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Tiivistelmä 
Opinnäytteeni aihe on tutkia rummuttamisen viitekehyksessä istumista rumpalin perspektiivistä ja valmistaa prototyyppi 

rumpuistuimesta. Erityisen painopisteen olen asettanut tuotteen konstruktion estetiikalle sille ominaisessa toimintaym-
päristössä. Näen rumpuistuimen parhaimmillaan opiskeluvälineenä sekä työkaluna, joka voi osaltaan tukea rumpalina 
kehittymistä. Pyrkimykseni on ottaa kantaa kalustemuotoilijan näkökulmasta tuotteeseen, joka ei mielestäni vastaa 
esteettisesti hallittua kokonaisuutta. Havaintojeni pohjalta voin todeta olemassa olevan tarjonnan visuaalisen ilmeen ja 
muotokielen herättävän assosiaatioita sohvakalusteisiin. Tekemäni taustakartoituksen pohjalta en ole löytänyt aihee-
seen suoraan liittyvää aiempaa akateemista tutkimusta. Oma rummuttamistaustani sekä omat verkostot ovat avainase-
massa aiheelle vaadittavan asiantuntemuksen suhteen. Kartoittamalla materiaalitietämystä ja koneistamalla itse proto-
tyypin osat, sain kerättyä ensikäden tietoa jatkokehitystä varten. Tämän opinnäytetyön lopputuloksena syntyneen en-
simmäisen prototyypin myötä oman tavoiteasettelun kannalta merkittävät seikat konkretisoituivat ja sen pohjalta tar-

veajattelu rumpuistuimen tuotekehitystyön jatkamisesta vahvistui. Tärkeimmät käsitteet tämän opinnäytetyön kannalta 
ovat rummuttamisen viitekehyksen keskeiset osatekijät. 
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JOHDANTO
                   

Tämä opinnäyte käsittelee rumpalin työskentelyn kannalta keskeistä lähtökohtaa, aktiivista istumista. Tarkoi-
tukseni on tuoda uutta ajattelua muotoilun keinoin rummuttamistapahtuman toiminnalliseen viitekehykseen. 
Tämän opinnäytetyön lopputulos on ensimmäinen prototyyppi rumpuistuimesta. Pyrkimykseni on ottaa 
kantaa kalustemuotoilijan näkökulmasta kohdentamalla huomiota mekaanisen tuotesuunnittelun estetiikkaan. 
Tavoitteeni on pyrkiä tarjoamaan ongelmanratkaisua tarttumalla aiheeseen, joka ei mielestäni vastaa lyömä-
soitinteollisuuden nykypäivän tarjonnan tasoa. Tutustuessa tarkemmin olemassa olevaan tarjontaan on usein 
havaittavissa, kuinka rumpuistuimen ergonomiset vaatimukset ja kustannustehokkuus ovat sanelleet tuot-
teen visuaalisen ilmeen. Hallitsevaksi teemaksi on muodostunut sohvakalusteisiin assosiaatioita herättelevä 
muotokieli. 

Tärkeimmät käsitteet tämän opinnäytetyön kannalta ovat rummuttamisen viitekehyksen keskeiset osatekijät, 
käytettävyys aspektit, ergonomia ja erityisesti rumpalin perspektiivi. Tekemäni taustakartoituksen pohjalta en 
ole löytänyt aiheeseen suoraan liittyvää aiempaa akateemista tutkimusta. Käyttämäni menetelmät painottuvat 
oman kokemuspohjani kautta karttuneeseen tietoon, rumpalin perspektiivi, sekä olemassa olevan tarjonnan 
myötä kerättyihin havaintoihin. Oma rummuttamistaustani sekä omat verkostot ovat avainasemassa aiheelle 
vaadittavan asiantuntemuksen suhteen. Näen rumpuistuimen parhaimmillaan opiskeluvälineenä sekä työ-
kaluna, joka voi osaltaan tukea rumpalina kehittymistä. Haluan osaltani edistää ajattelua, jossa välineet ovat 
osa kehitystä. Prototyyppi on itsenäisesti työstetty harjoitustyö, näkemykseni rumpuistuimen tuotekehityksen 
suunnasta ja tavoitekonseptin lähtökohdasta. 





JOHDANTO
                

TIIVISTELMÄ

Opinnäytteeni aihe on tutkia rummuttamisen viitekehyksessä istumista rumpalin perspektiivistä ja valmistaa 
prototyyppi rumpuistuimesta. Erityisen painopisteen olen asettanut tuotteen konstruktion estetiikalle sille 
ominaisessa toimintaympäristössä. Näen rumpuistuimen parhaimmillaan opiskeluvälineenä sekä työkaluna, 
joka voi osaltaan tukea rumpalina kehittymistä. Pyrkimykseni on ottaa kantaa kalustemuotoilijan näkökulmasta 
tuotteeseen, joka ei mielestäni vastaa esteettisesti hallittua kokonaisuutta. Havaintojeni pohjalta voin todeta 
olemassa olevan tarjonnan visuaalisen ilmeen ja muotokielen herättävän assosiaatioita sohvakalusteisiin. Te-
kemäni taustakartoituksen pohjalta en ole löytänyt aiheeseen suoraan liittyvää aiempaa akateemista tutkimus-
ta. Oma rummuttamistaustani sekä omat verkostot ovat avainasemassa aiheelle vaadittavan asiantuntemuk-
sen suhteen. Kartoittamalla materiaalitietämystä ja koneistamalla itse prototyypin osat, sain kerättyä ensikäden 
tietoa jatkokehitystä varten. Tämän opinnäytetyön lopputuloksena syntyneen ensimmäisen prototyypin myötä 
oman tavoiteasettelun kannalta merkittävät seikat konkretisoituivat ja sen pohjalta tarveajattelu rumpuistuimen 
tuotekehitystyön jatkamisesta vahvistui. Tärkeimmät käsitteet tämän opinnäytetyön kannalta ovat rummuttami-
sen viitekehyksen keskeiset osatekijät.
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ABSTRACT

The main objective of this thesis is to study the aspects of sitting from drummer’s perspective inside the frame-
works of drumming and to make a prototype of a drum throne. I have put distinctive emphasis on the aesthet-
ics of the structure design suitable for its active environment. At its best, I see a drum throne as a method for 
learning and a tool for improving drummer’s performance. As a furniture designer, I find it relevant to address 
and focus on a product, I don’t find aesthetically coherent as an entity. Through my observations, I see the 
market of the modern day percussion industry offering products in shapes with a visual appearance drawn from 
the comfort driven world of sofas. Based on the background research I made for this subject, there does not 
seem be any previously existing academic research or data published on this particular matter. Therefore, my 
own personal experience of drumming and networks relevant to this subject became key players meeting the 
required standard in professional expertise of the matter. By personally making the parts using heavy machin-
ery and collecting data about different materials, I have managed to gain first-hand knowledge to further this 
product development project. As a result of this thesis, through making a working prototype of a drum throne, 
the essential aspects of my personal goals became more concrete, and the need to continue this product 
development process grew stronger. The main criteria relevant to this thesis work are all the significant factors 
of drumming.
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2 LÄHTÖKOHTA
2.1 AIHEEN RAJAUS

Tämä opinnäyte on tarkoitus rajata rumpalin työskentelyn kannalta keskeiseen lähtökohtaan – istuimeen. 
Oma henkilökohtainen taustani ja erityisesti nykyinen suhteeni rummuttamiseen ovat vaikuttaneet aiheen 
valintaan opinnäytteekseni. Kokemukseni luovasta toimintaympäristöstä haastaa asettamaan tavoitteita, 
joita yritän ratkaista kalustemuotoilijan näkökulmasta. Tulokulmani aiheeseen käytettävyyden ja visuaalisten 
aspektien kautta edellyttää aihepiirille tyypillisen viitekehyksen tuntemista. Rummuttamistapahtuma tuo muka-
naan tarveajattelua tuotteen toimintojen suhteen, joista tärkeimpiä ovat istumisen kannalta merkittävät tekijät. 
Hyvän istuimen ja hyvän rumpuistuimen kriteerit eivät rakennu täysin samoille argumenteille, siksi yritän 
rajata rummuttamisen kannalta tärkeät ominaisuudet. Rumpuistuin on parhaimmillaan tyylikkäästi suunniteltu 
työkalu, minkä ympärille rummuttamistapahtuma rakentuu. Tavoitteeni on pyrkiä tarjoamaan ongelmanratkai-
sua yhdistämällä oman rummuttamistaustani kokemuksia sekä kalustemuotoilun näkemyksiä.
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2 LÄHTÖKOHTA
2.1 AIHEEN RAJAUS
2.1.1 TAVOITTEET

Tavoitteeni on suunnitella ja valmistaa mekaanisesti toimiva prototyyppi rumpuistuimesta. Valmiin prototyypin 
olisi tarkoitus edustaa näkemystäni myös teollisesti valmistettavan tuotekonseptin tuotekehityksen suunnasta. 
Valitsemillani ratkaisumalleilla pyrin kohdentamaan huomion erityisesti mekaanisen tuotesuunnittelun estetiik-
kaan. Tarkoitukseni on hyödyntää olemassa olevaa subjektiivista kokemustani harrastelijarumpalina, rumpalin 
perspektiiviä, osana tuotesuunnitteluprosessia. Samoin kuin rumpalin rooliin kuuluu tukea soittotapahtumaa 
pitämällä tahtia rytmiosastolle, myös rumpuistuin tukee rumpalin työskentelyä ja on siten keskeisessä roolissa. 
Rumpuistuimen ergonomiset vaatimukset ovat parhaimmillaan risteytys toimistokalusteen ja urheiluvälineen 
ominaisuuksia. Nämä ominaisuudet ilmenevät selvästi tutustuessa tarkemmin olemassa olevaan tarjontaan. 
Valitettavan usein on myös havaittavissa kuinka nuo samat käytettävyyden ominaisuudet ovat sanelleet 
tuotteen visuaalisen ulkoasun. Mielenkiintoista on havaita millä kriteereillä ja mistä lähtökohdista eri tuotteita 
on suunniteltu. Erikoista on ollut huomata kuinka vähälle huomiolle itse rumpuistuimen muotoilu on jäänyt. 
Hallitseva teema on selvästi mukavuus ja siksi rumpuistuimia usein yhdistää estetiikka, joka herättää asso-
siaatioita sohvakalusteisiin. Ensisijaisen tärkeäksi tässä tuotekehitysprojektissa näen onnistuneen rajauksen 
muodostaessani käsitystä mahdollisimman kokonaisvaltaisesta tuotekonseptista. Tuotekehityksen kannalta 
avainasemaan nousevat lähtökohtieni mekaaniset, funktionaaliset, visuaaliset, esteettiset sekä teolliset 
attribuutit. Tutkiessani mahdollisia ratkaisumalleja, pyrin säilyttämään painopisteen rumpalin tarpeissa, 
huomioiden rummuttamistapahtuman aktiivisen luonteen ja ergonomiset vaatimukset. Soitettavasta musiikista 
riippuen, rumpujen soittamisen fyysinen rasitusaste vaihtelee. Rummuttamistapahtuma on intensiivisimmillään 
aktiivista istumista ja neliraajaurheilua.
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2  LÄHTÖKOHTA
2.1 AIHEEN RAJAUS 
2.1.2 HARJOITTELU

Rummuttaminen on intensiivinen erityisosaamisen alue, jonka opetteleminen vaatii paljon harjoittelua ja siksi 
erityinen painopiste on harjoittelutapahtumalla. Monet harrastelijarumpalit ovat itseoppineita ja usein aloittaneet 
harjoittelun omatoimisesti. Aloittelevan rumpalin aiheuttama melusaaste on kohtuutonta, jos sille ei ole tarkoituk-
senmukaisia puitteita. Rumpalin työtilalla tarkoitetaan sitä tilaa ja niitä puitteita, mitkä tarjoavat mahdollisuuden 
harjoitella ja tuottaa meteliä. Se tunnetaan paremmin nimellä treenitila ja käyttökielessä kuulee usein puhuttavan 
treeniksestä. Rumpu on lyömäsoitin ja rumpusetti tarvitsee myös huomattavan määrän fyysistä tilaa suhteessa 
moniin muihin bändisoittimiin. Riippuen rumpalista, musiikkilajista ja genrestä, rumpusettien koot ja kokoonpa-
not vaihtelevat. Rumpalin työtilan rajaaminen rumpusetin ympärille on keskeistä tämän opinnäytteen kannalta, 
koska se auttaa hahmottamaan rumpalin työskentelyn fyysistä luonnetta. Tämän opinnäytteen polttopisteessä 
ovat kaikki ne hetket, kun rumpali istuu rumpujen takana. Samoin kuin asialleen omistautuneet harrastelijat 
myös ammattimuusikot, tässä tapauksessa ammatikseen rumpuja soittavat henkilöt, harjoittelevat säännöllisesti. 
Harjoittelun pohjalta monille rumpaleille esiintymiset ovat luonnollinen jatkumo ja sitä kautta rumpalin työtiloina 
voidaan käsittää myös: konserttisalit, esiintymislavat, studiot ja erilaiset auditoriot. Nämä ovat harvinaisempia 
tiloja itse harjoittelutilaksi, mutta rumpalin työtehtäviä silmällä pitäen ne ovat olennaisia. Esiintymistilanteet ovat 
osa sekä ammattirumpalien että monien vakavasti harrastelevien rumpalien toimenkuvaa. Molemmat toimin-
taympäristöt asettavat haasteita rumpuistuimen suunnittelulle. Kova harjoittelu edellyttää kestävän tuotteen 
laadukkaista materiaaleista. Tämän lisäksi esiintymistilanteet tuovat oman vaatimustasonsa rumpuistuimen 
visuaalisesti sekä esteettisesti merkittäville aspekteille. Esiintymistilanteen luonteesta riippuen, voidaan istuimen 
ulkoasulle määrittää erilaisia kriteereitä. 
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2  LÄHTÖKOHTA
2.2 OMA TAUSTA

