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Opinnäytetyö käsittelee VARJO-kattovalaisimen tuotteistamista  
Onni-Vilhelm Oy:lle. VARJO-kattovalaisin yhdistää uudella innovatiivisella ta-
valla kasvin ja valon, jossa kasvi toimii varjostimena valonlähteelle.

Onni-Vilhelm Oy on vuonna 2017 perustettu tuotemuotoiluyritys. Yritys aloit-
taa täysipäiväisenä kesällä 2020 ja pyrkii tuomaan ensimmäisen oman yri-
tyksen tuotteen VARJO-valaisimen markkinoille loppuvuodesta 2020.

Tuotteistamisprosessissa kehitetään VARJO-kattovalaisimesta sarjatuotan-
toon soveltuva malli. Uuden sarjavalmisteisen mallin suunnittelun tueksi ana-
lysoidaan ensimmäistä prototyyppiä ja tehdään selvitykset valaistukseen 
liittyvistä määräyksistä ja kasvien hyvinvoinnista. Näiden pohjalta valitaan 
designdriverit ja suunnitellaan uusi malli. Työssä perehdytään myös  
valmistajan velvollisuuksiin ja tehdään markkinointisuunnitelma tuotteen 
myyntiä varten.

Avainsanat: tuotteistaminen, markkinointisuunnitelma, prototyyppi, muotoilu,  
tuotesuunnittelu, valaisin

This thesis introduces the productizing of VARJO pendant light for Onni-Vil-
helm Ltd. VARJO pendant light combines a living plant and light in a new, in-
novative way, where the plant acts as a shade for the light source.

Onni-Vilhelm Ltd is a product design company founded in 2017. The Com-
pany starts fulltime in the summer 2020 and is seeking to bring their first 
own product VARJO pendant light onto the market in late 2020.

In the productizing process the pendant light VARJO was developed to be 
suitable for series production. To support the design process for the se-
ries-produced model the first prototype was analyzed and studies on light-
ing regulations as well as plant welfare were conducted. Based on these, 
design drivers were selected and a new model was designed. The work also 
introduces the manufacturer’s obligations and the manufacturers’ marketing 
plan for sales.

Keywords: productizing, marketing plan, prototype, design, product design, 
lamp
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JOHDANTO 01

/ 1 T A U S T A

VARJO-valaisimen idea syntyi sosiaalisen median tuotehaasteessa, jossa tuli piirtää 
kukkaruukku.  Lähdin leikittelemään ajatuksella, jossa kasvi toimiikin varjostimena valon-
lähteelle ja on istutettu näin ollen valolähteen päälle. Idea oli haastava ja herätti paljon ky-
symyksiä, mutta vastaavanlaisia malleja en löytänyt, joten ajattelin että ajatusta tulisi viedä 
eteenpäin. Piirsin luonnokset tuotteesta. Keväällä 2019 minulla alkoi tuotekehityskurs-
si, jossa oli mahdollisuus suunnittella oma tuote ja hakea sillä Habitaren Protoshop -kilpai-
luun. 

Protoshop on ImuDesignin ja Suomen Messujen kuratoima vuosittainen näyttely, jossa 
esitellään uusia tuoteideoita. Yleensä noin 10 suunnitelmaa valitaan mukaan ja tuotteiden 
prototyypit esitellään Habitaren huonekalumessuilla. (imudesign, 2020.)

Palasin kasvivalaisinluonnokseen ja lähdin kehittämään ajatusta eteenpäin. Ideoin vielä 
uudet mallit ja lähetin ne Protoshopin raadille. Kuvissa näkyvät piirrokset ovat samat joilla 
hain mukaan kilpailuun.

Tuote valittiin Protoshopiin, jonka myötä alkoi puolen vuoden työstäminen luonnoksesta 
prototyypiksi. Prototyypin valmistaminen oli pitkä prosessi jossa opin paljon eri valmistus-
tekniikoista sekä materiaalien ominaisuuksista. 

#prototyyppi #kilpailut #messut #rakenne
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JOHDANTO 01

/ 2 T U O T T E E N  E S I T T E LY

RAKENNE
VARJO on kattovalaisin, jossa kasvi toimii varjostimena valonlähteelle. Valaisin  koostuu  

kolmesta pääelementistä: valaisinrungosta, keraamisesta ruukusta sekä varjostinkehikosta.
Ruukun muoto mahdollistaa sen nostamisen helposti valolähteen päälle. Ruukun yläreu-

nassa kulkevaan uraan kiinnitty varjostinrunko, jota pitkin kasvi pääsee kasvamaan. Kasvi 
istutetaan ruukkuun. 

Valolähteenä prototyypissa on 12 V:n lednauha 400 lumenin valoteholla.     
Lasikupu kiinnittyy kolmella pidätinruuvilla paikoilleen. Rungon putki, jota pitkin ledien 

johdot vedetään on 60-100 cm pitkä jä yläpäässä on kierteet johon pikavaijerilukko on 
kierretty. Vaijerilukon alapuolella on putkeen porattu reikä, josta led johto tulee ulos.

#prototyyppi #rakenne #led #lumen #elementit
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YRITYS
Opinnäytetyö tehdään Onni-Vilhelm 

Oy:n VARJO-valaisimen tuotteistamises-
ta. 

Onni-Vilhelm Oy on vuonna 2017 pe-
rustamani yritys, joka tarjoaa muotoilu-
palveluita. Yritys on toiminut toistaiseksi 
osa-aikaisena. Yrityksen liikevaihto oli 
vuonna 2019 20 000 vuodessa. Kevääl-
lä 2020 yritys aloittaa täysipäiväisenä ja 
yritys keskittyy tuotemuotoiluun. 

Yrityksen lähtökohtana on löytää on-
gelmia ja kehittää niihin innovatiivisia 
ratkaisuja. Onni-Vilhelm Oy:lle on tär-
keää suunnittella tuotteita, jotka edes-
auttavat hyvinvointia, ovat vastuullisesti 
tuotettuja ja käyttävät paikallisia raa-
ka-aineita ja palveluita. Kaikki yrityksen 
tuotteet tuotetaan Pohjoismaissa, jotta 
tuotanto pysyy lähellä ja kommunikointi 
on nopeaa alihankkijoiden välillä. Oikeu-
det valaisimeen omistaa Onni-Vilhelm 
Oy.

JOHDANTO 01

/ 3 Y R I T Y S
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Opinnäytetyön aiheena on 
VARJO-valaisimen uuden pro-
totyypin tuotteistaminen

Opinnäytetyössäni halusin kes-
kittyä yhteen tuotteeseen, jotta voin 
oppia tuotteistamisesta mahdollisim-
man paljon. Valitsin VARJO-valaisimen 
sen monipuolisuuden ja oivaltavuuden 
vuoksi. Tuotteessa on käytetty erilaisia 
materiaaleja ja sillä pyritään valon tuot-
tamisen lisäksi parantamaan viihtyisyyt-
tä ja hyvinvointia. 

Opinnäytetyön aiheena on VARJO-va-
laisimen uuden prototyypin tuotteista-
minen, joka pitää sisällään suunnittelun, 
valmistusmenetelmät, alihankintaket-
jun valmistelun sekä markkinointisuun-
nitelman. Suunnittelun tueksi käyn läpi 
patentointiprosessia, IP-luokituksia ja 
valaistuksen vaatimuksia.

Tuotteistamista varten pohditaan tule-
vaisuuden arvoja ja miten arvoja  
voi tuoda esille materiaalivalinnoilla, val-
mistuksella ja myynnillä.

