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KÄSITTEET 

 

Benchmarking  Menetelmä, jossa organisaatiot vertaavat ja arvioivat 

toimintaansa ja prosessejaan toiseen organisaatioon. 

Menetelmän avulla tutkitaan hyvien malliesimerkkien 

parhaita käytäntöjä ja tuotteita. Benchmarking-

menetelmän avulla voidaan kartoittaa ja tunnistaa 

omassa toiminnassa olevia puutteita, joiden perus-

teella laaditaan kehitystoimet ja tavoitteet. (Itä-

Suomen yliopisto, 2017.)  

 

Konsepti/ Concept  Kuvaus tuotteen muodosta, toiminnoista ja ominai-

suuksista. Sisältää usein myös määritelmiä, kilpailija-

analyysin ja laskelmia projektista. Konseptin kehitys-

vaiheessa tuotteen kohteen markkinat tunnistetaan, 

tuotetaan ja arvioidaan vaihtoehtoisia tuotekonsepte-

ja, joista yksi tai useampia konsepteja valitaan jatko-

kehittämiseen ja testaamiseen. (Ulrich & Eppinger 

2004, 15.) 

  

Modulaarinen/ Modular Moduuleista, eli itsenäisistä osista koostuva kokonai-

suus (Kielitoimiston sanakirja 2017). Modulaarisessa 

arkkitehtuurissa jokainen fyysinen osa toteuttaa tietyn 

joukon toiminnallisia elementtejä ja niillä on tarkoin 

määritellyt vuorovaikutukset muiden osien kanssa. 

(Ulrich & Eppinger 2012, 204.) 

 

Muotoilu/ Design Laaja käsite, joka pitää sisällään muotoilun osaami-

sena, prosessina, aktiviteettina ja lopputuloksena. 

Lopputuloksena voi olla tuote, palvelu, tila tai ilme. 

(Pitkänen, 2012, 18.) 

 



 

Restoratiivinen/ Restorative  Ympäristö, joka koetaan restoratiiviseksi ja tukee ih-

misen hyvinvointia. Voidaan käyttää myös termejä 

parantava, terapeuttinen, eheyttävä ja elvyttävä ym-

päristö. (Nousiainen ym. 2014, 7.) Ekologinen muotoi-

lu voi myös vahvistaa ihmisen terveyttä ja im-

muunijärjestelmää sekä edistää henkistä hyvinvointia 

(Birkeland  2002, 27). 

 
Tuotesemantiikka/ Product Semantics 

Tuotteen funktioiden tutkimus. Se on funktioanalyy-

sia, jonka taustalla ovat käsitykset tuotteen käyttäjäs-

tä, tuotteesta ja tuotteen toiminnoista. Esine viestii ai-

na itsestään ja käyttöyhteyksistään. Vastaanottaja 

tulkitsee näitä viestejä muodostaessaan suhteen esi-

neeseen. Esine muodostuu sen käyttäjän ymmärtä-

mien viestien kokonaisuudeksi siinä sosiaalisessa, 

psykologisessa ja kulttuurisessa ympäristössä, jossa 

viesti otetaan vastaan. (Anttila, 1996.) 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni aiheen idea ja ajatus on syntynyt keväällä 2017. Olin tuolloin 

mukana muutamissa HSL-Group Oy:n tuotekehitysprojekteissa. Yksi projek-

teista oli avokonttoriin sijoittuvan erillisen 4–6  hengen neuvotteluhuoneen tuo-

tekehittely, jossa piti muun muassa suunnitella loppuun erilaisia teknisiä ja 

käyttöön liittyviä ratkaisuja.  

 

Projektissa mukana ollessani sain uutta tietoa muun muassa tilan akustiikasta 

ja äänieristyksestä. Kyseisessä tuotteessa ääneneristys oli hyvin tärkeä tee-

ma, koska tavoitteena oli tila, jonka sisälle kuuluvat ja sieltä ulos kuuluvat ää-

net piti minimoida. Koska aihe ja tuote olivat kiinnostavia ja projektin aikana 

syntyi useita omia ajatuksia, päätin ehdottaa yhteistyötä HSL-Group Oy:n 

kanssa.   

 

Avokonttoreiden työympäristöt ovat monesti meluisia ja esimerkiksi kokouksi-

en pitämiseen on oltava rauhallinen ja eristetty tila. Koska aina ei ole mahdol-

lista rakentaa kiinteää kokoustilaa, on yhtenä vaihtoehtona olemassa erilliset 

neuvottelutilat, jotka on helppo sijoittaa ja asentaa jälkikäteen. Kyseiset tilat 

eivät myöskään välttämättä tarvitse erikseen rakennuslupaa ja joissain mal-

leissa niiden paikkaa voidaan vaihtaa käytön tai tarpeiden mukaan.  

 

Yritysten muuttuvat työtavat ja organisaatiomuutokset voivat vaatia joustavia 

ja uusiin tilanteisiin mukautuvia tilaratkaisuja. Tilat voivat olla niin yksilö- kuin 

ryhmätiloja ja niiden koko sekä käyttötarkoitus on huomioitava erilaisten tar-

peiden mukaan. Markkinoilla olevia kyseisiä tiloja kutsutaan esimerkiksi nimillä 

hiljainen huone, vetäytymistila tai puhelinkoppi riippuen niiden käyttötarkoituk-

sesta. 

 

Puumuotoilijana minua kiinnostaa myös, miten puun käyttö soveltuu kysei-

seen tuotteeseen ja tuoko se erityistä lisäarvoa sekä onko sen käyttö perustel-

tua.  Tässä projektissa kiinnostusta puun käyttöön yhtenä vaihtoehtona lisäsi 

se, että monissakaan markkinoilla olevissa vastaavanlaisissa tilaratkaisuissa 

ei ole käytetty puuta tai se ei ole merkittävässä osassa. Työssäni tuon esille 

muun muassa puun restoratiiviset ominaisuudet ja sitä kautta myös perusteita 

puun käytölle suunnitelmissani. 
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Tässä opinnäytetyössä keskitytään ensisijaisesti tuomaan esille kysymyksiä, 

joihin olen törmännyt niin tässä kuin yleensä muissakin suunnitteluprojekteis-

sani. Tarkoitus on löytää vastauksia ja perusteita, miksi suunnitteluprosessis-

sa tehdään sittemmin valmiiseen tuotteeseen ja lopputulokseen vaikuttavia 

ratkaisuja. Tässä työssä ei niinkään haeta sitä oikeaa tai lopullista valintaa, 

koska konseptoinnilla vasta haetaan askelmerkkejä tuotekehitystä varten. 

 

Tavoitteena on, että tässä opinnäytetyössä laaditun konseptoinnin kautta ja 

avulla olisi mahdollista suunnitella uusi ja kilpailukykyinen tuote HSL-Group 

Oy:lle. Tuotteen, joka on erillinen tilaratkaisu esimerkiksi avokonttoreihin, on 

sovelluttava yrityksen imagoon, tuotantoon ja toimintaan. Puumateriaalin käyt-

tö yhtenä elementtinä voisi olla tekijä, jolla uusi tuote erottuisi kilpailijoiden 

vastaavista tuotteista. 

 

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

Tällaisen uuden tuotteen suunnitteluun voidaan ottaa useita erilaisia lähesty-

mistapoja. On otettava huomioon ensimmäisenä tila, minne tuote sijoitetaan, 

toisena käyttäjät ja kolmantena, miten tuote itse toimii muun muassa visuaali-

sesti ja teknisesti sekä palvelee käyttäjiä. Kolmannessa kohdassa tuotteen 

muotoilu on tärkeä osatekijä, mutta se ei saa olla irrallinen kontekstista. 

 

Koska työni keskittyy enemmän tuotteen konseptisuunnitteluun ja muotoiluun 

sekä niihin liittyviin ratkaisuihin, jäävät valmistukseen liittyvät tekniset ratkaisut 

sekä tilojen ja käyttäjien analysointi vähemmälle. 

 

2.1 Yhteistyökumppani 

HSL-Group Oy on erikoistunut järjestelmäväliseiniin ja on tämän toimialan joh-

tavia yrityksiä Suomessa. Yritys kuuluu Harjavalta-konserniin, johon kuuluvat 

myös Puustelli-keittiöt ja Kastelli-valmistalot. Konsernin liikevaihto vuonna 

2014 oli noin 240 miljoonaa euroa. 

 

HSL-Group Oy:ssä pidetään tärkeänä kotimaista osaamista. Tuotteet sekä 

suunnitellaan että valmistetaan Suomessa. Järjestelmäväliseinien lisäksi yri-
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tyksellä on tuotteina erillisiä neuvottelutiloja (kuva 1), joita voidaan sijoittaa 

avokonttoreihin.  

 

HSL-Group Oy:ssä on myös vahva osaaminen akustiikkaratkaisuissa, jolloin 

sekä väliseinät että neuvottelutilat saadaan mahdollisimman ääntä eristäviksi 

aina asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. 

 

 

 

Kuva 1. Kahden hengen neuvottelutila (HSL-Group Oy 2018) 

 

HSL-Group Oy:n tuotteiden suunnittelu ja valmistus tapahtuu Heinolassa ja 

sen lisäksi yrityksellä on showroom Helsingissä. Yhteyshenkilö yrityksessä on 

toimitusjohtaja Mika Pentikäinen. (HSL-Group Oy 2018.) 

 

2.2 Käsitekartta ja viitekehys 

Käsitekarttaan (kuva 2) on koottu mahdollisimman kattavasti asioita, jotka liit-

tyvät olennaisesti aihepiiriin. Pääaiheiden sisältö on nähtävissä viitelaatikois-

sa. Käsitekartassa aiheeseen liittyvät pääaiheet ovat muotoilu, markkinat, työ-
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ympäristöt, toteutus ja lisäarvot. Taustan keltainen ellipsi osoittaa, että aihei-

den käsittelyn tulee olla vuorovaikutteista ja että lopullisessa tuotteessa voi-

daan nähdä aihealueessa käsiteltyjä elementtejä. Käsitekarttaa voidaan myös 

käyttää apuna projektien suunnitteluvaiheessa, jolloin erilaiset lähtökohdat ja 

aiheet ovat helposti näkyvillä. Kokonaisuuden hahmottaminen on sujuvampaa 

ja aiheiden käsittely ja analysointi voidaan jakaa esimerkiksi suunnitteluryhmi-

en kesken. 