Suhteeni populaarikulttuuriin ja erityisesti musiikkiin alkoi omalla kohdallani jo aivan koulun alaluokilla. Suo-
meakin 80-luvulla ravistellut raskaan rockin ilmiö, paremmin tunnettuna heavy-rock tai sittemmin heavy-metal-
li, tunkeutui monen nuoren ihmisen elämään. Tuo ilmiö ei tehnyt mainittavaa poikkeusta minun tai lapsuuteni 
kotikaupungin kohdalla. Sen sijaan muistan vieläkin elävästi sen, kuinka innokkaina olimme perustamassa 
rock-yhtyeitä jo alle kymmenen vanhoina. Rock-musiikki ja sen vaikutukset näkyivät jopa pienen kaupunkim-
me katukuvassa, kun eri yhtyeiden kannattajat koristelivat takkiensa hihat tai farkkuliivit suosikkiyhtyeidensä 
kangasmerkeillä. Tuo aika jätti jälkensä moniin meistä nuoriin miehenalkuihin ja sen todelliset vaikutukset 
ovat nähtävissä yhä tänäkin päivänä. Asuessani myöhemmin Yhdysvalloissa 90-luvulla, sain itse ensimmäistä 
kertaa huomata omalla kohdallani sen, kuinka suuri merkitys lapsuusajan tapahtumilla todellisuudessa on. 
Vuonna 1997 asuin Pohjois-Amerikassa, Coloradon osavaltiossa ja työskentelin myyntimiehenä moottoripyö-
räliikkeessä. Työni puolesta tutustuin paikalliseen ikätoveriini, joka työskenteli samassa moottoripyöräliikkees-
sä mekaanikkona. Meitä yhdisti musiikki ja elämänkatsomukselliset ajatukset, joten ystävystyimme melko 
nopeasti. Hän oli paitsi ammattitaitoinen mekaanikko myös taitava rumpali. Hänen kauttansa sain ensikos-
ketuksen rummuttamisen ja rytmin ihmeelliseen maailmaan. Palattuani Suomeen, USA:ssa vietetyt vuodet ja 
niiden todelliset mittasuhteet konkretisoituvat, mutta vasta lähes kymmenen vuotta myöhemmin, kun opiskelin 
kalustemuotoilua Lahdessa. Kulttuurialan opintojen taideaineet yhdessä luovan ilmapiirin kanssa käynnistivät 
prosessin, jonka myötävaikutuksesta musiikin merkitys ja rooli elämässäni korostuivat. Sitä seurasi päätökseni 
hankkia omat rummut.

KUVA 02
Kuvassa KISS -yhtyeen kokoopano vuodelta 1975, vasemmalta oikealle: Peter Criss, Ace Frehley, Paul Stanley & Gene 
Simmons. Kuva oli Dressed To Kill albumin kansikuva. 
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2  LÄHTÖKOHTA
2.2 OMA TAUSTA

KUVA 03
Kuvassa silloisen autoni takapenkillä ensimmäinen koskaan hankkimani rumpusetti ja sen mukana ostamani rumpuistuin. 
Rumpusetin valmistaja Pearl Drums Co. ja malli maailman myydyin Export -sarja, jonka valmistus on sittemmin lopetettu 
ja korvattu Pearl Vision -sarjalla. Rumpuistuin on Pearlin valmistama halpamalli. 

Nykyinen tilanteeni on rummuttamisen suhteen vaihteleva, koska akustisen rumpusetin säilyttäminen ja eten-
kin sen soittaminen kerrostalossa on hankalaa. Treenitilana toimiva rintamamiestalon yläkerta sijaitsee tunnin 
ajomatkan päässä, joten oma harjoittelu painottuu viikonloppuihin. Rumputarvikkeiden rooli ja niiden merkitys 
on korostunut vielä entistä enemmän, kun harjoittelu on satunnaista ja soittoergonomian luomat rasitukset 
ovat yhä selvemmin havaittavissa. Lähitulevaisuuden kannalta näen rumpujen soiton ja niiden vaatiman tilan 
ensisijaisen tärkeäksi omien prioriteettien listalla.
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3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS
3.1 AIHEEN TAUSTAT
3.1.1 ISTUIMEN HISTORIAA

Istuin on historiallisesti mielenkiintoinen ja sillä on jo aikojen alusta ollut symbolisesti merkittävä asema. Englan-
ninkielinen sana, throne, tarkoittaa istuinta ja myös erityisesti valtaistuinta. Valtaistuimen historia ja sen merkitys 
valtaa korostavana on ollut keskeinen sen syntyhistorian suhteen. Valtaistuin profiloitui alun perin korkean sta-
tuksen objektiksi, missä jumalat ja kuninkaat istuivat. Sen rooli ja merkitys korostui monen uskonnon, hallinnon 
ja mytologian historiassa jo antiikin Kreikassa, vanhan testamentin aikana Israelin kansan historiassa, viikinkien 
mytologiassa, keisarikulteissa ja monissa muissa kulttuureissa aina Euroopasta Aasiaan. Oli kyseessä sitten 
Viikinkien Odin-kultin valtaistuin nimeltään Hlidskialf tai imperialistisen Kiinan keisarin Lohikäärmevaltaistuin, niin 
yhteistä niissä oli valtaistuimeen sisältyvät yliluonnolliset ja jumalalliset voimat. Istuimen syntyhistorian pohjal-
ta on mielestäni turvallista todeta, istuimen alun perin kuvastaneen virallista suvereniteettia eli yksinvaltiuden 
asemaa. Jakkara tai palli sen sijaan on yleensä matala selkänojaton versio tuolista. Suomen kielessä puhutaan 
usein rumputuolin sijaan rumpujakkarasta. Jakkara ei mielestäni anna rumpuistuimesta oikeanlaista mielikuvaa, 
siksi käytän mieluummin termiä rumpuistuin. Oma käsitykseni, yhdessä monen muun harrastelijarumpalin kans-
sa, on osoittanut hyvän rummuttamista tukevan rumputuolin omaavan enemmän istuimen ominaisuuksia kuin 
jakkaran. Ammattirumpalit ovat myös omilla tuotevalinnoillaan osoittaneet tukevan istumisen roolin ja merkityk-
sen. ( Nokela 1981, 10-11)
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3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS
3.1 AIHEEN TAUSTAT
3.1.2 MODERNI RUMPUSETTI

Rummuilla on yli 1000 vuotinen historia takanaan. Ensimmäiset rummut olivat onton puunrungon ympärille 
narulla tai tapeilla pingoitettu eläimen nahka. Rummut ovat yksi vanhimmista tunnetuista instrumenteista ja niitä 
on soitettu monissa eri kulttuureissa ympäri mailmaa. Rummut kehittyivät taisteluista, voitonjuhlista, pakanaritu-
aaleista sekä okkultisista seremonioista. Rummuilla on ollut erilaisia toimintoja riippuen kulttuurista ja yhteisöstä. 
Rumpuja alettiin yhdistämään yhdeksi soitinkokonaisuudeksi tai instrumentiksi vasta 1800-luvun loppupuolella 
vastaamaan paremmin tanssi-, jazz- ja teatterimusiikiin tarpeisiin. Rumpalin tehtävät muuttuivat, kun kapakoiden 
ja jazzin kulta-aika alkoi 1800-luvun loppupuolella. Rummusto koottiin eurooppalaisista marssi- ja konsertti-
musiikin jalostamista virveli- ja bassorummuista, afrikkalaisista ja kiinalaisista tom-tomeista ja Turkkilaisista ja 
Kiinalaisista vuosituhansia käytössä olleista symbaaleista. Rumpusetin rakentuessa yhden miehen ympärille, 
syntyi tarve kehittää rumputarvikkeita. William F. Ludwig esitteli ensimmäisenä modernin bassorummun pedaalin 
1900-luvun alkupuolella. (Pinksterboer 2001, 148-149).

KUVA 04
Kuvassa alkuperäinen Ludwig bassorummun pedaali vuodelta 1909.  
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3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS
3.1 AIHEEN TAUSTAT
3.1.2 MODERNI RUMPUSETTI

 
Nykypäivän rumpusetti syntyi 1900-luvun alkupuolella, kun musiikki alkoi muuttua ja tarvittiin lisää perkussiota 
muutuneille musiikkitrendeille ja uusille tanssitavoille. Rumpalin kalustoa kasvatettiin 1920-luvulle saakka.Nykyi-
nen moderni viiden rummun perussetti otettiin käyttöön 1960-luvulla. 70-luvun ja erityisesti 80-luvun rockrumpa-
leille oli tyypillistä kasvattaa rumpusettiensä kokoa, jopa naurettaviin mittasuhteisiin. Bassorumpujen koot ovat 
vaihdelleet jonkin verran eri vuosikymmenien aikana. Suuret setit poistuivat muodista 90-luvulla, mutta ovat taas 
2000-luvulla löytäneet tiensä rumpaleiden suosioon. Moderni keikkasetti on usein neljän rummun setti, johon 
kuuluu virveli, lattiatomi, ylätomi ja bassorumpu. Tyypillinen nykypäivän rumpusetti on usein kuuden rummun 
kokoonpano, jossa on kaksi lattiatomia, kaksi ylätomia, virveli ja bassorumpu. (Paksula & Alanko 1994, 84-86).

 
 

KUVA 05
Drum Workshopin Performance-sarjan rumpusetti, väri: Ice White.
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3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS
3.2 NYKYTILANNE
3.2.1 MODERNI RUMPUSETTI

06
3 0



Rummustoja löytyy käyttötarkoituksen mukaan pienistä jazzin soittoon käytetyistä seteistä isoihin metallimusii-
kissa käytettyihin setteihin. Bassorumpua poljetaan pedaalilla, mutta muita rumpuja sekä symbaaleja lyödäänka-
puloilla tai vispilöillä, paitsi hi-hat lautasia lyödään ja poljetaan toisiaan vasten. Virvelirummun alakalvoa vasten 
on viritetty virvelimatto, joka voidaan kiristää tai löysätä tarvittaessa, riippuen aina halutusta virvelisoundista. 
Erilaisia ja eri tasoisia symbaaleja on paljon. Niiden avulla voidaan vaikuttaa haluttuun äänimaailman. 

KUVA 06
Rumpusetin osat:

   SNARE DRUM   -  virveli
   BASS DRUM   -  bassorumpu
   FLOOR TOM-TOM   -  lattiatomi
   HIGH & MIDDLE TOM-TOM  -  ylätomit
   HI-HAT CYMBALS   -  hi-hat symbaalit / hi-hat lautaset
   CRASH CYMBAL   -  aksentti symbaali / aksenttipelti
   RIDE CYMBAL   -  ride symbaali / komppipelti
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3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS
3.2 NYKYTILANNE

 
 

KUVA 07
Taman valmistama kuuden rummun rumpusetti.
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3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS
3.2 NYKYTILANNE 
3.2 POPULAARIKULTTUURI

KUVA 08
Sonor Signature virveli.