Onni-Vilhelm Oy:n tavoitteena on ke-
hittää uusia tuotteita niin muille kuin 

omaan tuotantoon. Yritykselle on tärkeää 
että jokaisessa tuotteessa näkyy yrityk-
sen arvomaailma ja vastuulliset valinnat. 
Tuotteen kautta kehitetään Onni-Vilhelm 
Oy:n yrityskuvaa.

TAUSTATIEDOT 02

/ 1 A I H E  J A 
R A J A A M I N E N

#prototyyppi #VARJO #yritys #vaatimuk-
set #arvot
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Tavoitteena on perehtyä tuotteistamis-
prosessiin ja sen eri vaiheisiin. Toivon 
tuotteesta näkyvän arvomaailmani, joille 
myös asiakkaat laittavat painoarvoa nyt 
ja tulevaisuudessa. 

Tämä tuotteistamisprosessi konkre-
tisoi tuotteen viemisen suunnitelmas-
ta tuotantovalmiiksi tuotteeksi. Tämä voi 
toimia oppaana myös muille, miten tuot-
teen vieminen tuotantoon etenee.

VARJO on yritykseni ensimmäinen 
tuote. Haasteena on tuotteistaminen ko-
konaisuudessaan, sillä en ole vastaavaa 
projektia aiemmin tehnyt.

Olen tehnyt valaisimen kanssa töitä 
noin vuoden ja uskon, että voi olla vai-
keaa löytää ongelmat ja arvioida kriit-
tisimmät kehityskohdat, varsinkin kun 
tuotteeseen on keskittynyt intensiivisesti 
jo pidemmän aikaa. 

Pyrin vastaamaan kysymyksiin, mitä 
myydään ja miksi? Mitä ongelmia tuote 
ratkaisee? 

TAUSTATIEDOT 02

/ 2 T A V O I T E

/3TUOTEKEHITYS 
JA MARKKINOINTI-
HAASTE

#arvot #tuotteistaminen

#perustelut #kilpailijat
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/ 4 V I I T E K E H Y S

T Y Ö N  R A K E N N E

TAUSTATIEDOT 02

TUOTTEISTAMINEN MARKKINOINTI

BENCHMARK VALMISTETTAVUUSTUOTEKEHITYS ALIHANKKIJAT MARKKINOINTI

9



10

/ 5 S T A N D A R D I T  J A 
L U O K I T U K S E T

Valaistusvoimakkuutta mitataan luk-
seissa (lx) ja valovirtaa lumeneissa (lu). 
(SFS ry 2001.)

Valaistukseen on olemassa standardit, 
jotka valaistuksen pitää täyttää eri olo-
suhteissa. 

Valaisin on tunnelma, eikä sen ole tar-
koitus tuottaa tarkkaan työskentelyyn 
vaativaa valoa. 

Valotehoksi pyritään 150 luksiin, jol-
loin se soveltuu esimerkiksi olohuonee-
seen, ruokahuoneeseen, työhuoneeseen 
ja askarteluhuoneeseen (Oy Airam Ab 
1971.)

Valon värintoistokykyä mitataan Ra ta 
CRI-arvolla. Ra-arvo mittaa vain aallon-
pituudet R1-8 ja CRI mittaa aallonpituu-
det R1-15, joten CRI kertoo laajemmin 
valon värintoistokyvystä. Kuva 1 ha-
vainnollistaa tämän. (Fagerhult 2020.) 
Valaisimessa pyritään korkeaan >90 
CRI-arvoon. Näin valaisin toistaa värejä 
mahdollisimman luonnollisesti. 

Kuva 1 (Fagerhult, 2020.)

#lux #lumen #CRI #värintoisto

TAUSTATIEDOT 02

// 1 VALAISINERGONOMIA
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Ensimmäisen prototyypin testeissä 
on käytetty Tepcompin antamaa vanhaa 
mallia ja tällä mallilla on päästy riittä-
viin tuloksiin. Kyseisessä mallissa on 
vanhempaa led-teknologiaa, jolloin va-
lontuotto ei ole niin energiatehokasta 
kuin uusien ledien. Tällöin vanhan mallin 
kanssa samankaltainen uusi malli voi 
jopa ylittää tämän 150 luxia ja lämpötila 
pysyy edelleen riittävän alhaisena. 

Muuntajat ja vas-
taanottimet

 
VARJO-valaisimen yksityiskäyttöön tu-
levassa mallissa valaisimen kattokupu 
sisältää vakiona muuntajan, jotta valai-
simen hankinta ostajalle on mahdolli-
simman yksinkertaista. Julkisten tilojen 
varustus katsotaan tapauskohtaisesti. 
Valaisimen ohjausjärjestelmä tarjotaan 

langattomana, sillä uuden ohjausjärjes-
telmän asentaminen varsinkin vanhoihin 
kohteisiin on kallista. Langattomuu-
den ansiosta ei tarvitse vetää uusia oh-
jaussähköjä ja langaton malli on myös 
helppo päivittää uusilla ominaisuuksilla. 
(Oy Airam Ab 2020.)

#lux #langaton #ohjaus #käytettävyys
#kustannus

/ 5 S T A N D A R D I T  J A 
L U O K I T U K S E T

TAUSTATIEDOT 02

// 2 VALOTEHO
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IP-luokitus (International Protection) 
kertoo sähkölaitteen kappaleen ve-
denkestokyvyn sekä vieraan esineen ja 
pölynpääsyn tiiveyden. IP-luokka ilmoi-
tetaan aina IP-etuliittellä ja perään tulee 
kaksi numeroa. Ensimmäinen numero 
0-6 kertoo vieraiden esineiden ja pölyn 
pääsystä ja toinen numero 0-8 kertoo 
vedenkestokyvyn.

Valaisin on herättänyt kiinnostusta ul-
kokäyttöön soveltuvaksi, jonka vuoksi 
pyritään IP44-luokkaan. Tällöin valaisin 
kestää roiskeita ja soveltuu näin myös 
ulkovalaisimeksi. Kyseinen luokitus to-
teutuu vanhassa mallissa muilta osin, 
mutta johdon ulostulo valaisinrungon 
varresta täytyy pienentää ja suunnata 
niin, että vesi ei pääse rungon sisään.

#IP #kestävyys #standardit

/ 5 S T A N D A R D I T  J A 
L U O K I T U K S E T

TAUSTATIEDOT 02

// 3 IP-LUOKITUS
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Valaisimen valmistamiseen liittyy EU:n 
määrittämiä velvollisuuksia. Kaikki vel-
vollisuudet tulee täyttää, jotta tuotetta 
voidaan myydä.

Tätä varten perehdyn TUKESin (Tur-
vallisuus- ja kemikaalivirasto) sivuilta 
opastukseen tuotteiden valmistajan vel-
vollisuuksista.

Jotta saan valaisimen laitettua mark-
kinoille täytyy VARJOsta laatia vaati-
muksenmukaisuusvakuutus ja kiinnittää 
laitteeseen CE-merkintä. Valmistaja on 
velvollinen tekemään tämän itse.

VARJOsta tulee myös laatia direktiivin 
mukaiset tekniset piirrustukset joiden 
perusteella voidaan arvioida, vastaako 
laite kaikkia sitä koskevia vaatimuksia. 
Näiden myötä teen valaismelle lopul-
ta testauksen vastaako sähkölaite EU:n 
lainsäädäntöä.