 

 

 

Kuva 2. Käsitekartta (Kantoniemi 2017)  

 

Käsitekartasta voidaan havainnoida, miten paljon on erilaisia asioita, jotka pi-

tää huomioida projektissa. Tavoitteellinen suunnittelu ja hallittu lopputulos ovat 

monien tekijöiden summa ja kaikki osa-alueet on huomioitava prosessin aika-

na. Projektissa syntynyttä ongelmatilannetta voidaan myös ratkoa tarkastele-

malla kaaviossa olevia aiheita. Sitä kautta voidaan löytää huomioimatta jäänyt 

linkki, jolloin ongelma voidaan ratkaista. Oheista käsitekarttaa voi käyttää poh-

jana, mutta sen sisältö täsmentyy parhaiten aina projektien mukaisesti. 
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Viitekehyksessä (kuva 3) on tiivistettynä neljä toisiinsa linkittyvää pääaihetta: 

muotoilu, markkinat, työympäristö ja toteutus linkittyneinä toisiinsa. Tavoittee-

na on löytää yhteinen arvomaailma ja keskeisiä tekijöitä, jotka tukevat niin 

muotoiluprosessia, toteutusta, työympäristön asettamia odotuksia ja vaati-

muksia kuin markkinoiden ja kilpailutekijöiden asettamia haasteita. Konsep-

toinnissa ja suunnitelmien laatimisessa on pidettävä huoli, ettei esimerkiksi 

muotoilun osuus painotu liikaa, varsinkaan projektin alkuvaiheessa.  

 

Parhaimman lopputuloksen aikaansaamiseksi onkin kaikkien osatekijöiden 

ymmärrettävä toisiaan. Toisin sanoen rakentava ja tiivis yhteistyö on tärkeää 

ja yhteisen tavoitteen saavuttamiseen tähtäävää toimintaa. Jos tavoite ei ole 

selkeä eikä ole sitoutuneita tekijöitä, on projektissa vaarana, että yhteinen fo-

kus häviää. Vastuullinen projektijohtaminen onkin tärkeässä roolissa heti alku-

vaiheessa, jolloin määritellään projektin suuret linjaukset ja tavoitteet. 

 

 

 

Kuva 3. Viitekehys (Kantoniemi 2017) 

 

Viitekehystä voidaan käyttää myös työkaluna isojen kokonaisuuksien hahmot-

tamisvaiheessa sekä konseptoinnissa. Aiheita voidaan painottaa toistensa 

suhteen eri tavoilla, joissain tapauksissa voidaan niin sanotusti mennä esi-

merkiksi markkinat edellä. 
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2.3 Tutkimuskysymys 

Tutkimuskysymystä määritellessä oli otettava huomioon yhteistyökumppanin 

eli toimeksiantajan asettamat rajapinnat ja ympäristö, johon lopullinen tuote 

tulisi sijoittumaan. Näiden lisäksi oli avattava muotoilulliset näkökohdat, jotka 

vaikuttavat tuotteen visuaalisuuteen ja jossa huomioitaisiin myös käyttäjien 

tarpeet. Koska työni käsittelee aihetta muotoilun näkökulmasta, ovat tutkimus-

kysymykseni seuraavanlaiset. 

 

Pääkysymys: 

Millainen on toimiva ja kontekstiin sopiva tuote, joka on kilpailuky-

kyinen ja kiinnostava?  

  

 Tarkentava alakysymys: 

Mitkä keskeiset seikat on otettava huomioon konseptoinnissa? 

 

Projektissa on monia ongelmakohtia ja sen takia tarkka aihealueen rajaami-

nen on tärkeää, jolloin keskittyminen tiettyihin ennalta määriteltyihin asioihin 

tekee projektin etenemisestä tehokkaamman. Aihealueen rajaamista tehdessä 

on kuitenkin oltava tarkkana, ettei tärkeitä ja olennaisia asioita tipahda pois, 

jolloin lopputuloksesta voi tulla keskeneräinen. Suunnitteluprosessin aikana on 

myös syytä asettaa aika-ajoin itselleen kysymykset mitä, miksi ja miten, näin 

voidaan tarvittaessa kyseenalaistaa tai vahvistaa ratkaisuja eri vaiheissa pro-

jektia. Ratkaisukeskeisellä ajattelumallilla pystytään ongelmakohdissa teke-

mään nopeasti vaihtoehtoisia suunnitelmia, esimerkiksi mallintaa jokin osa 

tuotteesta, jolloin vahvimmalla ehdotuksella päästään etenemään mahdolli-

simman nopeasti.  

 

2.4 Tutkimusmenetelmät 

Aihealueen tutkiminen on ollut mahdollisimman laajaa kartoittamista, eli käy-

tännössä markkinoilla olevien kilpailijoiden tuotteiden vertailua ja analysoimis-

ta. Myös toimeksiantajan näkemykset ovat olleet tärkeitä, koska yritys on toi-

minut useita vuosia alalla ja sitä kautta tullut näkemys alasta ja kilpailusta on 

hyvin konkreettista. Toisaalta avokonttoreiden toimintaympäristöön ja niissä 

vaikuttaviin tekijöihin perehtyminen auttaa ymmärtämään ja hahmottamaan 
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asioita, joita on suunnittelussa otettava huomioon. Koska yhtenä ajatuksena 

on ollut käyttää puuta suunniteltavassa tuotteessa, on puun ominaisuuksiin 

liittyville asioille myös löydettävä perusteita. 

 

Tutkimusosa noudattaa pääosin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusotetta. 

Tämä sopii hyvin oman tutkimukseni tekemiseen, koska kvalitatiivisessa tut-

kimuksessa pyritään tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti 

(Hirsjärvi ym. 2009, 161). Aineiston hankkiminen tapahtuu pääsääntöisesti 

kartoittamalla olemassa olevaa tilannetta markkinoilla olevista tuotteista. Niistä 

tekemäni analyysin pohjalta peilaan tietoa omaan suunnittelutyöhöni. Aihepii-

rin tarkka rajaus työni aikana vie tutkimukseni tekemistä mahdollisimman suo-

raviivaisesti eteenpäin. Myös konseptisuunnittelun valinta työskentelymene-

telmäksi, toimintaympäristöjen (avokonttorit) hahmottaminen ja puun ominai-

suuksiin liittyvät perustelut luovat pohjaa laadulliselle tutkimukselle sekä myö-

hemmin koko muotoiluprosessille.   

 

Produktiivinen osa opinnäytetyöstäni muodostuu HSL-Group Oy:lle tekemis-

tä konseptisuunnitelmista erilaisiksi tilaratkaisuiksi. Niissä tavoitteena on tuoda 

esille muotoilullisia näkemyksiä, joissa on huomioitu tilaajan ja käyttäjän odo-

tuksia sekä osittain teknisiä seikkoja. HSL-Group Oy:ltä saatu tehtävänanto 

ohjaa omalta osaltaan kysymysten asettamista ja ratkaisumallien etsimistä.  

 

2.5 Muotoilun ja konseptisuunnittelun määrittely 

Koska työni perustuu lähtökohtaisesti muotoilun näkökulmasta esitettyihin ky-

symyksiin, on syytä selventää metodiikkaa, jonka perusteella teen valintoja 

prosessin aikana. Puhtaasti intuitioon luottava muotoilu on yksi lähestymistapa 

ongelmanratkaisuissa, mutta silloin tehtyjä valintoja on hankalampi perustella 

esimerkiksi asiakkaalle. Tällöin on myös vaarana, että muotoilusta tulee it-

seisarvo, joka ei huomioi käyttäjien, toimeksiantajan tai ympäristön vaatimuk-

sia. Tuote voi siis olla muotoilullisesti tai visuaalisesti onnistunut, mutta se ei 

vastaa käyttötarkoitukseltaan sille asetettuja odotuksia. Kaikilta osa-alueiltaan 

onnistunut lopputulos vaatiikin muotoilijalta myös hyvää asiakkaan kuuntelu-

kykyä, avointa mieltä ja uusien asioiden omaksumista sekä niihin perehtymis-

tä. 
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Muotoilu näkyy käytännössä tuotteen tai palvelun ominaisuuksissa, kuten es-

teettisyys, toiminnallisuus, käytettävyys, turvallisuus tai ymmärrettävyys. Hyvä 

tuote taas syntyy muotoilijan ollessa mukana tuotekehitysprosessissa alusta 

alkaen, jolloin hahmotetaan muun muassa kuluttajareferenssejä, visualisoi-

daan tuoteideoita, testataan tuotteiden käytettävyyttä ja suunnitellaan lopulta 

yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa uutta tuotetta. (Lindström ym. 2006, 

28.) Ekmanin (2006) mukaan muotoilija osana tuotekehitysryhmää on oman-

laisensa asiantuntija. Muotoilija voi visuaalisilla esitystaidoillaan tehostaa tuo-

tekehitysryhmän keskinäistä ymmärrystä esimerkiksi havainnollistavilla luon-

noksilla, piirroksilla tai esityskuvilla. Muotoilija voi toimia liimana eri alojen asi-

antuntijoiden välillä muodostaen osaamisen hallituksi kokonaisuudeksi. (Lind-

ström ym.  2006, 34.) 

 

Muotoilu toimintona ei ole staattinen ilmiö, vaan jatkuva päätöksentekopro-

sessi, jossa alkuperäisestä ideasta kehittyy lopullinen tuote. Muotoiluun liitty-

vät luovat elementit mahdollistavat uusien asioiden tekemisen ja vaihtoehtojen 

vertailun parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi. Muotoilu on myös etsi-

mistä ja testaamista sekä kykyä havainnoida asioita monesta näkökulmasta 

annettujen reunaehtojen puitteissa. (Lindström ym. 2006, 29–30.) 

