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Liikkuva työ eli mobiilityö on yleistynyt viime vuosina ja yleistyminen tulee lisään-

tymään tulevina vuosina. Mobiilityötä tekevät joutuvat yhä useammin työskentele-

mään myös julkisissa tiloissa. Julkisten tilojen kalustus ei kuitenkaan aina vastaa tätä 

tarvetta.  Mobiilityötä tekevien huomioonottaminen julkisten tilojen kalustuksessa voi 

lisätä tilojen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä.  Julkisten tilojen sisustus, joka ottaa 

huomioon mobiilit työntekijät, tarvitsee onnistuakseen oikeanlaiset kalusteet ja varus-

teet.  

 

Opinnäytetyön tavoite on suunnitella kaluste- ja varustekonsepteja, jotka sopivat julki-

sessa tilassa tapahtuvaan mobiilityöskentelyyn. Opinnäytetyö koostuu tiedonhausta ja 

muotoiluprosessista. Tiedonhakuosiossa selvitetään etätyön perusteet ja sen eri muo-

dot sekä työskentelyergonomian pääpiirteet. Tiedonhakuosio toimii muotoiluprosessin 

pohjana. Muotoiluprosessissa etsitään mahdollisimman monipuolisia ratkaisuja mobii-

lityöskentelyyn sopiviin kalusteisiin ja varusteisiin. 

 

Työn tuloksena on viisi erilaista konseptia, joista jokainen sisältää yhden tai useam-

man tuotteen.  Konseptit ratkaisevat julkisten tilojen mobiilityöskentelyyn sopivien 

kalusteiden ja varusteiden ergonomisia ongelmia ja sopivat muotokieliltään erilaisiin 

sisustuksiin.  Kaikki opinnäytetyön aikana syntyneet konseptit on mahdollista jatkaa 

tuotteistamisprosessiin ja valmiiksi tuotteeksi asti.  
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Mobile work has become more common in recent years, and the amount of mobile 

work will increase in the near future. Public spaces are increasingly the working envi-

ronment for mobile workers. Furniture in public spaces do not always meet the need 

of mobile workers. Proper furniture and accessories are the key elements for making 

public spaces suitable for mobile workers.  

 

The objective of this thesis is to design furniture and accessory concepts that are suit-

able for mobile working, and which also meet the requirements for furniture in public 

spaces. The thesis consists of information retrieval, and describes the design process. 

The retrieved information includes research of telework and ergonomics. The design 

process aims at finding the best possible solutions for furniture and accessories in pub-

lic spaces. 

 

As a result of this thesis, five different concepts are presented, each of which has one 

or more products. The concepts solve the ergonomic problems of furniture and acces-

sories suitable for mobile working in public spaces, and their style fit into different in-

teriors. The resulting concepts of this thesis can be productized.  
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TYÖN KESKEISET KÄSITTEET 

Ergonomia, ergonomics 

Ergonomialla tarkoitetaan ihmisen ja toimintajärjestelmän vuorovaikutuksen tutkimis-

ta. Se on teoriaa ja käytäntöä yhdistävä monitieteinen tutkimus- ja tiedonalue.   Sana 

ergonomia tulee kreikan kielen sanoista ergo = työ ja ja nomos = luonnonlait (Launis 

et. al 2011, 18.) 

Etätyö, telework, telecommuting, remote work 

Työpisteen ulkopuolella tapahtuva työskentely, jossa usein apuna tietotekniikka ja 

mobiililaitteet. (Arrasvuori, Pyykkönen 1995: 158) 

Julkinen tila, public spaces 

Tässä opinnäytetyössä julkinen tila on määritelty samalla tavalla kuin Järjestyslaissa 

termi ”yleinen paikka”.  

Yleisellä paikalla tarkoitetaan tietä, katua, jalkakäytävää, toria, puistoa, uimarantaa, 

urheilukenttää, vesialuetta, hautausmaata, joukkoliikenteen kulkuneuvoa ja muuta vas-

taavaa paikkaa, kuten virastoa, toimistoa, liikenneasemaa, kauppakeskusta, liikehuo-

neistoa tai ravintolaa, joka on yleisön käytettävissä joko jonkin tilaisuuden aikana tai 

muutoin. 

(Järjestyslaki, 2013) 

Kaluste, furniture  

”Kaluste on kiinteistön ja huoneiston osaksi luettava, kiinteä tai irrallinen säilytyk-

seen, työskentelyyn tai tavaroiden käsittelyyn tarkoitettu rakennusvaruste.” (Kalusteet, 

varusteet ja laitteet, 2013) 

Konsepti , concept 

Konsepti voi olla esimerkiksi toimintamalli, luonnos tai idea. (Konsepti, 2013) 



 

 

 

Mallinnus, 3D modelling 

Tässä opinnäytetyössä käsite mallinnus tarkoittaa tietokoneavusteisesti luotua kolmi-

ulotteista mallia. 

Mobiililaite, mobile device 

 Mobiililaitteilla ovat laitteita, joilla pääsee tietoverkkoon ajasta ja paikasta riippumat-

ta. Älypuhelimet, tabletit, kannettavat tietokoneet sekä laitteet, joiden ominaisuudet 

osittain hävittävät rajat laitteiden väliltä ovat mobiililaitteita. (Mobiililaitteet, 2013) 

Mobiilityö, mobile work 

Sähköisten viestintämahdollisuuksien avulla tehtävä työ, joka tapahtuu säännöllisesti 

oman työpisteen ulkopuolella. (Hyrkkänen et al. 2011, 7) 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tavoite on suunnitella kaluste- ja varustekonsepteja julkisessa tilassa 

tapahtuvaan mobiilityöskentelyyn. Opinnäytetyön painotus on produktiivinen. Sain 

opinnäytetyöni aiheen Martela Oyj:ltä ja innostuin aiheesta heti. Jo opiskeluaikana 

olen joutunut työskentelemään julkisissa tiloissa ja huomannut niiden kalustuksen 

olevan sopimaton mobiiliin työskentelyyn. Yleinen hälinä ja ergonomisesti huonot ka-

lusteet tekevät työskentelystä katkonaista. Hyvät työskentelypaikat ovat kiven alla ja 

usein niin suosittuja, että paikan saaminen on tuurista kiinni. Tämän takia koin opin-

näytetyön aiheen erittäin tärkeäksi ja ajankohtaiseksi.  

Työelämä on muuttumassa siten, että työtä mitataan tuloksilla, eikä työpaikalla viete-

tyn ajan mukaan. Teknologia mahdollistaa tietotyön tekemisen melkein missä vain. 

Osalla työntekijöistä työnkuva pakottaa työntekijän pois vakituisesta työpisteestä ja 

matkustamaan eri työtehtävien välillä ympäri maata ja maailmaa, ja osa hakee erilai-

sista työympäristöistä vaihtelua työpäiviin. Joka tapauksessa mobiilityöskentelyyn so-

pivien kalusteiden tarve kasvaa koko ajan. Erilaiset julkisissa tiloissa toimivat yrityk-

set kilpailevat asiakkaista ja mobiilityöntekijöiden houkutteleminen voi olla jo lähitu-

levaisuudessa kilpailuvaltti. Myös yleishyödylliset tilat, kuten kirjastot voivat laajen-

taa käyttömahdollisuuksiaan lisäämällä mobiilityöskentelyyn sopivia kalusteita. Tilo-

jen ja niiden kalusteiden on hyvä muuttua vaihtuvien tarpeiden mukaan. 

Julkiseen tilaan tulevien mobiilityöskentelyyn sopivien kalusteiden ja varusteiden 

suunnittelussa on otettava huomioon työskentelyergonomian lisäksi julkisten tilojen 

vaatimukset. Tuotteiden tulee olla kestäviä ja helposti kuluvat osat pitäisi pystyä uu-

simaan unohtamatta ekologisia ratkaisuja. Tuotteiden muotoilun tulee olla ymmärret-

tävää ja lisätä tilan viihtyisyyttä. Tilan viihtyvyys ja toimivuus voi lisätä työntekijän 

tehokkuutta merkittävästi ja poistaa työn kuormittavuuden tunnetta. Tällä hetkellä 

markkinoille on tullut uusia tuotteita, jotka tarjoavat ratkaisuja mobiilityöskentelyyn 

sopiviin kalusteisiin, mutta uusille innovaatioille ja ratkaisuille on markkinoilla tilaa. 
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2 LÄHTÖKOHDAT 

Lähtökohtana on suunnitella kaluste-, kalustus- tai varustekonsepti, joka sopii julki-

sessa tilassa mobiilisti tapahtuvaan etätyöskentelyyn. Työskentelypisteen ergonomia, 

mobiililaitteilla työskentelyn pääpiirteet ja julkisten tilojen vaatimukset ovat pohjana 

tuotekonseptien suunnittelussa.  

Opinnäytetyöni yhteistyökumppanini on Martela. 

”Martela suunnittelee ja toteuttaa työtilojen ja julkisten tilojen sisustusratkaisuja. 

Martelan tavoitteena on tarjota asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen alan parasta 

palvelua sekä laadukkaita, ergonomisia ja innovatiivisia tuotteita. Nopeat toimitukset 

ja toimiva jakeluverkosto tukevat näihin tavoitteisiin pääsemistä.  

Suomessa Martela on toimialansa suurin yritys ja Pohjoismaissa kolmen suurimman 

joukossa. Martela tarjoaa myös alan laajimman valikoiman sisustusratkaisujen ylläpi-

toa ja muutoksia tukevia palveluja. Suomessa Martelan kokonaispalvelu kattaa tarvit-

taessa koko toimitilan muutoksen inventoinnista ja suunnittelusta muuttoon ja ylläpi-

toon saakka.  

Martela on yli 65-vuotias perheyritys, jonka osakkeet on listattu OMX:n Pohjoismai-

sessa Pörssissä Helsingissä. Yhtiöllä on tuotantoa Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. 

Päämarkkina-alueitamme ovat Itämeren alueen lisäksi Norja, Hollanti, Ukraina, Un-

kari ja Japani.  

Vuonna 2011  Martela-konsernin liikevaihto oli 130,7  miljoonaa euroa ja sen palve-

luksessa työskenteli keskimäärin 637 henkilöä.” 

(Yritys, 2013.) 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT  

3.1 Tutkimuskysymys 

Tavoitteeni on vastata kysymykseen: Millainen kaluste-, kalustus- tai varuste sopii 

julkisessa tilassa tapahtuvaan mobiiliin etätyöskentelyyn?  