VARJO valaisimen ei tarvitse täyttää 
pienjännitedirektiivin luokkaa muilta osin 
kuin muuntajalta, sillä muultajalta läh-
tevä jännite on 24 V ja näin ollen se ei 
kuulu pienjännitedirektiivin alle. Muun-

tajaa ei tulla itse valmistamaan vaan se 
ostetaan valmiina.

CE-merkintä
CE-merkinnällä vakuutetaan tuotteen 

täyttävän EU: direktiivien ja asetusten 
olennaiset vaatimukset. CE-merkinnäl-
lä varustettu tuote saa liikkua vapaasti 
EU:n aluella. (Tukes 2020b).

#tukes #CE #lainsäädäntö #testaaminen 
#vakuutus

/ 6 V A L M I S T A J A N 
V E LV O L L I S U U D E T

TAUSTATIEDOT 02
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TAUSTATIEDOT 02

/ 7 P A T E N T O I N T I

VARJO-valaisimelle haettiin patenttia, 
koska vastaavanlaisia tuotteita ei löydetty 
markkinoilta. Otin yhteyttä Business Fin-
landiin, jolta sain innovaatiosetelin paten-
tin hakemuksen laatimiseen.

Patentti on lainsäädännön tarjoama 
väline, jolla saadaan yksinoikeus keksin-
nön kaupalliseen hyödyntämiseen. Näin 
estetään kilpailijoita kopioimasta keksin-
töä. (Patentti- ja rekisterihallitus, 2020.)Pa-
tentin hakuprosessissa PRH (Patentti- ja 
rekisterihallitus) arvioi tuotteen uutuusar-
voa, keksinnöllisyyttä ja teollista käyttö-
kelpoisuutta.

PATENTTI MUUTETAAN HYÖ-
DYLLISYYSMALLIKSI

Valaisin on todettu uudeksi ja teollisesti 
käyttökelpoiseksi PRH:lta saamassani vä-
lipäätöksessä, mutta keksinnöllisyydessä 
se ei nykyisellä hakemuksella ole riittä-
vä. Välipäätökseen olisi mahdollista tehdä 
vastine, mutta ajan ja resurssien vuoksi 
patentti muutetaan hyödyllisyysmalliksi. 

Hyödyllisyysmalli vastaa patenttia, 
mutta suoja-aika on puolet lyhyempi eli 
10-vuotta. Hyödyllisyysmallisuojaan ei 
vaadita samalla tavalla tuotteelle keksin-
nöllisyyttä vaan pelkkä uutuusarvo riittää.
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TAUSTATIEDOT 02

/ 8 K A S V I E N  
H Y V I N V O I N T I

Ilman lisävaloa kasvi tulee valita sen 
mukaan, paljonko luonnonvaloa on saa-
tavilla. Kasvit tarvitsevat sini ja puna-aal-
toja keinovaloa käytettäessä. Yli 90 CRI:n 
värintoiston omaavat led-valot pystyvät 
tuottamaan myös sini- ja puna-aaltoja, 
ilman, että silmin nähtävä valo kuiten-
kaan olisi perinteisen kasvivalon sä-
vyinen. (ledstore 2019). Valaisin vaatii 
luonnonvaloa tueksi kasveille, jolloin se 
ei sovellu täysin pimeään tilaan.

Tuotekehityksessä ei ole täysin pois-
suljettu mallia, johon olisi mahdollis-
ta saada myös valonlähde kasvin päälle. 
Tämä mahdollistaisi valaisimen käytön 
myös pimeissä tiloissa.

Ensimmäisessä prototyypissä kasvit 
on salaojitettu laittamalla ruukkusoraa 
ruukun pohjalle. Tämän päälle on laitettu 
sanomalehteä ja sen jälkeen vasta istu-
tettu kasvi. Istuttamisen helpottamiseksi 
suunnittelen ruukkuun sisäruukun, jolloin 
salaojitusta ei enää tarvitse tehdä.

VESIVILJELYN AVULLA KAS-
VI VOIDAAN ISTUTTAA ILMAN 
MULTAA

Sisäruukun myötä, mielenkiintoisek-

si vaihtoehdoksi tulee myös vesiviljely 
(hydroviljely, hydroponiikka). 

Vesiviljelyn avulla kasvi voidaan is-
tuttaa ilman multaa ja sen arvioidaan 
olevan tehokkaampi tapa viljelyyn. Kasvi 
saa ravinteensa lisäravinnosta, jota se-
koitetaan veden sekaan. Tämä on erityi-
sen mielenkiintoinen vaihtoehto multaan 
istuttamiselle, sillä multa muodostaa 
herkästi hometta ja altistaa hyönteisille. 
Näin vesiviljely sopii myös allergikoille. 
(Laitinen, Jaana 2017.)

#sisäruukku #hydroviljely #CRI #pimeys 
#tehokkuus #käytettävyys #kasvivalo 
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TAUSTATIEDOT 02

/ 9 I H M I S E N  H Y V I N -
V O I N T I
HYVINVOINTI

Hyvinvointi jaetaan kolmeen osate-
kijään: terveyteen, materiaaliseen hy-
vivointiin ja koettuun hyvinvointiin tai 
elämänlaatuun. Käsitteenä hyvinvoin-
ti viittaa niin yksilölliseen kuin yhteisöta-
son hyvinvointiin.

Yhteisötasolla tämä tarkoittaa mm. eli-
noloja, työllisyyttä sekä työoloja.

Yksilötasolla tämä tarkoittaa 
esimerkiksi itsensä toteuttamista. 

Pohjoismaisessa hyvinvointitutkimuk-
sessa on usein sovellettu kolmea ulottu-
vuutta. 1. Elintaso 2. sosiaaliset suhteet 
3. Itsensä toteuttaminen. Nämä perus-
tuvat Erik Allardin (1993) teoriaan. (THLa 
2020.)

VARJO-tuotteen yhtenä tavoitteena on 
tukea hyvinvointia. 

Kasvit lisäävät viihtyisyyttä ja tuottavat 
happea. Kasvin hoitaminen on harrastus 
minkä kautta voi toteuttaa itseään. (Toi-
vonen, Sari 2012.)

HYVIVOINNIN EDIS-
TÄMINEN

Hyvinvoinnilla ja terveyden edistämi-
sellä tarkoitetaan toimintaa,  
joka tukee yksilön mahdollisuuksia yllä-
pitää ja kehittää työtä ja toimintakykyä, 
hyvinvointia ja terveyttä.  (THLb 2020.)

Tuotteen valmistaminen tukee suoma-
laista osaamista ja työtä. 
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TAUSTATIEDOT 02

/ 1 0 P R O T O T Y Y P I N 
A N A LY S O I N T I
Käytän prototyypin analysointia varten 
SWOT-analyysia. Analyysi toimii tukena 
uuden mallin suunnittelussa.
 
VAHVUUDET: 
#uusi #helppokäyttöinen #muokattava 
#kiinnostava
Valaisin on uusi markkinoilla, samanlais-
ta ratkaisua ei ole tehty aiemmin. Ruuk-
kuosa on helppo asettaa ja nostaa pois 
valolähteen päältä.  Tuoteperhettä on 
helppo kasvattaa. 

HEIKKOUDET: 
#sisäruukku #varjostin #kallis
Ilman sisäruukkua valaisin pitää ojittaa ja 
kasvi pitää itse istuttaa siihen. Varjostin-
runko kiinnitys on melko tiukka. Valmis-
tusteknisesti ensimmäinen prototyyppi 
on kallis. 