 

Perinteisesti muotoilija on toiminut tuotekehityshankkeissa teknologian inhimil-

listäjänä. Kun käyttäjälähtöisen suunnittelun merkitys on korostunut, on muo-

toilu noussut yrityksissä strategiselle tasolle. Muotoilijoilla on vahva rooli kon-

septisuunnittelussa, koska markkinoilla piilevät mahdollisuudet vaativat oival-

tavaa tapaa lähestyä ongelmanratkaisua. Muotoilijan työnkuvaan kuuluvat 

sosiaalisten tekijöiden, teknologisten mahdollisuuksien ja taloudellisten rajoit-

teiden muuttaminen tuoteominaisuuksiksi. (Kokkonen ym. 2005, 65–66.) 

 

Visiotason konseptisuunnittelussa muotoilijan työtä leimaa tulevaisuusorientoi-

tuneisuus, innovatiivisuus ja kyky yhdistellä erilaista tutkimuksista kerättyjä 

signaaleja. Koska työ vaatii tulevaisuuden tapahtumien ja olosuhteiden hah-

mottamista, on visioinnissa kyettävä irtautumaan vanhoista kaavoista ja totu-

tuista ajatusmalleista. Konseptoinnin avulla voidaan tunnistaa käyttöympäristö 

ja -tilanne, joka tarjoaa mahdollisuuden uuden tuotteen kehittämiselle. Ympä-

ristöstä tulevia viestejä on kyettävä tulkitsemaan konseptisuunnittelussa, 
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muuntamaan ne luovasti tuotetarpeiksi ja -vaatimuksiksi sekä tuottamalla nii-

den pohjalta konkreettisia konseptisovelluksia. (Kokkonen ym. 2005, 65–66.) 

 

Konseptisuunnittelu edeltää tuotteen kehitystä. Yksiselitteisenä työvaiheena 

se ei kuitenkaan toimi, kun tavoitteena on kaupallistettava tuote. Konsepti-

suunnittelua pidetään usein yhtenä tuotekehitysprosessin vaiheena, mutta 

oikeastaan se olisi syytä jakaa kahteen osa-alueeseen: erillisiin konseptisuun-

nitteluhankkeisiin, joissa kehitetään jokin konseptituote, ja toisaalta tuotekehi-

tysprojektissa tehtävään konseptisuunnitteluun (kuva 4). 

 

 

 

Kuva 4. Konseptituotteen suunnittelu ja tuotekehitysprojektin konseptivaiheet (Kokkonen ym. 
2005) 

 

Näissä kahdessa projektityypissä on eriluonteisia konseptointiaktiviteetteja. 

Valmistettavan tuotteen tuotekehitysprosessissa voidaan luoda vaihtoehtoisia 

konsepteja esimerkiksi teknisille ongelmille, rakenneratkaisuille, visuaaliselle 

ilmeelle. Toisaalta erillisten tuotekonseptihankkeiden tarkoituksena on hahmo-

tella kokonaisia tuotteita ja omina kokonaisuuksina niihin liittyviä liiketoimin-

tayhteyksiä. Näiden projektien tavoite ei aina ole markkinoille tuotava tuote, 

vaan niiden avulla voidaan tutkia lupaavia teknologioita, uusia markkinoita tai 

tuottaa materiaalia esimerkiksi brändin kehittämiseen ja mainontaan. (Kokko-

nen ym. 2005, 16–17.) 

 

Konseptisuunnittelun tai konseptoinnin käsitteillä (engl. concept design) viita-

taan tuotesuunnittelun kaltaiseen toimintaan ilman, että tavoitteena on saada 

valmistettavia tuotteita markkinoille. Konseptoinnissa kartoitetaan ja esitellään 

suunniteltavien tuotteiden päälinjat, jonka jälkeen tuotekehitystoimintaa voi-
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daan jatkaa yksityiskohtien ratkaisemisessa. (Keinonen & Jääskö 2005, 28–

29.)  

 

Visioivan konseptisuunnittelun avulla voidaan siis tunnistaa tulevaisuuden tuo-

te- ja palvelumahdollisuuksia, joissa käyttäjälähtöisyys yhdistyy tulevaisuuden 

ennakointiin. Tämän pohjalta luodaan vaihtoehtoisia kuvauksia tulevaisuuden 

tuotteista ja palveluista. Konseptien tehtävänä on auttaa yrityksiä arvioimaan 

tulevaisuuden suuntaa sekä vertailemaan erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja. 

(Länsi-Suomen muotoilukeskus Muova 2016.) 

 

Ulrich & Eppingerin mukaan tuotekonsepti on suurpiirteinen kuvaus tuotteen 

teknologiasta, toimintaperiaatteesta tai muodosta. Se on myös tiivistetty kuva-

us siitä, miten tuote tyydyttää käyttäjän tarpeet. Konsepti on yleensä esitetty 

luonnoksina tai karkeina 3D-malleina, joihin on yhdistetty lyhyt kirjallinen seli-

tys. Konseptointi on usein metodina nopeaa toimintaa muuhun tuotekehityk-

seen verrattuna, jolloin se on yritykselle suhteellisen edullista. Missä määrin 

tuote tyydyttää asiakkaita ja on menestyksekkäästi kaupallistettu, riippuu suu-

ressa määrin taustalla olevan konseptin laadusta.  

 

Hyvä konsepti voi toisinaan olla huonosti toteutettu myöhemmissä kehitysvai-

heissa ja huonoa konseptia voidaan harvoin käyttää kaupallisen menestyksen 

saavuttamiseksi. Konseptointiprosessin lähtökohtana ovat käyttäjien tarpeet ja 

tavoitteiden määrittely, joiden perusteella tiimi voi määritellä lopulliset valinnat 

konsepteiksi. Monissa tapauksissa tehokas tuotekehitystiimi voi tuottaa satoja 

konsepteja, joista 5–20 ansaitsee todellista huomiota konseptien valinnoissa. 

(Ulrich & Eppinger 2012, 118.)  

 

Prosessina konseptointi mielletään luovaksi suunnitteluksi, jossa voidaan kui-

tenkin hyödyntää ja käyttää erilaisia strukturoituja menetelmämalleja. Käyttä-

mällä järjestelmällisiä menetelmiä tuetaan suunnittelu- ja konseptointiproses-

sia sekä minimoidaan erehdysten ja virhearvioiden määrää. Yksinkertaisessa 

mallissa (kuva 5) konseptointi jaetaan kolmeen vaiheeseen: taustatutkimus, 

konseptin kehitys ja konseptin arviointi. Taustatutkimuksessa kartoitetaan tek-

nologiset vaihtoehdot, käyttäjäprofiilit ja markkinat. Kehitysvaiheessa pyritään 

luomaan mahdollisimman monia ja erilaisia vaihtoehtoja. Arviointivaiheessa 

voi kriteereinä olla esimerkiksi yrityksen bisnesstrategia, käyttäjien tarpeet tai 
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bisnesympäristön vaatimukset. (Takala ym. 2006, 60–61, Ollikaisen 2014, 43–

44 mukaan.)  

 

 

 

Kuva 5. Konseptoinnin kolme vaihetta (Takala, Keinonen & Mantere 2006) 

 

Yllä esitetty kaavio helpottaa hahmottamaan projektini eri vaiheet ja toimii sa-

malla työkaluna itselleni, ja tarpeen vaatiessa kaavioon voi lisätä tarkempia 

tietoja projektin eri vaiheista, jolloin se toimii eräänlaisena ”tiekarttana”.  

 

2.6 Toimintaympäristö: avokonttorit ja monitilatoimistot 

Perinteiset avokonttorit mielletään usein tilankäytöltään tehokkaiksi ja niiden 

muunneltavuus on helppoa ja edullista. Toisaalta riippuen yrityksen toimialas-

ta voivat erilaiset tekijät, kuten taustamelu ja ihmisten liikkuminen häiritä työn-

tekoa ja vaikuttaa keskittymiseen. Näin ollen työn tehokkuus ja työssä viihty-

minen kärsivät. Yrityksessä voi myös olla erilaisia työtehtäviä, jotka vaativat 

enemmän keskittymistä ja työrauhaa. Kokousten pitäminen, asiakastapaami-

set ja puhelinsoitot tarvitsevat usein tilan, joka on häiriötön. Ihmisten erilaiset 

tottumukset vaikuttavat myös siihen, miten avokonttoriympäristöön sopeudu-

taan. Avokonttoreista työympäristöinä, niissä viihtymisestä ja merkityksestä 
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työntekijöiden hyvinvointiin on tehty useita tutkimuksia, joiden mukaan yhtä 

oikeaa ratkaisua ei ole olemassa. 

 

Ulkomaisten ja kotimaisten kyselytutkimusten mukaan häiritsevät puheäänet 

ovat avotoimistoissa suurin työympäristön haittatekijä yksityisyyden puutteen 

ohella. Työterveyslaitoksen laboratoriotutkimuksissa on osoitettu, että työ-

muistitehtävien suorittaminen heikentyy tilanteessa, jossa taustalla kuuluvat 

puheäänet erottuvat hyvin verrattuna tilanteeseen, jossa puheääniä ei kuulu. 

Tosin todellisessa avotoimistoympäristössä tilanne on erilainen, jolloin puhe-

ääniä kuuluu myös eri suunnilta ja etäisyyksiltä. Tutkimuksissa on kuitenkin 

osoitettu, että puheesta aiheutuvaa haittaa suoriutumiselle voidaan laskea 

pienentämällä puheen erotettavuutta.  Huoneakustiikan tavoitetasoissa on 

hyödynnetty edellä mainittua tietoa, jolloin puheen erotettavuuden minimoinnil-

le on tutkimukselliset perusteet. (Hongisto ym. 2012, 12.) Tutkimusten mu-

kaan lähes kolmannes avotoimistoissa työskentelevistä kokee tyytymättömyyt-

tä työympäristöönsä. Suurimmat ongelmat aiheutuvat yksityisyyden puuttees-

ta, puheäänistä ja ihmisten toiminnasta aiheutuvista muista äänistä, kuten pu-

helimien soimisesta. (Kerola, 2015.) 

