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Tiivistelmä 
Tämä produktiopohjainen opinnäytetyö käsittelee UPM ProFi Floor-lattiajärjestelmän 
tuotekehitysprojektia, jota tarkastellaan esimerkkitapauksena materiaalilähtöisestä 
tuotekehitysprosessista. Suunnittelutoimeksiannon mukaan projektin tavoitteena oli kehittää 
helposti asennettava ja purettava, modulaarinen lattialaattajärjestelmä ulko- ja sisätiloihin UPM 
ProFi -puumuovikomposiitista. Tuotteen valmistusmenetelmänä tuli olla ruiskuvalu. 
Tuotekehitysprojektin tavoitteena oli myös tuottaa käytännön materiaali- ja valmistusteknistä 
tietoa UPM ProFi -komposiitista.   
 
Opinnäytteessä käsitellään erityisesti sitä, kuinka projektin lähtökohtana ollut materiaali-
innovaatio ja valittu valmistustekniikka vaikuttivat suunnitteluprosessiin ja projektissa 
käytettyihin metodeihin. Työssä tarkastellaan muotoilutyölle ominaisten työskentelymetodien 
soveltamista projektin eri vaiheiden tuotekehityshaasteisiin. Työssä kuvaillaan myös kuinka 
projektin mittaan karttunut materiaalitekninen tieto ja materiaalin ymmärrys vaikutti 
tuotekehitysprosessin lähtökohtiin, kulkuun ja lopputulokseen. Työ keskittyy projektin 
lähtötietoihin ja projektin muotoiluintensiivisiin työvaiheisiin. 
 
Opinnäytteestä käy ilmi, että projektin materiaalilähtöisyys ja kokeellinen luonne vaikuttivat 
merkittävästi projektin työvaiheisiin heti kehitystyön alusta lähtien. Erityisesti laadullinen 
materiaalituntemus oli oleellisen tärkeässä roolissa määrittelevän konseptointityön aikana ja 
materiaalikokemuksen suunnittelussa. Varsinaisen tuotekehityksen aikana lisääntynyt materiaalin 
tekninen ja laadullinen ymmärrys vaikuttivat erityisesti tuotteen teknisten ratkaisujen 
suunnitteluun. 
 
UPM ProFi Floor -järjestelmän kehitys oli pitkä projekti. Kehitystyö alkoi vuonna 2008, mutta 
järjestelmän perusosien kehitys saatiin päätökseen vasta vuonna 2013. Syynä tähän oli kehitystyön 
viimeisten vaiheiden aikana kohdatut materiaali- ja valmistustekniset haasteet, joiden 
ratkaiseminen vaati pitkäjänteistä tutkimustyötä. Tuotekehitysprojektin lopputuloksena oli sekä 
innovatiivinen lattiajärjestelmä, että suuri määrä uutta tietoa ja käytännön kokemusta ProFi –
materiaalista. 
  

Avainsanat  materiaalilähtöinen tuotekehitys, tuotekonseptointi, komposiittimateriaali, puu-
muovikomposiitti 
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1. JOHDANTO

1.1 Projektin tausta

Tämä taiteen maisterin opinnäytetyö 
käsittelee tuotekehitysprojektia, joka tehtiin 
vuosien 2008 ja 2012 välillä kahden hyvin 
erilaisilla teollisuudenaloilla toimivien 
suomalaisen yrityksen,  Artekin ja UPM 
Kymmenen,  yhteistyönä. Vuosina 2008 ja 
2009 projektissa kehitettiin kierrätetystä 
puu-muovikomposiitista valmistettava 
UPM ProFi Floor-lattialaattajärjestelmä. 
Järjestelmää muokattiin ulkokäyttöön 
sopivaksi  vuonna 2012 materiaaliteknisen 
tiedon kartuttua.

Tässä opinnäytteessä projektia tarkastellaan 
esimerkkitapauksena materiaalilähtöisestä 
tuotekehitysprosessista. Projektin alkaessa 
vuonna 2008 UPM ProFi oli vielä verraten 
uusi materiaali, ja materiaalitekninen 
tutkimus tapahtui joiltakin osin 
samanaikaisesti tuotekehitysprojektin 
kanssa. Vaikka ProFi Floorin kehitystyö 
olikin ensisijaisesti tuotekehitysprojekti, 
sen puitteissa tehtiin myös paljon ProFi- 
materiaalin tutkimusta ja kehitystä, 
erityisesti valmistustekniikkaan liittyen.

Tämän opinnäytteen tavoitteena on 
paitsi kertoa UPM ProFi Floor-tuotteen 
kehitysprosessista, myös esittää kuinka 
muotoilijalle tyypilliset  työskentelymetodit 
ja ongelmanratkaisumallit vaikuttivat 
suunnittelun eri vaiheisiin, ja miten 
metodeja sovellettiin erilaisten ongelmien 
ratkaisussa. Tarkastelun kohteena on 

erityisesti tuotekehitysprojektin lähtökohdat 
- materiaali ja valmistustekniikka, sekä 
tuotekehityksen alkupään prosessit. 
Lopullisen kokonaiskonseptin valinnan 
jälkeiset työvaiheet jäävät vähemmälle 
huomiolle, sillä niissä muotoilijalle 
tyypillisten työskentelymetodien käyttö oli 
vähäisempää kuin tuotekehitysprosessin 
alussa. Opinnätteessä tarkastellaan 
jossain määrin myös lattiajärjestelmän 
jatkokehitystä  testauksen jälkeen, sekä 
hahmotellaan suuntaviivoja kasvaneen 
materiaaliteknisen tiedon mahdollistamaa 
järjestelmän jatkokehitystä varten.
 
1.1.1 Projektin osapuolet

Artek  oy ab on vuonna 1935 
perustettu huonekalualan myynti- 
ja markkinointiyritys, jonka 
perustamismanifestin mukainen tarkoitus 
on ”harjoittaa huonekalujen kauppaa sekä 
näyttelyiden avulla ja muulla tavoin edistää 
nykyaikaista asuntokulttuuria”. Yrityksen 
perustivat neljä nuorta modernistia 
Alvar ja Aino Aalto, Maire Gullichsen ja 
Nils-Gustav Hahl.  Artekissa oli useiden 
vuosikymmenten ajan piirustuskonttori, 
jonka tehtävänä oli sekä tilasuunnittelu, 
että tuotekehitys. Piirustuskonttoria johti 
Artekin taiteellinen johtaja: arkkitehti 
Aino Aalto, sisustusarkkitehti Maija 
Heikinheimo ja viimeisenä sisustusarkkitehti 
Ben af Schultén vuoteen 2004 saakka. 
Schulténin jälkeen taiteelliseksi johtajaksi 
tuli muotoilija Tom Dixon, jonka aikana 
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tuotekehitystä tehtiin pääasiassa Lontoossa 
vuosina 2006-2007, Dixonin luotsaamassa 
Design Research-yrityksessä. Artekin oma 
tuotekehitystoiminta elvytettiin vuosina 
2007-2009, kun Dixon väistyi taiteellisen 
johtajan paikalta. Vuodesta 2009 Artek 
Studiota luotsasi muotoilujohtaja, teollinen 
muotoilija Ville Kokkonen.

UPM Kymmene Oyj (UPM) on eräs maailman 
johtavista metsäteollisuusyrityksistä.  
UPM New Business Ventures oli yksikkö 
joka etsi uusia liiketoimintakanavia 
kehitteillä oleville materiaaliteknologioille. 
Paperimuovikomposiitti-materiaali 
kehitettiin vuosina 2004-2005.  New 
Business Ventures yksikön seuraaja oli UPM 
ProFi-liiketoimintayksikkö joka kehitti 
ja markkinoi UPM ProFi-materiaalista 
valmistettuja tuotteita. UPM ProFi ja 
selluloosakuitu-muovikomposiittia 
valmistava UPM ForMi yhdistettiin 
vuonna 2013 UPM Biocomposites-
liiketoimintayksiköksi.

Ensimmäisen kontaktin yristysten välille 
muodosti 2005 - 2006 Ville Kokkonen, 
joka teki tuolloin materiaalitutkimusta 
Artekille. Yritysten välinen yhteistyö 
alkoi siis muotoilijan aloitteesta, 
eikä suinkaan johtajien keskinäisistä 
stategiapalavereista. Keskustelu yhteisestä 
tuotekehityshankkeesta lähtikin liikkeelle jo 
vuonna 2006.

Yritysten markkinointiyhteistyön 
ensimmäinen saavutus oli vuonna 
2007 Milanon huonekalumessuille 
rakennettu, arkkitehti Shigeru Banin 
suunnittelema, paviljonki (kuvat 1 & 
2), joka oli lähes kokonaan rakennettu 
UPM:n ProFi-puumuovikomposiitista. 
Projektin tarkoituksena oli tarjota 
Artekin huonekaluille tyypillisestä 

messuesiintymisestä poikkeava tila, ja 
samalla esitellä UPM:n uutuusmateriaalia 
messuyleisölle ja lehdistölle. Projekti 
onnistui yli odotusten, ja paviljonki kiersi 
vielä Helsingissä ja Miamissa ennen kuin se 
myytiin New Yorkissa Sotheby’s Important 
20th Century Design-huutokaupassa 
yksityiselle keräilijälle.