Populaarikulttuurin vaikutus on nopeasti havaittavissa seuraamalla nykyistä markkinati-
lannetta musiikkiteollisuuden ja tässä tapauksessa lyömäsoitinteollisuuden parissa. Ny-
kyaikaiset markkinat ovat maailmanlaajuisia, missä kansainvälisesti tunnettujen rumpu-
teollisuuden valmistajien keskinäinen kilpailu rakentuu suurelta osin luotujen mielikuvien 
kautta ja brändin vahvuutta mitataan monista eri lähtökohdista. Populaarikulttuurin nostat-
tamat ilmiöt ja artistit ovat huomionarvoisia tekijöitä silloin, kun soitinvalmistajat haluavat 
lanseerata uusia tuotteita markkinoille, joiden kohderyhmänä ovat innokkaat harrastelijat 
sekä nuoret. Tämä koskee erityisesti bändisoittimia, joka tarkoittaa ensisijaisesti kitaroita, 
bassokitaroita, kosketinsoittimia, ja etenkin rumpuja. Tyypillinen esimerkki markkinoin-
tistrategiasta ovat ns. signature-tuotteet, jotka lanseerataan käyttämällä tunnetun artistin 
nimeä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että tuote tai tuotteet on suunniteltu yhteistyössä 
kyseisen artistin toiveiden mukaan. Populaarikulttuurille tyypillinen idolien palvonta on 
helppo tapa saada näkyvyyttä, mutta toivottavaa julkisuutta vain osalle musiikkiteollisuu-
den tuoteperheiden tuotteille. Kolikon toinen puoli on laaja kirjo aihepiiriin ammattimaises-
ti suhtautuvia tekijöitä, joille laadukas ja toimiva tuote on tärkeämpi kuin tunnetun artistin 
nimeä kantava signature-tuote. Markkinointistrategia vaihtelee aina kohderyhmästä 
riippuen. Populaarikulttuuri on ilmiönä yllätyksellinen ja ennalta arvattavuudestaan huoli-
matta myös arvaamaton käänteissään. Sen käyttäminen osana valmistajan julkista kuvaa 
on siksi hyvä tehdä harkiten. 
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3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS
3.2 NYKYTILANNE
3.2.2 VALMISTAJAT

KUVAKOLLAASI 09
Lyömäsoitinteollisuuden valmistajien logoja. 

Meinl   Saksalainen vuonna 1953 perustettu yhtiö, joka keskittyi aluksi halvemman hinta- 
   luokan symbaalien valmistukseen.

Sonor   Tämän joukon vanhin vuonna 1875 Saksassa perustettu yhtiö. 

Drum Workshop  Yhtiö tunnetaan laadukkaista rumpuseteistään ja on perustettu vuonna 1972.

Pearl   Vuonna 1950 Japanissa perustettu yhtiö, joka on valmistanut maailman eniten   
   myytyä rumpusettiä, (Pearl Export).

Yamaha   Yksi musiikkiteollisuuden suurimpia yrityksiä, joka on aloittanut toimintansa lyömä- 
   soitinteollisuuden parissa vuonna 1967.

Tama   Japanilainen yhtiö, alkuperäiseltä nimeltään Star, joka aloitti rumpujen valmistuksen  
   1960-luvulla.

Gretsch   Yksi vanhimpia amerikkalaisia rumpuvalmistajia. 

PDP    Drum Workshopin tytäryhtiö, joka mahdollisti DW:n tuotteiden saannin halvemmas- 
   sa hintaluokassa vuodesta 2000 lähtien.

Mapex   Taiwanilaisen KHS Soitinvalmistajan rumpumerkki vajaan kahden vuosikymmenen  
   ajalta.
                   (Pinksterboer 2001, 164-171).
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3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS
3.2 NYKYTILANNE
3.2.3 TARJONTA

Tekemäni taustatutkimuksen pohjalta voin todeta olemassa olevan tarjonnan vastaavan ulkoasukri-
teereiltään lähinnä käyttötarkoitukseen soveltuvaa, missä avainasemaan on nostettu käyttömukavuus. 
Itselleni kalustesuunnittelijana olennaiset esteettiset aspektit, kuten yhtenäinen visuaalinen ilme ja 
yksityiskohtien muotokieli, jäävät valitettavan usein lopputuotteista puuttumaan. Tämä ei yllättänyt 
minua, mutta motiivit taustalla toki ihmetyttävät. Kyseessä on lopulta teolliselle tuotannolle yleinen 
ilmiö, missä suunnittelun painopiste on ensisijaisesti käytettävyydessä ja valmistustehokkuudessa 
sekä kustannuksissa. Tämän aiheen tuotekehityksen kannalta on olennaista huomioida taustatekijät 
suhteessa nykytilanteeseen, mutta myös kartoittaa mahdollisuuksia tulevaisuutta silmällä pitäen. 
Tarjonnan perusteella voidaan nähdä miten paljon resursseja on jo käytetty, kuitenkaan saavuttamatta 
esteettisesti kokonaisvaltaisia konsepteja. Rumpuistuimet ovat enimmäkseen toistensa kopioita ja mitä 
laadukkaampi vaikutelma on haluttu luoda, sitä enemmän on käytetty raaka-ainetta valmistuksessa 
ja hintaa nostettu sen mukaan. Lopputulos on osittain viimeistelty, kun kaikki on maalattu kauniiksi 
nikkelikromipinnoitteella, mutta harva tuote kestää lähempää tarkastelua.

KUVAKOLLAASI 10
Kokoelma eri valmistajien rumpuistuimia. Ylärivi: Ludwig, Mey Chair & Mapex. Keskirivi: Pearl, Drum Workshop & Tama. 
Alarivi: Mapex, Pork Pie & Pork Pie.  
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3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS
3.2 NYKYTILANNE
3.2.3 TARJONTA

Tarjolla olevat tuotteet osoittavat vahvuutensa mekaanisissa rakenteissa, mutta lopulliset ratkaisumallit 
jäävät valitettavan usein toteutukseltaan kömpelöiksi. Lukitusmekanismit ovat toimivia tarkkuusvalu-
komponentteja, mutta vain harvat antavat viimeistellyn vaikutelman. Mitä useampia eri valmistajien 
rumpuistuimia olen tutkinut läheltä, sitä enemmän olen huomannut muotoilun painopisteen puuttuneen 
viimeistelyssä. Yksityiskohtien merkitys on usein oivallettu, mutta niiden rooli kokonaisuutta kokoava-
na tekijänä on jäänyt puutteelliseksi. Rumpuistuimien kömpelöltä vaikuttavaa muotoilua perustellaan 
käyttömukavuuden ja kestävyyden nimissä, vaikka niiden ei välttämättä tarvitse olla toisiaan poissulke-
via tekijöitä. Nykytarjonta on laajaa, mutta mielestäni se ei vastaa muuta saman viitekehyksen sisällä 
esiintyvää ajalle tyypillistä esteettistä tarjontaa. Osaltaan siihen on varmasti vaikuttanut musiikkihar-
rastajien melko konservatiivinen pyrkimys käytännönläheisyyteen. Muotoilijan näkökulmasta rumpuis-
tuin muotoilu on jäänyt detaljien koristelun tasolle.  

KUVAKOLLAASI 11
Kolmen eri valmistajan selkänojallinen ja hintaluokassaan kalliimpi tuote. Vasen sarake: Pearl, keskellä: Gibraltar ja 
oikealla: Tama.  
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3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS
3.2 NYKYTILANNE
3.2.4 MEGATRENDIT

Megatrendit ovat vahvasti havaittavissa rumputuotteita valmistavan teollisuuden parissa. Samoin kuin 
populaarikulttuurin vaikutukset näkyvät valmistajien tavassa lähestyä kohderyhmiään, myös megatren-
dien läsnäolo ilmenee tuotemarkkinoinnissa. Kyseessä on maailmalaajuinen tuotevalmistajien sirkus, 
missä massatuotannon kautta rakentuva valmistajien jälleenmyyntikanavien verkostoituminen sekä 
keskinäinen kilpailu on ankaraa. Hyvä esimerkki megatrendien vaikutuksesta on globalisoituminen, 
(globalization), mikä on havaittavissa esimerkiksi monikansallisten yhtiöiden toiminnassa keskittää 
resurssejaan yksittäisille markkinoille eri puolella maailmaa. Kanavat tämän kaltaiselle toiminnalle 
ohjautuvat kahden muun megatrendin kaupallistumisen, (commercialization), sekä järjestäytyneen 
verkostoitumisen, (network organizing), kautta. Internetin välityksellä on mahdollista linkittyä ja tuoda 
tarkkaan segmentoituneen kohderyhmän tietoisuuteen oman erityisosaamisen tuotteita tarjolle. Toinen 
samaan aiheeseen liittyvä megatrendi rikastuminen, (prosperity), nostaa tiedon ja erityisesti osaami-
sen tuotteiden takana itsessään merkittäväksi osatekijäksi. Vahva tausta jollekin tietylle erityisosaami-
selle ja sen yhdistäminen toisen osaavan tahon kanssa luovat resursseja markkinointityölle ja par-
haimmillaan antavat etulyöntiaseman suhteessa kilpailijoihin. Kyseisen megatrendin vaikutus ilmenee 
esimerkiksi koalitioiden muodostamisena eri valmistajien kesken.

 

KUVA 12
Kuvassa Incubus yhtyeen rumpali, Jose Antonio Pasillas II, esittelee kuvaa omasta Custom DW rumpusetistään.
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4 NÄKÖKULMA

4.1 PERSPEKTIIVI
4.1.1 OMAT KOKEMUKSET
4.1.2 MOTIIVIT
4.1.3 INSPIRAATIO

4.2 KYSYMYKSENASETTELU 
4.2.2 VERKOSTOT
4.2.3 KRITEERIT



”Luovuus on vapauteen ja älykkyyteen liittyvä kyky nähdä uusia asiayhteyksiä (assosiaatioita), kehittää epäta-
vallisia ideoita, käsitteitä, tekniikoita ja intuitiota sekä etääntyä tavanomaisista ajatusradoista.”
      
         – (http://fi.wikipedia.org/wiki/Luovuus).

Näen rumpuistuimen parhaimmillaan opiskelu- ja työvälineenä, joka voi osaltaan tukea rumpalina kehittymis-
tä. Haluan onnistua tuomaan jotain uutta ja merkittävää asettamani perspektiivin kautta valitsemani aiheen 
toiminnalliseen ja erityisesti visuaaliseen viitekehykseen. Tarkoitukseni ei ole keksiä pyörää uudestaan, 
mutta haluaisin osaltani edistää ajattelua, missä välineet ovat osa kehitystä. Rumpuistuin on hyvä lähtökohta 
tuotekehitystyölle, koska se on avainasemassa ja avaa mielenkiintoisen tulokulman rummuttamistapahtuman 
toiminnallisen viitekehyksen suhteen. Käytettävyyden kannalta merkittävimmät tekijät rummuttamisessa 
rakentuvat ensisijaisesti istuinmukavuuden sekä rumpusetin kokoonpanon eri osien sijainnin kautta. Ne ovat 
molemmat osa-alueita, joihin puuttumalla voidaan suoraan vaikuttaa rummuttamistapahtuman työergono-
miaan. Näen siinä mahdollisuuden toteuttaa ’pleasure with products’ tyylistä filosofiaa sekä visuaalisesti 
inspiroivan ulkoasun että hyvän käytettävyyden ja ergonomian kautta. Hyvä esimerkki tämänkaltaisesta miel-
lyttävän käyttöliittymän omaavasta tuotteesta on hyvin suunniteltu ja laadukkaasti valmistettu rannekello. Sen 
visuaaliset viestit yhdessä esteettisesti hallitun kokonaisuuden kanssa luovat miellyttävän käyttäjää ohjaavan 
kokemuksen itse tuotteesta. Näen rumpuistuimen myös tuotteena, jolla on mahdollisuudet onnistua synnyt-
tämään miellyttävä käyttäjäkokemus. Sen saavuttaminen edellyttää suunnittelua, jossa teknisesti pätevät ja 
mekaanisesti toimivat ratkaisumallit rakentuvat esteettisesti miellyttäväksi kokonaisuudeksi.