 

 

 

Kuva 6. Interior of Busy Modern Open Plan Office (Shutterstock 2018) 

 

Yllä oleva kuva 6 havainnollistaa mielikuvaa, joka on muodostunut yleiseksi 

käsitteeksi avokonttoreista. Kuvasta voi aistia työskentely-ympäristön kiireen, 
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hälinän ja rauhattomuuden. Toisaalta tilanne voidaan nähdä samalla niin te-

hokkaana kuin rentona sekä työnantajan näkökulmasta helposti valvottavana. 

 

Toimiston ympäristötekijöillä voidaan mahdollistaa optimaaliset olosuhteet niin 

psyykkiselle kuin fyysiselle toiminnalle, jolloin tiedon vastaanottaminen on te-

hokasta. Työympäristön fysikaaliset, kemialliset ja biologiset tekijät vaikuttavat 

työntekijöihin. Fysikaalisia tekijöitä ovat valaistus, lämpöolot ja sisäilma sekä 

ääniympäristö. (Kähkönen & Olkinuora 2001, 192.) 

 

Viimeaikoina on alettu käyttämään myös termiä monitilatoimisto, jossa on jo 

työympäristön suunnitteluvaiheessa otettu huomioon erilaiset ratkaisut erilai-

sille käyttäjäprofiileille ja työtiloja erilaisille tarpeille, kuten avotila, kokoustila, 

vetäytymistila ja lounge. Kuvassa 7 voidaan hahmottaa joitain monitilatoimis-

toihin miellettäviä elementtejä: toteutus on viihtyisän rento ja epävirallinen, 

mutta toisaalta yksityisyydelle osoitettuja tiloja ei näy kuvassa. Uudenlaiset 

toimistojen käyttötavat, joissa muun muassa kannettavat laitteet eivät sido 

työntekijöitä yhteen pisteeseen. Tämä mahdollistaa tilaratkaisuja, joissa henki-

lökohtaisten työpisteiden sijasta on yhteiskäytössä tilanteen mukaan käytettä-

viä työtiloja. (Nenonen ym. 2012, 4.)  

 

 

 

Kuva 7. Monitilatoimisto (Työterveyslaitos 2017) 
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Monitilatoimisto on uusi, joustava ja muunneltava tilakonsepti. Sen periaattee-

na on tarjota toiminta-alusta monimuotoiselle yhteistyölle ja työtehtäville, jotka 

vaativat keskittymistä ja omaa rauhaa. Monitilatoimisto parhaimmillaan mah-

dollistaa sopivan työtilan valinnan tarpeiden mukaan, jolloin tarvitaan rauhalli-

sia tiloja keskittymistä vaativiin töihin sekä ryhmätiloja ja kohtaamispaikkoja. 

(Nenonen ym. 2012, 4.) 

 

Monitilaratkaisujen toivotaan edistävän avointa työkulttuuria, osaamisen jaka-

mista ja yhteistyötä sekä laadukasta ja tuottavaa työskentelyä. Organisaation 

tavoitteet ja työnvaatimukset ovat yhtenä lähtökohtana monitilatoimiston 

suunnittelussa, jolloin tilat suunnitellaan eri käyttäjäryhmien tarpeiden mu-

kaan. Työympäristön laatutavoitteena tulee olla terveelliset, turvalliset ja käyt-

täjien hyvinvointia edistävät tilat. (Kerola, 2015.) 

 

3 PUUN OMINAISUUDET JA KÄYTTÖ 

Projektin yhtenä lähtökohtana ja myös tavoitteena on esittää konseptisuunni-

telmissa, miten hyvin puu materiaalina soveltuu aiheen tuotteisiin ja käyttökoh-

teisiin. Tässä luvussa kerrotaan tiivistetysti puun yleisistä ominaisuuksista, 

joiden pohjalta puun käyttö on perusteltua. Puulla on monipuolisia ominai-

suuksia, se on materiaalina lujaa ja helposti työstettävää. Puu on uusiutuva 

luonnon tuote ja sen käyttö on ympäristöystävällistä. Puupinnoilla on myöntei-

siä fysiologisia ja psykologisia vaikutuksia, ja puupintoja on miellyttävä katsel-

la ja koskea. (Puuinfo 2018a) 

 

3.1 Tekniset ominaisuudet 

Puun tekniset ominaisuudet vaihtelevat suuresti eri puulajien välillä. Tämän 

takia oikean puulajin valinta on tehtävä pääsääntöisesti käyttökohteen mu-

kaan, se mikä on hyvä ratkaisu sisätiloissa, ei välttämättä toimi ulkokäytössä. 

Yleisesti puun lujuus ja jäykkyys on suhteessa sen tiheyteen erittäin hyvä ver-

rattuna moniin muihin materiaaleihin. Toisin sanoen puu on kevyttä mutta kes-

tävää. Puuta voidaan käyttää rakenteellisissa käyttökohteissa sen hyvien tai-

vutus- ja puristuslujuusominaisuuksien takia. Sisustus- ja huonekalutuotteissa 

taas veto- ja leikkauslujuus ovat tärkeitä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat esi-

merkiksi työstettävyyteen ja halkeiluherkkyyteen sekä liitosten kestävyyteen. 
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(Metsäntutkimuslaitos 2010a.) Puun työstettävyyteen ja hyvään työstöjälkeen 

vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa puuaineksen kovuus, sitkeys, lustojen 

leveys, oksien kovuus ja suorasyisyys. (Metsäntutkimuslaitos 2010b.)  

 

Valittaessa käyttökohteeseen optimaalisesti soveltuvaa puulajia on huomioita-

va sen ominaisuudet. Kantavissa rakenteissa puun lujuusominaisuuksilla on 

suuri merkitys ja toisaalta puulattiassa pintakovuus on tärkeä tekijä. Puumate-

riaalia valittaessa on huomioitava myös, että puuaineen ominaisuudet voivat 

muuttua voimakkaasti saman puunrungon sisällä. (Taideteollinen korkeakoulu 

2006.) Toisin sanoen puun luonteeseen kuuluu, että se ei ole materiaalina 

homogeenista. Saman puulajin tekniset ja visuaaliset ominaisuudet vaihtele-

vat riippumatta siitä onko esimerkiksi paneelit sahattu samasta tukista. 

 

Puun kosteuseläminen on tärkeä ominaisuus, joka on otettava huomioon käy-

tettäessä puumateriaaleja. Puun hygroskooppisuus tarkoittaa, että se on vettä 

imevä aine. Puutavaran asettuminen tasapainokosteuteen ympäristönsä 

kanssa selittyy sillä, että puun kostuessa sen soluseiniin sitoutuu vettä ja kui-

vuessa taas käy päinvastoin. Tällä ominaisuudella on suuri merkitys sisäilman 

laadussa ja energian käytössä, koska puumateriaali tasaa sisätilojen kosteus-

eroja. (Piesala 2009, 17–18.) 

 

Puun akustiset ominaisuudet tiedetään yleisesti hyviksi soittimissa ja esimer-

kiksi musiikkisaleissa, johtuen äänennopeudesta puun sisällä tai vastaavasti 

tilanteessa, jossa tiivis puurakenne heijastaa ääntä. Puulla on hyvät läm-

möneristysominaisuudet, se tuntuu miellyttävältä niin kuumassa kuin kylmäs-

säkin. Puun palokestävyys on suhteellisen hyvä, vaikka kyseessä on palava 

materiaali. Syttymisen jälkeen syntynyt hiilikerros suojaa puuta ja hidastaa 

palon etenemistä. (Piesala 2009, 17–18.) 

 

3.2 Visuaalisuus 

Puumateriaalin ulkonäköön vaikuttaa useita tekijöitä riippuen puulajista, kuin-

ka vanhaa puu on, miten puu on kuivattu ja niin edelleen. Myös työstömene-

telmä vaikuttaa puun ulkonäköön esimerkiksi höylätty puu näyttää erilaiselta 

kuin sahattu. Kun vielä lisätään erilaiset pintakäsittelyvaihtoehdot, on variaa-

tiomahdollisuuksia lukuisia. Metlan ja Pellervon Taloudellisen Tutkimuslaitok-
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sen tekemässä tutkimuksessa selvitettiin muun muassa, millainen on puun 

kilpailukyky muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna. Kysymykset liittyivät 

pääosin puun ulkonäköön ja koskivat keittiökaapistoja, parkettia sekä katto- ja 

seinäpaneeleita. Tuotteen ulkonäkö osoittautui tärkeimmäksi ominaisuudeksi 

ostopäätöstä tehdessä. Puutuotteen ulkonäössä tärkeintä haastateltavien mie-

lestä olivat värit, kuviot ja muotoilu. Haastattelussa kysyttiin myös, mikä koe-

taan kauniiksi. Tätä kysymystä hahmotettiin valmiiden kuvailujen avulla. Tu-

loksissa miellyttävimmän näköiseksi nousivat puutuotteet, joissa puun luonnol-

linen kuviointi on esillä, puulaji on vaalea, joka on lakattu tai vaihtoehtoisesti 

öljy- tai vahakäsitelty. Vähiten miellyttivät tummat tai maalatut puutuotteet. 

Haastateltavilta kysyttiin myös, mikä esitetystä kymmenestä puulajista on 

kaunein. Kauneimpana pidettiin leppää, jonka jälkeen tulivat järjestyksessä 

pyökki, haapa, kirsikka, koivu luonnonsävyisenä, lämpökäsitelty koivu, kuusi, 

mänty, punatammi ja lämpökäsitelty tumma koivu. Tämän tutkimuksen perus-

teella luonnollisuus ja vaaleus miellyttävät eniten, mutta on huomioitava, että 

tutkimus tehtiin Suomessa. Esimerkiksi Keski-Euroopassa tulokset voivat olla 

täysin erilaiset. (Hirvonen ym. 2002 , 12.) 