Onnistunut markkinointiyhteistyö kannusti 
yrityksiä kokeilemaan yhteistyötä myös 
tuotekehityksessä.  Tämän opinnäytteen 
käsittelemä projekti oli yritysten 
ensimmäinen yhteinen tuotekehityshanke. 
Se oli myös ensimmäinen kerta kun 
Artek studio suunnitteli tuotteen toiselle 
yritykselle.

Ennen projektia UPM ProFilla ei juurikaan 
ollut kokemuksia teollisen muotoilun 
käyttämisestä tuotekehityksessä 
(Parovuori, 2014), joten muotoilullisten 
ratkaisujen, muotoilijoille tyypillisten 
metodien ja työtapojen selkeä kuvaileminen 
ja perustelu oli ensiarvoisen tärkeää jo 
tuotekehityksen aikana. Lattiajärjestelmä 
oli yksi ensimmäisistä ProFi-tuotteista, 
jonka valmistusmenetelmänä oli ruiskuvalu, 
joten tuotekehitysprojekti oli samalla 
myös käytännönläheistä materiaali- ja 
valmistustekniikan tutkimusta.

1.2 Viitekehys

Metsäntutkimuslaitoksen erikoistutkijan 
Lauri Hetemäen mukaan suomalaisessa 
metsäteollisuudessa on käynnissä ”luova 
tuho”.  Käsitteen kehitti taloustieteilijä 
Joseph Schumpeter (Schumpeter, 1942), ja 
sillä tarkoitetaan kapitalistisen talouden 
evoluutionääristä prosessia, jossa 
vakiintunut talouden toimiala tuhoutuu 
ja sen tilalle luodaan innovaatioiden 
avulla uusi, entistä parempi toimiala. 
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Kuva 1. Artek paviljonki 2007

Kuva 2. Artek paviljonki 2007
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Edelläkävijäyritysten innovaatioprosessin 
on kuitenkin oltava jatkuva, koska vanhojen 
innovaatioiden voitot katoavat kilpailun ja 
uusien innovaatioiden myötä.

Suomalainen metsäteollisuus on jo 
vuosia käynyt läpi uuden globaalin 
talouden aikaansaamaa rakennemuutosta 
(Hetemäki , 2009). Perinteinen matalan 
jalostusasteen metsäteollisuustuote – kuten 
paperi ja sellu – ei suomessa tuotettuna 
ole kansainvälisesti kilpailukykyinen. 
Perinteisten metsäteollisuustuotteiden 
kysyntä Euroopassa on sähköisen 
viestintäteknologian kehityksen myötä 
laskussa, kun taas kehittyvien maiden 
kysyntä nousee. Esimerkiksi Etelä-
amerikassa raaka-ainekustannukset ovat 
huomattavasti edullisemmat kuin Suomessa 
nopeasti kasvavan puun ja edullisen 
työvoiman ansiosta (Hetemäki 2010). Lisäksi 
suomalaista perinteistä metsäteollisuutta 
koettelee esimerkiksi Venäjän tuontipuulle 
asettamat vientitullit tai niiden uhka, 
sekä pitkään jatkunut globaali talouden 
laskusuhdanne (Hetemäki & Hänninen, 
2009).

Selvitäkseen etenkin paperi- 
ja massateollisuutta, mutta 
myös puutuoteteollisuutta 
koettelevasta rakennemuutoksesta 
metsäteollisuusyhtiöiden on aktiivisesti 
pyrittävä löytämään uusia innovaatioita. 
Hetemäen (2009) mukaan metsäteollisuuden 
kehitys johtaa kohti monipuolistuvaa 
puunjalostusta, jossa energia-, kemian- ja 
puutuotteet näyttelevät yhä suurempaa osaa.

Perinteisen metsäteollisuuden  jätteiden 
hyötykäyttö on melko helppoa. Paperi-, 
massa- ja  sahateollisuuden jätteet 
on varsin tehokkaasti hyödynnetty 
kierrätystuotteissa tai energiantuotannossa.  

Ympäristömyötäisessä tuotannossa olisi 
pyrittävä välttämään neitseellisen raaka-
aineen käyttöä ja sen sijaan pyrittävä 
hyödyntämään kierrätysmateriaalia, sillä 
neitseellisen materiaalin tuotanto on yleensä 
ympäristölle raskainta. Materiaali kannattaa 
hyödyntää energiantuotannossa (polttaa) 
vasta kun sen elinkaarta ei enää pystytä 
kierrättämällä jatkamaan.

Metsä- ja paperiteollisuuden 
erikoistuotteiden (kuten tarralaminaatin) 
kierrättäminen on usein perinteisiä tuotteita  
(kuten paperi tai sahatavara) haastavampaa, 
koska tuotteissa yhdistyy erilaisia 
materiaaleja joiden erottelu toisistaan ei 
välttämättä ole mahdollista tai järkevää. 
Näiden materiaalien kierrätysaste jääkin 
helposti varsin matalaksi. Esimerkiksi UPM 
Raflatacin teollisuusjäte päätyi suoraan 
energiantuotantoon tai kaatopaikkajätteeksi 
ennen UPM ProFi-komposiittimateriaalin 
tuotantoa (Parovuori, 2014).

Kierrätysmateriaalin hyödyntämisen 
edellytyksenä kuitenkin on, 
että kierrätetystä materiaalista 
valmistetut tuotteet käyvät kaupaksi. 
Tämän opinnäytteen käsittelemän 
tuotekehitysprojektin alkaessa UPM 
Raflatacin tarralaminaattituotannon 
jätemateriaalista vain murto-osa päätyi 
ProFi-komposiittimateriaalin tuotantoon. 
Syy tähän oli se, että ProFi-materiaalia 
ei käytetty kuin yhden kuluttajatuotteen 
valmistuksessa. UPM ProFi-
liiketoimintayksiköllä oli tästä syystä kova 
tarve laajentaa tuoteportfoliotaan.

1.3 Projektin tavoitteet

Tuotekehitystiimille annetun toimeksiannon 
mukaan projektin tavoitteena oli kehittää 
helposti asennettava ja purettava, 
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modulaarinen lattialaattajärjestelmä ulko- 
ja sisätiloihin UPM ProFi-materiaalista.  
Tavoitteena oli, että lopullinen tuote olisi 
käyttäjälähtöinen, ympäristömyötäinen ja 
innovatiivinen.

Tuotteen valmistusmenetelmänä tulisi olla 
ruiskuvalu. Valmistusmenetelmän valintaan 
vaikutti sekä ruiskuvalutekniikan tarjoamat 
selkeät valmistustekniset edut suurissa 
sarjoissa valmistettavien modulaaristen 
tuotteiden tuotannossa, että UPM:n halu 
oppia ruiskuvalutekniikan käytöstä 
valmistusmenetelmänä uuden materiaalinsa 
kanssa. Tuotantomenetelmänä ruiskuvalu 
mahdollistaa (ja usein suorastaan edellyttää) 
pitkiä sarjoja, sekä suuria tuotantomääriä 
(Järvelä et al. 2000). Se myös mahdollistaa 
monimutkaisten muotojen valmistamisen 
yhdellä työvaiheella sekä useiden tuote-
ominaisuuksien integroimisen samaan 
kappaleeseen

1.4 Termit

1.4.1 konsepti ja konseptointi

Sanaa konsepti ja ilmaisuja kuten 
”konseptien suunnittelu” käytetään 
useilla eri toimialoilla ja useissa erilaisissa 
konteksteissa. Sanan merkitys vaihtelee 
suuresti, mutta sillä yleensä viitataan 
jonkinlaiseen suunnitelmaan, aikeeseen, tai 
määrittelyyn.

Tuotekehityksen yhteydessä konsepti-
sanalla tarkoitetaan yleensä tuotekonseptia. 
Ulrichin ja Eppingerin (2003) mukaan 
Tuotekonsepti on viitteellinen ja suuntaa 
antava  kuvaus tuotteesta; teknologiasta, 
toimintaperiaatteista, ja muodosta. 
Tuotekehityksen viitekehyksessä 
tuotekonseptilla tarkoitetaan siis suppeaa 
kuvausta siitä, miten lopullinen tuote 

tyydyttäisi käyttäjän tarpeet (Ulrich & 
Eppinger 2003). Tuotekonseptilla voidaan 
ajatella olevan kaksi puolta: käyttökonteksti 
(use context) ja fyysinen toteutus (design 
context).  Käyttökontekstilla tarkoitetaan 
sitä tarvetta, jonka tuotekonsepti tyydyttää 
ja fyysisellä toteutuksella sitä tapaa, jolla 
tähän tarpeeseen käytännössä vastataan. 
(Hansen C., Andearsen M. 2003)

Tuotekonseptointi voidaan jakaa 
tarkoituksensa ja aikajänteensä 
mukaan neljään eri kategoriaan. 
Tuotekehitysprojektiin liittyviin 
ratkaisevaan (solving) ja määrittelevään 
(defining) konseptointiin sekä pidemmälle 
tulevaisuuteen tähtääviin, tutkimus- ja 
kehitystoimintaa ohjaaviin kehittävään 
(emerging) ja visioivaan (visioning) 
konseptointiin (Kokkonen et al. 2005).  

