

kuukaudessa, voidaan ergonomiset säätimet yms. jättää vähemmälle huomiol le.

Suunniteltaessa tuotetta joka on jatkuvasti käytössä, on ergonomian suunnitteluun otettava

paljon aikaa. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi vasara, porakone tai saha. Ergonomial la

on näissä tapauksissa suoraviivainen yhteys työn tehokkuuteen ja sairauspoissaolojen

vähenemiseen (Jokinen 2001 ,1 1 4.) Omassa suunnitteluprojektissani tuotetta käytetään

korkeintaan muutaman kerran päivässä. Ergonominen suunnittelu keskittyy etenkin

turval l isuuden parantamiseen, mutta myös käyttäjäystäväll iset seikat pyritään

huomioimaan mahdoll isimman hyvin.

Ergonomian suunnitteluun vaikuttaa l ihasvoima, minkä ihminen pystyy tuottamaan tuotetta

käyttäessään. Hyötysuhde on parempi, mikäl i tuotteen käyttö tapahtuu noin kyynärvarren

mitan päässä. Kahvojen ja käyttövipujen suunnittelussa täytyy ottaa huomioon ihmisen

li ikeradat. Usein tuotteet suunnitel laan käyttäen hyväksi keskimittaisen ihmisen (1 75cm)

pituutta (Henry Dreyfuss 1 960, 1 3.) On kuitenkin otettava huomioon, että käyttäjät harvoin

ovat mitoi ltaan samanpituisia. Siksi ergonomiaan on suunniteltava li ikkumavaraa tai

säätömahdoll isuus, jol la käyttäjä voi val ita itsel leen parhaan tavan käyttää tuotetta.

Ihminen on myös tottumuksiensa orja. Usein käyttäjä nähdessään tietynlaisen kahvan tai

säätimen on joku olettamus sen käytöstä tai tapahtumasta. Totutun mall in käyttö johonkin
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muuhun käyttöön täytyy tehdä harkiten ja käyttäjäl le on näytettävä selvästi käyttöä

seuraava vaikutus. Käyttövipujen mitoitus ja väri on tehtävä niin, että virhel i ikkeiden

tekeminen olisi mahdoll isimman vähäistä. Värien on ohjai ltava käyttäjää tarttumaan

oikeasta kohdasta kiinni. Varsinkin väsyneenä ihmisen havainnointikyky heikkenee, eikä

hänellä ole mielenkiintoa perehtyä käyttöön tarkemmin. I l lal la työmaalla voi ol la hämärä ja

työntekijä saattaa olla väsynyt pitkän työpäivän jälkeen. Tällöin on tärkeää, että

käyttökahvat löytyvät heti (Kuva1 8). Samasta syystä ohjausvipujen käyttösuunta on

suunniteltava loogisesti . Kahvaa työnnettäessä toiminteen on oltava olettamuksen

mukainen (Jokinen 2001 , 1 1 8.)

4.8 Pohdinta ja johtopäätökset

Jotta työmaan toiminta ol isi sujuvaa, jokaisen alihankkijan on toimittava omana

yksikkönään yhteistyössä muiden työmaalla toimivien tekijöiden kanssa. Tähän tulokseen

päästäkseen yrittäj ien on pidettävä omat työtehtävänsä selkeästi eri l lään. Mikäl i työvaiheita

lähdetään lennosta vaihtamaan, ongelmaksi muodostuu jossain vaiheessa kokonaisuuden

pettäminen. Tästä syystä on eduksi, mikäl i säi lytysti la on mitoitettu yhden työntekijän

tarpeita vastaavaksi. Täl löin tarvikkeet pysyvät yhden tekijän vastuul la. Kontteja voidaan

kuitenkin laittaa monta vierekkäin, mikäl i on tarvetta jael la työkaluja. Modulaarisen

ajattelun pohjana on, että kontit voisi ripotel la ympäri työmaata oikeaan paikkaan nopeasti

ja vaivattomasti.