3.2 Tutkimusmenetelmä 

Valitsin produktiivisen opinnäytetyöni tutkimusmenetelmäksi toimintatutkimuksen, 

jonka tärkein lopputulos ei ole pelkästään kirjallinen raportti vaan myös todellinen 

käytännöllinen tulos. Toimintatutkimuksen vaiheet sallivat muutoksia tutkimuksen 

kehittyessä ja se sallii myös vuorovaikutuksen, tilanteenmukaisen kokeilun sekä inno-

vaatiot. Sen tarkoituksena on tuoda uusi lähestymistapa johonkin tiettyyn asiaan ja 

ratkaista käytännöllisen toiminnan ongelmia. Tutkijan rooli ei ole ulkopuolinen seu-

raaja vaan aktiivinen osapuoli ongelmien ratkaisijana. Tutkimuksen ensimmäisessä 

vaiheessa määritellään tutkimusongelma ja sen jälkeen tutustutaan lähdekirjallisuuteen 

ja aikaisempiin tutkimuksiin aiheesta. Toimintatutkimus etenee kierroksittain ja jokai-

sella uudella kierroksella pyritään parempiin tuloksiin. Jokainen kierros sisältää toi-

minnan, havainnoinnin ja pohdinnan. Toimintatutkimuksen suuntaa ei pysty määritte-

lemään täysin etukäteen vaan jokaisen tutkimuskierroksen lopussa tutkija määrittää 

seuraavan kierroksen tavoitteet. Jokaisen tutkimuskierroksen tulokset tulee dokumen-

toida selvästi, jotta kehityksen seuraaminen on helppoa. (Anttila 2000: 320–322; Toi-

mintatutkimus, 2013.) 

4 TIEDONHANKINTA 

Tiedonhankintaosuudessa kerään mahdollisimman laajasti tietoa, jota tulen käyttä-

mään tutkimuskysymykseen vastaamiseen suunnitteluprosessissa. Suunnitteluproses-

sin edetessä opinnäytetyöni toisessa vaiheessa eteen tulevat kysymykset, joihin ei ole 

vastausta tiedonhankinta osuudessa, tulen etsimään tutkimuksen yhteydessä ja lisää-

mään ne suunnitteluprosessin kirjalliseen osuuteen.  
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4.1 Etätyö 

Etätyöllä tarkoitetaan työpisteen ulkopuolella tapahtuvaa työskentelyä, jossa on usein 

apuna tietotekniikka ja mobiililaitteet (Arrasvuori, Pyykkönen 1995: 158). Tässä 

opinnäytetyössä määrittelen etätyön yläkäsitteeksi, joka sisältää sanat: e-työ ja mobii-

lityö. E-työllä tarkoitetaan työn ja liiketoiminnan organisointia tieto- ja viestintätekno-

logiaa hyödyntäen. Työn sidonnaisuus tiettyyn aikaan ja paikkaan vähenee tieto- ja 

viestintäteknologian käytön myötä (Harju & al. 2007, 10). Mobiilityöntekijä liikkuu ja 

työskentelee päätyöpaikkansa ulkopuolella ja käyttää työskennellessään sähköisiä 

viestintävälineitä (mobiililaitteita). Työntekijän liikkumien tarve syntyy itse työstä, 

joka esimerkiksi edellyttää asiakkaiden tapaamista. Työskentely voi tapahtua jossain 

työkohteessa tai esimerkiksi matkalla kohteeseen (Hyrkkänen et al. 2011: 3-4). 

Etätyön suurimmaksi ongelmaksi määritetään sosiaalisten kontaktien vähyys. Työajan 

venyminen ja vapaa-ajan sekoittuminen työaikaan ja sopimattomat työtilat voivat olla 

myös riski etätyön tekemiselle.  Tietotekniikan avulla ei pystytä täysin korvaamaan 

sosiaalisia kontakteja.  Paljon etätyötä tekevä henkilö voi myös syrjäytyä työyhteisös-

tä.  Etätyö sopii paremmin työtehtäviin, joissa työ on ainakin osittain itsenäistä. Työs-

sä, jossa tilanteet vaihtuvat nopeasti, voi tiedottaminen etätyötä tekevälle jäädä vähäi-

seksi ja tämä vuoksi syrjäyttää työntekijää. Usein kuitenkin etätyötä tekevä henkilö ei 

ole poissa työpaikalta kokoaikaisesti vaan etätyön määräksi voidaan sopia esimerkiksi 

osa viikosta. Etätyö ei myöskään sovi kaikille, se vaatii itsekuria ja tietoteknistä osaa-

mista. (Malo 2006: 55–58; Faktaa, 2013.) 

Suurin etu etätyötä tekevälle työntekijälle on työajan ja oman ajan sovittaminen, ja 

yksi tärkeimmistä yleisistä hyödyistä etätyössä on ekologisuus. Työmatkojen aiheut-

tamat päästöt vähenevät, kun työn takia ei tarvitse erikseen liikkua paikasta toiseen. 

Työntekijän ei myöskään välttämättä tarvitse muuttaa työn perässä pois kotipaikka-

kunnalta ja hän voi valita itselleen mieluisimman paikan tehdä työtä (Faktaa, 2013).  

Työrauhaa vaativat tehtävät koetaan helpommaksi tehdä omassa rauhassa, jolloin työn 

tehokkuus lisääntyy. Myös työmotivaation koetaan lisääntyvän, koska työntekijä tun-

tee hallitsevansa omaa työntekoaan ja pystyy aikatauluttamaan sen itselleen sopivaksi. 

(Helle 2004, 20–21.) 
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4.2 Mobiili työ 

Mobiili työ on usein hyvin itsenäistä, innostavaa ja vaihtelua sisältävää työtä. Mobii-

liin työhön voi myös kuulua kotona työskentely.  Työlle ominaista on työntekijän 

matkustaminen eri asiakkaiden luona ja työn tekeminen matkustaessa. Työn teolle ei 

pystytä määrittämään päivittäistä työaikaa ja työn tulosta ei tavallisesti mitata tunteina 

vaan saavutettuina tuloksina. Mobiilin työntekijän on hallittava tietotekniikka ja erilai-

set mobiililaitteet. Tietoverkossa toimiminen on päivittäistä ja työntekijällä täytyy olla 

mahdollisimman esteetön pääsy tietoverkkoon paikasta ja ajasta riippumatta. Työhy-

vinvoinnin kannalta mobiili työ voi olla henkilöstä riippuen olla työhyvinvointia pa-

rantava tekijä tai suuri riski hyvinvoinnille. Vaihtelevuus voi hankaloittaa työn teke-

mistä matkustusväsymyksen tai katkonaisten työskentelytilanteiden takia. Työpäivien 

venyminen usein normaalia pitemmiksi, on riski työkyvylle. Akustiset ja ääniongel-

mat ovat yleisiä liikkuvalle työntekijälle. Työrauhan saaminen työpisteen ulkopuolella 

voi olla hankalaa. Työntekijän on kannettava mukana kaikki työn tekoon tarvittavat 

välineet ja mahdollisesti myös henkilökohtaiset matkatavarat pidemmillä työmatkoil-

la. Toisaalta mobiilia työtä tekevä henkilö voi jaksottaa työn tekemisen siten, että se 

sopii hänen vapaa-aikaansa mahdollisimman hyvin. Hän voi hoitaa työmatkalla myös 

henkilökohtaisia asioita ja näin säästää aikaa. (Harju & al. 2007:10; Hyrkkänen et al. 

2011: 3–11,14–15, 22.) 

Vuonna 2002 tehtiin ”SIBIS”- tutkimus (Statistical Indicators Benchmarking the In-

formation Society) Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tutkimuksen mukaan vuonna 2002 

Euroopan Unionin jäsenmaissa ja Sveitsissä keskimäärin neljä prosenttia ja Yhdysval-

loissa keskimäärin 6 prosenttia teki tietotekniikkaa hyödyntävää mobiilia työtä.  Mo-

biilien työntekijöiden määrä kasvoi vuosina 1999–2002 puolestatoista prosentista nel-

jään prosenttiin.  Suomessa vuonna 2002 koko työvoimasta mobiilia työtä tekeviä oli 

6,2 prosenttia, mikä on eniten koko Euroopassa.  Suurin osa liikkuvista työntekijöistä 

(92 %) käyttää tietokoneyhteyksiä sähköpostin lähettämiseen.  Kolme neljäsosaa mo-

biilia työtä tekevistä käytti työskennellessään Internetiä tai työpaikkansa Intranetiä. 

(Hyrkkänen&Vartiainen 2005, 27–28.)  

Mobiilien työntekijöiden fyysiset työskentelypaikat voidaan jakaa viiteen tyyppiin, 

jotka ovat koti, ensisijainen työpaikka, kulkuvälineet, toissijainen työpaikka (esimer-

kiksi sivutyöpiste ja asiakkaan työtilat) ja kolmas työpaikka (esimerkiksi hotelli, kah-
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vila ja konferenssitila). Fyysisten työskentelypaikkojen rinnalla ovat virtuaaliset työs-

kentelypaikat, joita ovat esimerkiksi Internet, työpaikan Intranet tai työryhmäohjel-

mistot. Edellä mainittujen yhdistelmä voi olla esimerkiksi videoneuvottelu, jonka 

työntekijä käy kahvilassa. Paljon liikkuva työntekijä voi helpottaa työskentelyään 

huomioimalla etukäteen mahdollisia ongelmia, kuten Internet- yhteyden ja mobiililait-

teiden mahdolliset ongelmat. Tällä hetkellä mobiilia työtä tekevät kertovat, etteivät 

vakituisen työpisteen ulkopuoliset työskentelytilat jousta erilaisten tarpeiden mukaan, 

vaan he joutuvat etsimään työskentelypaikan sen hetkisen työtehtävän vaatimusten pe-

rusteella. (Hyrkkänen&Vartiainen 2005, 22, 223–224, 246.)  

Kotona ei ole ensisijaiselle työpisteelle tai julkisille tiloille ominaisia häiriötekijöitä, 

kuten melua. Kotona tehtävä työ koetaan tuottavan hyvää tulosta, koska työhön voi 

keskittyä kunnolla. Kotona tehtävän työn negatiivisena puolena koetaan työn ja vapaa-

ajan sekoittuminen. Ensisijaisella työpaikalla on mahdollisuus tehdä yhteistyötä kolle-

goiden kanssa ja saada heiltä tukea. Työpisteet on suunniteltu työlle sopiviksi ja elekt-

ronisten laitteiden ja tietoverkon toiminta on varmempaa. Kulkuvälineissä työntekijäl-

lä on joko mahdollisuus levätä tai työskennellä. Kulkuvälineiden tiloja ei ole usein 

suunniteltu työskentelyyn ja se haittaa keskittymistä ja työrauhaa vaativien töiden te-

kemisessä. Fyysisen ergonomian ongelmat, kuten pitkää paikallaan olo, hankaloittaa 

sekä lepoa, että työskentelyä. Kulkuvälineissä tehtävällä työllä pystyy osittain lyhen-

tämään työpäivien pituutta. Toissijaisen työpaikan yleisin tarkoitus on se, että kohda-

taan asiakkaita ja kollegoita kasvokkain. Kolmannella työpaikalla (esimerkiksi hotellit 

ja kahvilat) tehdyllä työllä on useita mahdollisia kuormitustekijöitä. Tilat eivät välttä-

mättä sovellu työskentelyyn. Hotellissa tehtävä työ voi venyttää työpäivä ja sekoittaa 

työn ja vapaa-ajan samalla tavoin kuin kotona tehty työ.  (Hyrkkänen&Vartiainen 

2005, 207-218.) 