Ratkaiseva tuotekonseptointi on 
tuotekehitysprosessin aikana tehtävää 
konseptisuunnittelua, jonka tarkoituksena 
hahmotella tuotteen kokonaisratkaisua, 
sekä tarkentaa teknisiä ja muotoilullisia 
näkökulmia. Määrittelevän konseptoinnin 
tehtävänä on tuottaa vaihtoehtoisia 
tuotteen kokonaisratkaisuja, joiden avulla 
voidaan tehdä selkeä tehtävämäärittely 
ennen varsinaista tuotekehitysprosessin 
aloittamista. Määrittelevää konseptointia 
tehdään tyypillisesti tuotekehityksen 
sumean alkupään aikana.

Kehittävä konseptointi on pitkäjänteistä 
tutkimustoimintaa, jossa tarkoituksena 
on tutkia lupaavia teknologioita, 
nousevia käyttäjätarpeita ja uusia 
markkinoita. Kehittävän konseptoinnin 
tuloksena syntyneet tuotekonseptit 
tukevat siis yrityksen oppimista ja 
päätöksentekoa tekemällä tutkimustulokset 
ymmärrettäviksi. Kehittävän konseptoinnin 
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aikajänne on yleensä 5-10 vuotta. (Kokkonen 
et al. 2005) Konseptointihankkeet, jotka 
kartoittavat tuotemahdollisuuksia vielä 
kehittävää konseptointia pidemmällä 
aikavälillä, voidaan lukea visioivaksi 
tuotekonseptoinniksi.

Tässä opinnäytteessä termillä konseptointi 
viitataan lähinnä määrittelevään ja 
ratkaisevaan konseptointiin.

1.4.2 luonnos ja luonnostelu

Tässä opinnäytteessä on tarpeellista tehdä 
selvä terminologinen ero konseptin ja 
luonnoksen välille. Näitä termejä käytetään 
joskus hieman hämmentävästi ristiin 
jopa alan kirjallisuudessa. Vaikka luonnos 
ja tuotekehitysprojektin alkuvaiheen 
konsepti saattavat ulkoisesti muistuttaa 
toisiaan, ne eivät kuitenkaan ole sama 
asia. Kuten edellä kerrottiin, tuotekonsepti 
on kuvaus tuotteesta, kommunikoinnin 
ja päätöksenteon väline ja sisältää aina 
käyttökontekstin ja fyysisen toteutuksen (eli 
muotoilukontekstin).  Luonnoksen tarkoitus 
on sen sijaan on toimia suunnitelijan 
ajatustyön apuna, eikä siinä välttämättä 
käsitellä lainkaan toista kontekstia. 
Nigel Crossin mukaan suunnittelijat 
käyttävät luonnostelua ajattelutyönsä 
apuna suunnitteluprosessin aikana. Hänen 
mukaansa suunnittelijat käyvät ikäänkuin 
dialogia suunnitelman kanssa luonnostelun 
aikana. Luonnostelu onkin ajattelua kädellä - 
”thinking with hand” (Cross 1999).
Tässä opinnäytteessä termiä luonnos 
käytetään toisinaan myös luonnostelun 
omaisesti tehdystä kolmiulotteisista 
hahmomalleista.

1.4.3 brändi

Yleisen määritelmän mukaan brändi koostuu 

yrityksen nimestä, logosta, tavaramerkeistä 
ja muista piirteistä, jotka erottavat 
jonkin tuotteen tai palvelun toisista 
samankaltaisista tuotteista tai palveluista 
(American Marketing Assosiation).

Kapfererin (1997) mukaan brändi on 
ulkoinen merkki, jonka tarkoituksena 
on tuoda ilmi tuotteen näkymättömiä 
piirteitä. Brändin tarkoituksena on siis 
luoda asiakkaille brändin arvojen ja 
identiteetin mukaisia uskomuksia, luoden 
näin asiakkaalle erityisen yhteyden brändiin 
(Kapferer, 1997). Brändin identiteetti on se, 
mitä brändin toivotaan kommunikoivan. 
Kapfererin (1997) mukaan identiteetti 
antaa brändille merkityksen, aikomuksen ja 
suunnan.
 
1.5 Tuotekehitystiimi

Tuotekehitystiimin kokoonpanoa 
on käsitelty paljon tuotekehitys- ja 
muotoilukirjallisuudessa (esim. Ulrich & 
Eppinger 2003).  Tuotekehitys on monialaista 
toimintaa, joka vaatii yrityksen jokaisen 
osaston panostusta. Karl Ulrichin ja Steven 
Eppingerin mukaan tuotekehitystiimin 
voidaan katsoa koostuvan ydintiimistä 
ja laajennetusta tiimistä. Kuvassa 3 
esitetään UPM ProFi Floor- tuotteen 
tuotekehitystiimin kokoonpano.

Tuotekehitysprojekti tehtiin UPM ProFin 
tuotekehitystiimin ja Artek studion 
välisenä yhteistyönä. Tuotekehitystiimi 
oli monialainen, sen ydintyöryhmän 
muodostivat Artek studion muotoilijat 
teollinen muotoilija (TaM) Ville Kokkonen, 
joka toimi pääsuunnittelijana ja 
projektin vetäjänä, teollinen muotoilija 
(TaK) Matti Puomio sekä UMP ProFin 
tutkimus- ja kehitysjohtaja Liisa Lehtinen 
ja tuotekehitysinsinööri Ari Kinnunen. 
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Laajennettuun työryhmään kuului koko 
projektin keston ajan UPM ProFin johtaja 
Markku Koivisto ja projektin loppuvaiheessa 
markkinointipäällikkö Kati Heikkonen. 
Määrittelevässä konseptoinnissa oli lisäksi 
mukana Artek studion puolelta muotoilija 
Bang Jeon Lee, sekä Design Researchin 
englantilainen muotoilutiimi. Asiantuntija-
apua varsinaisen tuotekehitystiimin 
ulkopuolelta tarjosi myös teollinen muotoilija 
Mika Ihanus.

Toimin projektissa teollisen muotoilijan 
roolissa koko tuotekehityksen ajan. 
Tehtäviini kuului:
• Tuotekehityksen lähtötietojen 

kartoittaminen, kuten olemassa olevien 
tuotteiden tutkiminen ja brändianalyysi.

• tuotekehitysprojektin sumean 
alkupään määrittelevä konseptointi, 
tätä kautta vaikuttaminen projektin 
lopullisten suuntaviivojen ja tavoitteden 
määrittelyyn.

•  tuotteen jatkokehityksen aikainen 
kehittävä konseptointi, vaikuttaminen 
tuotteen kokonaisratkaisun 
muotoutumiseen, estetiikkaan ja 
käytettävyyteen.

• tuotteen esteettinen ja tekninen 
viimeistely tuotekehitysprosessin 
toteuttavassa vaiheessa

• Graafinen suunnittelu.

Olin mukana myös ProFi Floor-tuotteen 
muottien ja tuotannon suunnittelun aikana, 
mutta tässä työvaiheessa työpanokseni oli 
kohtalaisen vähäinen, rajoittuen lähinnä 
tuotteen CAD-mallin viimeistelyyn.  
Työnjaosta kerrotaan tarkemmin 
tuotekehitysprojektin vaiheita kuvaavissa 
kappaleissa.
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2 OPINNÄYTETYÖN VAIHEET JA RAJAUS

2.1 Projektin vaiheet

UPM ProFi Floorin tuotekehitys tapahtui 
kahdessa vaiheessa. Pääosa kehitystyöstä 
tapahtui vuosien 2008 ja 2009, mutta 
lopullisen muotonsa ja ominaisuutensa 
tuote sai vasta vuonna 2012 perusteellisen 
testauksen jälkeen.

UPM ProFi Floor-lattiajärjestelmän 
tuotekehityksen pääosa  tapahtui vuosien 
2008 ja 2009. Projektin aloituspalaveri 
pidettiin helmikuussa 2008 Artek studion 
ja UPM ProFin kesken. Suunnittelutyö 
aloitettiin maaliskuussa 2008 noin kaksi 
kuukautta kestäneellä määrittelevällä 
konseptointivaiheella, jonka tarkoituksena 
oli tarkentaa suunnittelun tavoitteita 
ja kartoittaa tuotteelle vaihtoehtoisia 
kokonaisratkaisuja.  Taustatutkimus 
suoritettiin  suurimmaksi osaksi 
samanaikaisesti ensimmäisen 
konseptointivaiheen kanssa. 
Tuotekehitysprojektin seuraavat vaiheet 
olivat konseptien karsinta ja suunnittelun 
tavoitteiden tarkentaminen, ratkaiseva 
konseptointivaihe ja tuotantoon vieminen.  
Tuotekehitysprojektin ensimmäinen vaihe oli 
valmis keväällä 2009, noin vuoden kuluttua 
suunnittelun aloittamisesta. Sisäkäyttöön 
soveltuvana UPM ProFi floor-järjestelmä 
esiteltiin Milanon huonekalumessuilla 
Artekin ja UPM-ProFin osastolla huhtikuussa 
2009. Tuotekehityksen vaiheita käsitellään 
tarkemmin kappaleessa 6.