Tuotteen suunnittelussa on pyrittävä huomioimaan käyttäjän tarpeet ja käyttöympäristö

mahdoll isimman hyvin. Tuotteen suunnittelun tavoitteeksi on asetettava hyvän

käyttäjäkokemuksen luominen. Nykyään kuluttaja osaa vaatia laatua, eikä välttämättä

haluta ostaa kaikista halvinta tuotetta. Korkeampi hinta täytyy kuitenkin pystyä

perustelemaan. Käyttäjäl le on annettava selkeät lupaukset, mitä hän tulee hyötymään

kyseisen laitteen hankittuaan. Suunnittelu on aloitettava alusta lähtien tekniikan ja

muotoilun yhteistyöl lä. Tuotteesta halutaan aiemmin mainittu, ni in sanottu oikean

yläkulman tuote, jol loin si inä yhdistyy hyvä toimiva tekniikka ja esteettinen puoli . Tähän

päästäkseen haasteeksi voi muodostua hinta. Tekniikkaa, kokoa ja materiaaleja täytyy

valita siten, että valmistus yksinkertaistuu ja kustannukset laskevat. Näiden asioiden

pohtiminen johtaa usein lopputulokseen, josta kaikki hyötyvät. Materiaal i vähenee, jol loin

kustannukset laskevat, tuote on kevyempi käyttää ja si inä on vähemmän rönsyileviä osia.

Varkauksien estämiseksi tuotteen mittojen ja painoluokan on oltava sitä luokkaa, ettei sitä

saa ilman apulaitteita si irreltyä. Murtovarmuuteen on vedettävä raja johonkin kohtaa.

Esimerkiksi nykyiset konttiratkaisut eivät ole murtovarmuudeltaan välttämättä niin hyviä

kuin oletetaan. Niissäkin tuotteet ovat usein yhden lukon takana. Turvall isuus perustuu

lähinnä hyvään ulkoiseen vartiointi in ja kontei l le myönnettyyn vakuutusturvaan.

Materiaal ien ja kiinnityksien valinnat on tehtävä turval l isuus- luvussa mainittujen säädösten

pohjalta. Ulkonäöll isesti tuote ei saa olla myöskään li ian houkutteleva.
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5. Suunnittelu

Tutkimustiedon pohjalta aloin tehdä suunnitelmia tuotteesta. Täytyy sanoa, että tässä

vaiheessa suunnitelmat ol ivat jo muuttuneet si itä, minkälaisista ajatuksista lähdetti in

alunperin l i ikenteeseen. Tämä koskee niin kokoluokkaa kuin toiminnettakin. Uskon, että

tässä vaiheessa käyttäjäkunta ja käyttöympäristö on jo melko tuttu. Seuraavassa luvussa

esittelen suunnittelun tulokset tehdyn taustatutkimuksen osalta. Kerätyn aineiston pohjalta

olen tehnyt vielä funktioanalyysin. Siinä saattaa tul la hieman toistoa jo esitettyihin asioihin,

mutta toisaalta se niputtaa yhteen suunnitteluun vaikuttavat seikat. Tämä taulukko auttoi

itseänikin jatkamaan suunnittelua.

5.1 Funktioanalyysi

Suunnittelun alkuvaiheessa on hyvä tehdä tuotteel le funktioanalyysi, jonka avulla saadaan

selvi l le olennaiset ominaisuudet. Funktioanalyysissä suunnitelmaa tarkastel laan useasta

eri näkökulmasta, jonka avulla on mahdoll ista löytää ongelmall iset kohdat. Myös

suunnittelun painopistettä pystytään paremmin ohjata oikeisi in kohti in. Funktioanalyysin

tulokset toimivat myöhemmin tuotteen markkinoinnin tukena. Tarkastelen omaa

suunnitelmaani käytön, tarpeen, menetelmän, esteettisyyden, assosiaatioiden ja telesiksen

näkökulmista. Funktioanalyysi on Viktor Papanekin kehittämä (Papanek 1 990, 1 7.)