MAHDOLLISUUDET: 
#karanteeni #covid19 #koti
Vallitseva tilanne on lisännyt ihmisten 
sisustusintoa ja kodeista on tullut tur-
vapaikkoja. Ihmiset ovat kiinnittäneet 
huomiotaan kodin viihtyisyyteen enem-

män kuin aiemmin. Matkustaminen on 
käytännössä pysähtynyt. 
- Enää pitäisi oivaltaa, että ilmaston ja 
maapallon suojelussa on viime kädessä 
kyse samasta asiasta, ihmishenkien suo-
jelusta, sanoo liiketoiminnan professori 
Minna Halme Ylen julkaisemassa artik-
kelissa. (de Fresnes, 2020.) Matkustami-
sen vähentymisen myötä, kotona vietetty 
aika lisääntyy. VARJO lisää viihtyisyyt-
tä ja yhdistää palan luontoa kotiympäris-
töissä.
Artikkelissa puhutaan myös paikallisuu-
den korostumisesta palveluissa ja tuot-
teissa. VARJOa pyritään tuottamaan 
Suomessa laadukkaista ja aikaa kestä-
vistä materiaaleista. 

UHAT: 
#kilpailu #keltanokka #trendit
Viherkasvit ovat tällä hetkellä trendikkäi-
tä, jolloin kilpailua on enemmän. Uskon 
kuitenkin tilaa löytyvän uutena tulokkaa-
na, sillä viherkasvit tulevat aina olemaan 
osa ihmisen elämää. 
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/ 1 1 T U O T T E I S T A M I -
N E N 

Tuotteistamiselle ei ole yhtä oikeaa määritelmää. Voidaan puhua hyvin tuot-
teistetuista laitteista, joissa komponentit on aseteltu tilaa säästävällä taval-
la. Ihmisiä voidaan tuotteistaa, kuten artisteja. Prisma käytti Antti Tuiskua, Antti 
Tapani -malliston tuotteistamisessa. Tutkijat haluavat tuotteistaa keksintönsä, 
kun sille tarvitaan kaupallinen sovellus. Palveluita ja asiantuntijuutta voidaan 
tuotteistaa. 

Tiina metsävuori, LähiTapiolan apulaisjohtaja kiteyttää tuotteistamisen näin: 
”Tuotteistaminen on tuote- ja palvelukokonaisuuksien selkiyttämistä asiakkaan 
tarpeita ja odotuksia palveleviksi kokonaisuuksiksi sekä käyttötarkoituksen kir-
kastamista.” (Aalto-yliopisto, 2015.) 

Tuotteistaminen voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen tuotteistamiseen.
Sisäinen tuotteistaminen tarkoittaa tuotteen tuotantoprosessin kuvaamis-

ta ja yhdenmukaistamista sekä vastuualueiden määrittämistä. Nämä prosessit 
ovat Onni-Vilhelm Oy:n sisäisiä prosesseja, joissa on kuitenkin olennaista miet-
tiä, miten prosessi näyttäytyy asiakkalle. VARJOn tuotteistamisessa sisäisiä 
prosesseja ovat tuotteen suunnittelu tuotantovalmiiksi, alihankintaketjun suu-
nittelu, tuotteen aloitus- ja valmistuskustannukset sekä katteen määrittäminen 
tuotteelle. 

Ulkoinen tuotteistaminen on asiakkaalle näkyvien elementtien kuvaamis-
ta ja kiteyttämistä. Luodaan yhteinen näkemys asiakkaalle merkityksellisistä 
elementeistä jotka tiivistetään tuotekuvaukseen ja myyntimateriaaleihin. Teen 
VARJOsta esittelyn ja mietin kokonaisuuksia, miten tuotetta myydään ja mitä 
tuotepakkaus sisältää. Teen myös tuotteelle markkinointisuunnittelman. 

TAUSTATIEDOT 02
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/ 1 2 B E N C H M A R K
Benchmarking (esikuva-analyysi, vertailuanalyysi) tarkoittaa oman toiminnan 

vertaamista toisten toimintaan, usein parhaaseen vastaavaan käytäntöön. Ben-
chmarkingin perusidea on toisilta oppiminen ja oman toiminnan kyseenalais-
taminen (wikipedia, 2020.)

Benchmarking-termiin törmää usein, kun suunnitellaan uuden luomista ja 
halutaan verrata olemassaolevia ratkaisuja. Nyt pyrin tuotemuotoilun sijaan 
enemmän yrityksen kokonaiskuvaa vertailevan analyysin tekoon, tuotteistami-
sen tueksi. Valitsin kotimaisia yrityksiä, joissa on yhdistäviä tekijöitä VARJO-va-
laisimen kanssa. Yrityksiksi valikoitui Hakola, Innolux ja Naava.

Yritykset ovat menestyneet Suomessa hyvin, joten uskon yrityksiin perehty-
misen kirkastavan VARJO-valaisimen tuotteistamisajatusta.

TAUSTATIEDOT 02



20

TAUSTATIEDOT 2 / 12 BENCHMARK
KOONTI

/ / 1 H A K O L A

/ / 2 I N N O L U X

/ / 3 N A A V A

Hakola on suomalainen perheyritys, jolla on pitkät perinteet huonekalumuo-
toilusta. Sanoisin, että sohvat ovat heidän tavaramerkkinsä. Heidän tuotteensa 
ovat Suomessa valmistettuja ja ne ovat hyvin kestäviä. Muotokieli on skandi-
naavinen, rauhallinen ja värit ovat hillittyjä, mutta värinpilkahduksiakin löytyy, 
joka raikastaa ilmettä.

Hakola on markkinoinut kotimaisuuden hyvin. Vastuul-
liset valinnat näkyvät tuotteissa, kuten runkoa myöden ir-
roitettavat päälliset.

He sitouttavat asiakasta ostotapahtuman jälkeen, anta-
malla vinkkejä ja tukea sohvan ylläpitoon. Heillä on myös 
myynnissä esimerkiksi oma puhdistussuihke kankaille. 
Tätä haluan korostaa myös VARJOn hankinnassa. Tuote 
on myyty, mutta asiakas sitoutetaan vielä pitkälle hankin-
nan jälkeenkin. Näin asiakas saa kokemuksen, että häntä 
arvostetaan.

Kun puhutaan hyvästa valaistuksesta, monelle tulee 
mieleen innoluxin kirkasvalovalaisimet. 

Muotokieli on seesteinen ja hillitty. Valaisimet eivät 
herätä huomiota. Varjo valaisimella ei pyritä täydelliseen 
valaistukseen, mutta yksinkertaisuuteen ja ajattomuuteen 
pyritään itse tuotteessa. VARJOssa kasvi tuo tunnelman 
ja valaisinrunko toimii tukirankana.

Naavassa tuotteen ulkomuoto on hyvin yksinkertainen, 
mutta toteutus on tarkkaa insinöörityötä ja on vaatinut 
paljon tutkimista. 

Naava myy tuotetta palveluna ja näin kotioloihin so-
veltuvaa seinää, ei ole tai ainakin se on kallis investointi 
kuukausittain. VARJOn myyminen palveluna tulee kysy-
mykseen, mikäli niitä myydään isompina kokonaisuuksii-
na. Palvelu ei ole toki välttämätön, mutta ostopäätöksen 
tekeminen asiakkaalle on helpompaa mikäli tällainen 
vaihtoehto on valmiina. 