Ensimmäisen lanseerauksen aikaan 
tuotetta ei kuitenkaan oltu vielä ehditty 
testata ulkokäytössä kuin muutaman 
viikon ajan. Tästä syystä järjestelmä 
lanseerattiin aluksi vain sisäkäyttöön 
sopivana. Seuraavien kuukausien kuluessa 
suoritettujen perusteellisten käytännön 
testien aikana kävikin ilmi, että tuote ei ollut 
vielä valmis markkinoitavaksi ulkokäyttöön. 
Vuoden 2009 ja 2010 välisen talven aikana 
huomattiin, että huomattava osa laatoista 
koki eri asteista muodonmuutosta. Tämän 
seurauksena materiaalitutkimusta jatkettiin, 
ruiskuvalettavan ProFin reseptiikkaa 
kehitettiin ja  järjestelmän muotoilua 
hiottiin vastaamaan uusia vaatimuksia. 
Projektin jatko sujui varsin hitaasti, sillä 
siihen liittyi pitkiä testausjaksoja. Lopulta 
suunnittelutyö saatettiin loppuun vuonna 
2012. Ulkokäyttöön järjestelmä lanseerattiin 
vuonna 2013 viimeisen testausjakson 
päätyttyä onnistumiseen.

2.2 Opinnäytteen rajaus

Tämän  taiteen maisterin opinnäytteen 
tavoitteena on kertoa UPM ProFi-floor 
lattiajärjestelmän tuotekehitysprosessista. 
Erityisesti käsitellään sitä, kuinka 
projektin lähtökohtana ollut materiaali-
innovaatio ja valittu valmistustekniikka 
vaikuttivat suunnitteluprosessiin 
ja projektissa käytettyihin 
metodeihin. Työssä tarkastellaan, 
kuinka muotoilutyölle ominaisia 
työskentelymetodeja sovellettiin projektin 
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eri vaiheissa vastaamaan eri vaiheiden 
asettamiin tuotekehityshaasteisiin. 
Opinnäyte keskittyy käsittelemään 
tuotekehitysprojektin  lähtötietoja ja 
projektin muotoiluintensiivisimpiä 
työvaiheita: tuotekehityksen ”sumeaa 
alkupäätä”(määrittelevä konseptointi) 
sekä tuotteen kokonaisratkaisun 
suunnittelua (ratkaiseva konseptointi). 
Lopullisen kokonaiskonseptin 
valinnan jälkeiset työvaiheet jätetään 
vähäisemmälle huomiolle, sillä niissä 
muotoilijalle tyypillisten työmetodien 
ja  ongelmanratkaisumallien käyttö oli 
vähäisempää. Opinnäytteen käsittelemän 
tuotekehitysprojektin yhtenä tavoitteena 
oli myös tuottaa käytännön materiaali- 
ja valmistusteknistä tietoa UPM 
ProFi-komposiitista. Opinnäytteessä 
käydään läpi ja analysoidaan kuinka 
tuotekehitysprosessin lähtökohtiin, kulkuun 
ja lopputulokseen vaikutti  projektin mittaan 
karttunut materiaalitekninen tieto ja 
materiaalin ymmärrys.

Opinnäytteen lopussa esitellään projektin 
lopputuloksena syntynyt lattiajärjestelmä, 
analysoidaan järjestelmän vahvuudet ja 
puutteet, sekä tehdään yhteenveto siitä, 
miten tuotekehityksen eri osa-alueet 
vaikuttivat lopputulokseen. Koska  projektin 
lopputuloksena syntyneen järjestelmän 
perusosat ovat vuosien kehitystyön 
jälkeen valmiit, on tässä vaiheessa myös 
luontevaa hahmotella joitakin suuntaviivoja 
järjestelmän jatkokehitykselle. Tuotannon ja 
muottien suunnittelu, pakkaussuunnittelu 
ja markkinointimateriaalin suunnittelu 
on rajattu tämän opinnäytteen 
ulkopuolelle, koska muotoilutiimin panos 
näihin työvaiheisiin oli melko pieni ja 
opinnäytteessä keskitytään tuotteen 
muotoiluintensiivisiin kehitysvaiheisiin.
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3 KIRJALLISUUSKATSAUS

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena 
oli luoda riittävän kattava katsaus 
tuotekehityksen ja muotoilun teoriaan, jotta 
ProFi Floorin tuotekehitysprosessin aikana 
käytetyt teollisen muotoilun metodit voidaan 
selkeästi ja vakuuttavasti kuvailla, perustella 
ja analysoida. Yksi tämän työn keskeisistä 
tavoitteista on tarkastella, kuinka 
tuotekehitysprojektin materiaalilähtöisyys 
vaikutti projektin kulkuun erityisesti 
tuotekehityksen muotoiluintensiivisten 
vaiheiden aikana. Tästä tavoitteesta johtuen 
tämän opinnäytteen kirjallisuuskatsauksen 
fokus on erityisesti tuotekehitysprosessin 
sumeaa alkupäätä, konseptointia ja 
tuotekehityksen työskentelymetodeja 
kuvaavassa kirjallisuudessa ja artikkeleissa.

Koska asiakasyrityksen roolissa olleella 
UPM ProFilla ei juurikaan ollut kokemusta 
teollisen muotoilun käyttämisestä 
kuluttajatuotteen tuotekehityksessä, oli 
käytettyjä työmetodeja perusteltava jonkin 
verran tuotekehityksen teorian kautta 
jo projektin aikana. Kirjallisuuskatsaus 
kuitenkin suoritettiin suurimmaksi osaksi 
opinnäytetyön kirjoituksen yhteydessä 
vastaamaan opinnäytteen tarpeita. 
Koska tämä opinnäyte on luonteeltaan 
projektiorientoinut, kirjallisuuskatsauksen 
tuloksia ei syvällisesti käsitellä tässä 
kappaleessa, vaan niihin viitataan 
relevanteissa kohdissa prosessikuvausta.

Suunnittelun lähtötietoihin liittyviä 
lähteitä käytettiin jossain määrin jo 

tuotekehitysprosessin aikana, erityisesti 
tuotteen valmistustekniikkaan 
liittyen. Pääasiallisena lähteenä 
ruiskuvalutekniikkaan oli Pentti Järvelän, 
Kai Syrjälän ja Martti Vastelan kirja 
“Ruiskuvalu” (Järvelä et al. 2000), jota 
hyödynsin paljon muotoiluprosessin aikana.

Brändiä ja identiteettiä käsittellessä 
tärkein lähde oli Jean Noël Kapfererin 
tunnettu ja kattava perusteos “Strategic 
Brand Management”(Kapferer, 1997). 
Toissijaisena lähteenä, lähinnä liittyen 
brändin visuaaliseen identiteettiin, toimi 
Juha Pohjolan “Ilme-Visuaalisen identiteetin 
johtaminen” (Pohjola, 2003).

Tuotekehitysprosessia yleisesti kuvaavissa 
osissa tärkeimpänä lähteenä oli Karl 
Ulrichin ja Steven Eppingerin “Product 
Design and Development”-perusteoksen 
viides laitos. Muotoiluintensiivisien 
vaiheiden kuvauksessa lähteinä toimi 
Turkka Keinosen ja Vesa Jääskön toimittama 
“Tuotekonseptointi” (Keinonen et al. 2003) 
sekä Ville Kokkosen, Markku Kuuvan, Sami 
Leppimäen, Ville Lähteisen, Tarja Meristön, 
Sampsa Piiran ja Mikko Sääskilahden 
“Visioiva Tuotekonseptointi” (Kokkonen 
et al.  2005). Erityisesti konseptointityön 
kuvailussa kaksi edellämainittua teosta 
olivat verrattoman hyödyllisiä. Noudattihan 
tuotekehitysprosessin aikana toteutunut 
konseptointi lähes suoraan kirjoissa 
kuvailtuja konseptoinnin kategorioita.
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Muotoilijoille tyypillisiä 
työskentelymetodeja, erityisesti 
luonnostelua, kuvaa erinomaisesti Nigel 
Cross kirjassaan “Designerly Ways of 
Knowing” (Cross, 2006).  Edellä mainittujen 
teosten lisäksi kirjallisuuskatsauksen 
lähdemateriaalina on käytetty joitakin 
akateemisia artikkeleja. Artikkelilähteitä 
hyödynnettiin etenkin erityisen 
muotoiluintensiivisen “tuotekehityksen 
sumean alkupään” kuvauksessa. 
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4 TUOTEKEHITYKSEN LÄHTÖTIEDOT

4.1 Johdanto

UPM ProFi floor-järjestelmän 
tuotekehitysprosessin aluksi muotoilutiimi 
tutustui projektin lähtökohtana olleeseen 
materiaali-innovaatioon ja valittuun 
valmistustekniikkaan, eli ruiskuvaluun. 
UPM oli  ennen projektin alkua tehnyt 
markkinatutkimuksen, jossa oli kartoitettu 
suunnitteilla olevan lattiajärjestelmän 
kohdemarkkinan tarpeet, koko, potentiaali, 
sekä tutkittu markkinoilla olevia kilpailevia 
tuotteita. Muotoilutiimi kuitenkin kartoitti 
ja tutki joitakin kilpailevia tuotteita 
tutustuakseen olemassa oleviin ratkaisuihin, 
ja varmistaakseen, että kehitettävä tuotteen 
positiivisen erottautumisen markkinoilla.