Kohderyhmä:

Rakennusteoll isuudessa toimivat pienyrittäjät. Vaihtavat työmaata keskimäärin kuukauden

välein. Mahdoll isesti työskentelevät usealla työmaalla samanaikaisesti , mutta yksi

suurempi työmaa, jossa varastointi . Fyysisesti raskasta työtä tekevä asiakaskunta.

Käyttötarkoitus:

Tuote on suunniteltu rakennusammatti laisen varastoksi. Sen käyttö helpottaa työntekijää

tavaroiden siirtelyssä ja järjestyksen ylläpidossa. Tuote suojaa työmaalla käytettävää

tarpeistoa vesisateelta ja i lkival lalta. Tarvikkeil le on osoitettu selkeät paikat värityksen ja

rakenteen avulla. Järjestelyyn kuluvaa aikaa pyritään vähentämään mahdoll isimman

paljon. Perusvälineistö voi kulkea aina mukana. Muut tuotteet pakataan työmaan tarpeen

mukaan. Tuotteen kuluvat osat tehdään vaihdettaviksi. Li ikkuvat osat on suunniteltava

siten, ettei ni ihin pääse kertymään hiekkaa tai jäätä.

Käyttöti lanne:

Tuotteen on toimittava haastavassa työympäristössä. Materiaal ien valinta on tehtävä oikein

kestävyyden ja keveyden muistaen. Tuotteen on toimittava eri laisissa sääolosuhteissa.

Materiaal ien valinnal la pyritään parantamaan otteen pitävyyttä säätö- ja nosto vaiheissa.

Väreil lä ohjataan tuotteen käyttöä ja l isätään turval l isuutta. Eri laiset kahvat on mitoitettava

siten, että ne ovat ergonomisia käyttää tuotteen ollessa missä tahansa asennossa.

Nostoti lanne estetään yksinkertaisel la mekanismil la, mikäl i tuote on li ian kaltevalla pohjal la.

Li ikkuviin osiin on jätettävä ri ittävästi toleranssia, jotta tuote kestää siirtelyn myös vaikeissa

olosuhteissa. Tuotteen siirreltävyyteen vaadittava voima on määriteltävä sopivan kevyeksi.

Tuotteen mitoi l la pyritään estämään li ian painavaksi lastaaminen. Tämä lisää

käyttömukavuutta ja turval l isuutta.
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Tarve:

Tuote suunnitel laan ja hankitaan vastaamaan jotakin tarvetta. Ihmisel lä on perustarpeita,

jotka muodostuvat fysiologisista ja psykologisista tarpeista (lähde;nettisivu). Tuotteen

suunnittelun olennaisia kysymyksiä ovat miksi tuote on suunniteltu, kenelle se on

suunniteltu ja mihin tarpeisi in si l lä pyritään vastaamaan.

Työmail la usein koetaan ahdistavaksi sekaisin olevat varastot ja hukassa olevat

työvälineet. Tuote pyrkii vastaamaan käyttäjän tarpeeseen siististä työmaasta. Työrauhaa

lisää, kun tavarat ovat nopeasti saatavil la ja ni iden kuluminen pystytään toteamaan

helposti . Kaiki l la työkalui l la on oma paikkansa. Tällöin työhön ryhtyminen on vähemmän

stressaavaa kuin normaalisti . Si irtotekniikka on toiminnaltaan tuttua muista logisti ikassa

käytettävistä apuvälineistä. Säilytysti lan rakenne on vankka, jol loin se on murtovarmempi

ja tuo kuluttajal le tuntemuksen laadukkaasta ja pitkäikäisestä tuotteesta. Tuote vastaa

myös tarpeeseen keventää työntekijään fyysistä rasitusta. Tavarankuljetus hoituu kerral la

autoon ja sieltä pois, eikä yksittäisiä osia tarvitse kul jettaa edestakaisin. Vaikka kaikkia

säilytysti lassa olevia osia ei tarvitakaan kyseisel lä työmaalla, kuorma li ikkuu niin helposti

että ne saa olla kyydissä.