4.3 Ergonomia 

Hyvä ergonomia on lähtökohta suunniteltaessa työn tekoa helpottavia ja parantavia 

tuotteita. Ergonomialla tarkoitetaan ihmisen ja toimintajärjestelmän vuorovaikutuksen 

tutkimista. Se on teoriaa ja käytäntöä yhdistävä monitieteinen tutkimus- ja tiedonalue.   

Sana ergonomia tulee kreikan kielen sanoista ergo = työ ja ja nomos = luonnonlait. 

Toimintaympäristön suunnittelussa on otettava huomioon ihmisen rakenne, toiminta-

mekanismit, kyvyt, tarpeet ja toimintatavat. Ergonomian avulla on tarkoitus parantaa 
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ihmisen turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia, ja sen tavoitteena on tehdä laitteet ja 

ympäristöt sopiviksi kaikille. Ergonomian tutkimisen voi jakaa kolmeen osa-

alueeseen: kognitiivinen ergonomia, organisatorinen ergonomia ja fyysinen ergono-

mia. Ergonomia koskee myös standardeja ja lakeja, joiden tarkoitus on ehkäistä tapa-

turmia ja antaa ohjeita työhyvinvoinnin parantamiseksi. (Aulanko et al. 2010, 10–11 ; 

Launis et al. 2011, 18–20, 388–390.) 

Kognitiivinen ergonomia tutkii ihmisen älyllisiä toimintoja, kuten tarkkaavaisuutta, 

muistia, ajattelukykyä ja motorista kontrollia. Työn rasitus nykypäivänä on siirtynyt 

fyysiseltä puolelta psyykkiselle puolelle ja se voi kärjistyessään aiheuttaa stres-

sioireyhtymän. Kognitiivisen ergonomian tarkoituksena on löytää ratkaisuja työn hen-

kisen kuormittamisen vähentämiseen esimerkiksi löytämällä ratkaisuja tiedon visuaa-

liseen esittämiseen siten, että se olisi mahdollisimman helppoa ja vaivatonta havaita. 

Esimerkiksi valkoinen teksti ei näy hyvin vaalealla pinnalla. Myös värien liian suuri 

kontrasti voi hankaloittaa havainnointia, kuten esimerkiksi vastavärit voivat saada 

tekstin värisemään luettaessa. (Aulanko et al. 2010, 11; Kognitiivinen ergonomia, 

2013.) 

Organisatorinen ergonomia käsittelee työn organisaatiorakenteiden, käytäntöjen ja 

työprosessien optimointia ja se tutkii muun muassa vuorotyötä, työmotivaatiota, ryh-

mässä työskentelyä ja työn etiikkaa (Aulanko et al. 2010, 10–11). Ihmistä ei enää koe-

ta passiivisena työntekijänä, joka ei ole valmis ottamaan vastuuta ja, joka tarvitsee 

työskennelläkseen jatkuvaa valvontaa ja pakottamista. Työmotivaationa ei ole pelkkä 

raha. Itsensä toteuttaminen ja sosiaalinen kanssakäyminen ovat tärkeitä työtä tekevälle 

ihmiselle. Tehtäväkokonaisuuksien suunnittelu vaikuttaa siihen, miten vaativia ja 

kuormittavia eri tehtävät ovat. (Launis et al. 2011, 39–45,216.) 

Fyysinen ergonomia käsittelee ihmisen kehon toimintaa ja toimintamekanismeja.. 

Fyysisen ergonomian toiminta-alueet ovat fyysinen työympäristö, työpisteet, työväli-

neet ja työmenetelmät. Ihmisen mitat ovat lähtökohta fyysiselle suunnittelulle ja mit-

tojen tutkimiseen on oma tieteenalansa, antropometria. Fyysisen kuormituksen ja vir-

heasentojen minimointi on tärkeää. Kuormitusta keholle voi olla liikaa tai liian vähän, 

kumpikin ääripää aiheuttaa pitkään jatkuvana terveydellisiä ongelmia. Työpisteiden ja 

työvälineiden kehittäminen mahdollisimman monelle sopiviksi on haastavaa johtuen 
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ihmiskehojen erilaisuudesta. Tiedon havaitseminen näkemällä, kuulemalla ja tunte-

malla on yksi tärkeä fyysisen ergonomian alue. (Launis et al.2011, 20.) 

4.4 Työskentelypisteen ergonomia 

Hyvässä työskentelypisteessä on otettu huomioon fyysisen ergonomian lisäksi myös 

kognitiivinen ja organisatorinen ergonomia. Fyysinen työympäristö ohjaa ihmisten 

toimintaa ja sosiaalista käyttäytymistä. Työskentelytiloilla on vaikutusta viihtyvyyteen 

ja stressin syntymiseen. Hyvässä työskentelypisteessä on otettava huomioon työsken-

telyasento, riittävä pöytätila, katselukohteiden sijainti, mahdollisuus liikkua sujuvasti, 

valaistus ja sopiva äänitaso. Turha kurkottelu ja vartaloa kiertävät liikkeet voivat aihe-

uttaa ongelmia tuki- ja liikuntaelimiin. Riittämätön tai liian kirkas valaistus hankaloit-

taa työn tekemistä ja rasittaa silmiä. Liian kova melutaso aiheuttaa stressiä ja hanka-

loittaa keskittymiskykyä. Työpisteiden vaatimukset vaihtelevat työn mukaan. Jos työ-

pisteessä ei vietetä paljoa aikaa, sen vaatimukset eivät ole yhtä tarkkoja kuin kokoai-

kaisesti samassa työpisteessä toimivan henkilön. Jos useat ihmiset käyttävät samaa 

työpistettä, on silloin löydettävä mahdollisimman monelle sopivat ratkaisut. (Launis et 

al. 2011, 119,147–184.) Vääränlainen työskentelyergonomia voi aiheuttaa kiputiloja ja 

sairastumisia. Toistuvista kiputiloista voi seurata myös väsymystä ja univaikeuksia. 

(Eskola et al. 2009: 67-68.) 

Kognitiivisen ergonomian avulla työpisteistä aiheutuvaa henkistä kuormitusta voidaan 

vähentää. Työskentelytiloilla on vaikutusta ihmisen viihtymiseen ja stressin syntyyn. 

Työympäristö ohjaa ihmisten sosiaalista käyttäytymistä ja keskinäistä vuorovaikutus-

ta. Työskentelypisteen suunnittelussa on otettava huomioon, miten tilat edistävät ja 

ehkäisevät ihmisten välistä kommunikaatiota. Jokaisella ihmisellä on henkilökohtai-

nen tila, joka tarkoittaa yksilön sopivaksi kokemaa fyysistä välimatkaa muihin ihmi-

siin. Kaikissa tilanteissa ei ole mahdollista ottaa huomioon henkilökohtaista tilaa, mut-

ta hyvällä suunnittelulla pienentyneen henkilökohtaisen tilan aiheuttamaa epämukavaa 

oloa voidaan pienentää. Julkisissa tiloissa yksityisyyttä voidaan saada oman paikan 

valinnalla muista etäällä tai suuntaamalla katsekontakti poispäin toisista paikallaoli-

joista. Ihmisillä on tarve muokata ja hallita työympäristöään. Työskentelypisteillä voi-

daan ilmaista omaa identiteettiä ja statusta. Työpisteen hallitsija voi personoida omaa 

työtilaa esimerkiksi itselle tärkeillä tavaroilla tai valokuvilla. Personoinnilla henkilö 

tekee tilasta itselleen viihtyisämmän ja samalla tuo esiin omaa identiteettiään ja erot-
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tuu muista. Tietotekniikan kehittyessä laitteiden koko ja kannettavuus on vapauttanut 

työskentelytilan pysyvyyttä tietotekniikan alan työntekijöiltä. Työntekijä pystyy valit-

semaan työskentelypisteensä myös työpaikan sisällä ja kiinteiden työpisteiden merki-

tys on vähentynyt. (Launis et al. 2011, 119–122, 124.) 

Työskentelyasento voi olla seisova tai istuva. Seisova työ yhdistetään usein raskaisiin 

töihin, joissa joudutaan liikuttamaan painavia kuormia. Seisova työ voi olla myös 

vaihtoehto henkilölle, joka ei työskentele pitkään samassa työpisteessä. Pitkään pai-

kallaan seisominen voi kuormittaa muun muassa jalkojen verisuonia ja niveliä. Suora-

kulmainen ja pysty istuma-asento on lähtökohtana työpisteen mitoituksessa. Erilaiset 

työt voivat vaatia kuitenkin asennon muuttamista eteen kumartamalla ja taakse nojaa-

malla. Työtuolin olisi hyvä mahdollistaa nämä kaikki kolme erilaista istuma-asentoa.  

 

Kuva 1. Istuma-asento. (Launis et al. 2011, 150) 

 Työtason korkeus määräytyy työn tarkkuuden mukaan. Mitä tarkempaa työ on, sitä 

korkeammalla työtaso on suhteessa työskentelijän kyynärkorkeuteen. Näppäimistöä ja 

hiirtä käyttävän tietotyötä tekevän henkilön työtason korkeus on 0–5cm kyynärkorke-

utta ylempänä. Tällöin kyynärkulma on lähellä 90 astetta. Tietokoneen näyttöä tulee 

katsoa alaviistoon, jos työskentely-asento on suora tai kumartunut eteenpäin. Silmän 
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pinta pysyy kosteampana alemmas katsottaessa, koska räpytystiheys on suurempi ja 

silmän pinta pienempi. Taaksepäin nojautuneessa asennossa, jossa työskentely katselu 

keskittyy kokoaikaisesti ruudulle, voi kuvaruudun sijoittelu olla korkeammalla, kui-

tenkin aina silmien tasoa alempana. Tärkeimmän katselukohteen tulee sijaita suoraan 

edessä, jotta välttytään turhilta kiertäviltä liikkeiltä. (Launis et al. 2011, 149–157.) 