Muotoilutyön taustatutkimusvaihe tehtiin 
varsin nopeasti. Sen tarkoituksena ei ollut  
olla kattava, vaan luoda riittävä tietopohja 
muotoilutyön tueksi ja toimia muotoilutiimin 
orientaationa projektiin. Kuitenkin 
esimerkiksi materiaalin tutkiminen 
jatkui koko tuotekehitysprosessin läpi, 
osittain kehitysprosessin ohjaamana. Myös 
olemassa olevia ratkaisuja kartoitettiin 
useammassa vaiheessa projektia: Projektin 
alussa kartoituksen tarkoituksena oli 
auttaa tavoitteiden määrittelyssä, kun taas 
projektin kehittävän konseptointivaiheen 
lopussa tutkittiin kilpailevia tuotteita jo 
olemassa olevien, mahdollisesti esimerkiksi 
patentoitujen tai mallisuojattujen 
ratkaisujen löytämiseksi. Tämän 
kartoituksen perimmäinen syy oli varmistaa 

lopullisen kokonaiskonseptin markkinoilla 
erottautuminen uutena ja innovatiivisena.

UPM ProFi materiaalista saatiin tietoa 
paitsi UPM:ltä, myös erilaisten kokeilujen 
kautta.  Koeruiskuvaluja olemassa olevilla 
ruiskuvalumuoteilla oli suoritettu ennen 
projektin aloitusta, mutta lisäkokeita 
tehtiin myös taustatutkimusvaiheen ja 
määrittelevän tuotekonseptoinnin aikana. 
Näiden koevalujen kautta saatiin paitsi 
valmistusteknistä tietoa, myös ymmärrystä 
valmistustekniikan vaikutuksesta 
materiaalin ominaisuuksiin ja ulkonäköön.

4.2 UPM ProFi-materiaali

UPM ProFi on UPM:n kehittämä puu-
muovikomposiitti-materiaali, joka 
valmistetaan pääasiassa  kierrätetystä 
teollisuusjätteestä. Materiaalin pääraaka-
aine on lähtöisin tarralaminaattituotannosta, 
ja se koostuu paperikuidusta ja 
muovipolymeereistä. Jätemateriaalin 
lisäksi ProFin valmistamiseen käytetään 
vaihtelevassa määrin polypropeenia. 
Polypropeenin määrä vaihtelee tuotteesta 
riippuen, mutta UPM:n mukaan 
kierrätysmateriaalin osuus on aina yli 50% 
(materiaalin painosta).

UPM:n mukaan ProFi on ensimmäinen 
teollisuustuote, joka hyödyntää UPM 
Raflatacin tarralaminaattituotannon jätettä 
(kuvat 4 & 5) . Jätemateriaali on tuotannosta 
ylijäänyttä tarralaminaattia, lähinnä tasaus- 
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Kuva 4. ProFi-materiaalin raaka-aine, tarralaminaattijäte

Kuva 5. ProFi-materiaalin raaka-aine, tarralaminaattijäte
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ja leikkausjätettä. Tarralaminaattijäte, jota 
ei hyödynnetä ProFin tuotantoon, päätyy 
kaatopaikalle tai poltettavaksi.

UPM ryhtyi hyödyntämään 
tarralaminaattituotannon jätettä 2000-luvun 
alussa omissa pakkaustarvikkeissaan. 
Ensimmäiset laminaattijätteestä 
valmistetut tuotteet olivat lavakuljetuksissa 
käytettävä kulmasuoja, ja suurten 
paperirullien ”hylsy”. Molemmat tuotteet 
valmistettiin suulakepuristamalla UPM 
Raflatacin tehtaiden läheisyydessä.Kun 
ensimmäinen jätemateriaalille löytyvä 
valmistusmetodi oli löytynyt, UPM ryhtyi 
aktiivisesti kehittämään kuluttajatuotteita 
ja tunnistettavaa brändiä materiaalille. 
Ensimmäinen kuluttajille suunnattu tuote 
oli UPM ProFi Deck- patiolankku. Myös ProFi 
Deck valmistetaan suulakepuristamalla 
lähellä tarralaminaattijätteen syntypaikkaa.

4.2.1 ProFin materiaaliominaisuudet

Projektin alussa tuotekehitystiimillä oli 
käytettävissä runsaasti materiaaliteknistä 
tietoa suulakepuristetuista ProFi-
tuotteista. Uusi tuote oli kuitenkin 
tarkoitus valmistaa ruiskuvalamalla, eikä 
tiimillä ollut selkeää käsitystä siitä, miten 
valmistustekniikan muutos vaikuttaisi 
materiaalin ominaisuuksiin. Joitakin 
asioita voitiin olettaa yleisen materiaali- ja 
valmistusteknisen tietämyksen pohjalta, 
olihan ruiskuvalu enemmän kuin tuttu 
valmistusmenetelmä tuotekehitystiimin 
asiantuntijajäsenille.

UPM oli suorittanut joitakin 
ruiskuvalutestejä ProFilla ennen 
lattialaattajärjestelmän tuotekehityksen 
aloittamista, sekä valmistanut ProFi Deck-
terassijärjestelmän pienikokoista kiinnikettä 
ruiskuvalamalla.  ProFi-materiaalin 

käyttäytymistä ruiskuvalun aikana voitiin 
suhteellisen hyvin ennustaa koevalujen 
perusteella, ja tämän tiedon pohjalta voitiin 
arvioida joidenkin teknisten ominaisuuksien 
muutoksia.

Tiedettiin, että ruiskuvalettavaan ProFi-
kappaleeseen muodostuu kappaleen 
tilavuudesta, seinämänvahvuudesta ja 
muodosta riippuen  vaihtelevan paksuinen 
erittäin muovipitoinen pintakerros, 
kun taas kappaleen sisäosassa on 
paperikuitupitoisempaa materiaalia. Tämä 
johtuu siitä, että muottiin ruiskutettaessa 
muovipitoinen aines on juoksevampaa, 
joten se ehtii levittäytyä muottiin ennen 
kuitupitoisempaa, jähmeämmin juoksevaa 
ainetta. Tästä syystä osattiin myös odottaa 
jonkinlaisen ruiskutuskuvion syntymistä, 
sillä kuitupitoinen aine oli koevaluissa 
väriltään hieman kirjavampaa.

ProFi Deckin ominaisuuksien ja 
koevalujen perusteella pystyttiin 
arvioimaan ruiskuvalettavan ProFi-laatan 
ominaisuuksia:
• Materiaalin tiheys vaihtelee jossain 

määrin aineen koostumuksen mukaan. 
Kappaleen keskimääräinen tiheys on 
kuitenkin jotakuinkin sama kuin ProFi-
deckissä.

•  Taivutuslujuus on todennäköisesti lähes 
sama kuin ProFi-Deckissä

• Iskulujuus ei muutu radikaalisti
• Pintalujuus saattaa hieman parantua 

muovipitoisemman pintakerroksen takia.
• Pinnan kitka ei muutu radikaalisti, 

lisäksi kitkaan voidaan vaikuttaa 
pintastruktuurilla.

• paloluokitus ei muutu
• lämpölaajeneminen ei muutu
• lämmönjohtavuus ei muutu
•  kosteuden kesto (vedenimeytymä ja 

turpoaminen) ei muutu.
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Taulukko 1: Suulakepuristetun ProFin teknisiä ominaisuuksia

**

** ProFi Deck-onteloprofiilin minimiarvo, materiaalin taivutuslujuus lähellä PP:tä
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Tuotteen kannalta oleellista ominaisuuksista 
voitiin tehdä seuraavanlainen yhteenveto:
• ProFi-materiaalin taivutuslujuus 

on melko lähellä polypropeenia. 
(polypropeenin taivutuslujuus 54 - 
103Mpa)

• ProFin murtumamekanismi on erilainen 
kuin puhtaan polypropeenin.

• Materiaalin vedenimeytymä on vähäinen.
• ProFi ei sisällä ligniiniä, joten sen 

väri ei juurikaan muutu UV-säteilyn 
vaikutuksesta.

• kohtalaisen kova ja kolhiintumaton pinta, 
pintakovuus 28N / mm2, esimerkiksi 
kovapuiden pintalujuus on noin 3-7N /
mm2.

• Hyvä kulutuskestävyys verrattuna 
useimpiin lattiamateriaaleihin.

• voidaan työstää käsityökaluilla

Ruiskuvalukokeita jatkettiin ensimmäisen 
konseptointivaiheen aikana. Näistä 
kokeista saadut tulokset vaikuttivat jossain 
määrin tuotteen lopulliseen muotoon. 
Lisäkokeista kerrotaan enemmän muun 
suunnitteluprosessin yhteydessä.