Innolux on tunnettu kirkasvalovalaisimistaan. Yritys valmistaa valaisimia ja 
he käyttävät suunnitteluun ulkopuolisia muotoilijoita. Heille tärkeää on hyvän 
valaistuksen tuottaminen. Innoluxilla on myös Avainlippu ja Design from Fin-
land merkit.

Innolux tarjoaa lisäksi muita palveluita kuten valaistussuunnittelua, sopimus-
valmistusta ja asunnonmuutostöitä heikkonäköisille.

Naava valmistaa viherseiniä, jotka tutkitusti puhdistavat tehokkaasti ilmaa. 
Heidän visionsa perustuu ihmisen ja luonnon yhdistämiseen takaisin vihersei-
nän avulla. 

Naava tuotteen runko on hyvin pelkistetty ja itse kasvit tuovat seinän eloon. 
Tuotetta ei myydä asiakkalle, vaan se myydään palveluna, kiinteällä kuukausi-
hinnalla.

#tavaramerkki #suomalainen #värit #raikkaus #laatu

#laatu #avainlippu #designfromfinland

#luonto #palvelu #puhdasilma

Kuva2

Kuva3

Kuva4
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SUUNNITTELU 03

/ 1 D E S I G N 
D R I V E R I T

Driverit muodostuvat lähtötiedoista ja 
edellisen prototyypin analyysista sekä 
benchmark-kohteista. Tärkeimmät huo-
miot on kerätty hashtageiksi artikkelei-
den alle. 

Lähtötiedoissa esiin tulleita tärkeitä/
huomioon otettavia asioita suunnittelun 
kannalta ovat IP-luokitus, värintoistoky-
ky (CRI), valon tehokkuus, ledien läm-
pötilanhallinta ja CE-merkintä. Nämä 
vaikuttavat tuotteen turvallisuuteen ja 
käytettävyyteen.

 SWOT-analyysissa nousi esiin käytet-
tävyyden tärkeys sekä paikallisuuden ja 
luonnon kasvava merkitys tulevaisuu-
dessa.

VARJO-tuotteen design drivereriksi 
valikoituivat luonto, vastuullisuus, paikal-
lisuus ja toiminnallisuus. 

#designdriverit #lähtötieto

Hillitty
Laadukkaat materiaalit
Kierrätettävyys
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/ 2 L U O N N O S T E L U
SUUNNITTELU 03
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MALLI 1 MALLI 2 MALLI 3

/ 2 L U O N N O S T E L U
SUUNNITTELU 03

VALITUT MALLIT
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SUUNNITTELU 03

MALLIEN VERTAILU

/ 2 L U O N N O S T E L U

Valitsin luonnoksista kolme parasta. 
Ensimmäinen malleista on tuttu. Sama 

muotokieli kuin ensimmäisessä proto-
tyypissä.

Toisessa mallissa on radikaalisti eri-
lainen muotokieli, Mikäli valolähteenä 
olisi E27 kantainen valo, olisi tuote huo-
mattavasti edullisempi valmistaa ja asia-
kas voisi itse vaihtaa siihen toivomansa 
valon helposti. Toki tällöin, en voi itse 
vaikuttaa siihen, minkälaista valoa tuote 
luo. Varjostimen asettaminen tähän 
valoon on haastava, sillä se tulisi asettaa 
yläkautta. Tällöin kasvia ei voi istuttaa 
suoraan, vaan ensin tulee kiinnittä var-
jostin ja tämän jälkeen kasvin voi asettaa 
ruukkuun. Ruukussa on suurempi tila-
vuus, joka mahdollistaa erilaisen kasvin 
valitsemisen. Iso ruukku vallitsee jo tilaa, 
niin että varjostin voi olla liikaa. Valai-
sin on tyylikäs selkeiden linjojen vuoksi. 
Ruukkuosa voisi olla myös peilikuva piir-
roksesta.

Kolmannessa mallissa on hieman pul-
leampi muoto. Etu tässä on, että var-
jostimen/ruukun ei tarvitse olla niin 
mittatarkka kiinnityskohdastaan, sillä se 

levenee alaspäin, jolloin ei ole pelkoa 
että varjostin tipahtaisi alas. Tässä on 
kuitenkin sama ongelma, että varjosti-
men kiinnittäminen ruukkuun on help-
poa vain silloin, kun se on tyhjä.

Ensimmäisen prototyypin muoto  
on siis hyvin perusteltua, varsinkin var-
jostimen kanssa. Ilman varjostinosaa, 
ruukun muotokieli voisi olla vallitsevam-
pi tai persoonallisempi, mutta päädyin 
malli 1:seen, sillä se toimii varjosti-
men kanssa parhaiten. Valaisimeen on 
helppo suunnitella erilaisia ruukkuja, 
joissa pohjamuoto on sama, jolloin ne 
sopivat täydellisesti kaikki samaan valai-
sinmoduuliin, vaikka ulkomuoto olisikin 
erilainen. Näin tuoteperhettä on helppo 
kasvattaa myöhemmin. Ruukkujen val-
mistaminen on myös suhteellisen edul-
lista.
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SUUNNITTELU 03

/ 2 L U O N N O K S E T

LED-moduuliin tehdään korkeampi 
kaulus ja vastaavasti ruukkuun syvem-
pi reikä, jolloin ruukku lukittuu paremmin 
valaisimen päälle. Ruukun pohjaan lisä-
tään kolme nipukkaa, joka nostaa ruuk-
kua irti valaisinmoduulista ja näin ilma 
kiertää paremmin ruukun ja valolähteen 
välissä. Led moduulin metalliosa valmis-
tetaan yhdestä kappaleesta CNC-työs-
töllä. Aikasempi versio tehtiin kolmesta 
osasta, jotka hitsattiin yhteen. Yhdes-
tä palasta työstämällä saadaan työstö-
vaiheita vähennettyä ja kustannuksia 
alemmas. Varsi on irroitettava ja vaih-
dettavissa esimerkiksi eri pituisiksi, jotta 
varioiminen on helpompaa ja kuljetus te-
hokkaampaa.

Lasikupu pysyy kiinni jousella, joka 
tulee valaisimen rungon sisäpinnalla ole-
vaan hahloon.

Ruukkuun tulee hieman lisää korkeutta 
ja leveyttä, jotta tilavuus  
saadaan pidettyä samana.

Valaisimeen tulee sisäruukku, joka hel-
pottaa istuttamista ja huoltamista. Sisä-
ruukku mahdollistaa myös vesiviljelyn.

 Lasikupu valmistetaan muottiin puhal-
tamalla.
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SUUNNITTELU 03

/ 2 L U O N N O S T E L U

Varren molempiin päihin tulee sisä-
kierteet. Yläpäähän tulee johdon ulos-
vienti. Ulosviennin koko tulee olemaan 
johdon kokoinen, jotta siitä saadaan 
mahdollisimman tiivis. Reikä porataan 
niin, että ulostulo tuo johtoa alaspäin, 
jolloin vesi ei pääse valumaan putken 
sisään. Vaijerin pikalukko kierretään 
varren päähän. Varren vahvuus tulee ole-
maan 2mm, jolloin siihen saadaan tehtyä 
kierteet helposti.

Varjostimen ongelmana on ollut liian 
tiukka istuvuus sekä maalausvaikeudet. 
Varjostinta on ollut vaikea irroittaa kun 
se on asetettu ruukkuun. Tähän suunnit-
telin renkaaseen väkäsiä, joilla rengasta 
saadaan enemmän avattua. Tangot jotka 
tulevat sisärenkaaseen kiinnittyvät vain 
ulko- ja sisärenkaaseen, jotta ne jousta-
vat kun varjostinta asennetaan tai irroite-
taan. 