  

Kuva 2. Katseen suunta. (Launis et al. 2011, 156) 

Näkeminen ja kuuleminen ovat työnteon perusta. Näköaisti on ihmisen tärkein aisti ja 

sen avulla otamme muun muassa vastaan suurimman osan tarvitsemastamme tiedosta. 

Toinen tärkeä aisti tiedon välittämisessä on kuulo. Erilaisten äänten kuuleminen voi 

helpottaa tai hankaloittaa työn tekemistä. Sosiaalinen kanssakäyminen ja tiedon väli-

tys etenee usein puheen avulla, mutta läheltä kuuluvat kovat äänet voivat haitata työ-

hön keskittymistä. Valaistuksen tehtävä on tehdä tilasta turvallinen, helposti havaitta-

va ja esteettisesti miellyttävä. Valaistuksen tulee olla riittävän kirkas, mutta se ei saa 

häikäistä. Häikäisy syntyy, kun näkökentässä on keskeisiä katselukohteita valoisampia 

kohtia. (Launis et al. 2011: 93-94.) 

4.5 Julkisen tilan sisustussuunnittelu ja kalustaminen 

Julkisen tilan kalustamisella pystytään määrittelemään se, mihin tila on tarkoitettu ja 

miten sitä käytetään. Hyvin suunniteltu tila sopii myös liikunta- ja toimintaesteisille 

henkilöille. Hyvällä suunnittelulla voidaan lisätä tilan viihtyvyyttä ja turvallisuutta. 

Tilan akustiikka vaikuttaa paljon siihen, kuinka viihtyisänä tila koetaan. Huoneakusti-
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sella suunnittelulla voidaan estää äänen leviämistä.  Huoneen muoto, koko ja absor-

boivien pintojen sijoittelu vaikuttavat huoneakustiikkaan. Absorboivilla pinnoilla tar-

koitetaan ääniaaltoja vaimentavia pintoja. Valaistuksen tulee olla riittävä ja mahdolli-

simman vähän häikäisyä aiheuttava. Kohdevalaistuksella ja isoilla kontrasteilla on hy-

vä merkitä paikat, joissa on esimerkiksi rappusia ja törmäämisvaaran aiheuttavia 

ulokkeita. Julkisen tilan kalustuksen olisi hyvä ottaa huomioon eri-ikäisten ja kokois-

ten ihmisten sekä vammaisryhmien tarpeet. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kalus-

teiden käyttötarkoitus tulee helposti ilmi ja niitä on helppo käyttää. Kalusteet ovat 

helposti nähtävissä ja niissä ei ole muun muassa teräviä kulmia ja helposti irtoavia tai 

särkyviä kohtia. Materiaalien tulisi olla kestäviä ja helposti puhdistettavia, ja niiden 

tulisi sopia myös allergiselle henkilölle. (Rakennustietosäätiö RTS 2007:8–11, 72, 80–

81.) 

 

5 MUOTOILUPROSESSI 

5.1 Millainen kaluste, kalustus tai varustus sopii julkisessa tilassa tapahtuvaan mobiiliin työhön? 

Mobiilityöntekijä liikkuu paljon ja työskentelee erilaisissa paikoissa. Mobiilia työtä 

tekevien määrä kasvaa koko ajan ja tarve erilaisille hyville työskentelypaikoille julki-

sissa tiloissa kasvaa. Työsuojeluun liittyvät asiat on otettava huomioon sopivaa työs-

kentelypaikkaa miettiessä.  Työpisteen tulee olla tietoturvallinen ja ergonominen ja 

sopia siinä tehtävään työhön. Työntekijällä voi olla mukanaan varusteita, jolloin työ-

pisteen kasaaminen eri paikkoihin on mahdollista, mutta myös erilaiset pysyvät tai ti-

lanteen mukaan muunneltavat ratkaisut julkisissa tiloissa on hyvä ottaa huomioon. 

Mobiilin työntekijän mahdollisuus valita työhön sopiva paikka voi lisätä esimerkiksi 

kahviloiden ja hotellien kilpailukykyä. Vaikka työ ei itsessään vaatisi liikkumista työ-

pisteen ulkopuolella, tietotekniikan suomin mahdollisuuksin työntekijä voi kuitenkin 

valita itselleen mieluisan työskentelypisteen tai etätyötä kotona tekevä voi halutessaan 

siirtyä julkisille paikoille saadakseen sosiaalisia kontakteja. Julkisen tilan kalusteen on 

täytettävä sille säädetyt kriteerit. Mahdollisimman laajan asiakaskunnan saamiseksi 

olisi myös hyvä, että tuotteen väri ja pintamateriaali olisi muokattavissa jokaiselle asi-

akkaalle sopivaksi.  
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5.2 Markkinoilla olevia tuotteita 

 

Kuva 3. Olemassa olevia tuotteita (Määttä, 2013) 
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5.3 Julkisen tilan työpisteen kalustuksen suunnittelu 

 

 

Kuva 4. Työpisteen ergonomia (Määttä, 2013) 

Työpisteen kalustuksen voi määritellä ergonomisten vaatimusten mukaan.  Vaihtoeh-

dot työskentelyasennoiksi selviävät kuvasta ”Työpisteen ergonomia”, joka on tehty 

kappaleen ”Työskentelypisteen ergonomia” pohjalta. Jos asento on seisova tai puoli-

istuva, työskentelypisteessä tulee olla seisomatuki. Istuvassa asennossa on mahdollista 

kaksi vaihtoehtoa, jotka ovat pysty tai nojaava asento. Mobiililaitetta käytettäessä kä-

sien tukeminen on tärkeää ja se onnistuu joko käsinojilla tai pöydällä. Työskentely-

rauhan saamiseksi tulee työskentelypiste suojata liialta melulta ja ulkopuolisten kat-

seilta tilanjakajalla. Yleisen valaistuksen riittämättömyyden vuoksi voi työskentelypis-

teeseen tarvita kohdevalaisinta lisävaloksi. Koska julkisessa tilassa työskentely ei ole 

kokoaikaista, työskentelypisteen ergonomian vaatimukset eivät ole yhtä tarkat kuin 

pysyvässä työskentelypisteessä.  

Työskentelypisteeseen vaadittavat kalusteet voivat olla koottuna erillisistä kalusteista 

tai yksi kaluste voi ratkaista useita ongelmia. Kuvassa ”Kalustevaihtoehdot” näkyy 

mahdollisia vaihtoehtoja, jotka voidaan suunnitella yhdeksi tuotteeksi. Se pilkkoo on-

gelman pienempiin osiin, jolloin ratkaisuja on helpompi lähteä hakemaan. Suunnitte-

luprosessissa on löydettävä parhaat mahdolliset yhdistelmät erillisistä tuotteista ja eri 
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tuotteista koostuvista yhdistelmätuotteista. Myös erilaisten tarpeiden mukaan muun-

neltavat kalusteet, voivat olla hyvä ratkaisu julkiseen tilaan. Tällöin yksi tuote sopii 

mobiilia työtä tekevälle ja samalla muille tilaa käyttäville henkilöille. Julkisissa tilois-

sa on tärkeää, että tuotteet sopivat mahdollisimman monille. Esimerkiksi hotellien au-

lat ja kahvilat haluavat houkutella mahdollisimman paljon asiakkaita. Tilojen ollessa 

rajalliset kalustuksen tulisi sopia mahdollisimman moneen tarkoitukseen, jotta se ei 

rajaa asiakaskuntaa liian vähäiseksi. 

 

Kuva 5. Kalustevaihtoehdot. (Määttä, 2013) 

Mobiililaitteet ovat muuttaneet työskentelyasentoja. Toimistokalusteita suunnitteleva 

yritys Steelcase WorkSpace Futures and the Steelcase Design Studio teki tutkimuksen 

uusista työskentelyasennoista. Tutkimuksessa selvisi yhdeksän erilaista uutta työsken-

tely asentoa, jotka näkyvät kuvassa ”Uudet työskentelyasennot”. Asennot eivät ole er-

gonomisesti hyviä ja rasittavat kehoa pitkäaikaisessa ja usein toistuvassa työskentelys-

sä (Mobiilityön asento, 2013).  Useassa kuvassa asennot ovat joko eteenpäin, sivulle 

tai taaksepäin nojautuvia. Eteenpäin nojautumisen syynä on pöydän ja istuimen liian 

suuri etäisyys. Taakse nojautuvat asennot ovat puolimakaavia, jolloin niskan ja hartia-

seudun asento ei ole ryhdikäs. Mobiiliin työskentelyyn sopivan tuotteen tulee ottaa 

huomioon edellä mainitut asiat. Oikea ryhti ja pöydän oikea etäisyys istuimesta ovat 

akustiikan lisäksi suunnitteluni lähtökohtana. Teknisellä työtuolilla nämä asiat olisivat 
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ratkaistavissa helposti, mutta julkiseen tilaan tulevissa kalusteissa on otettava huomi-

oon myös tilan sisustus ja yleinen viihtyvyys.  