4.2.2 ProFin esteettiset ominaisuudet ja 
materiaalikokemus

ProFi muistuttaa ulkonäöltään useita 
muita puu-muovikomposiitteja, 
mutta on koostumuksestaan johtuen 
yleisilmeeltään karkeampaa, koska 
tarralaminaattijätteestä peräisin oleva 
paperi on materiaalissa melko suurina 
paloina. Kappaleen valmistustekniikasta 
riippuva paperikuitujen orientoituminen 
vaikuttaa myös tuotteen ulkonäköön. 
Suulakepuristetun ProFin yleissävy on 
melko tasainen, mutta ruiskuvalettuihin 
kappaleisiin tulee kuitujen sijoittumisesta 
riippuen eri tavoin värjäytyneitä alueita.  
Etenkin suulakepuristamalla valmistettujen 

tuotteiden pinta on myös tunnultaan melko 
karkea ja karhea.

UPM oli ennen tuotekehitysprojektin 
alkua tehnyt kokeita, joissa testattiin 
ruiskuvalun soveltuvuutta ProFi-tuotteiden 
valmistusmenetelmäksi. Kokeet suoritettiin 
olemassa olevilla muoteilla. Näiden kokeiden 
ja suulakepuristamalla valmistettujen 
tuotteiden tuotannon perusteella voitiin 
päätellä, että UPM ProFi-materiaalin 
tuottama materiaalikokemus – lähinnä 
tuotteen ulkonäkö ja tuntu – riippuvat 
paitsi materiaalin koostumuksesta, 
myös valmistustekniikasta, tuotteen 
muotoilusta ja valmistuksessa käytetyistä 
tuotantoparametreista.   Keskeisimmät 
materiaalikokemukseen vaikuttavat seikat 
ovat: 

- Materiaalin resepti, joka on riippuvainen 
valmistustekniikasta, valmistettavan 
tuotteen muodosta, sekä tavoitellusta 
materiaalikokemuksesta. Materiaalin 
resepti määrittää puhtaan polypropeenin 
ja paperikuitupitoisen kierrätysmateriaalin 
suhteelliset osuudet sekä mahdollisesti 
käytettävät väriaineet. Kierrätysmateriaalin 
koostumus vaihtelee jonkin verran, seassa 
on usein esimerkiksi kirkasvärisiä, eri 
tavoin pinnoitettuja tai jopa metallisesti 
kiiltäviä paperin kappaleita. ProFia on 
mahdollista värjätä murrettuihin sävyihin. 
Kierrätysmateriaalista johtuen kirkkaat ja 
puhtaat värit sekä puhdas valkoinen ovat 
hyvin haastavia saavuttaa.

- Valmistustekniikka – suulakepuristus 
tai ruiskuvalu – vaikuttaa myös 
tuotteen materiaalikokemukseen. 
Suulakepuristaessa on mahdollista käyttää 
hieman kuitupitoisempaa materiaalia kuin 
ruiskuvalaessa. Valmistusmenetelmästä 
riippuvainen on myös kierrätetyn 
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materiaalin sisältämän kuidun jakautuminen 
kappaleeseen ja kuitujen orientoituminen. 
Suulakepuristaessa kuitu jakautuu 
tasaisesti koko puristettavan profiilin 
poikkileikkaukselle, kun taas ruiskuvalaessa 
kappaleen pintaan muodostuu 
muovipitoisempi kerros kuitupitoisen aineen 
jäädessä kappaleen sisäosiin. Muovipitoinen 
pintakerros poikkeaa kuitupitoisemmasta 
materiaalista hieman ulkonäöltään ja 
tunnultaan, ollen vähemmän paperimainen, 
pinnaltaan tasaisempi ja tunnultaan 
”muovimainen”. Ruiskuvalettaessa kuitu 
orientoituu massasulan virtauksen 
mukaisesti, muodostaen kappaleeseen 
enemmän tai vähemmän näkyviä 
virtauskuvioita.

- Tuotteen muotoilu, erityisesti 
kun valmistusmenetelmänä on 
ruiskuvalu, vaikuttaa heterogeenisen 
materiaalin jakautumiseen kappaleessa. 
Ruiskuvalettavan tuotteen muodolla 
(muottipesän muodolla) on suuri vaikutus 
massasulan virtaukseen ja tätä kautta 
paperikuidun ja muovin asettumiseen 
kappaleeseen. Materiaalikeskittymien 
kohdalle syntyy usein kuitupitoisen aineen 
alueita. Materiaalin koostumus vaihtelee 
usein myös ruiskutuspisteen ympäristön ja 
kappaleen ääri-osien välillä. Kuitupitoisempi 
aine on yleensä väriltään murretumpaa, 
vaaleassa kappaleessa tummempaa ja 
tummassa kappaleessa vaaleampaa kuin 
enemmän muovia sisältävä. Kuitupitoisissa 
kohdissa pinta on usein karheampi, 
paperimaisempi ja toistaa epätarkemmin 
muotin muotoja. Paperikuitu saattaa jopa 
näkyä pinnassa hentona ”karvaisuutena”.

- Tuotantoparametrit vaikuttavat tuotteen 
ulkonäköön ja ominaisuuksiin sekä 
suulakepuristaessa, että ruiskuvalaessa. 
Hyvä esimerkki tästä on ProFi-tuotteen 

pinnanlaadun muutokset suulakepuristuksen 
nopeutta vaihtaessa: tavallista nopeammalla 
syöttönopeudella kappaleeseen saadaan 
karkeampi ja struktuuriltaan vaihtelevampi 
pinnanlaatu.  Ruiskuvalaessa valitut 
tuotantoparametrit, kuten massasulan 
lämpötila ja ruiskutusnopeus vaikuttavat 
materiaalin virtaukseen muottikammiossa 
ja tätä kautta koostumukseltaan erilaisten 
ainesten jakautumiseen kappaleessa.

Ruiskuvalettua kappaletta voidaan 
luonnehtia ulkonäöltään kivimäiseksi, 
tunnultaan se kuitenkin muistuttaa jossain 
määrin puuta. Materiaalin pinnassa on 
koostumuksesta riippuen vaihtelevasti 
paperikuitua, joka tuntuu ja näkyy lievänä 
karheutena ja karvaisuutena, hieman 
kuten ”puuvalmiissa” puutuotteessa ennen 
pintakäsittelyä.  ProFi eristää tehokkaasti, 
joten se on lämmin koskea. Materiaalin 
heterogeenisyys näkyy tuotteen pinnassa 
eläväisenä kuviointina. 

Tuotekehitystiimi suoritti joitakin 
työstötestejä koevalujen aikana 
valmistettuihin kappaleisiin 
tavallisimmilla käsityökaluilla: sahalla, 
taltalla, puukolla, askarteluveitsellä ja 
erilaisilla hiomavälineillä kuten viiloilla 
ja hiomapapereilla. Tiimi totesi, että 
materiaalia on varsin helppo työstää 
leikkaavin menetelmin. Vaikka materiaali 
onkin kovempaa ProFin sahaaminen 
ja vuoleminen on jopa helpompaa kuin 
tavallisimpien puumateriaalien, koska 
työstäjän ei tarvitse huomioida puun 
syysuuntaa. Hioessa työkalu on nopeasti 
puhdistuksen tai vaihdon tarpeessa, 
koska hiontapinta täytyy nopeasti 
käyttökelvottomaksi. Lisäksi testattiin, 
kuinka materiaali käyttäytyy eri tavoin 
murrettaessa. Käsin murtaminen on vaikeaa 
ja epätarkkaa, mutta pihdeillä materiaali 
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murtuu melko siististi, erityisesti jos 
murrettavan kohdan ympärille työstää 
seinämään urat. Yleisesti ottaen todettiin, 
että materiaalia on varsin helppo työstää 
käsityökaluin.

4.2.3 ProFi-materiaalin 
ympäristömyötäisyys

Todennäköisesti eniten positiivista 
vaikutusta ProFin ympäristömyötäisyyteen 
tuo materiaalin tuotanto 
tarralaminaattijätteestä.  Seassa on 
kuitenkin käyttökohteesta riippuen 
vaihteleva määrä neitseellistä muovia. 
Kuten kappaleessa 4.2.1 mainittiin, ProFin 
materiaaliominaisuudet poikkeavat jossain 
määrin yleisesti käytetyistä kestomuoveista. 
Materiaalin taivutuslujuus on jonkin verran 
heikompi kuin polypropeenin, mutta 
esimerkiksi puristuslujuus on huomattavasti 
parempi. Ominaisuudet on huomioitava 
ProFi-tuotteen suunnitellussa huolellisesti. 
Esimerkiksi seinämien ylimitoittaminen 
“varmuuden vuoksi” saattaa helposti johtaa 
tarpeettoman suureen materiaalinkäyttöön. 
Seurauksena tuotteessa saattaa loppujen 
lopuksi olla saman verran neitseellistä 
muovia kuin hyvin suunnitellussa 
täysmuovisessa vastaavassa tuotteessa.