 

         

 

Kuva 8. Harmaaleppä, mänty ja tammi (Puuinfo 2006) 

 

Yleisesti asioiden tai tuotteiden arvottaminen ulkonäön perusteella on hanka-

laa, koska kokemus on usein vahvasti henkilökohtainen tai erilaiset ympäristö-

tekijät voivat vaikuttaa mielipiteeseen. Esimerkiksi kuvassa 8 olevat puunäyt-

teet voi olla vaikea laittaa arvojärjestykseen pelkästään kuvien perusteella, 

lisäksi pitäisi olla mahdollisuus puun koskettamiselle, haistamiselle ja niin 
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edelleen. Edellä mainitussa tutkimuksessa oli haastateltu pohjoiskarjalaisia 

kuluttajia, voidaan vain arvailla, mitkä olisivat olleet tulokset, jos haastatellut 

olisivat olleet esimerkiksi pääkaupunkiseudulta. Myös se, että tutkimus on teh-

ty jo vuonna 2002, voi vaikuttaa siihen, ettei tutkimustulos ole enää kelvollinen 

tähän hetkeen verrattuna.  

 

3.3 Fysiologiset ja psykologiset ominaisuudet 

Oikein käytettynä puu on antibakteerinen materiaali, joka ehkäisee haitallisten 

mikrobien kasvua. Tämän takia on perusteltua käyttää puuta esimerkiksi sau-

noissa tai leikkuulaudoissa. Molemmissa esimerkeissä on kuitenkin huomioi-

tava, että rakenteet ovat ilmavat, niin että puumateriaali pääsee käytön välissä 

kuivumaan kunnolla. Puumateriaalien käyttö sisätiloissa voi vaikuttaa ihmisen 

mielialaan ja fysiologisen stressin tasoon. Valitsemalla puumateriaaleja sisus-

tukseen voidaan tila saada tuntumaan lämpimältä, kodikkaalta ja rauhoittaval-

ta. Tutkimuksissa on todettu, että puun käytöllä on myönteisiä vaikutuksia se-

kä fysiologisesti että psykologisesti. Koskettaessa huoneenlämpöistä alumiinia 

tai viileää muovia on tutkimuksessa havaittu koehenkilöillä stressireaktiona 

verenpaineen nousua, kun taas vastaavaa reaktiota ei ole aiheutunut puupin-

nan koskettamisesta. (Puuinfo 2018b.) 

 

Puulla on todettu olevan myös psykologisia vaikutuksia. Vertailuissa on eri 

työtiloissa mitattu ihon sähkönjohtokyvyllä stressitasoa. Työhuoneessa, jossa 

oli puisia kalusteita, oli koehenkilöllä alhaisin stressitaso. Huoneessa, jossa oli 

valkoiset kalusteet ja viherkasveja, ei päästy yhtä hyvään tulokseen. Myös 

kouluissa, joissa on käytetty puumateriaaleja luokkahuoneissa verrattuna ta-

vanomaisiin, on todettu suotuisia psykologisia vaikutuksia oppilaiden stressiti-

laan. Puumateriaaleilla näyttää olevan vaikutusta myös ihmisten käyttäytymi-

seen ja sosiaaliseen havainnointiin. Toimitiloissa, joissa puuta oli käytetty si-

sustuksessa, kokivat vierailijat, että työntekijät olivat asiantuntevampia, me-

nestyvimpiä, rehellisempiä, vastuullisempia ja luovempia. Myönteisiä tuloksia 

on saatu myös vanhusten palveluasuntoloissa, joissa on käytetty puumateri-

aaleja. Puujäljitelmillä ei pystytä korvaamaan aidon puun hyviä vaikutuksia, 

kuten esimerkiksi elpymistä stressitilanteen jälkeen. (Puuinfo 2018c.) 
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3.4 Puun restoratiivisuus 

Puupinta (kuva 9) on kaunis ja lämmin. Se vetoaa tunteisiin. Puu on ekologi-

nen ja moneen taipuva. (Nousiainen ym. 2014, 84.) 

 

Sekä arkkitehtuurissa että muotoilussa käytetään nykyään usein termiä resto-

ratiivisuus, jolloin se liitetään esimerkiksi tilojen suunnitteluun tai joidenkin ma-

teriaalien yhteyteen. Restoratiivisuus sinällään sisältää samoja elementtejä, 

kun puhutaan puun fysiologisista ja psykologisista ominaisuuksista, kuitenkin 

sillä erolla, että restoratiivisuus kattaa laajemman sektorin. 

 

 

 

Kuva 9. Puupenkin pintaa (Kantoniemi 2013) 

 

Restoratiivinen ympäristö voi tukea ihmisten hyvinvointia ja vähentää siten 

henkistä väsymystä, parantaa tuotteliaisuutta sekä auttaa palautumaan stres-

sistä. Kuvaavia termejä restoratiiviselle ympäristölle voivat olla myös paranta-

va, terapeuttinen, eheyttävä ja elvyttävä ympäristö. (Nousiainen ym. 2014, 7.) 

Restoratiivisia materiaaleja ja ympäristötekijöitä voitaisiin luetella useita, mutta 

tässä alaluvussa keskitytään ensisijaisesti puun restoratiivisuuteen. 

 

Puu on ainutlaatuinen materiaali muotoilukohteissa, joissa haetaan kosketusta 

luontoon (biophilic design), koska puu voi toimia samanaikaisesti luonnollise-

na ja rakenteellisena elementtinä. Toisin sanoen luonnollisista osatekijöistä 
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saadut terveyshyödyt voidaan sisällyttää rakennuksen muotoiluun rakennus-

teknisten tai arkkitehtonisten rakennuskomponenttien kautta. Toisaalta näky-

viin jätetyt rakenteelliset puukomponentit voivat samanaikaisesti palvella kahta 

tarkoitusta: toiminnallisuutta ja kosketusta luontoon. Lisäksi puun käytöllä voi 

olla terveyshyötyjä jopa ikkunattomissa tiloissa, joihin ei pääse luonnonvaloa. 

(Augustin & Fell 2015, 16.) 

 

3.5 Puun käyttö ja puutuotteet 

Puusta on moneksi ja siitä saatavia tuotteita sekä erilaisia jalosteita voitaisiin 

luetella aina polttopuista hienopuusepän viimeistelemiin käsityöesineisiin. 

Tässä luvussa käydään läpi lähinnä puusepän- ja rakennuspuusepänteolli-

suuden käyttämiä materiaaleja ja tuotteita. Koska aihepiiri on vieläkin hyvin 

laaja, on ollut järkevää tehdä rajaus niin, että se käsittelee ensisijaisesti valit-

tua materiaalilinjausta, joka on nähtävissä konseptisuunnitelmissa. 

 

Vaneri on valmistettu ristiin liimatuista puuviiluista, jolloin se on erinomainen 

lujuusominaisuuksiltaan, mutta silti kevyt materiaali. Vaneri on monikäyttöinen 

ja ominaisuuksiltaan helppo työstettävä. Erilaisilla pinnoitteilla, kuten esimer-

kiksi maalamalla, viiluttamalla tai laminaattikalvoilla, voidaan vanerin ilmettä 

muuttaa aina käyttökohteen mukaisesti. Vaneri toimiikin tuotteissa erinomai-

sesti niin runko- kuin rakennemateriaalina, sen lujuuden ja lukuisten pinnoi-

tusvaihtoehtojen ansiosta. Yleisimmin puusepänteollisuudessa käytetään koi-

vu- ja havuvaneria. (Piesala 2009, 53–55.) 

 

Puupaneeli on muotohöylätty lauta, jonka ulkonäkö määräytyy siihen höylätyn 

profiilin mukaisesti. Koska kyseessä on massiivipuutuote, on puun ominaisuu-

det otettava huomioon käyttökohteen mukaisesti. Paneeleita on saatavilla 

valmiiksi pintakäsiteltyinä ja erilaisilla pinnan struktuureilla. Muotohöylättyjä 

lautoja käytetään niin sisä- kuin ulkotiloissa, joka vaikuttaa myös osittain puu-

lajin valintaan. Paneeleja käytettäessä on vaihtoehtoina valmistajien vakiomal-

leista löytyviä ratkaisuja tai erikoisprofiilituotteita, joita on mahdollista saada 

tilaamalla. (Puuinfo 2018d.) 

 

Liimapuulevyt riippuen raaka-aineesta ja käytetystä liimasta soveltuvat sekä 

sisä- että ulkokäyttöön, kuitenkin niin, että mahdolliset kosteusrasitukset ote-
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taan huomioon. Perinteisen huonekaluteollisuuden käyttämän liimapuulevyn 

lisäksi on mahdollista käyttää monikerroslevyä eli CLT-levyä (Cross La-

minated Timber). CLT-levy on massiivipuuta, joka on valmistettu kerroksittain 

ja ristikkäin liimatuista laudoista tai rimoista. CLT-levyjen tyypillisimpiä käyttö-

kohteita ovat rakennusten kantavat runko-osat, mutta myös julkisivu- ja sisä-

verhoukset. CLT-levyjä voidaan työstää niin perinteisillä puuntyöstökoneilla 

kuin CNC-koneilla. Koska levyn pinta on yleensäkin hiottu ja pintakerrokset 

ovat valikoitua puuta, voidaan sisätiloissa pinta jättää verhoilematta. (Puuinfo 

2018e.) 