 

Kuva 6. Uudet työskentelyasennot. (Steelcase, 2013) 

5.4 Ensimmäinen muotoilukierros 

Aloitin alkuideoinnin kerättyäni tarpeeksi tietoa etätyöstä, ergonomiasta ja työpisteen 

vaatimuksista. Aloitin luonnostelun vapaalla ideoinnilla ja tarkoitukseni oli tehdä usei-

ta erilaisia konsepteja, joiden pitkälle vietyihin teknisiin ja visuaalisiin ratkaisuihin en 

aluksi kiinnittäisi huomiota. Itselleni hyväksi kokemassa suunnitteluprosessissa keski-

tyn aina aluksi pelkkiin ideoihin ja myöhemmissä vaiheissa muotoilen ideoiden visu-

aalisen puolen. Alkuvaiheessa en suhtautunut kriittisesti erilaisiin ideoihin vaan do-

kumentoin ne kaikki käsin luonnostelemalla. Käytin apunani kuvan 4. kalustevaih-
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toehtoja ja mietin ratkaisuja mahdollisimman moneen kohtaan. Mietin erilaisia pöytä-

vaihtoehtoja, joissa olisi mahdollisuus tuoda pöytä tarpeeksi lähelle istuinta tai pöy-

dässä olisi yhdistettynä tilanjakaja (Liite 1/1–1/2). Luonnostelin vaihtoehtoja, joissa 

pöydän tai tilanjakajan asentoa voi muuttaa tarpeen mukaan, jolloin ne sopivat mah-

dollisimman moneen käyttötarkoitukseen. Tuoleissa keskityin miettimään tuolin ja ti-

lanjakajan yhdistämistä yhdeksi tuotteeksi. Otin huomioon sen, että yleisessä tilassa 

täysi eristäytyminen voi tuntua ahdistavalta, jos ei pysty huomioimaan ympärillä ta-

pahtuvia asioita. Sen takia luonnostelin vaihtoehtoja, joissa kaikissa ympäristön tark-

kailu onnistuu ja samalla tuote antaa suojaa ja työrauhaa. Tuoleissa kiinnitin huomiota 

myös pöytien liittämiseen osaksi tuotetta. Jos yhteen tuotteeseen pystyy liittämään 

mahdollisimman monia tarvittavia elementtejä järkeviksi kokonaisuuksiksi, lopullinen 

tuote voi säästää tilaa ja muokattavuus lisätä tuotteen mahdollisia käyttöympäristöjä 

(Liite 1/3–1/6).  Kaikissa luonnoksissa ei ole yhdistetty kaikkia mahdollisia osia, mut-

ta uusien osien lisääminen on mahdollista myöhemmissä vaiheissa, jos konsepti vali-

koituu jatkoon. Miettiessäni julkisten tilojen valaistusta, tulin siihen tulokseen, että 

tässä tuotesuunnitteluprosessissa en lähde suunnittelemaan valaisimia, koska erilaisia 

kohdevalaisimia on markkinoilla laajasti ja niiden tarve määräytyy jokaisen tilan mu-

kaan erikseen. Valmiiseen kalustekonseptiin voi miettiä kohdevalaisinvaihtoehtoja, 

mutta tilojen erilaisuuden vuoksi tuote on hyvä olla saatavana myös ilman kiinteää va-

laisinta. 

Ensimmäisessä tapaamisessa kävimme lävitse Martelan edustajan kanssa ensimmäisiä 

luonnoksiani (liite 1) ja Martelan toimintatapoja. Rajasimme aihetta luonnoksien ja 

käytettävissä olevan ajan pohjalta. Ensimmäisistä luonnoksista jatkokehitykseen ete-

nevät konseptit Martela haluaa minun valitsevan itse. He eivät halua ohjata tuotekon-

septien kehitystä tarkasti saadakseen uusia ideoita. Rajasimme opinnäytetyöni julkiset 

tilat vain sisätiloiksi ja tuotteissa suunnittelun pääpaino on yhdelle henkilölle tarkoite-

tuissa tuotteissa. Voin halutessani pitää useammalle henkilölle tarkoitetut tuotteet mu-

kana suunnitteluprosessissa, jos koen ideoiden olevan hyviä. Tuotteiden tarkkoihin 

teknisiin ratkaisuihin minun ei kannattaisi kiinnittää huomiota konseptin edetessä, 

koska esimerkiksi materiaalivahvuudet voivat muuttua valmistajien laitteistosta riip-

puen. 
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5.5 Konseptien karsinta ja toinen muotoilukierros 

Luonnoksista osan valikoin pois teknisen mahdottomuuden takia ja osassa koin ideoi-

den olevan riittämättömiä ja kehityskelvottomia. Valitsin jatkoon 5 konseptia, joiden 

ideoiden koen olevan Martelalle sopivia ja mahdollisia toteuttaa (liite 2). Konseptien 

kehitystä jatkoin käsin luonnostelemalla ja 3D- mallintamalla Solidworks ohjelmalla. 

Tarkoituksena oli keskittyä varioimaan mahdollisimman monta erilaista visuaalista ja 

teknistä vaihtoehtoa valituista konsepteista ja yhdistellä ideoita toisiinsa. Tässä vai-

heessa suhtauduin konseptien kehitysideoihin kritiikittömästi ja dokumentoin kaikki 

ideat, joko piirtämällä, tai mallintamalla. Mallinnuksissa tein mitoitukset alusta asti 

ergonomisesti hyviksi. Istuimien ja pöytien mitoituksen apuna käytin kuvia istuimen 

ja pöydän mitoituksista.  

 

Kuva 7.  Istuimenmitoitus. (Launis et al. 2011, 182) 
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Kuva 8.  Pöydän mitoitus. (Launis et al. 2011, 169) 

5.5.1 G-konsepti 

Konsepti nimeltä ”G” koostuu kahdesta tuolista. Toinen on jakkara, johon on yhdistet-

tynä pöytä ja toinen on nojatuoli, jossa on liikuteltava pöytä ja näkö- ja äänisuoja. 

Jakkara ja nojatuoli sopivat kumpikin mobiilityöskentelyyn. Sain aluksi idean jakka-

rasta, jolle lähdin luonnostelemaan tuoteparia nojatuolista. Halusin säilyttää tuotteissa 

saman muotokielen, jolloin ne on helppo sijoittaa samaan tilaan. Luonnostelin käsin 

erilaisia vaihtoehtoja tuolien muotokieleksi (Liite 3). Huomasin luonnostellessa, että 

nojatuolin ergonomia tulee olemaan haaste, koska sen muoto pakottaa istujan etuku-

maraan. Ratkaisin asian lisäämällä nojatuoliin pehmusteen, joka muuttaa tuolin er-

gonomian oikeanlaiseksi. Jakkarassa on tukeva pöytä lähellä työskentelijää, ja se sopii 

hyvin lyhytaikaiseen työskentelyyn, kun ympärillä oleva hälinä ei haittaa työskenteli-

jää. Jakkaralla työskennellessä näkee ympärillä tapahtuvat asiat ja voi samalla keskus-

tella ympärillä olevien ihmisten kanssa. Nojatuoli antaa suojan katseilta ja ääniltä ja 

sen liikuteltavaan pöytään voi tukea kädet tai asettaa mobiililaitteen. Nojatuolissa on 

pyörivä jalka, joka mahdollistaa tuolin kääntämisen haluttuun suuntaan.  

Mallinsin kummatkin tuolit ergonomisesti oikeilla mitoituksilla (Liite 4), jolloin huo-

masin jakkaran istuma-asennon olevan huono. Jalat on pakko pitää koukussa tai levit-

tää sivuille. Olisi hyvä, jos jalat saisi ojennettua suoraan eteenpäin. Mietin erilaisia 

vaihtoehtoja jakkaran rakenteeseen, jotka mahdollistaisivat jalkojen suoristamisen 

eteenpäin (Liite 5). Visuaalisista syistä päädyin kuitenkin jatkamaan mallista, jossa 

rakenne on sama, kuin ensimmäisessä mallinnuksessa. Mietin alustavasti mahdollisia 

materiaaleja tuotteille. Jakkaran materiaali voisi olla esimerkiksi taivutettu vaneri ja 
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pehmusteena verhoiltu vaahtomuovi ja nojatuolin istuinosan materiaalina vaneri, joka 

on päällystetty vaahtomuovilla ja verhoilukankaalla. Seuraavalla muotoilukierroksella 

jatkan tuolien ulkonäön parantamista ergonomian antamien rajojen mukaan. 

5.5.2 Jousituoli-konsepti 

Jousituoli-konseptissa on ideana suojaisa tuoli, jonka selkänoja koostuu jousista tai 

esimerkiksi joustavista nauhoista. Jouset antavat näkösuojaa ulkoapäin, mutta sel-

känojaan jäävien rakojen välistä käyttäjä näkee ympärillä tapahtuvat asiat. Tällöin 

käyttäjälle ei tule ahdistavaa tunnetta eristyksessä olemisesta julkisessa tilassa. Hain 

aluksi tuolin muotoa luonnostelemalla käsin (liite 6). Luonnoksissa hain kevyen nä-

köistä rakennetta ja sen vuoksi huonekaluputki valikoitui rakenteen materiaaliksi. Tai-

vutettu putkirakenne mahdollistaa tuoliin suunnittelemani muodot ja samalla tarpeeksi 

kestävän rakenteen. Löysin nopeasti miellyttävän muotokielen ja aloin mallintamalla 

mitoittamaan tuolia ergonomisesti toimivaksi. Mitoittaessani otin huomioon, että sel-

känojasta tulee tarpeeksi korkea. Tuolin yläreunassa oleva putki tulee olla reilusti pään 

yläpuolella, ettei istujan tarvitse nojata päällään putkeen.  

Jousien tai nauhojen värityksillä voi tuoliin tuoda hauskaa ilmettä ja personoida tuolin 

ulkonäköä ostajan toiveiden mukaan (liite 7). Mietin rakennetta myös siten, että sen 

voi tehdä kahdelle henkilölle istuttavaksi tuolin leveyttä venyttämällä (Liite 8). Tuolin 

istuinosan alta puuttuu ensimmäisissä mallinnuksissa istuinosaa tukeva rakenne, ja 

tuolin korkeuden vuoksi voi olla tarpeellista lisätä tuoliin tuki ristiselälle ja niskalle. 

Tukirakenteen ja selkää tukevien pehmusteiden suunnitteluun keskityn tuotekehityk-

sen seuraavassa vaiheessa, jolloin mietin myös tuoliin kiinnitettävää pöytää.  

5.5.3 Kaksisuuntatuoli-konsepti 

Kahteen suuntaan toimivassa tuolikonseptissa istuja voi valita istumisensa suunnan. 

Tuolissa on kaksi korkeaa sivua, jotka tuovat suojaa melulta ja katseilta.  Selkänojan 

toisessa reunassa on kiinnitettynä pöytä, joka on istumasuunnasta riippuen istujan 

edessä tai oikealla puolella. Aloitin luonnostelun miettimällä selkänojan muotoa ja eri-

laisia pehmustevaihtoehtoja. Selkänojan muodossa hain yksinkertaisia suoria linjoja, 

mutta kokeilin myös erilaisia pyöreitä linjoja. Pehmusteen ulkonäöllä voi ohjata tuolin 

käyttöä siten, että käyttäjän on helpompi ymmärtää tuolin kaksisuuntaisuus. Jos peh-

musteen muotoilu on kummallakin seinustalla samanlainen, se ei ohjaa istujaa erityi-
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sesti kummallekaan puolelle vaan käyttäjä valitsee itselleen tilanteeseen sopivan vaih-

toehdon.  Mietin myös selkänojan muotoa ja mahdollista irrotettavaa ”kattoa” tuolille, 

joka suojaisi ylhäältä päin tulevilta katseilta (Liite 9).  