ProFi-tuotteiden tuotanto on 
energiaintensiivisyydeltään vastaava 
kestomuovistan tuotteiden tuotannon 
kanssa, mikäli sulavan aineen määrä 
on sama.  Sekä suulakepuristuksen, 
että ruiskuvalun energiankulutuksen 
määrittelevin tekijä on sulavan materiaalin 
lämmittäminen juoksevaan olomuotoon 
ja tämän lämpötilan yläpitäminen. Hyvin 
suunnitellun ProFi-tuotteen valmistaminen 
kuluttaa vähemmän energiaa kuin vastaavan 
kestomuovisen tuotteen tuotanto, sillä 
huomattava osa ProFi-materiaalista on 

sulamatonta kuitua. Sekä suulakepuristus, 
että ruiskuvalu kuluttavat melko runsaasti 
energiaa, joten ProFi tuotteiden tuotannon 
ympäristömyötäisyyteen vaikuttaa melko 
paljon myös se, kuinka käytetty energia 
on tuotettu. ProFi floor-lattiajärjestelmän 
tuotanto tapahtuu ruiskuvalamalla, jonka 
ympäristövaikutusta käsitellään tarkemmin 
kappaleessa 4.4.6.

Materiaalin kierrätys tuotantovaiheessa on 
varsin yksinkertaista, sillä tuotannosta tullut 
jätemateriaali – esimerkiksi ruiskuvalussa 
tulleet vialliset kappaleet ja jöötit -  
voidaan rouhia uudelleen raaka-aineeksi. 
Periaatteessa samoin voisi menetellä myös 
käytöstä poistuvien ProFi-tuotteiden 
tai asennusjätteen kanssa, mutta on 
epätodennäköistä, että tuote todella päätyy 
tuotantolaitokselle saakka. Todennäköisempi 
hävittämistapa kuluttajalta syntyvälle 
jätteelle on polttaminen energiajakeen 
mukana. ProFi ei sisällä PVC:tä eikä muita 
kertamuoveja.

UPM:n mukaan ProFi-materiaalin ja 
tuotteiden tuotanto tapahtuu lähellä 
tarramateriaalin tuotantoa. Tämä 
vähentää kuljetuksen aiheuttamaa 
ympäristövaikutusta.

Tuotekehitysprosessin aikana ei suoritettu 
tämän kattavampaa analyysiä materiaalin 
ympäristömyötäisyydestä, sillä sille ei 
juurikaan nähty tarvetta. Tuote  pyrittiin  
suunnittelemaan materiaalin mekaaniset 
ominaisuudet huomioiden niin, että 
sen elinkaari olisi mahdollisimman 
pitkä. ProFi-materiaalin ominaisuudet 
mahdollistavat tuotteelle pitkän käyttöiän, 
mikäli elinkaariajattelu on muuten 
huomioitu tuotteen suunnittelussa. 
Tuotteen mahdollista elinkaarta on toki 
vaikea arvioida (etenkin suunniteltaessa  
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ruiskuvalettua värjäämätöntä ProFi-materiaalia

Kuva 6. Ruiskuvalettua, värjäämätöntä ProFi-materiaalia
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messu- ja tapahtumakäyttöön - alalle jossa 
taloudellisesti kohtalaisen arvokkaatkin 
ratkaisut ovat usein aikataulupaineiden 
vuoksi kertakäyttöisiä). Tarkoituksena 
oli kuitenkin maksimoida tuotteen 
elinkaari ottamalla eri käyttökontekstien 
asettamat haasteet huomioon järjestelmän 
suunnittelussa.

Ympäristömyötäisessä suunnittelussa 
katsotaan usein olevan kolme eri 
lähestymistapaa: Kevennysstrategia, 
kestävyysstrategia ja kierrätysstrategia.  
Kevennysstrategian mukaisesti 
suunnitellut tuotteet ovat edullisia ja 
keveitä, mutta käyttöiältään lyhyitä ja 
usein materiaaleiltaan vaikeasti uudelleen 
hyödynnettävissä. Hyvä esimerkki 
kevennysstrategian mukaisesta tuotteesta 
on koiranjätepussi. Kestävyysstrategialla 
tavoitellaan pitkän käyttöiän ratkaisuja, 
joiden korjaaminen on kannattavaa. 
Materiaalien kierrätys saattaa olla hankalaa, 
mutta suunnittelu mahdollistaa osien 
vaihtamisen ja korjaamisen. Esimerkiksi 
sopii vaikka laadukas huonekalu tai 
polkupyörä. Kierrätysstrategian tavoitteena 
on tehdä tuotteesta mahdollisimman hyvin 
kierrätettävä, vaikka tuoteominaisuuksista 
saatetaan joutua tinkimään. (Turkulainen & 
Johansson 2001)

ProFi materiaaliominaisuudet tukevat 
melko hyvin sekä kestävyys- että 
kierrätysstrategian mukaista suunnittelua. 
Eri käyttökontekstit ja materiaalin 
vahvuudet ja rajoitteet huomioiva 
suunnittelu mahdollistaa ProFi-tuotteelle 
pitkän käyttöiän. Materiaali on ainakin 
teoriassa hyvin kierrätettävää (tai 
jälleenkierrätettävää), sillä sen voi 
hyödyntää lähes sellaisenaan uusien ProFi-
tuotteiden tuotannossa. Käytännössä 
kierrätyksellä on kuitenkin rajoitteensa, 

sillä materiaalille ei ole kovin kattavaa 
takaisinkeruujärjestelmää. Vähemmän 
hiilineutraali, mutta  helpompi keino ProFi-
jätteen hävittämiseen on polttaminen muun 
energiajakeen mukana.

4.3 kilpailevat tuotteet

Olemassa olevia ratkaisuja kartoitettiin 
useammassa vaiheessa projektia: Projektin 
alussa kartoituksen tarkoituksena oli 
auttaa tavoitteiden määrittelyssä, kun taas 
projektin kehittävän konseptointivaiheen 
aikana tutkittiin kilpailevia tuotteita jo 
olemassa olevien, mahdollisesti esimerkiksi 
patentoitujen tai mallisuojattujen 
ratkaisujen löytämiseksi. Tämän 
kartoituksen perimmäinen syy oli varmistaa 
lopullisen kokonaiskonseptin markkinoilla 
erottautuminen.

UPM ProFi oli tehnyt hieman markkina-
analyysiä joka oli osaltaan toiminut 
suunnittelutoimeksiannon lähtökohtana. 
Suunnittelutiimi ei tutustunut analyysiin 
suoraan, vaan sen tulokset näkyivät 
prosessissa toimeksiannon kautta. Tästä 
syystä UPM-ProFin suorittama analyysi on 
rajattu tämän opinnäytteen ulkopuolelle. 
Tuotekehitysprosessin alussa suoritettu 
kilpailevien tuotteiden kartoitus oli 
varsin pintapuolinen. Sen tarkoituksena 
oli kartoittaa joitakin olemassa olevia 
väliaikaisia laatoitusratkaisuja. 
Tavoitteena oli välttää kilpailijoiden 
immateriaalioikeuden loukkauksia, 
eli välttää patentoituja ja mallisuojalla 
suojattuja ratkaisuja, sekä varmistaa 
muotoilullinen erottautuminen kilpailijoista.

Kartoitusta suoritettiin käyttäen 
lähdemateriaalina kilpailevien tuotteiden 
markkinointimateriaalia ja tutkien 
relevantteja patenttitietokantoja. 
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Kehitystiimi huomasi varsin nopeasti, 
että kartoitukseen ei kannata käyttää 
kovin paljon resursseja, sillä kiinnostavia 
kilpailevia tuotteita ei löytynyt kovin monia. 
Kartoitus tehtiin siis melko pintapuolisena, 
eikä sen tuloksia kannattane tämän 
opinnäytteen rajoissa kovin tarkasti esitellä.  
Kehitystiimi käytti tästä työvaiheesta 
vapautuneet resurssit ProFi-materiaaliin 
tutustumiseen ja vapaaseen inspiroivan 
referenssimateriaalin keräämiseen.

4.4 Ruiskuvalu 
valmistusmenetelmänä

Ruiskuvalu on valmistusmenetelmä, jossa 
kuumennettu materiaali ruiskutetaan 
muottiin, jossa se jähmettyy muottikammion 
muotoiseksi. Ruiskuvalu on tyypillisesti  
kestomuovituotteiden valmistusmenetelmä, 
mutta nykyisin ruiskuvalulla voi muovata 
useita erilaisia materiaaleja, kuten metalleja 
(esim. MIM= Metal Injection Molding), laseja, 
keraameja, muovikomposiittimateriaaleja 
sekä erilaisia elastomeereja . Se on yleisin 
muovituotteiden valmistusmenetelmä.

Ruiskuvalu on erityisesti suurten 
sarjojen tuotantomenetelmä, sillä 
sen aloituskustannukset ovat suuret 
(muottikustannukset, koeajot), mutta 
valmistettavan kappaleen yksikköhinta on 
yleensä alhainen. Tyypillisesti teräksinen 
ruiskuvalumuotti kestää jopa miljoonia 
valukertoja (iskuja). Poikkeuksellisesti 
ruiskuvalua saatetaan käyttää myös 
pienten sarjojen tuotantoon, mikäli 
tavoitellaan jotain ominaisuutta, joka olisi 
vaikeaa tai mahdotonta saavuttaa muilla 
valmistusmenetelmillä .