4 NÄKÖKULMA
4.1 PERSPEKTIIVI
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4 NÄKÖKULMA
4.1 PERSPEKTIIVI
4.1.1 OMAT KOKEMUKSET

Musiikin ja erityisesti rumpujen soittamisen myötä koen löytäneeni oman luovuuteni kannalta tärkeimmät raken-
nuspalikat. Perspektiivinasettelun kautta merkittävä tekijä tässä projektissa on oma kokemuspohjani musiikin 
opettelun saralla. Erityisesti haluan painottaa ilmapiirin merkitystä puhuttaessa vapaa-ajan harrastuksesta ja täs-
sä tapauksessa luovasta itsensä ilmaisun kanavasta. Koska näen ihmisen hyvin moniulotteisena kokonaisuute-
na, siksi pyrin painottamaan osa-alueita, joihin olen tutustunut tämän aihepiirin kautta. Omat kokemukseni ovat 
osoittaneet itselleni kuinka luovuus ilmenee ja miten se rakentuu meissä monin eri tavoin ja monen eri asian 
kautta. Luovuus on käsittääkseni sekä kyky että taito, jota voi kehittää. Luovuudesta puhuttaessa, on mielestäni 
hyvä muistaa kuinka kokonaisvaltainen maailma se meissä on. Luovuuteen yhdistetään paljon erilaisia ajatuksia 
riippuen aina asiayhteydestä ja tilanteesta. Itse olen viime vuosina miettinyt paljon myös ilon ja luovuuden kes-
kinäistä suhdetta. Näkökulmani luovuuteen ja sen rooliin eräänlaisena katalyyttina, tarkoittaa sen ilmenemistä 
meissä kykynä omaksua uusia asioita ja soveltaa niitä. 
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Rummuttaminen on tässä suhteessa avannut minulle uusia katsontakantoja ja tuottanut ennalta arvaamattoman 
hienoja hetkiä oppimisen parissa. Musiikin opiskelun kannalta merkittävät ja vaiherikkaat elämänkokemukseni 
ovat vahvistaneet käsityksiäni henkisestä ja myös hengellisestä latauksesta suhteessa kykyyni oppia asioita. 
Olen saanut oivaltaa ilon merkityksen osana oppimistapahtumaa. Mielekkääksi sen on tehnyt juuri se intuitiivi-
nen tunnelma ja siksi näen ilon vaikutuksen hyvin merkittäväksi tekijäksi luovuutta vaativaan harjoittelutapah-
tumaan. Uskon, että energialataus mikä liittyy musiikin soittamiseen, on parhaimmillaan täynnä positiivista ja 
uudistavaa energiaa. Koen, että uusien tekniikoiden harjoitteleminen ja niiden sisäistäminen voi parhaimmillaan 
avata kanavia meille omaan alitajuntaamme. Olen huomannut oman luovuuteni tason nousevan huimasti myös 
kaikilla muilla elämäni osa-alueilla, kun minulle jää aikaa rumpujen soittamiseen. Koen olevani rennompi ja sitä 
kautta intuitiivisempi oma itseni, kun olen saanut tehdä musiikkia ilolla. Musiikkitermein puhutaan usein groove:
sta. Näen luovuuden ilmenevän puhtaimmillaan soittotapahtumassa, kun soittaja on ja kokee myös itse olevan-
sa hyvässä groove:ssa. Tämän maisterityön aihe ja erityisesti perspektiivi löytyi edellä mainittujen tapahtumien 
seurauksena. Varsinaisen aiheen opinnäytteekseni sain rumpusetin takana. Rumpujen soittaminen on minun 
näkökulmastani iloisen metelin luomista, mikä tuottaa hyvää energiaa. Siksi näen inspiroitumisen kannalta 
tärkeäksi kaikki erilaiset osatekijät, myös esteettisesti merkittävät aspektit. Aiheen kannalta tärkeäksi näkisin 
kokonaisuuden eli tasapainon eri asioiden ja asiayhteyksien välillä. Siksi päätin aloittaa rummuttamistapah-
tuman kannalta keskeisestä lähtökohdasta, rumpuistuimesta. Toivon näkeväni myös kehityksen jatkumon ja 
esteettisesti merkittävien argumenttien telakoitumisen osaksi rumpalien inspiroivaa toimintaympäristöä. Silloin 
itse oppimistilanteeseen syntyisi vuoropuhelua ulkoisten vaikuttimien ja sisäisen tietoisuuden välille. Lopulta 
rummuttamisen ja musiikin tekemisen merkitys on ollut hurja matka itseeni, mutta samalla se on myös vakiinnut-
tanut asemansa yhtenä kaikista tärkeimpänä suunnittelutyökalunani.

 “CREATIVITY IS A CHARACTERISTIC GIVEN TO ALL HUMAN BEINGS AT BIRTH.”
          - ABRAHAM MASLOW
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4 NÄKÖKULMA
4.1 PERSPEKTIIVI
4.1.2 MOTIIVIT

Ilmapiirin ja tunnelman vaikutus on ollut yksi tärkeistä kysymyksenasettelun painopisteistä itselleni, kun olen 
kartoittanut omia motiivejani tarttua tähän aiheeseen. Mielestäni olennainen tekijä oppimisessa on aina yksilön 
motivaatio sekä motiivit taustalla. Miksi tehdään, paljastaa yksilön motiivit ja miten tehdään, kertoo henkilön 
motivaatiosta. Ne ovat erityisen tärkeitä oppilaan itsensä suhteen, koska niihin hänellä on suoraan mahdollisuus 
vaikuttaa. Koska näen tärkeäksi myös yksilön vapauden ja mahdollisuuden ilmaista itseään, siksi laitan erityisen 
painoarvon oppimistapahtuman ilmapiirille. Se voi tarkoittaa paljon eri asioita, mutta itse näkisin sen parhaimmil-
laan luovuutta tukevana toimintaympäristönä. Musiikin luovaa työskentelyä edesauttava ja parantava vaikutus 
on hyvin yksilöllinen. Se on ilmeinen, jos asianosainen persoona kokee suhteensa musiikkiin mielekkääksi. 
Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että musiikin avulla voidaan paremmin keskittyä ja saavuttaa mielentila, joka on 
parhaimmillaan luovaa tajunnan virtaa. Samoin musiikin terapeuttinen, psyykkistä hyvinvointia edistävä vaikutus, 
on käsittääkseni riippuvainen musiikin merkityksestä ja kyseisen henkilön tavasta kokea musiikki subjektiivisesti. 
Musiikin universaali vaikutus on havaittavissa erityisesti juuri massatapahtumissa, missä suuret ihmisjoukot 
saadaan liikkumaan musiikin avulla yhtä aikaisesti. Niissä tilanteissa olen itsekin saanut todeta kuinka musiikki 
on kuin ihmisiä yhdistävä universaali kieli, jonka vaikutus on silmin nähtävissä. 
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Tarkasteltaessa tajunnan virtaa musiikin viitekehyksen sisällä, voidaan havaita kuinka se ilmenee esimerkik-
si kykynä improvisoida sekä hyvänä groovena. Englannin kielen termit kuten: good flow, spirituality, flow of 
conciousness, recovery, restoration ja full circle of creative mindset, ovat oman tulokulmani motiivien kannalta 
keskeisiä käsitteitä. Niiden suomenkieliset vastineet: hyvä virta, hengellisyys tai henkisyys, tajunnan virta, 
palautuminen, eheytyminen ja kokonaisvaltaisesti luova mielentila, eivät mielestäni onnistu synnyttämään riittä-
västi samoja assosiaatioita kuin englanninkieliset vastineensa. Suomen kielellä samoista asioista puhutaan eri 
tavalla. Parempien termien puuttuminen herätti aluksi ajatuksia niiden tarpeellisuudesta myös suomen kielellä, 
mutta hyvin pian huomasin kielen merkityksen subjektiivisena ja henkilökohtaisena tekijänä. Englannin kieli on 
aina ollut suuressa roolissa omassa kasvukehityksessäni ja erityisesti suhteessa oppimiseeni. Se oli jo lapsuu-
dessani hyvin luonnollinen jatkumo omalle kielelliselle ilmaisulleni ja ajattelulleni. Englanti on myös ollut opetus-
kielenä useimmissa niissä opetustilanteissa, joista on jäänyt päällimmäiseksi mielikuva positiivisesta latauksesta 
ja ilmapiiristä. Englannin kieli on ollut keskeisessä roolissa, koska monet tämän opinnäytteen kannalta tärkeät 
lähteet on julkaistu englanniksi. Itselleni oli tärkeä tehdä tämä kirjallinen produktio suomeksi, jotta voisin nähdä 
miten eri asiat ja asiayhteydet asemoituvat myös kielellisesti. Tämän opinnäytteen kannalta keskeinen kysymyk-
sen asettelu pitää sisällään oivalluksen henkisen arkkitehtuurin tilasta, missä inspiraatio kohtaa funktion eli toisin 
sanoen: henkinen ja fyysinen integroituvat ja tulevat yhdeksi tapahtumaksi.
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4 NÄKÖKULMA
4.1 PERSPEKTIIVI
4.1.3 INSPIRAATIO

Alkuperäinen inspiraationi rumpuistuimen suunnitteluun syntyi käytetyistä rumpukapuloista, joita olin säilyttänyt 
rummuttamishistoriani alkumetreiltä saakka. Käytetyt rumpukapulat kuvastavat harjoittelukilometrejäni, joiden 
pohjalta syntyi ajatus rumpukapularyijystä. Se vaikutti hauskalta tavalta nostaa esiin perinteisen taidekäsityön 
hengessä itselleni rakkaan aiheen raskaampi puoli. Harjoittelukilometreihini mahtuu paljon hetkiä, jolloin usko 
itseeni ja kykyihini kehittyä rumpalina on horjunut. Oivallus käytettyjen rumpukapuloiden merkityksestä herätti 
ajatuksia soittotapahtumaan vaadittavien välineiden käytettävyyden ja ergonomian merkityksestä. Todellisen 
ammattilaisen ja harrastelijan eron kuulee soittamisen lisäksi, myös heidän asenteessaan sekä soittamisen 
että harjoittelun suhteen. Lähtökohtaisesti kaikki rumpalit ymmärtävät ne samat lainalaisuudet, mitkä pätevät 
harjoitteluun ja sitä kautta vaadittavien toistojen määrään. Harrastaessani nuorena karatea, sain oppia, että 
vaadittava toistojen määrä tietylle liikkeelle tai liikesarjalle on noin 10 000 toistoa. Se edellyttää ensin oikean 
tekniikan opettelua, sen sisäistämistä ja vasta sitten alkaa varsinainen harjoittelu. Siksi on kuvaavaa se, että olin 
säästänyt rumpukapuloita, koska ne muistuttavat minua edelleenkin kuljetusta matkasta. Vasta nyt alan ymmär-
tämään sen miten kannattaa harjoitella ja miten haastavan instrumentin olen itselleni valinnut. Kuluneen seit-
semän vuoden aikana olen paljon pohtinut rummuttamista ja erilaisia tapoja kehittää sitä oppimistapahtumana. 
Kuluneista ja rikkimenneistä rumpukapuloista saamani inspiraatio muistutti minua perusasioiden merkityksestä, 
joista yksi tärkeimmistä on mukavuusaspekti. Eri rumpalit haluavat eri asioita ja erilaisia pakettiratkaisuja, mitä 
tulee rumpusettien ja tarvikkeiden suhteen, mutta yhteistä kaikilla on rakkaus soittamiseen. Voidakseen nauttia 
soittamisesta, on kyseisen yksilön opittava kartoittamaan omat vahvuusalueensa ja sitä kautta kehittämään 
myös heikompia osa-alueitaan. Käytössä olevilla resursseilla on tässä suhteessa huomattava merkitys yksilön 
kehityksen kannalta. Tarkasteltaessa eri rumpalien rumpusettien kokoonpanoa, herää helposti kysymys, miksi 
ne ovat niin erilaisia ja eri tavalla aseteltuja. Ei ole vain yhtä oikeaa tapaa soittaa rumpuja. Rummut ovat aina 
otanta tai kokoelma värähtelyllä aikaansaadusta äänimaailmasta ja haluttuun lopputulokseen päästään etsimällä 
ja kokeilemalla erilaisia kokoonpanoja ja säätöjä. Välineurheilun merkitys eri rumpalien kohdalla vaihtelee, mutta 
istumisen mukavuusaspektin merkitys on yleisesti ottaen kaikille tärkeä. Samoin kuin mikä tahansa erityisosaa-
misen alue, myös rummuttaminen rakentuu perusasioiden varaan. Saamani inspiraatio käytetyistä rumpukapu-
loista herätti tarpeen luoda jotain minkä koen itse tärkeäksi.
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”There’s no wrong way to play 
music and I think that’s what I’ve 
always tried to hold close to me 
as a player.”