 

4 PROJEKTIN ALOITUS 

4.1 Toimeksianto ja projektisuunnitelma 

Yhteistyö HSL-Group Oy:n kanssa alkoi kesällä 2017, jolloin keskustelin en-

simmäisen kerran yrityksen toimitusjohtajan Mika Pentikäisen kanssa erilaisis-

ta mahdollisuuksista toteuttaa projekti osana opinnäytetyötäni. Tuolloin sovit-

tiin pääsuunnista ja yrityksen odotuksista uutta tuotetta kohtaan. Toimeksian-

toa ei ole kirjattuna, mutta keskusteluissa kävi ilmi, mitä odotuksia yrityksellä 

olisi uuden tuotteen suhteen. Esille tuli kolme asiaa, jotka olisi otettava huomi-

oon: akustiikka ja äänieristys, ilmanvaihto sekä toimiva lattiaelementti. Muotoi-

luun ja visuaalisiin seikkoihin ei tässä vaiheessa asetettu rajoituksia. (Penti-

käinen 2017.) 

 

Projekti alkoi jo kesällä 2017 ja oli tauolla sen jälkeen lähes puoli vuotta, jonka 

jälkeen olen jatkanut sitä alkuvuodesta 2018 lähes samoista lähtökohdista.  

 

Projektisuunnitelma koostui kahdesta osatekijästä: opinnäytetyö ja siihen liit-

tyvä tutkimus sekä uuden tuotteen konseptisuunnittelu. Projektisuunnitelma ja 

siihen liittyvät vaiheet voidaan esittää seuraavasti: 

 

 Aihepiirin tutkimus ja kartoitus 

 Konseptisuunnittelu 
o Projektin aloitus 
o Benchmarking 
o Ideointi ja luonnokset 
o Konseptisuunnitelmat 
o Yhteenveto 
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Koska edellä mainitut yrityksen puolesta annetut huomioitavat aiheet olisivat 

laajentaneet aihepiiriä liian suureksi, päätin keskittyä tuotteen muotoiluun ja 

konseptointiin. Käytännössä rajaaminen myös mahdollisti vapaammat kädet 

lähestyä muotoiluprosessia, jonka jälkeen tuotekehitysvaiheessa vasta rat-

kaistaisiin tekniset detaljit. 

 

4.2 Kilpailijat ja benchmarking 

Koska suomalaisten valmistajien markkinoilla olevissa malleissa on hyvin pal-

jon samankaltaisuutta, olen ottanut tähän tarkasteltavaksi muutamia toisistaan 

poikkeavia tilaratkaisuja. Valintaperusteet ovat syntyneet kiinnittämällä huo-

miota visuaalisiin seikkoihin sen enempää puuttumatta mahdollisiin teknisiin 

tai muihin ratkaisuihin. Kuvat ovat yritysten kotisivuilta tai sähköisistä tuotekor-

teista ja niihin liittyvät tuote-esittelytekstit ovat mukaillen lainattu yritysten 

markkinointimateriaaleista. 

 

Module-minineukkari (kuva 10) kuuluu Muotolevy Tilaratkaisut Oy:n Module-

tilaratkaisumallistoon. Minineukkari on 2–3 osallistujan nopeisiin kohtaamisiin 

suunniteltu kompakti kokoushuone. 

 

 

 

Kuva 10. Module-minineukkari (Muotolevy Tilaratkaisut Oy 2017)  
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Tehokas 41 dB:n äänieristys vaimentaa toimiston taustaäänet ja tarjoaa siten 

yksityisen tilan pikapalaverille. Myös videoneuvottelut onnistuvat kätevästi mi-

nineukkarissa. Ajattomasti muotoiltu minineukkari lisää kokoustilakapasiteettia 

ja työrauhaa niin uusiin kuin käytössä oleviinkin toimitiloihin. Tilan asennus 

kestää vain pari tuntia ja on sen jälkeen välittömästi valmis käytettäväksi. 

(Muotolevy Tilaratkaisut Oy 2017.) 

 

Pyörillä varustettu POD ROLL (kuva 11) sopii erityisesti spontaanien tapaa-

misten järjestämiseen. Se on helposti ja nopeasti liikuteltavissa ja käänneltä-

vissä. Siinä on valaisin ja pistorasiat valmiina, ja modulaariset sohvat tarjoavat 

runsaasti verhoiluvaihtoehtoja ja mahdollisuuksia sovittaa se ympäristöönsä.  

 

 

 

Kuva 11. POD ROLL (INTO Concept Oy 2017)  

 

Puoliavoimessa POD ROLLissa käytävät keskustelut näkyvät, mutta eivät 

kuulu, sillä POD ROLLin seinien yläosat ovat paksuja, verhoiltuja vaimen-

nuselementtejä. (INTO Concept Oy 2017.) 

 



29 

Modeo Tyst Meet big (kuva 12) on tarkoitettu neljän hengen neuvotteluille. 

Modeo Tyst Meet big on avoin neuvottelutila, jossa on pöytätaso ja istuimet 

neljälle. Akustisten seinien ja katon verhoilun värillä saadaan ilme jokaiseen 

toimistoon sopivaksi 

 

 
Kuva 12. Modeo Tyst Meet big (Modeo Oy 2017)  

 

Pöytätason yläpuolella on sähköpistokkeet ja rakenne on suunniteltu niin, että 

näytön lisääminen jälkikäteen onnistuu helposti. Takaseinän maitolasi toimii 

myös tussitauluna. Modeo Tyst Closed-mallissa on lisäksi lasiovi ja -seinät 

Tarvittaessa Modeo Tyst Meet big on liikuteltavissa pumppukärryillä. (Modeo 

Oy 2017.) 

 

Inneco Minilounge (kuva 13) ryhmätila on muunneltava ja ilmanvaihdollinen 

työtila tai neuvotteluhuone. Tila on varusteltu muun muassa pistorasioilla ja 

akustiikkapaneeleilla. 
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Kuva 13. Inneco Minilounge (Inneco Oy 2018)  

 

Inneco Miniloungen rakenne on itsekantava ja vetäytymistilat sopivat erityises-

ti kokous- ja palaverityöskentelyyn. Ryhmätilaa voi aina laajentaa (3,2 m²–12 

m²) ja muokata itsekantavilla elementeillä. Lisävarusteista voi valita esimerkik-

si lukituksen, liiketunnistuksen tai ilmastoinnin. (Inneco Oy 2018.) 

 

Framery Q (kuva 14) tarjoaa mukavan ja rauhallisen tilan kahdenkeskisiin 

keskusteluihin. Framery Q voidaan varustaa usealla eri tavalla. Framery Q 

mahdollistaa paikan videoneuvottelulle, suunnittelusessiolle tai hetken rentou-

tumiselle. 
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Kuva 14. Framery Q (Framery Oy 2016)  

 

Framery Q on helppo ottaa käyttöön ilman työlästä ja aikaa vievää asennusta. 

Se tarjoaa kaiken, mitä tarvitset sujuvaan ja mukavaan työskentelyyn: hiljaisen 

ja kaiuttoman tilan, pöytätason, pistorasioita, LED-valaistuksen sekä ilman-

vaihdon. (Framery Oy 2016.) 

 

Block-O (kuva 15), aulatilan katseenvangitsijana toimii 1–4  henkilön tapaa-

mis- ja neuvottelutilana. Sisäpuolta somistaa ekologinen kierrätetystä villasta 

valmistettu huopa. 
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Kuva 15. Block-O (Vetrospace Oy 2017)  

 

Block-O on tyylipuhdas taidonnäyte suomalaisen taivutetun puuviilun ja van-

hennetun messingin yhteensopivuudesta. Halkaisijaltaan 2,2 metrin akustiik-

kavuoratussa tilassa on kiinteä pöytä ja penkit sekä muina varusteina muun 

muassa messinkivalaisin ja sähkörasiat. (Vetrospace Oy 2017.) 

 

Tarkasteltavista malleista voidaan havainnoida yhteneviä piirteitä ja toisaalta 

hyvin erilaista lähestymis- ja muotoilufilosofiaa tuotteisiin. Myös kotisivujen 

antama informaatio on yritysten välillä toisistaan hyvinkin erilaista, joka jo si-

nänsä on mielenkiintoista, koska kuitenkin asiakaskunta ja hankintoja tekevät 

tahot toimivat samalla sektorilla.  

 

Konseptoinnin ensimmäisessä vaiheessa, jossa tehdään taustatutkimusta ai-

heesta, voidaan helposti kartoittaa tuotetarjontaa kilpailijoiden kotisivujen kaut-

ta. Menetelmä toimii hyvin benchmarking-työkaluna ja sen etuja nopeus, edul-

lisuus ja sen kautta saadaan kokonaiskuva markkinoilla olevasta tarjonnasta. 

Muotoilijalle kyseinen menetelmä toimii muun suunnittelutoiminnan tukena ja 

aineiston keräämisellä projektia varten on hyötyä myös siinä prosessin vai-

heessa, kun käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja työn tilaajan kanssa ja verra-

taan konsepteja kilpailijoiden tuotteisiin. 
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5 KONSEPTISUUNNITELMAT – INBOX  

Tässä luvussa käydään läpi konseptointiprosessin työskentelymenetelmät ja 

prosessin eri vaiheet sekä esitellään sen aikana luotuja ajatuksia ja suunni-

telmia. Työskentely on edennyt määrätietoisesti alkuideoista lopputuotoksiin 

pysymällä aihekehyksen sisällä niin, että raportoinnissa on pyritty tuomaan 

esille tutkimuksessa esitettyjä havaintoja, kuten esimerkiksi avokonttoreihin ja 

konseptointiin liittyviä asioita. 

 

5.1 Alustavat ideat, luonnokset ja moodboard 

Sekä ideointi-, luonnostelu- että myös konseptointivaiheessa on optimaalista 

päästä rentoon, eräänlaiseen flow-tilaan, jossa ajatukset pääsevät häiriöttö-

mästi virtaamaan vapaana. Kuten usein muotoiluprojekteissani, niin tässäkin 

aloin luonnostelmaan (kuva 16) piirtämällä ja kirjaamalla ajatuksiani paperille, 

joka on samalla eräänlaista muistiinpanojen tekemistä. Työnimenä projektillani 

oli useita, joista ensimmäinen oli ”lepoliiteri”. Työnimi muuttui monesti matkan 

varrella ja oli lopulta INBOX, jonka voisi ajatella kuvaavan tilaratkaisua ja joka 

sopii toimintaympäristöön.  