Mallinsin istuinosan ilman pehmusteita ja jalkarakenteen oikealla mitoituksella. Huo-

masin mitoituksen muuttavan tuolin ulkonäköä paljon, joten mallintaessa keskityin 

enemmän oikeaan mitoitukseen kuin visuaaliseen ilmeeseen. (Liite 10). Ensimmäisen 

mallinnuskierroksen tarkoituksena tässä konseptissa oli löytää ergonomiset rajat, joi-

den sisällä lähden miettimään visuaalisuutta. Esimerkiksi istuinosan mitoitus on erit-

täin tärkeä tuolin kaksisuuntaisuuden vuoksi. Istuinosan syvyyden suositusarvo on 

38cm - 46cm ja leveyden 42–51 cm. Istuinosan muoto on neliö ja määritin sen sivun 

pituudeksi 44cm. Määrittelemäni mitta on sekä istuimen syvyyden että leveyden suo-

situsarvojen sisällä olematta kuitenkaan kummankaan ääripää. Tällöin istuin on aina 

ergonomisesti tarpeeksi syvä sekä leveä riippumatta siitä, kummin päin siinä istutaan. 

Seuraavalla muotoilukierroksella lähden etsimään tuolille hyvää visuaalista ilmettä. 

5.5.4 Sukkulatuoli-konsepti 

Sukkulatuoli-konseptissa tuolin pesämäinen muoto antaa työrauhan käyttäjälle. Tuolin 

muotokielessä lähdin hakemaan muita konsepteja modernimpaa ja hauskuuttelevam-

paa linjaa. Hain luonnostelemalla tuolin kaarevia linjoja ja osien keskinäisiä suhteita. 

Halusin tehdä selvän visuaalisen eron sisäpuolen pehmeän pesämäisyyden ja ulkopuo-

len kovan ja kiiltävän pinnan välille.  Tuolista tulee suhteellisen kookas korkean sel-

känojan vuoksi ja sen takia pyrin pehmeillä ja pyöreillä linjoilla keventämään tuolin 

ulkonäköä.  Tuolin sisäpuolelle luonnostelin pehmusteen, joka tukee istujan ristiselkää 

ja niskaa (Liite 11).  

Sukkulatuoli-konseptin muotokieli ei muuttunut mallinnuksessa oikean mitoituksen 

myötä, mutta huomasin sen olevan hieman kömpelön näköinen kolmiulotteisena, ei-

vätkä selkänojan linjat näyttäneet hyvältä takaapäin katsottuna (Liite 12). Tuolin sisä-

puolen muoto on myös aika suppea, mikä saattaa aiheuttaa kookkaammille käyttäjille 

epämukavan tunteen. Seuraavassa muotoilukierroksessa haluan löytää tuolille vielä 

kevyemmän ja miellyttävämmän ilmeen ja avartaa tuolin sisäpuolta. 



  30 

 

 

5.5.5 Pöytäkonsepti 

Lähdin luonnostelemaan pyörivää pöytää, jossa on yksi tai kaksi pöytätasoa. Kahden 

tason ideana on, että toisella tasolla voi säilyttää mobiililaitetta ja siihen voi tukea kä-

det. Toinen taso on tarkoitettu tarvittaville papereille tai esimerkiksi kahvikupille (Lii-

te 13). Mobiililaitteelle tarkoitettu taso tulee istujan lähelle, kun pöydän kääntää. Pöy-

tä tulee tarpeeksi lähelle, kun kädet pysyvät lähellä 90 asteen kulmaa istujan nojatessa 

rennosti pöytälevyyn. Oikean etäisyyden ja pöydän korkeuden voi määrittää kyynär-

tukien mitoitusta hyödyntäen. Pöydän on tultava noin 22cm päähän selkänojasta, mi-

hin mahdolliset kyynärtuet loppuvat, ja sen korkeuden suositus on 720cm. Pöytä, jon-

ka pöytälevy on jalan keskipisteen ulkopuolella, voi olla epävakaa. Pöytä voi keinah-

taa käsien ja mobiililaitteen painosta. Pöydän jalan on oltava tarpeeksi painava tai se 

on kiinnitettävä lattiaan, jotta se pysyy tukevasti ja turvallisesti pystyssä myös siihen 

nojatessa.  

Luonnostelin muotokieleltään erilaisia vaihtoehtoja istujan lähelle tulevista kaksitasoi-

sista pöydistä ja mallinsin yhden luonnoksen oikeassa mittakaavassa (Liite 14). Mal-

linnetusta kuvasta huomasin, että oikealla mitoituksella pöydän rakenne näyttää tylsäl-

tä ja kömpelöltä. Siirryin takaisin luonnosteluvaiheeseen, jossa sain idean tehdä vas-

taavan rakenteen metallitangoista. Huomasin metallitangoista koostuvan rakenteen 

luonnostelun paperilla olevan hankalaa, joten muodon löytämiseksi taivuttelin rauta-

langasta erilaisia vaihtoehtoja. Seuraavan muotoilukierroksen tavoitteena on mallintaa 

rautalankaluonnosten pohjalta uusi versio kaksitasoisesta pöydästä ja miettiä erilaisia 

vaihtoehtoja tuoliin kiinnitettävistä pöydistä. 

5.6 Kolmas muotoilukierros 

5.6.1 G- konsepti  

G-konseptin jatkokehityksessä keskityin nojatuolin ja jakkaran visuaalisen ilmeeseen 

ja käytännön toimivuuteen. Jakkarassa lähdin jatkamaan muotoa, jossa jalat pystyy 

suoristamaan eteenpäin. Julkisessa tilassa kuljetaan kengät jalassa, jolloin lattioiden 

likaantuminen on väistämätöntä. Lattiaa vasten olevat pinnat likaantuvat ja kuluvat 

nopeasti. Sen takia lähdin miettimään jakkaran nostamista jalalla ylös lattiatasosta. Li-

säsin jakkaraan pyörivän jalan, joka lisää myös tuotteen hauskuutta (Liite 15). Jakka-

rassa on edelleen mahdollista pitää jalkoja vanerin päällä, mutta jalalle nostettuna va-
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neripinnan kummallakin puolella kiertää ilma ja kertynyt kosteus pääsee haihtumaan 

paremmin kuin lattiaa vasten ollessa. Myös mahdollisuus vaihtaa tuolin suuntaa vetä-

mättä sitä lattiaa pitkin vähentää pohjan kulumista. Jakkaralla työskentely vaatii käyt-

täjältään hieman asennetta, koska istuma-asento on nojatuoliin verrattuna rennompi. 

Nojatuolissa lähdin muotoilemaan tuolin sivulle tulevaa suojaa. Sivusuojan tarkoitus 

on taata käyttäjän työrauha ja samalla peittää pehmuste, joka rikkoo tuolin muotokiel-

tä. Luonnostelin ensin muutamia vaihtoehtoja käsin (Liite 16), minkä jälkeen lähdin 

hakemaan muotoa mallintamalla. Mallintaessa huomasin, että sivusuojan muodon löy-

täminen on vaikeaa. Kolmiulotteisesti katsottuna suoja tekee tuolista laatikkomaisen 

(Liite 17). Vaikka tuolin tarkoitus on olla suojaisa ”työskentelykoppi”, sen pitäisi kui-

tenkin olla visuaalisesti miellyttävä. Käytin nojatuolin kehitykseen siihen varatun 

ajan, mutta en löytänyt tarpeeksi hyvää ratkaisua sen visuaalisiin ongelmiin. Mielestä-

ni G-konsepti, jossa on samaan käyttötarkoitukseen kaksi erilaista ratkaisua samanlai-

sella muotokielellä, on hyvä idea, jota kannattaa kehittää. Tämän opinnäytetyön aika-

taulun puitteissa oli kuitenkin pakko tehdä ratkaisu ja jättää nojatuoli pois viimeiseltä 

muotoilukierrokselta. Viimeisellä muotoilukierroksella keskityn G-konseptin jakkaran 

viimeistelyyn. 

5.6.2 Jousituoli-konsepti 

Jousituoli-konseptin kolmannella muotoilukierroksella oli tarkoitus löytää ratkaisut is-

tuinosan tukirakenteeseen, selkä- ja niskatukeen sekä tuoliin kiinnitettävään pöytään.  

Luonnostelin käsin erilaisia vaihtoehtoja tukirakenteesta tuolin sivukuvantoon (Liite 

18). Olin tyytyväinen tuolin rakenteen visuaaliseen ilmeeseen ennen tukirakennetta. 

Luonnostellessa kaikki lisäosat tuntuivat huonotavan tuolin ilmettä. En löytänyt miel-

lyttävää vaihtoehtoa käsin luonnostellessa, joten siirryin etsimään oikeaa muotoa mal-

lintamalla. Mallinsin pienen ja mahdollisimman huomaamattoman tukipalkin, jonka 

putken paksuus on pienempi kuin muussa rakenteessa (Liite 19).   

Tuet selälle ja niskalle eivät ole välttämättömiä jousituolissa, mutta ne lisäävät istu-

misergonomiaa ja niskatuki estää hiuksia takertumasta jousien väliin. Mallinsin kaksi 

pehmustetta, joista toinen on hieman isompi kuin toinen. Isompi pehmuste tukee sel-

kää ja pienempi on tarkoitettu pään tukemiseen (Liite 20). Pehmusteiden mitoitukses-

sa otin huomioon ergonomiset suositukset. Koska pehmusteet eivät ole välttämättömiä 

tuolissa, mallinsin niistä erilliset osat, jotka voi kiinnittää jousiin esimerkiksi napeilla 
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tai tarranauhoilla. Muotokieleltään halusin pehmusteiden olevan mahdollisimman il-

meettömät, mutta kuitenkin tuolin linjoihin sopivat. 

Tutkin tuolien jousia ja tulin siihen tulokseen, että joustavat nauhat ovat parempi vaih-

toehto (Liite 21). Nauhojen leveydellä voi määritellä, kuinka suojaisa tuoli on ja nau-

hat tuntuvat pehmeämmiltä ihoa vasten. Nauhat voi ommella tuolin putkien ympäri tai 

ne voi kiinnittää esimerkiksi napeilla, jolloin nauhat voidaan vaihtaa tai pestä helposti. 