Jauhemaalausta varten varjostimes-
sa ei saa olla toisiaan vasten hankaavia 
osia, koska tällöin sitä ei saada maalat-
tua. Ehjä maalaus on tärkeää sillä var-
jostin altistuu kosteudelle. Sisärenkaasta 
lähtevät tangot kulkevat hieman ylempä-
nä mitä muut ristiin kulkevat tangot, jotta 
ne saadaan maalattua. Alempana kulke-
vat tangot hitsataan risteävistä kohdista 

toisiinsa, jolloin ne eivät hankaa toisiaan 
vasten.



27

SUUNNITTELU 03

/ 3 M A L L I N N U S

Luonnosten jälkeen siirryin tuotteiden 
3D-mallintamiseen. Mallinnukseen käytin 
Rhinoceros 6 -ohjelmaa, sillä se on mi-
nulle tutuin 3D-mallinnusohjelma. 

Suunnittelin myös mallinnuksien 
avulla jigin jonka avulla voidaan valmis-
taa varjostin tehokkasti. Aihiot asetel-
leen kuvassa näkyviin uriin ja hitsataan 
yhteen. Jigistä näkee kuinka sisären-
kaasta lähtevät tangot kulkevat kehää lä-
vistäviä tankoja ylempänä.
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Valaisinmoduulin alumiiniosat valmis-
tetaan CNC-sorvilla. Pintakäsittelyksi 
metalliosille tulee pulverimaalaus. Näin 
pinnasta saadaan siisti ja todella kestä-
vä. Pulverimaalaus on märkämaalaus-
ta ympäristöystävällisempi ratkaisu, sillä 
siitä ei jää ylijäämiä. 

Valonlähteenä toimii korkean CRI:n 
omaava 24V led-paneeli. Valonlähde ti-
lataan kustomoituna Suomesta. Valon-
lähdettä varten, muuntaja sijoitetaan 
kattokuvun alle. 

Valaisimen kupuna toimii muottiin pu-
hallettu opaalilasi käsintehtynä Suomes-
sa.

Varjostinrunko valmistetaan metallista. 
Tätä varten, olen suunnittelut jigin, jotta 
varjostimista saadaan tasalaatuisia. Ulko 
ja sisärengas valmistetaan 5mm vahvui-
sesta langasta ja poikittain kulkevat osat 
3mm vahvuisesta langasta. Osat hitsa-
taan yhteen ja pulverimaalataan. 

Vaijeri on 1mm paksuista ja lukituk-
seen käytetään pikalukkoja. Johto tulee 
olemaan 3mm paksuista. 

Ruukku valmistetaan valusavesta. 
Ensin tehdään mallimuotti ja tästä työka-
lumuotti. Lasitus tehdään sekä ulko- että 

sisäpinnalle. 
Sisäruukku valmistetaan joko tyhjiö-

muovaamalla tai muottiin puristamalla. 
Materiaalia ei ole vielä valittu. Keskus-
telut mahdollisten toimijoiden kanssa 
on aloitettu ja toiveena on ympäristölle 
hyvä ratkaisu.

Kaikki osat tullaan valmista-
maan alihankintana pääosin 
Suomessa.

Kaikki osat tullaan valmistamaan ali-
hankintana pääosin Suomessa. Mikäli 
Suomesta ei löydetä valmistajaa, pyri-
tään ne tuottamaan Pohjoismaissa. Tämä 
tukee yrityksen arvoja. Kokoonpanon 
hoidan toistaiseksi itse. Kilpailutus on 
vielä kesken, enkä voi näitä tarjouksia 
opinnäytetyössä käsitellä  
salassapitosopimusten vuoksi. Etsin  
yritykselle tiloja valmistusta varten ja 
sopiva paikka on tarkoitus löytää  
kesäkuun alkuun mennessä. 

/ 5 V A L M I S T U S T A -
V A T  J A  A L I H A N -
K I N T A K E TJ U

SUUNNITTELU 03
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Nimi: VARJO
Tyyppi: Kattovalaisin
Virta: 240V
Lumen: 400
Ruukun halkaisija: 18cm
Varjostinkehikon halkaisija: 75cm
Johdon pituus: 2m
Vaijerin pituus 2m
Runkoväri: musta tai valkoinen
Ruukun väri: savi tai mattamusta
IP-luokitus: IP44
CE-hyväksytty

/ 5 T U O T T E E N  E S I T T E LY
SUUNNITTELU 03
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/ 5 T U O T T E E N  E S I T T E LY
SUUNNITTELU 03

VARIOINTI
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PIKALUKITUS
Vaijerin lukitsemiseen, kiinnitys M10 varteen

Tyhjiömuovaus tai muottiin puristus

Alumiini

Keramiikka

CNC-sorvattu alumiini

24 V:n LED CRI 90

Muottiin puhallettu opaalilasi

jousiteräksestä valmistettu jousi lasikuvun lukitsemiseen

Teräs

SISÄRUUKKU

VARSI

ULKORUUKKU

LEDMODUULIN RUNKO

LED MODUULI

LASIKUPU

JOUSI

VARJOSTINRUNKO
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/ 6 K U S T A N N U S A R V I O
SUUNNITTELU 03

 ALOITUSKUSTANNUKSET
 Vahvistettu hinta kursivoitu 

 RUUKKU 3500,-
sisältää mallimuotin ja työkalumuotin

 METALLIOSAT YHTEENSÄ 1000,-
 alumiinikupu 300,-
 varsi 200,- 
 varjostinkehikko jigi 500,-

 Lasikupu 600,-
 grafiittimuotin valmistus

 LED-paneeli 5000,-
 Tuotteen suunnittelu ja yksi proto

 Sisäruukku 2000,-

 Yhteensä 12 100 ,-

 VALMISTUSKUSTANNUKSET
 Hinnat per kappale 

 MINIMITILAUS 100 KPL 

RUUKKU 18,-
ei sis.omaa leimaa tai värivariaatioita

METALLIOSAT YHTEENSÄ 130,-
alumiinikupu 60,- sis. maalauksen
varsi 10,- sis. maalauksen
varjostinkehikko 60,- sis. maalauksen

Lasikupu 40,-
suupuhallettu lasi ja hionta

LED-paneeli 10,-
Valmiin tuotteen hinta

 Sisäruukku 10,-

Lisäksi:
Pakkausmateriaali 10,-
Sähkökomponentit 30,-
Muuntaja, valosähkötulppa, jousi, johdot, 
vaijerit,  pikalukot

Muut kulut Yht. 50,-
pakkauskulut
toimituskulut
laskutuskulut

 Yhteensä 298 ,-

KATE

Kate kerroin 1,5 
457,- alv0  

(33% kokonaishinnasta) 
77 kpl myytävä, jotta päästään voitolliseksi.

Kate kerroin 2  
596,- alv0 

(50% kokonaishinnasta)
41 kpl myytävä, jotta päästään voitolliseksi

Kate kerroin 2,5 
745,- alv0 

(100% kokonaishinnasta) 
27 kpl myytävä, jotta päästään voitolliseksi.