 

Luonnostelemalla hain muotoja ja tyyliä, miten viedä tarinaa eteenpäin ja sa-

malla pyrin pitämään toimeksiannon rajapinnat mielessä, etteivät ajatukset 

lähteneet liikaa rönsyilemään. Käden, silmien ja mielen yhteistyö voi par-

haimmillaan synnyttää nopeasti useita tuotehahmotelmia, samalla kun ajatus 

tuotteesta ja siihen liittyvistä ratkaisuista muokkaantuu. Yksi ajatus vahvistui 

luonnostelun aikana, joka liittyi puumateriaalin käyttöön ja sen merkittävään 

osuuteen konseptisuunnitelmissa. Varteenotettavina vaihtoehtoina olivat puu-

paneeli, vaneri ja CLT-levy, joista panelointi tuntui tässä vaiheessa mielenkiin-

toisimmalta. 
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Kuva 16. Luonnoksia (Kantoniemi 2017)  

 

Luonnostelun jälkeen tai yleensäkin samanaikaisesti teen tarvittaessa yhden 

tai useampia moodboardeja, joihin kerään aiheeseen liittyvää kuvamateriaalia. 

Jossain tapauksissa liitän moodboardiin kuvia täysin toisenlaisista tuotteista 

tai tunnelmista, jotka kuitenkin liittyvät aihepiiriin tai jotka muuten toimivat aja-

tusten herättäjänä. Moodboardit toimivat itselleni myös eräänlaisina muistikir-

jan osina sekä havaintomateriaalina, jota voin esitellä asiakkaalle projektin 

ollessa alkuvaiheessa. Moodboard on hyvä apuväline keskusteluissa, joissa 

haetaan asiakkaan kanssa vaihtoehtoja erilaisista tyylisuunnista tai materiaali-

ratkaisuista. 

 

Kuvat moodboardeihin olen kerännyt käyttämällä Google-kuvahakua, jolloin 

hakusanana oli tässä yhteydessä ”Meeting Cube”. Tämän avulla pääsin tar-

kastelemaan hyvin laajaa ulkomaista tarjontaa tilaratkaisuista. Moodboardin 

tekemisessä on myös se hyöty, että tallentamalla valmistajien kotisivut, voi 

tarvittaessa palata tutkimaan esimerkiksi tuotteiden yksityiskohtia ja niissä 

käytettyjä materiaaleja. 
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Kuva 17. Moodboard 1. Lasia ja väriä (Kantoniemi 2017)  

 

Ensimmäisessä moodboardissa (kuva 17) on koottuna tilaratkaisuja, joissa 

värit ja lasipinnat sekä läpinäkyvyys ovat näkyvimpiä teemoja. Toisessa 

moodboardissa (kuva 18) on kerättynä ratkaisuja, joissa puun käyttö on hyvin 

näkyvässä roolissa. 

 

 

 

Kuva 18. Moodboard 2. Puuaiheita (Kantoniemi 2017)  
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Vaikka puu on näyttävästi esillä, on sitä yhdistelty taitavasti ja tasapainoisesti 

muiden materiaalien kanssa. Ratkaisut tässä ovat hillitympiä, kuin ensimmäi-

sessä moodboardissa, mutta silti ne eivät ole tylsiä, vaan raikkaita ja samalla 

tyylikkäitä. 

 

Molempien moodboardien sisältö osoittaa mielestäni ulkomaisten valmistajien 

rohkeutta värien käytössä ja ehkä jopa mahtipontista otetta joidenkin tuottei-

den kohdalla. Tilaratkaisuista on myös aistittavissa, että suunnittelussa on 

otettu huomioon käyttäjien viihtyminen, toimivuus niiden ympäristössä sekä 

nykyaikaiseen työskentelyyn liittyvän monitilatoimiston ajatusmalli. Kuvien 

tuotteista havaittavat muotokieli, viestit ja piirteet vahvistivat omaa näkemys-

täni siitä, mihin suuntaan vien projektissani omaa muotoiluprosessia ja kon-

septointia. 

 

5.2 Toinen vaihe 

Tässä vaiheessa ryhdyin jalostamaan ideoitani konkreettisempaan muotoon, 

käyttämällä ensin AutoCad LT-ohjelmistoa ja myöhemmin SketchUp Make-

ohjelmistoa 3D-mallinnukseen. Monesti luonnoksissa vielä hyviltä näyttäneet 

ajatukset jäävät pois tai muuttavat täysin muotoaan, joka tavallaan on suunnit-

teluprosessin evoluutiota, jossa vahvimmat lajit pärjäävät kilpailussa.  

 

Aluksi tein nopeita, niin sanottuja naamakuvia (kuva 19), joiden tehtävänä on 

hahmottaa ensinnäkin tuotteen oikeat mittasuhteet. Toinen asia, mitä kuvista 

voi tarkastella, on erilaisten variaatioiden vaikutus tuotteen ilmeeseen. Samal-

la voidaan tutkia ja havainnoida, mitä merkitystä on kokonaisuuden kannalta 

esimerkiksi ikkuna-aukkojen koon muuttamisella tai pintojen rytmityksen vaih-

tamisella. 
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Kuva 19. Konseptiluonnoksia 1 (Kantoniemi 2017)  

 

Kuvassa 19 alkaa hahmottua selkeämmin, mihin suuntaan prosessi on ete-

nemässä ja minkä muotoinen tai kokoinen tuotteesta on tulossa. Myös materi-

aalivalinta alkoi selkeytyä, puupaneeli tuntui luontevalta vaihtoehdolta. Tosin 

tässä vaiheessa on syytä olla kriittinen tuotoksiin ottamalla välillä etäisyyttä 

niihin sekä kyseenalaistaa asioita ja oltava aina valmis palaamaan lähtöpis-

teeseen. Yleensä tämänkaltaiset kuvat toimivat itselleni suuntaa antavina ai-

hioina ja näitä ei ole tarkoitus näyttää tai käyttää konseptoinnin myöhemmissä 

vaiheissa. 
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Kuva 20. Konseptiluonnoksia 2 (Kantoniemi 2017)  

 

Tuotteen ilmettä pohtiessani, tein vielä nopean tutkielman (kuva 20) siitä, mi-

ten katon muoto tai massa vaikuttaa tuotteeseen. Se miksi katto on pidetty 

paksuna, ei ole muotoilullista sattumaa, vaan se toimii eräänlaisena yläpohja-

rakenteena, jonne on mahdollista sijoittaa tuotteeseen tai käyttöön liittyviä 

teknisiä elementtejä, kuten ilmanvaihtokone. 

 

Kun tuotteen mittasuhteet olivat riittävästi kohdallaan ja hahmo alkoi olla sitä, 

mitä olin hakemassa, aloitin mallintamisen SketchUp Make-ohjelmistolla. 

SketchUp Make on hyvä ja ominaisuuksiltaan riittävä mallinnusohjelmisto tä-

män kaltaisen työn tekemiseen, jolloin pienillä yksityiskohdilla ei ole suurta 

merkitystä tässä vaiheessa. 

 

Mallinnuksessa käytin kokoajan alustana samaa runkomitoitusta, jolloin työs-

kentely oli nopeaa. Mallintamisen aikana korostui myös ajatus tuotteen modu-

laarisuudesta, joka oli alusta alkaen yhtenä kantava tekijänä suunnittelusta. 

Modulaarisuudella on merkitystä varsinkin tuotantovaiheessa ja myös asen-

nuksessa. Tämän kaltaisella tuotteella, joka kootaan asiakkaan luona, on tär-

keää, että se pystytään kokoamaan mahdollisimman nopeasti ja kustannuste-

hokkaasti.  
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Modulaarisuuden voidaan ajatella toimivan myös niin, että tilaratkaisu tai neu-

vottelutila toimii omana yksikkönään tai niin, että yksiköitä on useampi samas-

sa tilassa. Toisin sanoen voidaan kysyä, toimiiko tilaratkaisu avokonttorissa 

niin, että niitä on samassa tilassa useita. Vaihtoehtoja ja tilaratkaisujen keski-

näistä modulaarisuutta voidaan aluksi tarkastella tekemällä 3D-mallinnuksia 

erilaisista kompositioista. 

 

 

Kuva 21. Konseptiluonnoksia. Viisi vaihtoehtoa (Kantoniemi 2018)  

 

Kuvassa 21 olevat viisi konseptivaihtoehtoa on kuvattu ylärivissä oikealta ja 

alarivissä vasemmalta. Vaihtoehdoissa on tutkittu lähinnä ikkuna-aukkojen 

sijaintia ja määrää sekä miten niiden erilainen rytmitys yhdessä paneloinnin 

kanssa vaikuttavat yleisilmeeseen. Samalla voidaan pohtia, miten tilan sisällä 

tai ulkopuolella olevat kokevat eri vaihtoehdot. Voidaan kysyä esimerkiksi, 

miten paljon halutaan, että ulkopuolelta nähdään sisälle. Toisaalta voidaan 

keskustella siitä, onko panelointi oikea ratkaisu ja mitä voisi olla sen tilalla tai 

onko osittainen panelointi parempi ratkaisu. Oheiset kuvat toimivatkin hyvänä 

keskustelun herättäjänä, jonka jälkeen tehdään ratkaisut seuraavasta vaihees-

ta. 

 

5.3 Kolme vaihtoehtoa  

Kun päätöksiä konseptien valinnoista tehdään, on huomioitava, mitkä kriteere-

jä käytetään päätösten perusteina. Voidaan myös arvioida, onko projektissa 

edetty ennalta sovitun suunnitelman mukaisesti tai ovatko jotkin tekijät muut-

tuneet prosessin aikana. Konseptoinnin aikana onkin syytä tehdä väliarvioita, 
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koska aina on mahdollista, että esimerkiksi jokin uusi tekninen sovellus voi 

mahdollistaa tuotteen jonkin osan uudelleen muotoilun. 