                  Joey Castillo,
           (Queens of the Stone Age)
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4 NÄKÖKULMA
4.2 KYSYMYKSENASETTELU

Tämän tuotekehitysprojektin kannalta on tärkeää ymmärtää teoreettinen viitekehys ja nykytilanne, mutta myös 
konkreettinen markkinatalouden todellisuus saman tuoteviitekehyksen sisällä. Teoreettisella tuoteviitekehyksellä 
tarkoitan tuotteelle tarkoituksenmukaista ja siten myös tarveajattelun kautta syntyvää viitekehystä. Kiinnittämällä 
huomio konkreettisiin markkinatalouden luomiin haasteisiin, on tarkoitukseni kuvata tilannetta, missä kysyntä ja 
tarjonta kohtaavat. Tekemällä tuotteen kehityshistorian taustakartoitusta, on helpompi myös ymmärtää motiivit 
olemassa olevalle tarjonnalle. Taustatutkimus paljastaa usein valmistajien markkinointistrategiat suhteessa 
tyypillisimpiin kohderyhmiin, eli miten asiaa on toistaiseksi lähestytty. Vallitsevaa tarjontaa analysoidessa syntyi 
karkea kuva nykytilanteesta, jonka pohjalta omat tavoitteeni hahmottuivat entistä tarkemmin. Taustatutkimukseni 
pohjalta, näkökulman ja perspektiivin määrittämisen kautta, omat tavoitteeni jalostuivat edelleen kriteereiksi. 
Niiden myötävaikutuksesta sain lähtökohdan varsinaiselle tuotekehitystyölle ja sen aloittaminen tapahtui rajaa-
malla tutkimusongelma. Tämä opinnäyte on osa rumpuistuimen tuotekehityksen transitio-vaihetta, joka tarkoittaa 
tuotesuunnittelussa tilannetta, jossa pyritään kuvaamaan sekä nykyistä tilannetta että antamaan suuntaviivoja 
tulevaisuutta silmällä pitäen. Nykytilanne on seurausta olosuhteista, niiden muutoksista ja siitä miten niihin on 
reagoitu. Kysymyksenasettelun kannalta on hyvä ymmärtää miksi ja miten, mutta myös mistä ja mihin. Mistä 
lähtökohdista on lähdetty liikkeelle ja mihin suuntaan kehitystä on viety, paljastaa ajankohdan milloin tuotekehi-
tystä on tehty. Se, missä tuotekehityksen kannalta merkittävässä vaiheessa lopulta ollaan, selviää kohderyhmän 
antamasta vastaanotosta lopputuloksen suhteen. Muotoilijan tehtävänä on itse määritellä myös oma roolinsa. 
Tässä suhteessa pitkälle tähtäävä kehitys edellyttää usein jonkin asteisen vallankumouksen tai tuo mukanaan 
kasvattajan roolin. Se tarkoittaa sitä, että uskalletaan kyseenalaistaa kehitystä jarruttavia tekijöitä ja painottaa 
sitä tukevia aspekteja. Taustatutkimukseni ja oman kokemukseni pohjalta väitän, että nykyaikaisen rumpuistuin 
määrittäminen on vielä kesken. Suurelta osin se johtuu niistä kriteereistä, mitkä ovat vaikuttaneet vallitsevan ny-
kytilanteen tarjontaan. Ymmärtämällä nykytilannetta ja historiaa sen taustalla, teoreettinen viitekehys, konkreetti-
nen todellisuus ja sitä kautta aihepiirin edellyttämä realismi antavat suuntaviivat mahdolliselle tuotekehitystyölle. 
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4 NÄKÖKULMA
4.2 KYSYMYKSENASETTELU
4.2.2 VERKOSTOT

Pohjois-amerikkalainen maailmanlaajuisesti tunnettu ja toimiva rumpaliyhteisö, jonka kautta olen tilannut rum-
puopetusta on-line opetuksen sekä dvd-levyjen muodossa. Saman Drumeo-yhteisön keskustelufoorumilla olen 
tarkastanut omia käsityksiäni rumpuistuimen tuotekehityksen eri aspekteista ja synnyttänyt keskustelua aiheen 
tiimoilta. Erinomainen vertaistukiverkosto kaikille ja kaikenikäsille rummuttamisesta kiinnostuneille. 

13
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KUVA 13
Drumeon sisäänkirjautumissivu 
 (www.drumeo.com/ )

KUVAKOLLAASI 14
PrintScreens Drumeon jäsensivuilta.
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4 NÄKÖKULMA
4.2 KYSYMYKSENASETTELU
4.2.3 KRITEERIT

 
 

”Kokonaisuuden hahmottamiseksi käytettävyyden yhteydessä on tärkeää määritellä, mikä on kunkin tuotteen 
kohdalla tärkeää. ”

       - Harri Kalliomäki, Käytettävyyden perusteet

Tuotekehityksen kannalta on olennaista kartoittaa rumpuistuimen eri osat sen tehtävien ja toimintojen kautta. 
Rumpuistuimen toiminnallisen periaatteen sisäistäminen edellyttää rummuttamisen viitekehyksen läheistä 
sekä kokemuspohjaista tarkastelua. Rumpuistuin on sekä kaluste että samalla myös työkalu, jonka rakenteet 
sopivat parhaimmillaan yhteen täsmällisesti kuin esimerkiksi aseen tai kellon eri osat. Toleranssit ovat toki eri 
maailmoista, mutta asioiden yhteensopivuus ja niiden toimivuus ovat rumpuistuimen käytettävyyden kannalta 
merkittävässä roolissa. Mekaanisesti toimiva kokonaisuus on ollut tämän tuotekehitysprojektin tärkein yksit-
täinen oivallus. Kestävän kehityksen periaate on kantaa ottava ja siten myös muotoilijan suunnittelumoraalia, 
roolia sekä eettistä ajattelua korostava toimintamalli. Se on myös yksi tapa perustella omia valintojaan suunnit-
telutyössä etenkin, kun määritellään kriteereitä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Se tarkoittaa erityisesti sitä, 
että tehdään tuotekehitystyötä missä halutaan löytää innovaatio kestävän kehityksen ja suunniteltavan tuotteen 
välille. Tämän projektin kannalta hitaan metabolismin omaavat materiaalit ovat perusteltuja valintoja, koska 
tuotteen käyttöikä on parhaimmillaan kymmeniä vuosia. Sen saavuttaminen on mahdollista vain, jos suunnit-
telutyössä on otettu huomioon tuotteen huollettavuus ja varaosien saatavuus. Rumpuistuimen toiminnallinen 
kokonaisuus käsittää aina kolme perusosaa: ergonominen istuin, korkeudensäätö ja kasattava tai kokoon taittu-
va runkorakenne. Kolmen perusosan lisäksi on useita liitännäisiä, jotka vaihtelevat eri valmistajien välillä. Niitä 
ovat tyypillisesti alaselkää tukevat selkänojat, jalkojen päihin kiinnittyvät kumitassut sekä erilaiset ratkaisumallit 
lukitusmekanismien osalta.
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4 NÄKÖKULMA
4.2 KYSYMYKSENASETTELU
4.2.3 KRITEERIT

Jaottelemalla istuimen eri osat niiden tehtävien kautta, saadaan kuusi tärkeintä kriteeriä: 1) istuttavuus, 
2) tasapaino, 3) mekaaninen kokonaisuus, 4) teollisesti valmistettava, 5) estetiikka ja 6) huollettavuus. 
Aiheen kannalta olennaiset pääteemat ovat käsitteitä kriteerien takana. Niitä ovat: istuin ergonomia, 
rakenteen tukevuus, käytettävyys, tuotesuunnittelu, visuaalinen ulkoasu ja materiaalit. Kohdentamalla 
edellä mainitut käsitteet ongelman ratkaisun menetelmiksi saadaan kartoitettua tutkimusongelman eri 
osa-alueita.  Niitä puolestaan ovat: istuin, runko, säätömekanismit ja liitososat, mittasuhteet ja hyllytavara, 
eli olemassa olevien standardien mukaiset valmiit osat, sekä myös yksityiskohdat ja kestävän kehityksen 
ajattelua tukevat varaosat ja niiden saatavuus. 

   ISTUTTAVUUS   – ISTUIN ERGONOMIA   –  ISTUIN
   TASAPAINO  –  RAKENTEEN TUKEVUUS  – RUNKO 
   MEKANIIKKA  –  KÄYTETTÄVYYS    –  MEKANISMIT
   VALMISTETTAVUUS  –  TUOTESUUNNITTELU   –  VALMISOSAT
   ESTETIIKKA  – VISUAALINEN ULKOASU –  YKSITYISKOHDAT 
   HUOLLETTAVUUS  –  MATERIAALIT    –  VARAOSAT
 

5 9



6 0
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5.1.1 KÄYTETTÄVYYS & ERGONOMIA
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5 TUTKIMUSONGELMA
5.1 KÄSITTEET
5.1.1 KÄYTETTÄVYYS & ERGONOMIA

Kokonaisuuden kannalta on olennaista hahmottaa mitä on tärkeää huomioida tämän tuotteen suunnittelussa. 
Käytettävyysaspektien korostuminen on luonnollista tuotteen toiminnallisen viitekehyksen kautta. Tämän tuot-
teen suunnittelussa huomioitavat seikat ja sitä kautta muotoilun painopiste määräytyy vahvan tuoteviitekehyk-
sen kautta jo olemassa olevan tuotteen uudistamiseksi. Käyttäjien tulokulma aiheeseen sekä käytössä olevat 
resurssit myös osaltaan rajaavat tuotekehitysprojektin luonnetta. Käyttäjän tulokulmalla tarkoitetaan tässä yhte-
ydessä rumpalin perspektiiviä, eli vakiintuneita toimintatapoja ja mieltymyksiä. Pohdittaessa tuoteviitekehyksen 
sisällä tapahtuvaa mahdollisuutta kyseenalaistaa ja siirtää kysymyksenasettelun kautta muotoilun painopistettä, 
edellyttää tuoteviitekehykselle tyypillisten psykologisten metodien paljastamista ja kyseenalaistamista. Se voisi 
tarkoittaa esimerkiksi erilaisia lähestymistapoja istuimen ergonomian ja istuttavuusaspektien ratkaisemiseksi. 
Nykyinen ratkaisumalli, massiivinen ja suorastaan ylisuuri muotoiltu polyuretaanipatja varmasti vaimentaa, 
mutta miten hyvin se todellisuudessa tukee soittajaa. Siihen puuttuminen tarkoittaisi kunnollista tutkimustyötä ja 
ergonomiamallien perusteellista kartoittamista.

KUVA 15
Kuvassa ihmisen luurangon osa.

6 2



6 3

15



5 TUTKIMUSONGELMA
5.1 KÄSITTEET
5.1.2 KONSTRUKTIO

Tämän opinnäytteen kannalta keskeisten käsitteiden määrittäminen antaa tärkeää informaatiota rumputuolin 
luonteesta ja eri tehtävistä. Rumpuistuin, -tuoli tai rumpujakkara, ovat periaatteessa kaikki nimityksiä samalle 
tuotekonseptille. Kyseessä on ns. low-tech periaatteella toimiva mekaaninen kokonaisuus. Yleisin rumpuistui-
men rakenne on yhteen pystyakseliin kiinnittyvä istuin, mihin liittyy kolme tai neljä mekaanisesti taittuvaa jalkaa. 
Korkeudensäätömekanismina toimii useimmiten kierretanko, joka voidaan lukita haluttuun korkeuteen. Toinen 
vähemmän käytetty korkeudensäätömekanismi on lukittava teleskooppiputki. Jälkimmäistä korkeudensäätöä 
käytetään yleensä hintahaarukan halvemman pään tuotteissa. Sen käyttöikä toimivana ratkaisumallina on 
yleisesti ottaen lyhyempi, koska sen toimintavarmuus perustuu liiaksi raakaan voimaan. Samoin sen käyttöi-
ästä johtuen, myös toimistotuoleista tuttu kaasujousi on korkeudensäätömekanismina harvemmin käytetty. 
Toiset kuluttajista haluavat sen tarjoaman nopean, helpon ja portaattoman säätömahdollisuuden, mutta ainakin 
toistaiseksi sen suosio on rajoittunut vähemmälle. Rumpuistuimen runkorakenne koostuu kolmesta tai neljästä 
taittuvasta jalasta, jotka lukitaan istuimen keskiakselistoon poikittaissarjalla, muodostaen näin mekaanisesti 
lukitun kolmion. Rumpuistuimen metalliosien pintakäsittely on yleisesti nikkelikromipinta ja tarkkuusvalettujen 
alumiiniosien sijaan käytetään nykyään myös jonkin verran muoviosia. Istuinosan tyypillisin pehmuste nykyään 
on valettu polyuretaanipatja (PUR). Jonkun verran tulee vastaan myös istuimia, joissa on limilevyistä ja vaah-
tomuovikerroksista kasattu pehmustekokonaisuus eli ns. sandwich-rakenne. Nykyinen rumputeollisuus tähtää 
useimmiten maailmanlaajuisille markkinoille ja siksi lyömäsoitinvalmistajat teettävät eri tuoteperheiden tuot-
teita alihankkijoillaan tuhatmäärin. Istuimen päällinen on tyypillisesti päälle verhoiltu keinonahka tai paremmin 
kulutusta kestävä yhdistelmä velcro-kangasta ja  keinonahkaa. Aidosti nahkaisia istuimia tulee harvoin vastaan. 
Osaltaan siihen on vaikuttanut rumputyöskentelyyn läheisesti liittyvä fyysinen aspekti, joka altistaa istuimen 
kovalle rasitukselle ja erityisesti hikoilulle.