Assosiaatiot

Tuotteesta syntyy aina jonkinlaisia miel leyhtymiä esimerkiksi käyttäjän aiempiin

kokemuksiin tai esimerkiksi lapsuudessa tul leisi in miel ikuviin. Suunnittel i ja pystyy

vaikuttamaan omil la val innoil laan minkälaisia assosisaatioita tuote käyttäjässä synnyttää.

Niihin vaikuttaa esimerkiksi materiaal it, tuoksut, materiaal in pehmeys tai lämpö, muotoilu ja

käyttöympäristö. Tuotteeseen on pyritty val itsemaan materiaal it, jotka on perinteisesti

miel letty kestäviksi ja luotettaviksi. Tuotteen kuoret ovat joko alumiinia tai yhtä luotettavan

miel ikuvan aikaansaavaa materiaal ia. Tuotteen värimaailma tulee olemaan sama kuin mitä

yleisesti käytetään rakennustyökoneissa. Muotokiel i kertoo ammattimaisuudesta. Kahden

värin ja materiaal in yhdistäminen tekee tuotteesta helpommin lähestyttävän näköisen ja

sopivasti leikkisän. Käyttäjän tarvitsemat kahvat päällystetään pitävällä kumipinnoitteel la,

jol la l isätään ergonomiaa. Se tuo käyttäjäl le fysiologisia aistimuksia muista ammattitason

työvälineistä. Tuotteen tavall isin käyttäjä tulee olemaan noin 40-vuotias, rakennusalal la

työskentelevä mies. Tuotteesta halutaankin melko maskuli inisen näköinen, joskin tässä ei

haluta l i ioitel la. Maskuli inisuutta voidaan tuoda esil le jättämällä esimerkiksi osa

runkomateriaal ista esil le.

5.2 Varmistetut suuntal injat

Kävimme yhdessä Kit-groupin kanssa läpi suuntal injauksia. Alkuvaiheen lukuisista

luonnoksista ja ratkaisuista päätetti in keskittyä enemmän selkeämpään kuutiomall i in.

Tämä helpottaisi myös lujan rakenteen saamista. Pidin myös ajatuksesta, että

virtaviivaisen ohjuksen sijaan se olisikin tyyl ikkäällä tavalla kantikas. Tein uudet luonnokset

ja lähetin kuvat yritykselle. He pitivät uudesta muodosta ja rakenteesta. Kuutiomainen ti la

on paras ratkaisu, si l lä ti laa halutaan mahdoll isimman paljon. Ahtaissa käyttöympäristöissä

kuten pakettiauton sisäl lä turhat muodot kääntyvät itseään vastaa. Muotoa halutti in tehdä

sulavammaksi ni in, että se kapenisi ylhäältä päin. Täl le on perustetta myös toimivuuden

kannalta, koska pakettiauton ja peräkärryn säilytysti la kapenee hieman ylöspäin

mentäessä. Lavalle nostamiseen he eivät ol leet täysin tyytyväisiä, vaan toivoivat jotain

vielä helpompaa tapaa. Nostolaitteiston suunnittelu tulee olemaan haaste, johon päätetti in

pureutua vielä uudestaan opinnäytetyön jälkeen.
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Kuva 11 . Ensimmäisiä luonnoksia
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Mall insin aiempien luonnoksien pohjalta 3d kuvia ja huomasin, että mittasuhteet tulevat

olemaan haaste. Aluksi suunnitelmana oli , että sisäl lä mahtuisi kävelemään ja

työskentelemään. Tähän päästääkseen laatikon mittasuhteet ol isivat ol leet luonnottomat.