Nauhoja vaihtamalla ja puhdistamalla tuolin käyttöikä pitenee ja sen ilmettä voi muut-

taa erilaisten tarpeiden mukaan. Tuoliin kiinnitettävästä pöydästä kerron kappaleessa 

5.6.5 

5.6.3 Kaksisuuntatuoli-konsepti 

Kaksisuuntatuoli-konseptin kehityksessä seuraavaksi oli tarkoitus löytää metalliraken-

teen ja pehmusteen visuaalinen ilme. Luonnostelin erilaisia vaihtoehtoja metalliraken-

teesta käsin (Liite 22). Halusin tuolin ilmeen pysyvän yksinkertaisena, mutta metalli-

rakenteella saisi luotua pienen vivahteen, joka erottaa tuolin muotokielen muista vas-

taavalla rakenteella olevista tuoleista. Mallinsin metallirakenteesta kaksi versiota, jois-

ta toinen on hyvin yksinkertainen ja suora rakenne ja toisessa on pieni kulma tuomas-

sa linjakasta ilmettä (Liite 23). Kumpikin vaihtoehto voi olla mahdollinen tuotteen lo-

pulliseksi ilmeeksi. Löydettyäni hyvät vaihtoehdot metallirakenteeksi aloin luonnos-

tella pehmusteen lopullista ilmettä (Liite 24). Pehmusteen tulee olla kummallakin si-

vulla samanlainen, jottei se ohjaa käyttäjää istumaan vain yhteen suuntaan. Mallinsin 

kaksi vaihtoehtoa, joissa toisessa olen jakanut pehmusteen kolmeen ja toisessa kah-

teen vaakasuoraan linjaan (Liite 25). Pehmuste on yhtä osaa, mutta se on pinnan pak-

suuksilla ja tikkauksilla jaettu eri osioihin. Tuolin hyvin pelkistettyyn ilmeeseen sopi 

paremmin kahteen osioon jaettu pehmuste. 

Kun tuolin visuaalinen ilme ja mitoitus alkoivat olla valmiit, aloin miettiä tuotteen 

ympärille tuoteperhettä. Mietin kahden kaksisuuntatuolin väliin tulevaa palaa, joka te-

kisi kaksisuuntatuoleista sohvan. Kaksisuuntatuolin selkänojan sivut ovat vinot (Liite 

26), jolloin palojen vierekkäin asettelu yhdeksi kokonaisuudeksi ei onnistu ilman vä-

liin jääviä reikiä. Sivujen suoristaminen 90 asteeseen helpottaisi erilaisten tuoliryhmi-

en ja sohvien kokoamista. Mutta reunojen suoristaminen kaventaa selkänojaa ja tekee 

tuolista ahtaamman, mikä on istuinmukavuuden kannalta huono asia (Liite 27). Jos 

kaksisuuntatuolin sivuja ei suorista 90 asteeseen, täytyy tuotteiden yhdistämisratkaisut 
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tehdä tuoteperheen muihin osiin. Etsin ratkaisuja tuoteperheen muihin osiin konsepti-

suunnittelun viimeisellä suunnittelukierroksella. 

5.6.4 Sukkulatuoli-konsepti 

Sukkulatuoli-konseptin muotokieli jäi kömpelön näköiseksi toisella tuotesuunnittelu-

kierroksella, joten luonnostelin käsin uusia ratkaisuja tuolin muotokieleen (Liite 28). 

Löysin käsin luonnostelemalla hyvän sivuprofiilin sukkulatuolille ja aloin sovittaa sitä 

kolmiulotteiseksi mallintamalla. Sain luotua haluamani sivuprofiilin muodon mallin-

nukseen siten, että se näyttää hyvältä myös edestä ja takaa (Liite 29). Edellisen kier-

roksen mallissa sukkulatuolin yläprofiili oli täysin pyöreä. Pyöreys aiheutti sen, että 

tuoli olisi ahdas. Avarsin muotoa tekemällä siitä ovaalin. Täysin pyöreään muotoon 

verrattuna ovaalissa muodossa istujalla on enemmän tilaa sivuillaan ja selkää vasten 

oleva muoto on suorempi (Liite 30). On tärkeää, ettei tuolin käyttäjä tunne oloaan pu-

ristetuksi, vaikka tuolin tarkoitus on olla pesämäisen suojaava. Tuolin pehmusteen 

mallinsin viimeisenä ja tein siitä yhtenäisen osan, jossa pinnan korkeuseroissa ei ole 

erotettu tikkauksilla tai erillisillä osioilla (Liite 31).  

Sukkulatuoli-konseptia voisi laajentaa tuoteperheeksi, jossa olisi samalla muotokielel-

lä, mutta matalammalla selkänojalla oleva nojatuoli ja jakkara. Jakkara on suoraan 

sukkulatuolin istuinosa, joka on irrotettu selkänojasta. Näillä kolmella tuotteella saisi 

aikaan jo monipuolisen kalustuksen erilaisiin tiloihin. Suunnittelin istuimeen kiinnitet-

tävän pöydän, joka sopii myös sukkulatuoliin. Pöydän suunnittelusta tarkemmin kap-

paleessa 5.6.5. Etsin ratkaisuja sukkulatuoli-konseptin tuoteperheeseen konseptisuun-

nittelun viimeisellä suunnittelukierroksella. 

5.6.5 Pöytä-konseptit 

Kolmannella muotoilukierroksella oli tarkoitus saada valmiiksi kaksi pöytää, joista 

toinen on istuimeen kiinnitettävä malli ja toinen pyörivä kaksitasoinen pöytä. Is-

tuimeen kiinnitettävän tuolin pitäisi sopia kaikkiin tuolikonsepteihini ja mahdollisim-

man moneen erilaiseen istuimeen. Suunnittelin kaksi osaa, joilla putkirakenteisen 

pöydän saa kiinni joko putkeen tai levypintaan (Liite 32).  Kiinnitysosiin sopivassa 

pöydässä on kolme lukittuvaa palloniveltä, jotka mahdollistavat pöydän asettelun oi-

keaan kohtaan ja kulmaan (Liite 33). Liitteessä näkyvä pallonivel on suuntaa antava. 

Istuimeen kiinnitettävän pöydän jalkarakenne, jossa on useita palloniveliä, on teknisen 



  34 

 

 

näköinen ja ei kovin tyylikäs, mutta pöydän saaminen oikealle kohdalle eri käyttäjille 

on tärkeää. Ilman säätömahdollisuutta oleva pöytä voi aiheuttaa väärän asennon nis-

kalle, käsivarsille ja ranteille. Istuimeen kiinnitettävän pöydän jalkarakenteen päässä 

on metallilevy, johon voi kiinnittää erimuotoisia pöytälevyjä. Pöytälevyjä olisi hyvä 

olla ainakin kolmea muotoa: suorakulmio, soikio ja pyöreä (Liite 34). Pöytälevyn 

muoto on hyvä valita istuimen muotokielen mukaan.  

Pyörivää kaksiosaista pöytää aloin mallintamaan tekemieni rautalankamallien pohjal-

ta. Mallinsin pöydän, joka koostuu kuudesta tangosta, (joista yksi poikittainen tukipa-

la,) pyörivästä jalasta, pöytälevyn kiinnityspalasta ja kahdesta pöytälevystä (Liite 35). 

Tarkoitukseni oli tällä muotoilukierroksella löytää kevyemmän näköinen rakenne pöy-

tään. Pöydän on kuitenkin oltava normaalia sohvapöytää painavampi, jotta sivupöytää 

käytettäessä pöytä ei kaadu helposti. Mallinnuksessa pöydän jalkalevyn ja pöytälevy-

jen soikea muoto riitelee pöydän muun muodon kanssa. Viimeisellä muotoilukierrok-

sella etsin paremmat ratkaisut jalkalevyn ja pöytälevyjen muotoon. 

5.7 Konseptien viimeistely ja tuoteperheet 

5.7.1 G-konsepti 

G-konseptin jakkaran sain viimeistelyä vaille valmiiksi jo edellisellä muotoilukierrok-

sella ja tein siihen vain pieniä muutoksia. Pyöristin jakkaran reunoja hieman, jotta mi-

kään kulma ei tulisi painamaan istujan jalkoja tai ranteita, ja sen visuaalinen ilme 

pehmenisi lisää (Liitteet 36-37).  

G-jakkara sopii tilaan ja tilanteisiin, joissa mobiilityöntekijä tarvitsee lyhytaikaista 

työskentelypaikkaa esimerkiksi sähköpostin kirjoittamiseen tai nopean työasian hoi-

tamiseen. Pitkäaikaiseen työskentelyyn ilman selkänojaa oleva jakkara voi olla epä-

mukava. Jakkarat eivät vie paljoa tilaa ja niiden siirtäminen on helppoa, joten niitä voi 

sijoitella erilaisiin tiloihin ja siirrellä tarpeen mukaan. Erivärisillä pinnoilla ja pehmus-

teen verhoiluilla voi muuttaa G-jakkaran ilmettä ja yhdistelemällä erivärisiä jakkaroita 

samassa tilassa saa aikaa hauskan sisustuksen (Liite38). G-jakkaran lopullisessa versi-

ossa olisi hyvä olla laaja valikoima erilaisia värejä ja printtejä.  
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5.7.2 Jousituoli-konsepti 

Jousituoli-konseptissa viimeisen kierroksen muutokset koskivat nauhojen viimeistelyä 

sekä selkä- ja niskatukien muodon viimeistelyä. Mallinnukseen oli jäänyt edellisellä 

kierroksella virheitä nauhoihin ja niiden asetteluun. Pienensin hieman nauhojen välisiä 

rakoja ja tein kaikista nauhoista saman levyisiä. Nauhojen välisten rakojen yläreuna 

on leveämpi kuin alareuna, jotta nauhat kulkevat samassa linjassa tuolin muotojen 

kanssa. Pehmusteiden muotoa muutin hieman kulmikkaammaksi poistamalla reunojen 

pyöristyksiä. Tyynyjen ilme sopii kulmikkaampana paremmin tuolin muuhun ilmee-

seen (Liitteet 39–41).  

Lopullisessa tuotteessa olisi hyvä olla mahdollista valita nauhojen leveys ja paksuus 

muutamista erilaisista vaihtoehdoista, koska nauhat on helppo valmistaa ja niiden 

muutoksilla saa jousituolit personoitua helposti. Nauhojen joustavuus määrää tuolin 

istuma-asennon. Mitä pidempi joustoväli nauhoissa on, sitä rennompi ja taaksepäin 

nojautuvampi asento on. Nauhojen jousto tuo mahdollisuuden myös pieneen keinumi-

seen, joka on tyypillinen piirre työtuoleissa.  

Jousituoli-konseptin tuoteperheeseen kuuluu leveämpi versio jousituolista, johon mah-

tuu kaksi istujaa (Liite 42). Koska nauhat eivät ole kiinni toisissaan, ei toisen istujan 

asento tai sen muuttaminen vaikuta toisen istujan selkänojaan, kuten yhtenäisessä sel-

känojassa voi käydä. Leveämmässä jousituolissa voi istua myös yksi istuja sivuttain 

nostaen jalat tuolin sisään. Asettamalla kaksi leveää jousituolia vastakkain, voi tuo-

leista tehdä suojaisan neuvottelutilan neljälle henkilölle esimerkiksi hotellin aulaan.  