KUVA 16
Kuvassa Pearl D-2000BR Roadster rumpuistuin.
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5 TUTKIMUSONGELMA
5.1 KÄSITTEET
5.1.3 RUMPUISTUIMEN OSIEN TEHTÄVÄT

Yhteistä eri rumpuistuimilla ovat niiden osien samat tehtävät. Yksityiskohtaisempi tarkastelu osoittaa kuitenkin 
paljon pieniä eroja eri tuotteiden välillä. Samat ratkaisumallit toistuvat eri tuotteissa ja erot ovatkin enimmäkseen 
kosmeettisia. Istuimen tehtävä on vaimentaa riittävästi soittajan istumista ja siten ehkäistä pitkien soittotapahtu-
mien myötä ilmenevää takapuolen puutumista. Erityinen painoarvo on istuimen muodolla. Sen reunat eivät voi 
painaa takareisiä ja siten haitata tapahtuman edellyttämää neliraajatoimintaa. Rumpalin istuimen on oltava myös 
sopivasti tukeva. Se asettaa paljon haasteita istuimen valmistajalle ja suunnittelulle. Istuttavuuteen vaikuttavia 
tekijöitä ovat istuinosan lisäksi myös itse runkorakenteen tukevuus. Siihen vaikuttavat mekaanisesti taittuvien 
jalkojen materiaalivahvuudet, nivelet sekä niiden lukitusmekanismit. Eri osien keskinäiset mittasuhteet nousevat 
myös esille, kun kartoitetaan toleransseja mekaanisesti säädettävän istuimen maksimi ja minimi istuinkorkeu-
delle. Muutamat valmistajat ovatkin oivaltaneet saman tuotteen eri versiot matalaa ja korkeaa istuinkorkeutta 
haluavien asiakaskohderyhmien välillä. Nykytilanne on laskenut rumpusettien kokoonpanot aiempaa hieman 
matalammalle ja yleinen trendi istuinkorkeuden suhteen on vastaavasti ollut nousujohteista. Siihen on toden-
näköisesti vaikuttanut käytettävyys ja ergonomiatutkimustulosten julkaisujen yleistyminen. Istuinergonomia ja 
istuttavuus sekä rakenteen tukevuus ja tasapaino yhdessä muodostavat parhaimmillaan aktiivista istumista ja 
neliraajatyöskentelyä tukevasti kannattelevan istuimen. Sitä tapahtumaa edelleen tukevat rumpuistuimen jalko-
jen tassut, jotka ovat yleensä mustaa luonnonkumia ja joiden tarkoituksena on luoda tartuntapintaa soittajan ja 
soittoalustan välille. Yksityiskohtien merkitys nousee paremmin esille, kun tuotetta kuljetetaan ja taas uudelleen 
kasataan esimerkiksi keikkailun yhteydessä. Säätömekanismit, nivelet ja lukitukset ovat käytettävyyden kannalta 
katsottuna tärkeitä. Erityisesti niiden kuluttajaa ohjaava selkeä ja looginen käyttöliittymä helpottavat tuotteen ky-
kyä vastata muuttuviin tilanteisiin. Hyvä esimerkki jatkuvasta muutosten tarpeellisuudesta ja säätömahdollisuuk-
sien merkityksestä astuu kuvaan juuri opetustapahtumien kautta. Rumpuopetusta tarjoavat eri tahot ja opistot, 
tarvitsevat mahdollisuuden säätää helposti ja nopeasti istuin haluttuun korkeuteen uuden oppilaan vaihtumisen 
myötä. Hyvän tuotteen kriteerit rakentuvat tässäkin tapauksessa sen käyttötarkoituksen ja toiminnallisten ratkai-
sumallien kautta. Siksi näen, että nykyaikaisen rumpuistuimen tuotekehitystyö on vasta alkamassa. 

KUVAKOLLAASI 17
Kuvissa havainnollistettu eri valmistajien rumpuistuimien rakenteita.
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5 TUTKIMUSONGELMA
5.2 VISUAALISET VIESTIT

Tuotteet ja niiden antamat visuaaliset viestit ovat mielestäni parhaimmillaan tarkkaan harkittuja, pienten ny-
anssien kaltaisia yksityiskohtia, jotka muotonsa kautta kertovat olennaisia asioita tuotteesta sen käyttäjälle. Se 
on käyttäjää ohjaavaa tuotesuunnittelua, (engl. user-interface), ja sen kaltaisen viestinnän liittäminen osaksi 
suunnittelua jo tuotekehitysprojektin alkuvaiheessa helpottaa lopputuotteen ulkoasun määrittämistä viimeistely-
vaiheessa. Se antaa myös johdonmukaista tukea onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi tuotekehityspro-
sessin eri vaiheissa, koska graafinen linjaus helpottaa visuaalisen kokonaisuuden hahmottamista. Parhaimmil-
laan visuaaliset viestit auttavat sekä suunnittelijaa että lopputuotteen käyttäjää. Tämän projektin osalta tuotteen 
eri osat viestivät itsestään, toiminnoistaan ja mahdollisesta käyttötarkoituksestaan muotokielensä kautta. Hyviä 
esimerkkejä ovat pyörähdyskappaleet, lukitusruuvit ja mekaaniset nivelet, joiden ulkomuodoilla, niihin koneis-
tetuilla pinnanmuutoksilla sekä pintakäsittelyillä autetaan ymmärtämään tuotteen toimintaperiaatetta. Parhaim-
millaan tuote itse toimii omana käyttöohjeenaan. Toisenlaiset visuaaliset viestit tuotteen kannalta olennaisesta 
toimintaympäristöstä ja sille tarkoitetusta kohderyhmästä rakentuvat tuotteen kokonaisilmeen kautta. Avainroolin 
nousevat kohderyhmälle tyypillisten psykologisten viestien synnyttäminen, niiden havaitseminen ja tulkinta. 
Tuotesuunnittelun osalta se tarkoittaa esimerkiksi materiaalivalintoja, viimeistelyn tasoa sekä pintakäsittelyä. 
Niiden luoma kokonaiskuva ja sitä kautta syntyvät assosiaatiot luovat mielikuvan tuotteen tempperamentista ja 
sen luonteesta. Havainnollistava esimerkki tämänkaltaisesta visuaalisesta viestinnästä löytyy soitinvalmistajien 
tarjonnassa musiikin viitekehykselle tyypillisen genrejaottelun kautta. Lyömäsoitinvalmistajien virvelirumpujen 
tarjonnassa esiintyy paikoin karkeatakin genrejaottelua stereotyyppien pohjalta. Huvittavaa on ollut huomata, 
että kömpelöltä vaikuttava markkinointistrategia ja visuaalinen viestintä tuotteen ilmeen kautta usein toimii mas-
satuotteiden myynnissä. Siinä suhteessa rumpujen ja moottoripyörien myyminen on stereotypioita kosiskelevaa.

KUVAKOLLAASI 18
Kuvissa kaksi hyvin erilaista visuaalista lähestymistapaa laadukkaiden virvelinvalmistajien kesken.
(Valmistajat: DW & Gretsch)
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6 MUOTOILUTEHTÄVÄ
6.1 TAVOITEKONSEPTI

Tavoitekonseptin luominen on aloitettu laatimalla projektisuunnitelma. Siinä on jaoteltu tuotestrategian kannalta 
merkittävät osa-alueet, missä on huomioitu mitä tuotteita suunnitellaan ja kenelle. Käyttäjäkeskeinen suunnitte-
lu on ollut yksi tämän suunnitteluprosessin vahvuuksista. Omat kokemukset ja verkostot ovat tukeneet havain-
toja olemassa olevista tuotteista ja helpottaneet projektisuunnitelman laatimista. Tarjonnan lähempi tarkastelu 
antoi suuntaviivoja ajatuksille tuotteen ominaisuudesta viestiä käyttötarkoituksesta ulkonäöllään. Sen pohjalta 
tekniset toteutusmallit ovat noudattaneet pelkistämisen filosofiaa. Tämä on tarkoittanut esimerkiksi valmiiden 
osien eli ns. hyllytavaran käyttämistä jo osana suunnitteluprosessia. Toimintamalli jossa tuotekonsepti rakentuu 
osaltaan olemassa olevista standardeista, tukee teollisesti valmistettavan tuotteen valmistuskustannusteho-
kasta ajattelua ja siksi se on huomioitu jo tuotestrategian kehitysvaiheessa. Projektisuunnitelman pohjalta on 
pitäydytty teknisten mahdollisuuksien osalta skenaarioissa, jotka tukevat pyörähdyskappaleiden käyttämistä. 
Sen ajattelun loogisuutta on tukenut koneistettavien osien vaatima tarkkuus sekä omat esteettiset tavoitteet ja 
mieltymykset. Käytössä olevien resurssien osalta tukeutuminen omaan teknisen työstön osaamiseen, sorvaa-
malla ja koneistamalla tuotteen osia itse, on tuonut merkittävää lisäarvoa itse opinnäyteprosessiin. Esteettisesti 
hallitumpi kokonaisuus on ollut kantava ajattelu koko suunnitteluprosessin ajan.

7 2



6 MUOTOILUTEHTÄVÄ
6.1 TAVOITEKONSEPTI
6.1.2 TEOLLISESTI VALMISTETTAVA

Teollisesti valmistettava tuote tai tuoteperhe edellyttää onnistuneelta suunnittelulta myös tuotantoprosessin 
ymmärtämistä. Siihen vaikuttavat valitut materiaalit sekä valmistuksen kannalta tarvittavat tuotantoprosessin eri 
vaiheet. Tämän tuotekonseptin kannalta pääpaino on metallin työstön eri menetelmissä. Tuotteen eri osien ma-
teriaalit on pyritty valitsemaan myös tuotteen valmistuksen kannalta järkevästi. Raaka-aineet rungon suhteen 
ovat teräs, alumiini ja pronssi. Pronssiosat voidaan tilata suoraan alihankkijalta, mutta niitä on jatkotyöstettävä 
koneistamalla. Teräsosat vaativat toimenpiteitä, kuten taivutuksia ja hitsausaumoja. Alumiiniosat ovat joko 
tarkkuusvalukappaleita tai cnc-jyrsittyjä pyörähdyskappaleita. Istuimen lopulliset materiaalit ovat todennäköises-
ti tyypillisiä massateollisuuden käyttämän PUR-valumenetelmän tuotteita. Tämän tuotteen vahvuus teollisesti 
valmistettavana löytyy ensisijaisesti sen valmistukseen käytettävistä materiaaleista. Jalkojen päihin tulevat 
luonnonkumitassut ovat ruiskuvalutuotteita. Rungon koneistetut alumiini ja teräsosat on tarkoitus viimeistellä 
anonisoimalla, pulverimaalaamalla tai nikkelikromauksella. Teollisesti valmistettavan tuotteen valmistuskustan-
nuksia on tarkoitus kartoittaa tarkemmin ensimmäisen prototyypin testitulosten pohjalta. Tämän opinnäytteen 
harjoitustyön lopputulos on ensimmäinen prototyyppi, jonka pohjalta on tarkoitus laatia toimintasuunnitelma 
jatkokehitystä silmällä pitäen. Toimintasuunnitelman tarkoitus olisi tukea teollisesti valmistettavan tuotekonsep-
tin valmistuskustannusten analyyttisempää ja yksityiskohtaisempaa  tarkastelua. Käytännössä sillä tarkoitetaan 
esimerkiksi metalliteollisuuden  valmistamia ja tässä tapauksessa erityisesti lyömäsoitinteollisuuden käyttämiä 
standardiosia tai niiden uudelleen jalostamista käytettäväksi jälleen uuden tuotteen valmistukseen.
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6 MUOTOILUTEHTÄVÄ
6.1 TAVOITEKONSEPTI
6.1.1 TUOTE-ESTEETIIKKA 

Tuote-estetiikka on tämän tuotekehitysprojektin osalta seurannut sille ominaisen toimintaympäristön kannalta 
perusteltua funktionaalista muotokieltä. Se on alusta saakka ohjannut suunnittelutyötä mekaanisesti toimivien 
ratkaisumallien ja niiden vaatimien konstruktioiden visuaalisten aspektien nostamiseen esille. Erilaisten toi-
mintojen esteettisen kokonaisuuden löytäminen on käytännössä tarkoittanut rehellistä designia, jossa tekniset 
yksityiskohdat ovat jo itsessään osa tuotteen visuaalista ilmettä.

KUVAKOLLAASI 19
Drum Workshop rummut sekä Trick Drums Pro 1-V tupla-pedaalit edustavat alansa huippuosaamista ja tarkkaan viimeis-
teltyjen tuotteiden laadukasta tuotevalikoimaa. 
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6 MUOTOILUTEHTÄVÄ
6.2 KOHDERYHMÄ

6 MUOTOILUTEHTÄVÄ
6.2 VISUAALINEN  PÄÄMÄÄRÄ

Kellosepän tarkkaa, ilmailun varmaa, George Lucasin leikkisää, asemekaniikan toimivaa, patruunasylinterin 
kitkattomasti pyörivää ja Lamborghinin dynaamista, siinä pääpiirteet visuaalisesta päämäärästä. Lopputuotteen 
kannalta olisi toivottavaa, että edellä mainitut visuaaliset viestit eivät olisi pelkästään lupauksia tuotteen ominai-
suuksista, vaan myös kuvaisivat valmista tuotetta.