Leveys on 1 ,5 metriä, ja tässä tapauksessa korkeuden olisi pitänyt ol la noin 2 metriä.

Muutenkin näin korkea laatikko tuottaisi ongelmia si irrettäessä. Haastatteluissa ilmitul leet

tiedot muuttivat mitat pienemmiksi. Käyttäjät ol ivat kyl lästyneet suurin säilytysti loihin, joissa

tavarat ol ivat sekaisin. Pienempi koko voidaan kääntää hyödyksi hyvällä suunnittelul la

joissa tavaroil le on osoitettu omat paikat.

5.3 Nostolaite

Ensimmäisestä palaverista lähtien oli haasteena hyvän li ikuteltavuuden aikaansaaminen.

Alkuperäisissä suunnitelmissa oli kaavailtu kippikärryyn yhdistettävää vinssivetoa (kuva

11 ). Yritys ei ol lut kovin tyytyväinen tähän ratkaisuun, si l lä se rajaisi pois normaalikärryä ja

pakettiautoa käyttävät asiakkaat. Pidin sitä itsekin hieman keskeneräisenä ratkaisuna.

Tuolloin asiaan ei vielä paneuduttu sen enempää.

Asiakaskyselyjen pohjalta tuotteen koko pieneni. Tämän jälkeen vinssin virittely jokaisen

siirron yhteydessä olisi tuntunut hul lulta. Kaikki yl imääräinen virittäminen työaikana

turhauttaa työntekijää. Haluaisin pitää tekniikan mahdoll isimman yksinkertaisena. Se lisäisi

toimintavarmuutta vaikeissa olosuhteissa ja laskee tuotteen hintaa. Sähkömoottori l la

avustettu si irto ol isi mahdoll inen ja voisi keventää toimintaa. Ensimmäisessä versiossa

halutti in pitää toiminta kuitenkin täysin mekaanisena (kuva 1 2).

Suunnittelutyön pohjana oli , että yksi ihminen pystyisi l i ikuttelemaan säilytyslaatikkoa.

Ergonomian tul isi ol la hyvä ja nostovaiheen mahdoll isimman kevyt ja turval l inen.

Nostettava korkeus on noin puoli metriä. Laatikko painaa tyhjänä noin 70 kiloa. Kuvitel laan,

että jos tavaroita on kyydissä noin 1 00kg, nostettava paino nousee suhteell isen korkeaksi.

Kaavailemani nostoratkaisu ikään kuin korvaisi toisen nostomiehen. Lisäksi sen olisi

rul lattava hyvin eteenpäin, jol loin nostovoiman sijaan voidaan ennemminkin työntää.

Kuvien perusteel la on hankala sanoa miten paljon voimaa siirtely vaati i . Oikean kokoinen

prototyyppi ol isi hyvä valmistaa ennen varsinaista tuotantoa. Näin voidaan varmistaa

tuotteen toimivuus.

Nostotekniikan tavoitteet ja rajat ovat tiukat. Nostokyky olisi maksimissaan noin 500kg,

jonka pohjalta aloin miettimään parasta toimintatapaa. Tein tarkastelua olemassa olevista

ratkaisuista. Suoraan tämän tyyl istä l i ikettä suorittavia apulaitteita en löytänyt. Kappaleen

pitäisi ensin l i ikkua pystysuunnassa, jonka jälkeen tapahtuisi vaakasiirto. Tämän tyyl iset

si irrot on tehty perinteisesti ylhäältäpäin tuleval la nostol la. Useimmil la työmail la ei ole

nostinta käytettävissä, joten sen varaankaan ei voi laskea. Lisäksi pakettiautojen käyttäj i l le

nostimen käyttäminen ei ol isi mahdoll ista umpinaisen ti lan vuoksi.
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Kuva 1 2. Nostolaitteisto
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Kuva 1 3. Nostolaitteisto
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5.4 Runko ja mittasuhteet