Vuositavoitteeksi asetetaan vuodelle 2021 
60 kpl, joka tarkoittaa 50% katteella viiden 
(5) tuotteen myymistä kuukaudessa. Tällöin 

tuote tekee voittoa 5 700,-

Laskelmat ovat tehty olettaen, että suunni-
telmat toteutuvat ja prototyyppi on onnistu-
nut sellaisenaan. Muutosten myötä hintaa 

tulee lisää.
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/ 7 S I S Ä L L Ö N  M Ä Ä R I T T E LY
TUOTTEEN SISÄLLÖN 
MÄÄRITTELY

Tuotteistamiseen kuuluu vakioin-
nin ja räätälöinnin tasapainon löytämi-
nen. Liika vakiointi tekee tuotteesta liian 
rajoittuneen ja vastoin räätälöinti lisää 
työmäärää ja voi tehdä tuotteesta epä-
määräisen.

Tämän pyrin täyttämään vakioimal-
la muuttujat. Variaatioita löytyy, mutta ne 
on ennalta tarkkaan määritelty.

ALOITUSPAKETTI

- Käyttö- ja asennusohjeet
- LED-moduuli
 vaijeri 2 m 
 johto valaisintulpalla 2 m
 kattokupu ja muuntaja
- Ruukku
- Sisäruukku 
(Ei sisällä kasvia. Yhteistyökumppanil-

ta mahdollisuus ostaa kasvi valmiina is-
tutettuna.)

VÄRI

Ruukku: 
Kirkas kiiltävä (luonnonsavi)
tai mattamusta

Varjostin ja led-moduuli:
Puolikiiltävä, musta tai valkoinen

LISÄOSAT
- Varjostinrunko
- Pidennetty vaijeri
- Pidennetty johto
- Himmennin

LISÄPALVELUT
- Huoltosopimus
Sisältää kasvien istuttamisen ja huol-

tamisen.

VARAOSAT
Kaikki osat saatavilla

Yrityksille tehdään tarjous tapaus  
kohtaisesti. Mahdollisuus kustomoituihin 
pintakäsittelyihin.

SUUNNITTELU 03

ALOITUSPAKETTI

LISÄOSAT JA 
PALVELUT
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Markinoinnilla on tarkoitus kasvattaa VARJOn myyntiä ja tehdä siitä tunnetumpi asiak-
kaalle. Tätä varten markkinointisuunnitelma toimii työkaluna tuloksen saavuttamiseen. 
Suunnitelman avulla seurataan, että markkinointi kohdistetaan oikein, toimet ovat te-

hokkaita ja tavoitteita pystytään seuraamaan. (Puranen a 2018.)
Sovelsin markkinointisuunnitelmaan Tero Purasen tekemää pohjaa. (Puranen b 2018.)

MARKKINOINTISUUNNITELMA 04

/ 1 T E O R I A
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/ 2 A S I A K A S S E G M E N T I T

TALOUDELLISET 
TEKIJÄT

Koulutustaso
Tulot

Yrityksen koko

ALUEELLISET TEKIJÄT
Sijainti/asukastiheys 

KÄYTTÄYTYMISEROT
Elämäntyyli

Kiinnostuksen kohteet
Ostomotiivi

Yrityksen kulttuuri 

/ 3 T A R V E / 4 P A LV E L U L U P A U S

Valaisimella pyrin edistämään hyvinvointia ja tuoda uuden tavan 
kasvattaa kasveja. Kasvin ollessa integroituna valaisimeen se säästää 
tilaa pöydiltä ja tasoilta. Varjo valaisinta voi lisäksi käyttää ilman var-
jostinosaa, jolloin siihen voi asettaa muun muassa leikokukkia. Kasvin 
avulla valaisimen ulkonäköä voi varioida oman maun ja sisustuksen 
mukaan, jolloin se soveltuu monenlaiseen ympäristöön. Kasvin huolta-
minen on myös helpompaa kuin tavallisen amppelin, sillä ruukun saa 
helpommin alas.

Sijoittamalla VARJO-valaisimeen tuet suomalaista työtä ja osaamis-
ta. Mikäli et ole tyytyväinen tuotteeseen saat rahasi takaisin.

Vaurioitu tuote korjataan meillä tai vaihdetaan uuteen vastaavaan. 
Jos et enää tarvitse tuotetta, voit palauttaa sen meille. Tuote tarkis-
tetaan ja tuotteesta sovitaan kunnon mukainen hyvitys. Kolhiintuneet 
osat paikataan tai vaihdetaan ja tuote myydään uudestaan.

 - Parhaimmillaan lupaus on niin ainutalaatuinen, ettei yksikään kil-
pailija pystyisi sitä antamaan. (Parantainen, Jari 2007)

Alussa muodostetut asiakassegmentit toimivat hypoteesina ja niitä 
tulee testata jatkossa toiminnan yhteydessä. (Österholm 2009.)

MARKKINOINTISUUNNITELMA 04
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Tavoitteeni on saada 
asiakaskontakteja ja näky-
vyyttä niin yritykselle kuin 
valaisimelle. 

Kohderyhmiä VARJOl-
le ovat yritys ja yksityis-
asiakkaat, jotka kantavat 
samoja arvoja kuin yritys. 
Tuoteella ei tähdätä massa-
markkinoille vaan tuotanto 
pidetään suhteellisen pie-
nenä.

Markkinointikanavina toi-
mivat Instagram, Twitter, 
sähköposti, käyntikortit, jul-
kiset tilat, messut, näyttelyt 
ja lehdet.

/ 5 T A V O I T E

/ 6 K O H D E N N U S

/ 7 K A N A V A T
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INSTAGRAMSTRATEGIA

Tavoite
Tavoitteeni on esitellä tuotetta sekä 

tuotteen valmistuksen mahdollistajia. Si-
vuilla kerrotaan kun tuotanto saadaan 
käyntiin ja ennakkotilauksia aletaan ot-
tamaan vastaan. Sosiaalisen median 
seuraajien määrä on osin tärkeä, jotta 
näkyvyyttä voidaan kasvattaa, mutta se 
ei ole päätavoite. 

Toteutus
Tarinat: Esitän prosessia päiväkirjan 

omaisesti, miten päivät yrityksessä alkaa 
ja kenen kanssa työskentelen. Tehdään 
yrityksestä helposti lähestyttävä. Seu-
raaja pääsee tekijän matkaan mukaan. 
Tästä ollaan tehty jo kokeilu, kun osallis-
tuin Tukholman huonekalu- ja valaisin-
messuille. Palaute oli positiivista.

Päivitykset: Tuotekuvia, käyttötapoja, 
yhteistyökumppaneiden esittelyä. Viesti-
nä, vastuulliset valinnat, toisten auttami-
nen, lähituotanto, eettisyys ja ympäristö.

Kustannukset
Toteuttaminen vaatii henkilötyötun-

teja, mutta mainostamiseen ei sijoiteta 
rahaa.

Seuranta
Tilinä on yritystili, josta pystytään seu-

raamaan kehitystä ja seuraajien sitoutu-
mista. Kehitystä seurataan aktiivisesti. 

onni_vilhelm

978 likes

onni_vilhelm I’m glad to tell you that we are 
taking pre-orders now!
#VARJO #pendantlight

VARJO
PRE-ORDER
IS NOW 
OPEN!
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TWITTERSTRATEGIA

Tavoite
Tavoitteeni on kasvattaa yrityksen nä-

kyvyyttä, luoda kontakteja ja sitouttaa ih-
misiä seuraamaan yrityksen tiliä. Lisäksi 
yritys pyrkii tarjoamaan mielenkiintoista 
sisältöä, jotka heijastavat yrityksen arvo-
maailmaa. 