KUVAKOLLAASI 20
Kuvissa mielikuvakartta visuaalisen päämäärän hahmottamiseksi.
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6 MUOTOILUTEHTÄVÄ
6.2 VISUAALINEN  PÄÄMÄÄRÄ
6.2.1 KOHDERYHMÄ

Kohderyhmää pohdittaessa, toivoisin onnistuvani kosiskelemaan suurinta osaa rumpaleista. Kaikenkokoiset ja 
kaikenikäiset, kaikki ne ketkä haluavat tehdä iloista meteliä. Ajatus ja alkuperäinen idea on ollut synnyttää run-
ko, minkä päälle rakentaa erilaisia näkemyksiä rumpuistuimesta ja sitä kautta sen liittämisestä erilaisiin visuaa-
lisiin toimintaympäristöihin. Parhaimmillaan rumpuistuin olisi aina artistin itsensä muokattavissa omien tarpei-
densa suhteen samoin periaattein kuin rumpusetitkin. Näistä lähtökohdista johtuen, olen jo tuotekehitysprojektin 
alkuvaiheista asti pohtinut rumputuolin rungon ratkaisumalleja juuri visuaalisten aspektien ja tuote-estetiikan 
kautta. Ensimmäinen prototyypin avulla pyrin kartoittamaan tuotteen rakenteen ja sen toimintojen keskinäistä 
suhdetta, mutta painopisteen olen säilyttänyt aluksi laadukkaissa ja mahdollisimman selkeissä osakokonaisuuk-
sissa. Mekaaninen estetiikka tai paremmin konstruktivismi ja sen vaikutus on nähtävissä prototyypin runkora-
kenteessa. Kohderyhmäksi painottaisin laadukkaan tuotteen perään kyselevää käyttäjää, jolle tuotteen hinta 
rakentuu todellisista tuoteominaisuuksista. 

KUVAKOLLAASI 21
Kuvissa mielikuvia iloisen metelin tuottamisesta.
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6 MUOTOILUTEHTÄVÄ
6.2 KOHDERYHMÄ

6 MUOTOILUTEHTÄVÄ
6.2 VISUAALINEN  PÄÄMÄÄRÄ
6.2.2 VAIKUTTEET 

KUVAKOLLAASI 22
Viereisellä sivulla itselleni henkilökohtaisesti merkittäviä suunnittelun ikoneita sekä tämän projektin kannalta
puhuttelevia visuaalisia näkökulmia. 

Viereisellä sivulla itselleni henkilökohtaisesti merkittäviä suunnittelun ikoneita sekä tämän projektin kannalta
puhuttelevia visuaalisia näkökulmia.
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7 MENETELMÄT

7.1 SUUNNITTELUTYÖKALUT
7.1.1 LUONNOSTELU
7.1.2 MALLINNUSOHJELMAT
7.1.3 HAHMOMALLIT

7.2 PROTYYPIN VALMISTUS
7.2.1 TAIVUTUSTYÖT
7.2.2 JYRSINTÄKONEISTUKSET
7.2.3 PYÖRÄHDYSKAPPALEET
7.2.4 JATKOTYÖSTÖT
7.2.5 ISTUINOSA



7 MENETELMÄT
7.1 SUUNNITTELUTYÖKALUT

Konseptisuunnittelussa käyttämäni menetelmät olivat oman kokemuspohjan havaintojen perusteella tehdyt käsi-
varaluonnokset. Ensimmäiset varsinaiset mittasuhde-esitykset tein Rhinoceros-mallinnusohjelmalla. Varsinaiset 
hahmomallit olivat rumpuistuimen prototyypin osien esiasteita, mikä tarkoittaa esim. sorvattuja pyörähdyskap-
paleita (1:1). Varsinainen suunnitteluprosessi ja tämän projektin kaltainen ongelmanratkaisu tapahtuu itselläni 
ensisijaisesti hahmottamalla kolmiulotteinen toimintojen kollektiivi päässäni. Sen jälkeen luonnostelen nopeasti 
olennaisen ajatuksen paperille. Mallinnusohjelman avulla saan tarkastettua mittoja ja voin aloittaa ongelman-
ratkaisun kannalta merkittävän palapelin kokoamisen. Nopeat luonnokset ja niistä mittatarkat mallinnukset ovat 
lähtökohta hahmomalleille, jotka tämän aiheen osalta olivat usein jo itsessään prototyypin osia. Omat kokemuk-
set ja aiemmin ostetut rumpuistuimet olivat osa tutkimuksen lähdemateriaalia. Niistä sai toimivat mekaaniset 
lähtökohdat, mittasuhteet ja parhaimmillaan myös suuntaviivoja materiaalivahvuuksille. 
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7 MENETELMÄT
7.1 SUUNNITTELUTYÖKALUT
7.1.1 LUONNOSTELU

Konseptisuunnittelussa käyttämäni menetelmät olivat oman kokemuspohjan havaintojen perusteella tehdyt käsi-
varaluonnokset. Ensimmäiset varsinaiset mittasuhde-esitykset tein Rhinoceros-mallinnusohjelmalla. Varsinaiset 
hahmomallit olivat rumpuistuimen prototyypin osien esiasteita, mikä tarkoittaa esim. sorvattuja pyörähdyskap-
paleita (1:1). Varsinainen suunnitteluprosessi ja tämän projektin kaltainen ongelmanratkaisu tapahtuu itselläni 
ensisijaisesti hahmottamalla kolmiulotteinen toimintojen kollektiivi päässäni. Sen jälkeen luonnostelen nopeasti 
olennaisen ajatuksen paperille. Mallinnusohjelman avulla saan tarkastettua mittoja ja voin aloittaa ongelman-
ratkaisun kannalta merkittävän palapelin kokoamisen. Nopeat luonnokset ja niistä mittatarkat mallinnukset ovat 
lähtökohta hahmomalleille, jotka tämän aiheen osalta olivat usein jo itsessään prototyypin osia. Omat kokemuk-
set ja aiemmin ostetut rumpuistuimet olivat osa tutkimuksen lähdemateriaalia. Niistä sai toimivat mekaaniset 
lähtökohdat, mittasuhteet ja parhaimmillaan myös suuntaviivoja materiaalivahvuuksille. 
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7 MENETELMÄT
7.1 SUUNNITTELUTYÖKALUT
7.1.2 MALLINNUSOHJELMAT

Konseptisuunnittelussa käyttämäni menetelmät olivat oman kokemuspohjan havaintojen perusteella tehdyt käsi-
varaluonnokset. Ensimmäiset varsinaiset mittasuhde-esitykset tein Rhinoceros-mallinnusohjelmalla. Varsinaiset 
hahmomallit olivat rumpuistuimen prototyypin osien esiasteita, mikä tarkoittaa esim. sorvattuja pyörähdyskap-
paleita (1:1). Varsinainen suunnitteluprosessi ja tämän projektin kaltainen ongelmanratkaisu tapahtuu itselläni 
ensisijaisesti hahmottamalla kolmiulotteinen toimintojen kollektiivi päässäni. Sen jälkeen luonnostelen nopeasti 
olennaisen ajatuksen paperille. Mallinnusohjelman avulla saan tarkastettua mittoja ja voin aloittaa ongelman-
ratkaisun kannalta merkittävän palapelin kokoamisen. Nopeat luonnokset ja niistä mittatarkat mallinnukset ovat 
lähtökohta hahmomalleille, jotka tämän aiheen osalta olivat usein jo itsessään prototyypin osia. Omat kokemuk-
set ja aiemmin ostetut rumpuistuimet olivat osa tutkimuksen lähdemateriaalia. Niistä sai toimivat mekaaniset 
lähtökohdat, mittasuhteet ja parhaimmillaan myös suuntaviivoja materiaalivahvuuksille. 

KUVAKOLLAASI 23
Rhinoceros-ohjelmalla rendattuja 3-D luonnoksia. 
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7 MENETELMÄT
7.1 SUUNNITTELUTYÖKALUT
7.1.3 HAHMOMALLIT

Aineenvahvuuksien ja prototyypin todellisten mittasuhteiden määrittäminen edellytti hahmomalleja. Niiden 
osalta oli mahdollista tukeutua jo olemassa olevaan tarjontaan. Itselläni oli omia rumpuistuimia kolme kappa-
letta, jotka oli mahdollista altistaa tarkemmalle tutkimukselle. Niiden lisäksi soitinliikkeiden rumpuistuimet tuli 
käännettyä ympäri useampaan kertaan. Käsitykseni rumpuistuimen mittasuhteista vahvistuivat, kun vertailin eri 
rumpuistuimien keskinäisiä suhteita. Purkamalla omat rumpuistuimeni sain hyödyllistä tietoa eri osien mitoista 
ja aineenvahvuuksista. Niiden pohjalta pystyin aloittamaan oman prototyypin valmistamisen. Tämän projektin 
hahmomallit olivat prototyypin osia tai niiden esiasteita. Hahmomallivaihe tarkoitti tässä tuotekehitysprojektissa 
enimmäkseen todellisten materiaalien testaamista, esimerkiksi suunnittelemani rumpuistuimen jalkojen teräs-
tangon vahvuuden määrittämistä taivutuskokeilujen myötä. Hahmomallien merkitys oli suunnitteluprosessin 
kannalta enimmäkseen mittasuhteiden määrittämistä. Mekaanisten toimintojen testaaminen edellytti kappaleilta 
prototyypin ominaisuuksia. 

KUVAKOLLAASI 24
Kuvissa ensimmäinen hahmomalli.
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7 MENETELMÄT
7.2 PROTYYPIN VALMISTUS

Tämän opinnäytteen lopputuloksen kannalta olennainen ja aktiivisin ajanjakso oli prototyypin valmistuksen 
vaatimat reilut kolme kuukautta.
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7 MENETELMÄT
7.2 PROTYYPIN VALMISTUS
7.2.1 TAIVUTUSTYÖT

Prototyypin jalat taivutin 8mm terästangosta manuaalisella taivutuskoneella. Tein aluksi taivutuskokeiluja hah-
momalleiksi. Varsinaiset rumpuistuimen jalka-aihiot taivutin ensin riittävän pitkistä terästangon pätkistä, jotta niitä 
pystyi taivuttamaan molemmista päistä. Kaikkiin jalkoihin tuli yksi hitsaussauma yläpäähän, mikä teki kustakin 
jalasta suljetun lenkin.

KUVAKOLLAASI 25
Kuvassa Taikin metallipajan hiontahuoneen metallitaivutin ja 8mm terästankoja.
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Prototyypin jalkojen vedon poistavat poikkisarjat taivutin 6mm terästangosta. Lenkit joilla ne kiinnittyvät  kumi-
tassujen alumiinisylintereihin on taivutettu 5mm terätangosta. 

KUVAKOLLAASI 26
Kuvissa Taikin metallipajan hiontahuoneen metallitaivutin ja terästankoja.

7 MENETELMÄT
7.2 PROTYYPIN VALMISTUS
7.2.1 TAIVUTUSTYÖT
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7 MENETELMÄT
7.2 PROTYYPPI
7.2.3 JYRSINTÄKONEISTUKSET

KUVAKOLLAASI 27
Kuvissa Taikin metallipajan yläjyrsin ja koko projektin ensimmäinen jyrsintäkappale.

Metallipajan yläjyrsimellä tehtiin ensimmäinen prototyyppi jalkojen yläpään kiinnitysmekanismin lukituspalasta. 
Se oli liian haastellinen kappale jyrsittäväksi manuaalisesti sekä liian pieni. Tilanne korjattiin Design Factoryn 
cnc-jyrsimellä ja alumiinikappaleen aihion massa tuplaamalla.
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7 MENETELMÄT
7.2 PROTYYPPI
7.2.3 JYRSINTÄKONEISTUKSET

1 0 0



KUVAKOLLAASI 28
CNC-jyrsintä tapahtui Aalto-yliopiston 
Design Factorylla.
Kuvissa esiintyy Machine Shopin Kari 
Kääriäinen, mestarimallinrakentaja. 28
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7 MENETELMÄT
7.2 PROTYYPIN VALMISTUS
7.2.2 PYÖRÄHDYSKAPPALEET

KUVAKOLLAASI 29
Kuvissa alumiinitassut ja kappale, josta ne  sorvattiin.

Ensimmäiset varsinaiset sorvaamani pyörähdyskappaleet olivat jalkojen kumitassujen alumiiniset sylinteripesät. 
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7 MENETELMÄT
7.2 PROTYYPPI
7.2.2 PYÖRÄHDYSKAPPALEET

KUVAKOLLAASI 30
Kuvissa välyksepoiston pronssinen kiristysmutteri. 