Tuotteen suunnttelussa käyti in monta kierrosta läpi ja aloitetti in muutaman kerran jo

puhtaaltakin pöydältä. Funktio muuttui ja sitä tarkennetti in pari in otteeseen. Tämä voidaan

nähdä myös vertai ltaessa alkuperäisiä luonnoksia ja ni iden kehittymistä eteenpäin (kuvat

11 ,1 8). Tuotteen pohjaksi päätetti in ottaa pohjaratkaisultaan tasainen lava, joka toimittaa

varsinaisen siirtofunktion. Tämän avulla halutti in pitää mahdoll isena myöhemmin tulevat

ratkaisut ja modulaariset rakennelmat. Modulaarisuuden säilyttäminen tuotteessa alusta

lähtien mahdoll istaa myöhemmässä vaiheessa kokonaisen tuoteperheen rakentamisen

ilman massiivista suunnittelutyötä. Tästä halutti in tehdä lähtökohta suunnittelul le. Samaa

mall ia käyttävät nykyään lähes kaikki autotehtaat, kuten aikaisemmin tekstissä mainitti in.

Kit-groupin kanssa päädytti in maksimikokoon 1 000x1 500mm. Koko tul i si itä, että tavall isen

pakettiauton rengaskoteloiden väli on 1 200mm. Tällöin molemmil le puoli l le jää vähän

pelivaraa ja kontti saadaan nostettua helposti kyyti in. Korkeus olisi maksimissaan

1 500mm, mutta luultavasti jonkun verran vähemmän. Jos konttia käytetään peräkärryssä

jää tyhjää ti laa molemmil le puoli l le. Tavall isen peräkärryn leveys on noin 1 500mm. Pituus

on yleensä noin 3000mm, joten tarvittaessa lavoja mahtuisi kyyti in kaksi peräkkäin (Trafin

www-sivut).

Ulkomuodon suunnittelussa halusin ottaa huomioon modernin ja tehokkaan näkökulman.

Jokaisen kohdan tuotteessa tul isi toteuttaa jotain funkiota, ol len kuitenkin l injakkaan

näköinen. Tämä tarkoitti karsimista alkuperäisistä ideoista, ja tuomalla ti lal le selkeämpää ja

yksinkertaisempaa toiminnetta.

5.5 Sisäti lojen suunnittelu

Erityisesti haastatteluista jäi mieleen työntekijöiden turhautuminen huonoon

hyötysuhteeseen suurien konttien käytössä. Käytännössä se ilmeni siten, että tavaroil la ei

ol lut selkeitä paikkoja, johon ne olisi ol lut helppo palauttaa käytön jälkeen. Tähän

aiheeseen oli hyvä ottaa mall ia pienemmistä säilytyslaatikoista. Niissä on mietitty

käyttömukavuus huomattavasti pidemmälle. Tarkoitus ol isi saada ti lojen mitat sopimaan

yhteen yleisimmin käytettyjen työkalulaatikoiden kanssa. Tilaa on jätettävä myös perässä

vedettävälle työkalupakil le, jol loin asentaja voi viedä tarvikkeensa vielä lähemmäs

työpistettä. Tämäkin voidaan laskea osaksi tuotteen modulaarisuutta.
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6. Suunnittelun tulos

Tutkimusosuuden pohjalta teimme yhdessä asiakkaan kanssa päätökset lopul l isen

tuotteen ulkonäöstä ja rakenteesta. Totesimme, ettei si irtolaitteisto ole vielä valmis. Se

vaatisi huomattavasti kevyemmän ja helppokäyttöisemmän rakenteen. Toiminne ja

l i ikeradat ovat kuitenkin samanlaiset, joten tätä voidaan käyttää pohjana suunnittelul le.