5.7.3 Kaksisuuntatuoli-konsepti 

Kaksisuuntatuoli-konseptissa aloitin viimeisen kierroksen viimeistelemällä tuolin ul-

konäköä. Piilotin istuinpehmusteen alla olevan putken pehmusteella, levensin hieman 

selkänojaa ja sen pehmustetta sekä muutin hieman takana olevien tukiputkien korkeut-

ta. Istuinpehmusteen alla olevan vaakaputken peittäminen vähensi vaikutelmaa tuolin 

jakamisesta jalkarakenteeseen ja istuinosaan tehden siitä yhtenäisemmän. Putken ym-

pärille tuleva pehmuste lisää myös istuinmukavuutta. Levensin selkänojaa ja sel-

känojan pehmustetta hieman, jotta selkänoja ja pehmuste ovat leveämpiä kuin putki-

rakenne. Lisäosien yhdistäminen on helpompaa, kun pehmusteet jatkuvat yhtenäisinä 

ilman väliin tulevia reikiä. Hain takana olevien putkien oikeaa korkeutta nostamalla ja 



  36 

 

 

laskemalla niitä useaan eri otteeseen ja lopulta löysin oikean korkeuden hieman sel-

känojan puolivälin yläpuolelta. Putkien ollessa hieman puolivälin yläpuolella korkean 

selkänojan ja matalien jalkojen välinen suuri visuaalinen ero vähenee. Näillä muutok-

silla sain hiottua tuolin ulkonäköä ja käytettävyyttä paremmaksi (Liite 43–44). 

Suunnittelin kaksisuuntatuolin tuoteperheeksi kaksi lisäosaa, joilla tuolista saa laajen-

nettua erilaisia sohvia ja divaanin. Toisessa lisäosassa on kaksi sisäänpäin kääntynyttä 

sivua ja sen voi asettaa kahden kaksisuuntatuolin väliin (Liite 45). Toinen lisäpala 

toimii yksin yhden kaksisuuntatuolin kanssa, jolloin kaksisuuntatuolista tulee divaani 

(Liite 46). Divaanissa voi nostaa jalat ylös ja ottaa rennomman asennon. Lisäosilla voi 

kaksisuuntatuolista kasata isojakin kokonaisuuksia, jotka toimivat samalla myös tilan-

jakajina. Tuoteperheeseen olisi mahdollista lisätä myös matalalla selkänojalla oleva 

versio kaksisuuntatuolista ja sen lisäosista. Matalampi versio ei täyttäisi mobiilityös-

kentelyn vaatimuksia, mutta toisi mahdollisuuden sijoittaa samaan tilaan korkealla ja 

matalalla selkänojalla olevia kaksisuuntatuoleja ja sen lisäosia, jolloin kaikki tai suu-

rin osa tilan istuimista voisi olla samaa sarjaa.  

5.7.4 Sukkulatuoli-konsepti 

Sukkulatuoli-konseptin viimeistelyssä keskityin sivuprofiilin kaaren viimeistelyyn ja 

tuoteperheeseen, johon kuuluu kaksi osaa. Kaaren viimeistelyssä keskityin siihen, että 

sain kaaresta yhden kauniin linjan. Edellisen muotoilukierroksen jälkeen kaaressa oli 

erinäisiä muhkuroita, jotka rikkoivat kaaren linjaa. Hain kaaren lennokasta ilmettä, 

kuin se olisi piirretty yhdellä nopealla vedolla (Liitteet 47–48). 

Sukkulatuolin tuoteperheeseen kuuluu kaksi osaa, joista toinen on jakkara ja toinen 

matalalla selkänojalla oleva nojatuoli. Jakkara on samanlainen kuin sukkulatuolin is-

tuinosa. Matalammalla selkänojalla oleva nojatuoli noudattaa sukkulatuolin linjaa, 

mutta se ulottuu vain hieman ristiselkää ylemmäksi (Liite 49). Sukkulatuolin ilmettä 

voi muuttaa selkänojan värillä ja materiaalilla. Selkänoja voi olla taivutettu vanerista 

tai se voi olla muovia (Liite 50). Myös jakkaran ja selkänojan pehmusteen verhoilu-

kankaissa voisi olla useita väri- ja printtivaihtoehtoja. 
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5.7.5 Pöytä-konseptit 

Tangoista koostuvan pöytäkonseptin ovaalin muotoiset pöytälevyt, jotka suunnittelin 

kolmannella muotoilukierroksella, eivät mielestäni sopineet pöydän jalkarakenteen 

ilmeeseen. Myöskään lattiaa vasten olevan metallisen jalkalevyn ovaali muoto ei näyt-

tänyt hyvältä tangoista koostuvan jalkarakenteen kanssa. Lähdin etsimään pöytä- ja 

jalkalevyille epäsäännöllisempää muotoa. Orgaaninen muoto pöytä- ja jalkalevyssä 

toisi pöydän ilmeeseen samaa kasvimaisuutta, joka jalkarakenteesta löytyy. Luonnos-

telin epäsymmetrisen kolmion, jonka kaikki sivut ja kulma ovat pyöreitä. Pöytälevyjen 

muoto eroaa hieman lattialevyn muodosta, mutta muotokieli on sama. Epäsymmetri-

sillä kolmioon pohjautuvilla muodoilla sain koko tankopöytä-konseptin ilmeen sellai-

seksi kuin halusin (Liite 51–52). 

Nivelpöydästä tein hieman tarkemman mallinnuksen. Pallopäänivelten koko ja ulko-

näkö ratkaisevat lopullisesti nivelpöydän visuaalisen ilmeen ja rakenteen, joten tässä 

konseptivaiheessa en lähtenyt sitä kovin tarkasti määrittelemään (Liite 53–54). Nivel-

pöydän rakenne ja toimivuus olisi hyvä suunnitella tuotteistamisvaiheessa yhdessä 

mekaniikkasuunnittelijan kanssa. Nivelten pitää olla tarpeeksi jäykkiä, jotta ne kestä-

vät käsien ja mobiililaitteen painon, mutta samalla niiden säädön täytyy olla helppoa 

ja vaivatonta. 

6 POHDINTA 

Alkuinnostukseni opinnäytetyöni aiheesta ei laantunut koko opinnäytetyön aikana. 

Ajankäytöllisesti olisi ollut järkevää karsia useampia konsepteja jo alkuvaiheessa, 

mutta työ vei minua mukanaan ja halusin suunnitella mahdollisimman paljon erilaisia 

vaihtoehtoja. Suuri työmäärä lyhyessä ajassa ei kuitenkaan haitannut, koska konsepti-

en muotoilu oli mielestäni mukavan haastavaa. Laaja tiedon kerääminen suunnittelun 

pohjaksi oli minulle uutta ja koin sen auttavan ideoinnissa. Tietoa kerätessä välttelin 

luonnostelun aloittamista liian aikaisin. Halusin ensin ymmärtää mobiilityöntekijöiden 

tarpeet, jotta konseptien ratkaisut vastaisivat näitä tarpeita mahdollisimman hyvin. 

Muotoiluprosessin dokumentointi kirjallisesti oli minulle haastavaa. Erilaisten visuaa-

listen muutosten kuvailuihin oli välillä vaikeaa löytää oikeanlaisia sanoja. Tekstin jä-

sentely ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi tuntui usein hankalammalta kuin itse työn 

eteenpäin vieminen. Myös muotoilullisten ratkaisujen tekeminen tuntui aluksi vaikeal-
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ta, mutta prosessin edetessä aloin luottamaan enemmän omaan ammattitaitooni. Pro-

jekti olisi ajoittain edennyt sujuvammin, jos olisin tehnyt rohkeammin omia ratkaisuja.  

Jokainen viidestä konseptista sopii mobiilityöskentelyyn ja julkisiin tiloihin. Julkisten 

tilojen kalusteiden lujuus- ja materiaalivaatimuksien täyttäminen on ajankohtaista 

mahdollisessa tuotteistamisvaiheessa. Tuolikonseptit Kaksisuunta, Sukkula ja Jousi 

tarjoavat suojaisan työskentelypisteen työrauhaa ja keskittymistä vaativiin tehtäviin. 

Tuolikonsepteissa jokaisessa on erilainen muotokieli ja ne sopivat erilaisiin sisustuk-

siin. G-jakkara sopii tiloihin, joissa mobiilityötä tekevät tarvitsevat lyhytaikaisen 

työskentelypisteen pöydällä ja istuimella. Sosiaalinen kanssakäyminen ympärillä ole-

vien henkilöiden kanssa ja ympäristön tarkkaileminen sujuu vaivattomasti G-

jakkaralla työskennellessä. Tankopöytä-konsepti ratkaisee ongelman, jossa pöydän ja 

istuimen välinen etäisyys on liian suuri. Tankopöydän alemman tason saa käännettyä 

tarpeeksi lähelle, jolloin työskentelijän ei tarvitse nojautua eteenpäin. Tankopöydän 

ylempi taso toimii säilytystilana, josta ei helposti vahingossa huitaise tavaroita lattial-

le.  Nivelpöytä-konsepti hyödyntää olemassa olevia ratkaisuja uudella tavalla. Pöydän 

saa kiinnitettyä moniin erilaisiin tuoleihin kiinnitysosien avulla. Nivelpöytä ei vaadi 

lattiatilaa, joka edesauttaa esteetöntä tilasuunnittelua. Nivelien ansiosta pöytä sopii jo-

kaisella käyttäjälle. Jokainen suunnittelemistani konsepteista on mahdollista tuotteis-

taa. 

Olen tyytyväinen suunnittelemiini konsepteihin. Riskin ottaminen siinä, etten tiputta-

nut useampia konsepteja pois aiemmilla muotoilukierroksilla kannatti, koska sain kui-

tenkin vietyä haluamani konseptit mielestäni riittävälle tasolle. Työelämässä vastaa-

vanlaisten riskien ottaminen voi olla vaikeampaa, mutta opinnäytetyötä tehdessä mi-

nulla oli mahdollisuus panostaa tähän muotoilutyöhön täysillä.  Koen tämän prosessin 

kasvattaneen minua muotoilijana. Luotan omiin ratkaisuihini aiempaa enemmän ja us-

kon pystyväni tekemään vastaavia projekteja myös tulevaisuudessa. Ymmärrän pa-

remmin erilaisten työvaiheiden vaatiman panostuksen ja osaan paremmin määritellä jo 

etukäteen tarvitsemani työajan. Olisi hienoa päästä kehittämään suunnittelemiani kon-

septeja tuotteiksi asti ja kokemaan tuotteistamisprosessi. Olisi hieno aloitus tulevalle 

uralleni, jos opinnäytetyönä suunnittelemani konsepti etenisi valmiiksi tuotteeksi asti. 
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