Toteutus
Twitterin kautta ei ole tarkoitus myydä 

tuotteita suoraan, vaan enemmänkin esi-
tellä yrityksen arvoja ottamalla kantaa 
ajankohtaisiin asioihin. Yritys pyrkii kas-
vattamaan tunnettavuuttaan ja näin 
VARJOn näkyvyyttä markkinoilla.

Kustannukset
Toteuttaminen vaatii henkilötyötunteja.

Seuranta
Analytics.twitter.com sivulta löytyvät 

tiedot, jotka kertovat minkälainen yleisö 
on tavoitettu.

Seuraan myös muita kilpailijoita ja yri-
tystä koskettavia yrityksiä.
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SÄHKÖPOSTISTRATEGIA

Tavoite
Sähköpostilla pyrin saavuttamaan ny-

kyiset asiakkaat ja ilmoittaa yrityksen 
uusista tuotteista ja yhteistyökumppa-
neista. 

 
Toteutus

Sähköpostin kautta ilmoitetaan tär-
keitä asioita kun yritys solmii uusia 
kumppanuuksia tai kun ennakkotilauk-
set alkavat. Yritys on kerännyt messuil-
ta yhteistyökumppanilistoja, joihin on 
kerätty mm. sisusutussuunnitelijoita ja 
yksityishenkilöitä. Alustana käytetään 
uutiskirjepalvelua kuten mailchimp tai 
squarespace tai taitto-ohjelmaa, kuten 
esimerkiksi InDesign. Uutiskirjepalve-
luiden etuna on seurantaominaisuudet, 
joiden kautta nähdään mitkä asiat ovat 
kiinnostaneet asiakkaita. 

 

Kustannukset
Toteuttaminen vaatii henkilötyötunteja. 

Uutiskirjepalvelun kuukausihinta on kes-
kimäärin yhdeksän euroa kuukaudessa.

Seuranta
Päivitetään asiakaslistaa ja seurataan 

mitkä asiat asiakkaita kiinnostavat.
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Tavoite
Tavoitteeni on kasvatta yrityksen näky-

vyyttä ja luoda henkilökohtaisia kontak-
teja muihin alan ihmisiin. 

Toteutus
Messuilla luon uusia kontakteja ja esit-

telen valaisinta ja sen toiminnallisuuksia. 
Osallistun messuille noin kerran vuodes-
sa ja lähtökohtaisesti pyrin Pohjoismai-
sille messuille. Apurahoja haen hyvissä 
ajoin, jotta kustannukset saadaan katet-
tua.

Näyttelyitä järjestän vuosittain. Näytte-
lyt vaihtelevat ja esittelevät erilaisia tee-
moja. Näiden toteuttamiseen haen myös 
apurahoja.

Pyrin pitämään näyttelyitä katkea-
mattomasti niin, että edellisen näyttelyn 
päätyttyä, seuraava alkaa. Tällöin voin 
siirtää näyttelykalusteet suoraan seuraa-
vaan näyttelytilaan ja säästän kustan-
nuksissa ja tuotteet pysyvät jatkuvasti 
esillä.

Kustannukset
Messutila kustantaa yleisesti noin 

1000-2000 euroa.
Lisäkustannuksia muodostuu matkois-

ta, majoituksista, päivärahamaksuista ja 
messurakenteista. 

Messurakenteet pyrin pitämään yksin-
kertaisina, jotta kokoaminen on nopeaa. 
Tällöin messuille voi lähteä myös hieman 
myöhemmin ennen messujen aukeamis-
ta ja näin säästetään kustannuksissa.

MESSU- JA NÄYTTELYSTRATEGIA
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Tavoite
Tavoitteeni on saada VARJO mukaan 

erilaisiin sisustukokonaisuuksiin.  
 

Toteutus
Lähetetään lehdistötiedotteet kun 

tuote tulee markkinoille. Tarjotaan tuo-
tetta ilmaiseksi erilaisten sisustuslehtien 
kuvauksia varten. 

Kustannukset
Toteuttaminen vaatii henkilötyötunte-

ja. 

LEHDISTÖSTRATEGIA
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Tuotetta lähdetään markkinoimaan 
jo ennen tuotantoa. Markkinoinnilla py-
ritään saamaan riittävästi ennakkotila-
uksia. Ennakkotilauksen tekijät saavat 
tuotteesta alennuksen ja kiinnittävät 
puolet ostohinnasta ennakkotilausta teh-
dessä. Ennakkotilaukset toimivat osittain 
rahoituksena tuotteiden valmistukseen.

Tuote pyritään saamaan tuotantoon 
vuoden 2020 lopulla. Markkinointi aloi-
tetaan jo kesällä. Ennakkotilaajat saavat 
tuotteet ensimmäisenä tammikuussa 
2021. Toinen erä valmistetaan helmikuu-
hun mennessä.
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/ 1 P O H D I N T A

Kokonaisuutena koen VARJO valaisi-
men suunnittelun ja toteutuksen onnis-
tuneeksi.

Ensimmäinen prototyyppi on ollut 
alusta asti melko samankaltainen. Halu-
sin lähteä haastamaan tämän muotokiel-
tä rohkeasti. En löytänyt uutta ratkaisua, 
mutta erilaisten luonnoksien kautta 
löysin lisää perusteita sille, minkä vuoksi 
VARJO-tuotteen muotokieli on kuitenkin 
toimivin. Kehityskohteita löytyi tuotteen 
teknisisistä ratkaisuista sekä valmistuk-
seen liittyvistä ratkaisuista.

Uuden mallin suunnittelu yksityiskoh-
taisesti vei yllättävän paljon aikaa.Tämän 
johdosta en saanut alihankintaketjuja 
neuvoteltua valmiiksi.

Opinnäytetyön ja etenkin markkinoin-
tisuunnitelman kautta vahvistui myös 
kuva yrityksestäni ja yrityksen suunnas-
ta.

Omat haasteensa on tuonut maassa 
vallitsevat poikkeusolot COVID-19 joh-
dosta. Opinnäytetyön viimeiset kuu-
kaudet oli varattu opinnäytetyön 
kokoamiseen, alihankintaketjun valmis-
teluun ja markkinointisuunnitelman laa-
timiseen. Tämä aika kuitenkin supistui 
päiviin, sillä poikkeusolojen vuoksi olen 
ollut lapseni kanssa kotona. 

Uskon, että arvot joita VARJO-tuote 
kantaa, ovat arvoja, joille asiakkaat anta-
vat painoarvoa tulevaisuudessa.
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/ 2 J A T K O K E H I T Y S

Jatkokehitysideoita on syntynyt jo 
VARJO-valaisimen prosessin aikana. 

Yhtenä kehityskohtana on valolähde 
myös kasville ruukun yläpuolelle. Näin 
voidaan ruukkuun istuttaa myös kasveja, 
jotka vaativat enemmän valoa.

Ruukkuja voi kehitellä enemmän esi-
merkiksi isommalla tilavuudella, jol-
loin voidaan valita kasveja jotka vaativat 
enemmän tilavuutta istutukseen. Ehkä 
luonnoksissa valikoitunut malli 2 voi olla 
yksi uusista tuotteista tähän tuoteper-
heeseen.

VARJOsta pyritään saamaan mark-
kinoille myös seinäversio. Seinämallis-
sa on sama ruukku ja valolähde. Uutena 
tulee suunnitella seinälle kiinnittyvä 
osa, jossa on muuntaja sekä varsi johon 
led-moduuli kiinnittyy.

Valaisimen jatkokehittämisessä tulee 
huomioida olemassa oleva malli ja hyö-
dyntää sitä uusissa tuoteperhelisäyksis-
sä. 
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