Kuitenkin tässä vaiheessa opinnäytetyöl le laitetti in piste ja mahdoll inen jatkokehittely

tapahtuisi muulla ajal la. Tulevaisuudessa opinnäytetyön tuloksia voidaan parhaiten

hyödyntää muotokielen, mittasuhteiden, toiminteen sekä käyttäjätutkimuksen osalta.

Huolta herättäneeseen murtovarmuuteen pyritti in vastaamaan mahdoll isimman lujal la

rakenteella. Tuotteen kaikki l i i tokset on tehty niin, että ne pystytään irroittamaan

ainoastaan sisäpuolelta. Lisäksi koko ja paino ovat sel laiset, että konttia ei pysty

varastamaan huomiota herättämättä. Tässä nojataan hieman ulkopuoliseen valvontaan.

Mikäl i varkausyritys vie useita minuutteja, uskotaan jonkun jo puuttuvan ti lanteeseen.

Valmistuskustannukset pyritti in pitämään matal ina yhteensuuntaan kaarevil la pinnoil la

(kuva 1 8). Kuorirakenne valmistetaan ohuesta pell istä, jota tukee sivuttain hitsatut tukiosat.

Ongelmall isin kohta valmistuksen kannalta on edessä sijaitseva suuri luukku. Se

jouduttaisi in luultavasti valmistamaan lasikuidusta tai vastaavasta

komposiittimateriaaleista. Tällä hetkel lä se on myös mahdoll inen turval l isuusriski, koska

siitä ol isi helppo mennä läpi. Ylhäällä olevat kulmapalat ovat alumiinia, jotka tuovat

rakenteelle jäykkyyttä.

Tuotteen värimaailma vastaa ympäristössä käytettävää mall ia. Päävärinä käytetään

hil l i ttyä harmaata. Särmyyttä l isätään keltaisel la korosteväri l lä. Väreil lä ohjataan myös

käyttäjää käyttämään tuotetta oikein. Kaikki hal l intakahvat on värjätty korosteväri l lä, jol loin

ne erottuvat hyvin muusta tuotteesta.

Ergonomiaa on paranneltu suurel la etuluukul la, jol loin isojen tavaroiden pakkaaminen on

helpompaa. Kynnys on pidetty matalana, jol loin työntekijä ei rasitu l i ikaa nostel lessaan

tavaroita kyyti in. Li ikuttelussa käytettävät kahvat on asetettu taakse myös turval l isuuden

lisäämiseksi. Ne ovat lähes koko tuotteen pituiset, jol loin ni itä on helppo käyttää noston

jokaisessa vaiheessa. Mikäl i nostovaiheessa tuote sattuisi kaatumaan sivul le päin, ei

käyttäjä jää puristuksiin tuotteen alle.
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Kuva 1 9. Säilytysti lat



34

1 . Auto peruutetaan laatikon eteen.

2. Laatikko nostetaan oikealle tasol le. Koko

nostotapahtuma tehdään laatikon takana

seisten.

3. Laatikko työnnetään auton kyyti in.

4. Työnnetään nostolaitteisto kyyti in, jonka

jälkeen laatikko työnnetään peri l le asti .

5. Valmiina kul jetukseen. Työkaluti laa pystyy

käyttämään, vaikka laatikko on kyydissä.

6.2 Tuotteen käyttö

Alhaalla olevassa kuvassa selviää tuotteen toimintamall i . Alkuperäisestä vinssivedosta on

luovuttu. Halutti in, että nostovaiheessa kontin paino kohdistuisi maahan. Nostolaite toimii

näin itsenäisesti , eikä se vaadi l isää asennuksia muuhun kuljetuskalustoon. Kun tuote on

itsenäisesti toimiva, laajenee asiakaskunta reilusti . Mikäl i tuote tehdään toiminnaltaan

siten, että se vaati i kul jetuskalustoa tuekseen, on ratkaisun oltava mahdoll isimman

yleismall inen. Kuvan tarkoitus on esittää nostovaiheet ja tuotteen käyttäminen.