 

Kuvissa 22 ja 23 olevat kolme vaihtoehtoa toimivat esimerkkinä, jossa on valit-

tu toisistaan riittävästi erilaiset tilaratkaisut. Se ei kuitenkaan sulje pois sitä 

mahdollisuutta, että vielä palattaisiin takaisin edelliseen vaiheeseen. Jos aika-

taulu on riittävän väljä ja projektin rahoitus on joustava, on kannattavaa jatkaa 

konseptisuunnittelua, kunnes oikea ja sopiva ratkaisu löytyy. Koska konsepti-

suunnittelu muuhun tuotesuunnitteluun verrattuna on yleensäkin edullista ja 

nopeaa, on sen käyttö perusteltua yhtenä työkaluna yrityksen toiminnassa. 

 

 

 

Kuva 22. Tuotekonseptit. Kolme vaihtoehtoa (Kantoniemi 2018)  

 

Mikä kolmesta konseptista on paras valinta? Mitkä ovat perustelut? Mikä on 

seuraava vaihe? Toimiiko tilaratkaisu toimintaympäristössään? Onko käyttäji-

en tarpeet otettu huomioon? Kysymyksiä esittämällä haetaan optimaalista rat-

kaisua, joka vaikuttaa lopullisen konseptin valintaan. Tämän jälkeen vasta 

aloitetaan varsinainen tuotekehitys, jossa tuote hiotaan yksityiskohtia myöden 

valmiiksi markkinoille. 
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Konseptisuunnitelmia arvioidessa voidaan pohtia muun muassa, miten ikku-

noiden koko ja asemointi vaikuttaa tilan sisällä työskentelevään henkilöön. 

Halutaanko, että näkymä on avoin vai osittain peitetty, jolloin ulkopuolella ole-

vat häiriötekijät ovat vähäisempiä.  

 

Kuva 23. Tuotekonseptit. Kolme vaihtoehtoa. Materiaalitutkielma (Kantoniemi 2018)  

 

Toisaalta kokonaisuuteen ja tilaratkaisun toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä on 

paljon muita, kuin esimerkiksi pelkästään ulkonäköseikat. Hyvä akustiikka ja 

valaistus sekä toimiva ilmanvaihto ja sisäpuolen laadukkaat materiaaliratkaisut 

muun muassa ovat tärkeitä seikkoja, jotka mahdollistavat onnistuneen koko-

naisuuden. 

 

Tuotesemantiikan näkökulmasta on myös hyvä analysoida konseptisuunnitel-

mia. Voidaan pohtia, miten kyseinen tilaratkaisu viestii käyttäjilleen ja onko 

joitain asioita, jotka väärän informatiivisuutensa takia hankaloittaa tuotteen 

käyttämistä. Monesti tällaiset kohdat tulevat parhaiten esille vasta prototyyppi-

vaiheessa, jolloin päästään testaamaan kaikkia käyttöliittymiä. Konseptointi-

vaiheessakin voidaan eliminoida useita ongelmakohtia ja yhtenä keinona on 

kattavan taustatutkimuksen tekeminen esimerkiksi benchmarking-menetelmän 

avulla. 
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Puun ominaisuuksista ja käytöstä konseptoinnin tässä vaiheessa kannattaa 

käydä keskustelua ja harkita, onko tarpeellista tehdä lisäkartoitusta esimerkik-

si kyselytutkimuksella, jossa selvitettäisiin, miten esimerkiksi avokonttoreissa 

työskentelevät suhtautuisivat kyseessä oleviin tilaratkaisuihin.  

 

Tutkimuksessa voitaisiin kysyä muun muassa, miten puumateriaalit koetetaan 

sisustuselementteinä tai tilaratkaisujen materiaaleina. Samassa kyselyssä 

voisi selvittää myös, mikä konseptiehdotuksista koetaan miellyttävimmäksi 

ulkonäöllisesti, parhaaksi toimivuudeltaan ja miten ne koetaan yrityksen toi-

mintojen kannalta tarpeellisiksi. Tutkimuksessa olisi mahdollista käyttää kon-

septisuunnittelussa syntynyttä kuvallista materiaalia, joka selkeyttäisi erityises-

ti visuaalisiin seikkoihin liittyviä kysymyksiä ja toisaalta haastateltavien olisi 

helpompi hahmottaa, mitä kysytään. 

 

6 YHTEENVETO JA POHDINTAA 

Kirjoittaessani yhteenvetoa opinnäytetyöstäni olen pohtinut, miten tutkimusosa 

on työssäni tukenut produktiivista osaa ja miten olen päässyt tavoitteisiini. Ku-

ten aina, uusi projekti asettaa haasteita, joiden ratkaiseminen vaatii määrätie-

toista ja ahkeraa työskentelyä. Lisähaastetta on tuonut muutto Espanjaan 

syksyllä 2017, jolloin fyysisen etäisyyden lisäksi on henkinen etäisyys projek-

tiin kasvanut. Siitä huolimatta on ollut mielenkiintoista ja kehittävää jatkaa pro-

jektia ja saada se tähän vaiheeseen. 

 

Tutkimusosassa olen hakenut perusteita tuotteen muotoilulle ja konseptisuun-

nitelmille, perehtymällä erilaisiin konseptointimalleihin ja niihin liittyviin käsit-

teellisiin seikkoihin. Myös toimintaympäristöjen ymmärtäminen on ollut tärke-

ää, koska ilman sitä tietoa olisi ollut mahdotonta tehdä konseptisuunnitelmia 

ikään kuin tyhjän päälle. Puun ominaisuuksien kertaaminen on ollut myös 

hyödyllistä, vaikkakin konseptisuunnitelmissa pääpaino on ollut enemmän ul-

konäkötekijöissä.  

 

Produktiivinen osa on toisaalta itsenäinen kokonaisuus, mutta nojautuu kui-

tenkin vahvasti tutkimuksessa tehtyihin havaintoihin ja oivalluksiin. Konsep-

toinnissa olen pyrkinyt luomaan tavoitteiden mukaisen toimivan tuotteen, yh-
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distelemällä aiempaan kokemustaustaani uutta tietoa, joka on perustunut kon-

tekstiin liittyvään tiedonhakuun ja sen sisäistämiseen.  

 

Tässä projektissa olen onnistunut yhdistämään teoriaa ja käytäntöä minulle 

uudella tavalla, jota aion käyttää tulevissakin töissä. Olen tutkimusta tehdes-

säni löytänyt useita käyttökelpoisia työkaluja ja toimintamalleja, joita voin jat-

kossa hyödyntää niin muotoilussa kuin konseptisuunnittelussa.  

 

Tutkimuskysymykseeni, millainen on toimiva ja kontekstiin sopiva tuote, joka 

on kilpailukykyinen ja kiinnostava, olen löytänyt useita vaihtoehtoja, joista va-

linta voidaan tehdä. Tosin työ on vielä osittain kesken ja vaatii vielä lisäselvi-

tystä ja vuoropuhelua toimeksiantajan kanssa. Konseptoinnissa huomioitavat 

keskeisimmät seikat olen pystynyt selvittämään tutkimusosassa sekä hyödyn-

tämään niistä ammentamaani tietoutta konseptisuunnitelmien tekemisessä ja 

prosessin läpiviemisessä. 

 

Tuotekonseptoinnin määrittelemiseksi on olemassa lukuisia malliesimerkkejä, 

joissa monissa on hyvin paljon samanlaisia elementtejä, pienillä vivahde-

eroilla ja painotuksilla maustettuina. Aiempi kokemukseni suunnitteluprojek-

teista on ollut hyödyksi ja olen niiden kautta pystynyt peilaamaan ja sovelta-

maan konseptoinnin teoreettisia määritelmiä käytännön toimintaan. On ollut 

myös mielenkiintoista huomata näin jälkikäteen, että projekteissa on ollut kon-

septointiin liittyviä piirteitä, vaikka niitä ei ole tietoisesti käytetty. 

 

Yhdistämällä tämän kaltaiseen tuotteeseen rohkeasti puuta ja tuomalla sen 

parhaat ominaisuudet esille, voisi löytyä yksi luonnollinen keino erottua kilpaili-

joista. Miten ja missä puumateriaalia lopputuotteessa käytetään, on vielä riip-

puvainen monesta tekijästä. Valmiudet ja tahtotila puun käytölle on ensisijai-

sesti löydyttävä yrityksen sisältä. Koen itseni tässä kohtaa eräänlaiseksi puu-

lobbariksi, jonka tehtävänä on perustella, miksi puun käytön mahdollisuuksia 

kannattaa tutkia ja testata sekä tuoda esille yrityksen tuotteissa. Esimerkiksi 

puun erinomaisia ominaisuuksia, kuten restoratiivisuutta, olisi mahdollista 

hyödyntää markkinoinnissa. Puun käytöllä voitaisiin saavuttaa muitakin etuja, 

kuten muun muassa ekologisuus- ja positiiviset imago-tekijät.  
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Opinnäytetyössäni esitetyt konseptisuunnitelmat onnistuivat mielestäni hyvin. 

Toki kehitettävää löytyy vielä paljon, mutta kokonaisuutena olen tyytyväinen 

tulokseen. Tavoitteisiin, joissa haettiin HSL-Group Oy:lle uutta tuotetta, pääs-

tiin ainakin konseptoinnissa siihen vaiheeseen, että on olemassa vaihtoehtoja, 

joiden pohjalta voidaan jatkaa keskusteluja. Mahdolliset jatkotoimenpiteet sel-

viävät vielä tämän kevään aikana. Ainakin hyvälle tai hyville tilaratkaisuille olisi 

toimiva konseptisuunnittelupohja, jota hyödyntämällä voi yritykselle löytyä uusi 

kilpailukykyinen tuote tai mallisto kotimaan markkinoille tai miksei vientituot-

teeksi. 
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