Movetecin kautta tilatut tarkkusvalssatut pronssiset trapetsikierremutterit jatkokoneistin sorvaamalla. Sain niistä 
sopivat kappaleet istutettavaksi osaksi jalkojen yläpään kiinnitysmekanismia sekä välyksenpoiston kiristysmutte-
riksi.
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7 MENETELMÄT
7.2 PROTYYPPI
7.2.2 PYÖRÄHDYSKAPPALEET

KUVAKOLLAASI 31
Kuvissa pronssisen trapetsikierremutterin sovittaminen cnc-jyrsittyyn alumiinikappaleeseen.
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7 MENETELMÄT
7.2 PROTYYPPI
7.2.2 PYÖRÄHDYSKAPPALEET

KUVAKOLLAASI 32
Kuvissa prototyypin pronssinen ydin ja sen prässääminen alumiiniseen aihioonsa. 

Tämän tuotekehitysprojektin prototyypin työnimi ’Kore’ on peräisin viereisellä sivulla kuvatusta tapahtumien 
sarjasta. Siinä pronssinen trapetsikierremutteri on koneistettu sovitettavaksi alumiiniiseen aihioonsa. Pronssinen 
ydin prässättiin käsiprässillä käyttäen lopussa 1000 kilon voimaa.
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7 MENETELMÄT
7.2 PROTYYPPI
7.2.4 JATKOTYÖSTÖT

KUVAKOLLAASI 33
Kuvissa UNC12 tuumakoon sisäkierteiden teko kierretapilla.

Mekaanisesti koottava tuote edellyttää laadukkaat pultit ja kierteet. Tässä prototyypissä käytetyt lukitusruuvit 
ovat suoraan soitinliikkeen rumputarvikehyllystä. Kyseessä on rummun kalvojen viritysruuvi. Kierteiden tekemis-
tä varten piti selvittää rumputeollisuuden käyttämän tuumajärjestelmän kierretappien koko kyseiseen rumputar-
vikkeen osalta. Oikean kierrekoko viritysruuveille oli UNC12.
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7 MENETELMÄT
7.2 PROTYYPPI
7.2.5 ISTUINOSA
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34
KUVA 34
Creation Baumann Astor kangas. 

KUVAKOLLAASI 35
Rumpuistuimen istuinergonomian 
hahmottamista. Prototyypin istui-
men ensimmäinen ergonomiamalli  
kuvassa oikealla alhaalla. 35
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7 MENETELMÄT
7.2 PROTYYPPI
7.2.5 ISTUINOSA

KUVAKOLLAASI 36KUVAKOLLAASI 36
Kuvissa istuimen valmistuksen eri vaiheita.

Verhoilut ergonomiamalleihin sekä lopulliseen istuimeen teetin Alppilassa, Halosen Verhoiluliikkeessa, Antero 
Saarisella. Hänen tekemien ergonomiamallien pohjalta sain määriteltyä toleranssit istuimen pehmusteen pak-
suuden ja kantavuuden suhteen.
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8 PROSESSI
8.1 RAPORTTI
8.1.1 PROSESSIN KÄYNNISTYS
8.1.2 KONEISTUSVAIHEET

8.2 PROTOTYYPPI
8.2.1 KOKOONPANO
8.2.2 YKSITYISKOHDAT



8 PROSESSI
8.1 RAPORTTI
8.1.1 PROSESSIN KÄYNNISTYS

Tähän prosessiin sisälle pääseminen oli haasteellisinta aivan tuotekehityksen alkuvaiheessa. Omien tavoittei-
den ja tuotekonseptin rajaaminen vei aikansa. Kesällä 2012 tehdyt ensimmäiset käsivaraluonnokset nostivat 
konseptisuunnitteluun osalta paljon jo ennalta tiedossa olleita ongelmia ja niihin sopivien ratkaisumallien löytä-
minen alkoi lopulta raaka-aineiden ja materiaalivalintojen myötä. Ennalta tuttu aihe osoittautui juuri niin haasteel-
liseksi kuin mitä olin osannutkin odottaa. Tuotekehityksen ensimmäinen vaihe alkoi määrittelemällä teoreettinen 
viitekehys ja rajaamalla tutkimusongelma sekä priorisoimalla myös tärkeimmät tavoitteet. Materiaalivalintojen ja 
menetelmien valinta määräsi suunnan ja osaltaan myös tahdin tämän opinnäytteen harjoitustyön aikataululle. 
Mekaanisesti toimivan kokonaisuuden hahmottaminen ja suunnittelu on aina haastavaa, mutta sitä voi helpot-
taa huomattavasti toimivilla hahmomalleilla. Niiden puuttuminen oli tämän projektin kannalta suurin vaje oman 
suunnittelutyöni kannalta. Siihen ei ollut yksinkertaisesti riittävästi ajallisia resursseja. Jatkokehityksen kannalta 
olisi toivottavaa löytää enemmän resursseja tukemaan nopeampaa prototyyppien valmistusta. 

1 1 8



1 1 9



8 PROSESSI
8.1 PROSESSIN KÄYNNISTYS
8.1.2 KONEISTUSVAIHEET

Koneistusvaiheet tarkoittivat käytännössä pitkiä päiviä metallipajalla. Taivutustyöt sujuivat tuolin jalkojen 
suhteen melko kivuttomasti. Hitsaustöistä vastasivat Taikin metallipajan Matti Kauppinen ja Teemu Mäntylä. 
Yläjyrsimen manuaalisesti haasteellisiksi osoittautuneet jyrsintätyöt tehtiin Design Factoryn Machine Shopissa 
cnc-jyrsimellä. Eniten aikaa kului pyörähdyskappaleita sorvatessa, jotka tein itse Taikin metallipajalla ja Design 
Factoryn Machine Shopissa. Tämän opinnäytteen valmistuminen piti sisällään paljon erilaisia koneistusvaiheita 
ja työtunteja. Parasta kaiken sen keskellä on ollut huomata kuinka paljon tämän kaltaisen projektin kautta voi to-
della oppia. Voidakseni toteuttaa visioitani tässä projektissa olen saanut tukeutua alan ammattilaisiin. Erityisesti 
koneistusvaiheiden omakohtainen ja käytännön tekemisen kautta tapahtuva asioiden sisäistäminen oli mielekäs 
ja luonteva jatkumo syksyn mekaanisen teknologian kurssille. Itse näen erityisesti kalustemuotoilijalle tärkeäksi 
löytää omat vahvuusalueensa ja kiinnostuksen kohteet, joista ammennettua erityisosaamista on mahdollista 
soveltaa omassa muotoilijan roolissaan. Tekeminen on usein avainasemassa kattavan ammattitaidon raken-
tumisen kannalta. Olen ollut tyytyväinen päätökseeni koneistaa itse mahdollisimman paljon ja koen sen myös 
tukeneen omaa suunnitteluprosessiani.

KUVAKOLLAASI 37
Kuvissa projektin ero työvaiheita.
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8 PROSESSI
8.2 PROSESSIN DOKUMENTOINTI
8.2.3 YKSITYISKOHDAT

Lopputuloksen kannalta on mielenkiintoista huomata miten kantava voima yksityiskohtien merkityksen oivalta-
minen oli tämän prototyypin valmistumisen suhteen. Ensimmäinen prototyypin kannalta pyrin noudattamaan sen 
verran kurinalaisia ajatuksia suunnittelun osalta, että sen valmistuminen oli hetkittäin vaakalaudalla. Resurssien 
merkitys nousi aivan uuteen arvoon tämän projektin myötä. Mahdollisuus teettää prototyypin osia korreloi suo-
raan suhteessa aikaan. Oppimistapahtuman kannalta on otollista pystyä itse tekemään ja oppimaan. Sitä kautta 
esimerkiksi pienten yksityiskohtien vaatima huomio suunnittelun lisäksi myös tuotantomenetelmissä, antaa 
realistiset lähtökohdat suunnittelijalle tulevia tuotekehitysprojekteja silmällä pitäen. Kokonaisuuden onnistunut 
hahmottaminen on mahdollista vain oppimalla sitä. Yksityiskohtien merkitys lopputuotteen visuaalisten ja es-
teettisen aspektien osalta on ollut tämän projektin eräs antoisimmista osa-alueista. Pienten nyanssien merkitys 
yhdessä mekaanisen ongelmanratkaisun kanssa on tehokeinoina aivan omaa luokkaansa sekä informatiivisten 
viestien että muotokielen viimeistelyn kannalta.  

KUVAKOLLAASI 40
Kuvissa yksityiskohtia prototyypin eri osa-alueista.
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9 LOPPUTULOS
9.1 PROTOTYYPPI
9.1.2 TUOTEANALYYSI 

Ensimmäinen prototyyppi on mielestäni visuaalisesti vakuuttava. Laadukkaat materiaalit yhdessä korkeatasoi-
sen koneistusjäljen kanssa luovat vaikutelman viimeistellystä ja hallitusta tuotekokonaisuudesta. Tuote istuu sille 
ominaiseen toimintaympäristöön antaen itsestään varman ja tinkimättömän kuvan esteettisesti ja mekaanisesti 
hallitun kokonaisuutensa sekä harkittujen yksityiskohtien kautta. Korkeatasoisen vaikutelman antama tuotekon-
septi kompastuu tyypilliseen teollisesti valmistettavan tuotteen dilemmaan, korkeisiin valmistuskustannuksiin. 
Raaka-ainevalintojen osalta käyttämäni terästanko tuo myös osaltaan haasteita sekä konstruktion kokoonpanon 
että käytettävyyden suhteen. Aineenvahvuuksien määrittäminen terästankojen osalta on monimutkaisempaa 
kuin esimerkiksi teollisesti yhteen niitattujen lattaterästen. Molempien jäykkyyksiä voidaan vahvistaa taivu-
tuksilla, mutta lattateräksen käyttö teollisuudessa on ollut yleisempää. Tässä prototyypissä välyksenpoistoon 
käyttämäni jousialuslevy oli lopulta toimimaton ratkaisumalli. Sen toiminnallinen substanssi on teoriassa pätevä 
ja argumenttina varteenotettava, mutta käytännössä hankala ja toistaiseksi toimimaton. Prototyypin valmistumi-
sen myötä olen onnistunut ratkaisemaan välyksenpoiston ongelman tämän tuotekonseptin osalta soveltamalla 
lyömäsoitinteollisuuden käyttämää ratkaisumallia symbaalitelineen lukittavasta ympärikääntyvästä nivelestä. 
Sen koneistaminen vaatii erityisosaamista ja konkretisoituu seuraavassa tuotekehitysvaiheessa. Uhkana koetun 
elitistisen leimautumisen vasta-argumentti on kokonaisvaltainen tuotefilosofia, jonka jalkauttaminen soitinmark-
kinoille toisi mukanaan uutta tulokulmaa markkinointistrategiseen viitekehykseen nostamalla kestävän muotoilun 
periaatteita. Käytännössä se tarkoittaisi tuotekonseptia tai kokonaista tuoteperhettä, jonka suosio perustuisi 
muunneltavuuteen ja varaosien saatavuuteen. Periaatteessa koko rumpuistuin olisi ostettavissa osa kerrallaan 
ilman, että hankintakustannukset olisivat mainittavasti koko tuotteen kertaostoa suuremmat. Vastavuoroisesti 
yksittäisen tuotteen ostanut kuluttaja pystyisi muuntelemaan saman rumpuistuimen visuaalista ulkoasua aina 
eri tilanteeseen sopivaksi kokoonpanoa muuttamalla. Sitä kautta kuluttaja saisi itselleen yhden rumpuistuimen 
sijaan mahdollisuuden varioida useita erilaisia muunnelmia vaihtamalla mekaanisesti kasattavan tuotekokonai-
suuden osia mieltymystensä mukaisesti. Niitä olisivat erilaiset istuinpehmusteet ja irrotettavat päälliset, erinä-
köiset ja kokoiset sekä keskenään yhteensopivat mekaanisesti taittuvat jalat sekä niihin liitettävät kumitassujen 
pesät ja tärinänvaimentimet. Lopulta tuotteen yksityiskohtien kannalta tärkeät erilaiset lukitusmekanismien pultit, 
mutterit ja säätöruuvit osaltaan tukisivat persoonallisen kokoonpanon yksilön vapautta räätälöidä tuotteestaan 
oman näköisensä. Mahdollisuus virittää, huoltaa ja kehittää omaa rumpuistuinta palvelisi sekä kuluttajan että 
kauppiaan tarkoitusperiä. 
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SWOT-ANALYYSI

VAHVUUDET

visuaalisesti vakuuttava
laadukkaasti koneistettu
materiaalivalinnat

HEIKKOUDET

raaka-ainevalinnat
valmistuskustannukset
välyksenpoisto

MAHDOLLISUUDET

kiinnostava
konseptin toimivuus
tuotefilosofia

UHAT

elitistinen leimautuminen
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