Kuva 20. Toiminta
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6.2 Valmistusmenetelmät ja materiaal it

Suunnittelussa valikoituneet materiaal it on valittu ottaen huomioon niiden paino, hinta ja

turval l isuusnäkökulmat. Pääasiassa tuote on rakennettu ohuesta pell istä, jota on jäykistetty

kanttauksien ja tukirakenteiden avulla. Näil lä materiaal ival innoil la tuote saadaan pidettyä

ri ittävän kevyenä.

Kustannuksia on pyritty minimoimaan yksinkertaisi l la menetelmil lä. Valmistukseen ei tarvita

muotteja, vaan kaikki osat pystytään valmistamaan hyllytavarasta. Valmistuksessa käytetyt

materiaal it ovat suhteel l isen halpoja. Osat, joista tuote kasataan, on helposti kul jetettavia.

Tämä vähentää kustannuksia, mikäl i osat teetetään alihankintana muualla kuin omalla

pajal la.

Kuva 21 . Rakenne
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7. Pohdinta

Ensisi jaisesti opinnäytetyön tekeminen opetti minul le suunnittelussa käytettävien

työvälineiden käyttöä. Luin paljon aineistoa l i ittyen suunnitteluun ja vaikka osaa niistä ei

voinut hyödyntää suoraan tässä työssä, jäi ni istä kuitenkin muisti in joitain hyödyll isiä

keinoja. Tein tarkoituksell isesti laaja-alaisen tutkimusosion omaan työhöni. Mielestäni

saadut tulokset tutkivasta osuudesta siirtyvät hyvin suunniteltuun konsepti in. Toivottavasti

tämä näyttäisi samalta myös lukijan mielestä, vaikka on mahdoll ista että omassa mielessä

tekee li ikaa johtopäätöksiä. Oikeastaan tämä oli asia mikä minul le selkeni vi imeistään

opinnäytetyötä tehdessä. Oma kokemus rakennusalalta toi väistämättä olettamuksia

mieleen työmaaympäristöstä. Työn aikana pyrin tietoisesti purkamaan omia

ennakkokäsityksiä ja huomasin, että moni kohta suunnittelussa muuttui. "mutu" tietoa voi

kyl lä käyttää suunnittelun alkuvaiheessa, mutta suunnittelun edetessä on todella tärkeää

muistaa objekti ivisen tiedonkeruun tärkeys.

Työn lopputulosta katsoessani voin sanoa, että työtä on vielä paljon ennen valmista

tuotetta. Löysin mielestäni kuitenkin olennaiset suunnitteluun vaikuttavat asiat ja i lmiöt.

Lopputulos onkin hyvä tietopaketti jatkaa suunnittelua eteenpäin. Konkreettisia asioita, mitä

tämän opinnäytetyön kautta selvisi , ovat esimerkiksi käyttäj ien odotukset tuotteel le,

mittasuhteet, käyttötapa ja muotoilu. Jos tuotetta lähdetään viemään eteenpäin, ol isi

seuraavana vuorossa teknisen toiminnan suunnitteleminen kunnolla. Tämä tulee luultavasti

vaikuttamaan hieman muotoiluunkin, mutta uskon että päälinjat voidaan pitää

samanlaisena.
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Kuva 1 7-21 . Tuotteen esittelyä. Omaa tuotantoa

Kuva 22-24. Kyselypohja. Omaa tuotantoa

Kuva 25. Välipalautus. Omaa tuotantoa

Kuva 26. Mittasuhde ja tyyl ikuvat. Omaa tuotantoa
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Kuva 22. Kyselypohja
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Kuva 23. Kyselypohja
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Kuva 24. Kyselypohja
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Kuva 25. Välipalautus



44

Kuva 26. Mittasuhde ja tyyl ikuvat
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