Ruiskuvalu mahdollistaa monimutkaisten 
muotojen ja mittatarkkojen kappaleiden 
valmistamisen yhdellä työvaiheella ja tästä 

syystä ruiskuvalamalla valmistettavissa 
tuotteissa pyritään yleensä integroimaan 
mahdollisimman monia ominaisuuksia 
yhteen kappaleeseen. Erityisesti todella 
suurien sarjojen tuotteissa saattaa olla 
edullista investoida monimutkaiseenkin 
muottiin, mikäli sillä pystytään 
vähentämään osien tai jälkityöstön määrää.

Ruiskuvalusta on kehitetty 
monia erikoistekniikoita, kuten 
monikomponenttiruiskuvalu, joka 
mahdollistaa kappaleen valmistamisen 
useasta eri materiaalista. Kaasuavusteisella 
ruiskuvalulla voidaan valmistaa erityisen 
paksuseinäisiä kappaleita hyvällä 
pinnanlaadulla. Käytössä on myös erilaisia 
häviävän keernan tekniikoita, jotka 
mahdollistavat perinteisellä ruiskuvalulla 
mahdottomia sisäisiä muotoja. (Järvelä et al. 
2000)

4.4.1 ruiskuvalukone

Ruiskuvalukone koostuu neljästä 
toiminnallisesta yksiköstä: sulkuyksiköstä, 
ruiskutusyksiköstä, syöttöyksiköstä ja 
ohjausyksiköstä. Sulkuyksikön tehtävänä 
on sulkea muotti valua varten ja avata se 
ennen kappaleen irrotusta. Sulkuyksikön 
sulkuvoima on keskeisin ruiskuvalukoneen 
tyyppiä ja suorituskykyä määrittävä tekijä. 
Sulkuvoima vaihtelee pienien koneiden 
joistakin tonneista kiloista aina 10 000 
tonniin saakka.

Ruiskutusyksikössä tapahtuu raaka-aineen 
lämmitys ja plastisointi ja massasulan 
ruiskutus muottipesään. Ruiskutusyksikkö 
myös huolehtii ruiskutuksen jälkeisen 
jälkipaineen ylläpitämisestä. 
Ruiskutustilavuus on yksi ruiskuvalukoneen 
kokoa määrittelevistä tekijöistä. 
Ruiskutusyksikön tärkeimmät osat ovat 
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syöttösuppilo, sylinteri, ruuvi, sulkurengas, 
suutin ja lämmitysjärjestelmä.

Suurin osa ruiskuvalukoneista on nykyisin 
tietokoneohjattuja. Ohjausyksiköllä 
ohjataan seuraavia asioita: sylinterin, sulan, 
kuumakanavan ja muotin lämpötila, ruuvin 
ja ruiskutuksen nopeus, jälkipaine, sekä 
keernojen ja muottipöydän liikkeet. (Järvelä 
et al. 2000)

4.4.2 ruiskuvalumuotti

Muotti on ruiskuvalukoneen vaihdettava 
osa, jonka muottikammion (muottipesän) 
muoto määrittää valettavan kappaleen 
muodon. Muotti toimii siis massasulan 
virtauskanavana, kunnes muottikammio on 
täynnä. Muottikammion täytyttyä kappale 
on saanut halutun muodon, jonka jälkeen 
kappale jäähdytetään ja työnnetään pois 
muotista ulostyöntäjillä. Valutapahtuman 
aikana muotti altistuu kovalle rasitukselle 
erityisesti valussa tarvittavan kovan (jopa 
2000bar) paineen vuoksi. Ruiskuvalumuotti 
onkin oikeastaan varsin erityislaatuinen 
paineastia, sillä sen on kestettävä valtavia 
paineita, mutta muottipuoliskojen on 
auettava helposti ja sulkeuduttava 
mittatarkasti. Muotit valmistetaan yleensä 
teräksestä, mutta joskus myös alumiinista. 
Karkaistu teräsmuotti on työläs ja kallis 
valmistaa. Sillä voi kuitenkin valaa jopa 
miljoonia kappaleita, joten massatuotantoon 
se on useimmiten taloudellisin vaihtoehto. 
Alumiinimuotti on huomattavasi  edullisempi 
valmistaa, mutta kestää yleensä vain joitakin 
kymmeniä tuhansia valuja.

Ruiskuvalumuotti koostuu aina 
vähintään kahdesta pääosasta: kiinteästä 
muottipuolikkaasta (A) ja liikkuvasta 
muottipuolikkaasta (B). Massasula johdetaan 
muottiin syöttökanavaa pitkin, jonka 

kokoon ja muotoon vaikuttaa valettava aine, 
tavoiteltu laatu, syöttöpisteen sijoitus ja 
muotin taloudellisuus.  Massasula voidaan 
myös johtaa ns. kuumakanavaa pitkin, jolloin 
kappaleessa voi olla useita ruiskutuspisteitä 
ja ruiskutuspisteiden sijoittelu on usein 
helpompaa. Muottipuolikkaiden ympärillä 
on lämmönsäätöjärjestelmä, ja uloimpana 
muotin asennus- ja ohjausosat. Nykyisin 
ruiskuvalumuotit pyritään tekemään 
mahdollisimman  pitkälti standardiosista ja 
modulaarisiksi. Tämä on paitsi taloudellista, 
myös nopeuttaa muottien valmistusta ja 
uusiokäyttöä.

Muotin rakenne saattaa olla huomattavasti 
monimutkaisempi kuin yllä kuvailtu. 
Muottiin saattaa kuulua erilaisia keernoja, 
joilla voidaan muovata muottipuoliskojen 
luonnollisen aukeamissuunnan vastaisia 
muotoja tai sisäpuolisia kierteitä. (Järvelä et 
al. 2000)

4.4.3 ruiskuvaluprosessi

Ruiskuvaluprosessin aikana valmistuu yksi 
tai useampi valmis kappale. Prosessi koostuu 
työkierrosta jonka aikana on seuraavia 
vaiheita: muotin sulkeutuminen, muovin 
ruiskutus ja jäähdytys, jälkipaine ja muotin 
avaus ja kappaleen ulostyöntö.

Prosessin parametrien hallinta on tärkeää, 
sillä voidaan vaikuttaa kappaleen muotoon, 
mekaanisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin 
sekä pinnan laatuun. Ruiskuvalun 
tärkeimmät prosessiparametrit ovat: 
sylinterin, massasulan ja muotin lämpötilat, 
ruuvin pyörimisnopeus, ruuvin ruiskutus- ja 
jälkipainenopeus, vastapaine, ruiskutuspaine 
ja jälkipaine, sekä jälkipaineaika ja 
jäähdytysaika. (Järvelä et al. 2000)
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4.4.4 ruiskuvalettavan kappaleen 
suunnittelu

Ruiskuvalettavan tuotteen suunnittelu on 
väistämättä samalla myös ruiskuvalumuotin 
suunnittelua, sillä ruiskuvalutekniikan 
reunaehdot määrittelevät kappaleen muodon 
täysin. Ruiskuvalettua kappaletta voidaan 
toki ekonomian kustannuksella työstää 
lisää, mutta tällöin ei välttämättä täysin 
hyödynnetä ruiskuvalutekniikan etuja. 
Valmistustekniikkana ruiskuvalu sallii 
varsin monimutkaisetkin muodot tietyin 
reunaehdoin.

Ruiskuvalettavan kappaleen suunnittelussa 
pyritään yleensä minimoimaan osien määrä, 
ja integroimaan yhteen kappaleeseen 
mahdollisimman monia toimintoja 
ja rakenteita. Yleensä tavoitteena on 
suunnitella täysin valmis tuote tai osa ja 
välttää jälkityöstöjä. Etenkin pienemmissä 
sarjoissa saattaa kuitenkin olla edullisempaa 
tehdä joitakin yksinkertaisia jälkityöstöjä, 
kuten porauksia tai sisäpuoleisia kierteitä, 
kuin investoida kalliisiin muottiosiin. 
Suunnittelussa olisi pyrittävä materiaalin 
käytön minimointiin, ja ruiskuvaluprosessin 
optimointiin tuotteen laadun kärsimättä.

Ruiskuvalettavaa muovituotetta 
suunniteltaessa on tarpeen huomioida 
joitakin oleellisia seikkoja jo määrittelevän 
konseptoinnin aikana (jos tuotantotekniikka 
on määritelty jo tässä vaiheessa). Tällaisia 
asioita ovat etenkin toimintojen ja 
komponenttien integroiminen samaan 
kappaleeseen, sekä ruiskuvaluprosessin 
asettamat koko- ja materiaalirajoitteet.

Ratkaisevan konseptoinnin aikana – 
suunniteltaessa tuotteen kokonaisratkaisua 
ja tarkennettaessa sen muotoilullisia ja 

teknisiä ratkaisuja – on muotoilijankin 
jossain määrin huomioitava jo useampia 
valmistustekniikalle ominaisia asioita:

- Materiaalin ominaisuudet, kuten valitun 
muovimateriaalin virtausominaisuudet, 
lujuusominaisuudet, sulamislämpötila 
ja esteettiset ominaisuudet. Materiaalin 
ominaisuudet saattavat vaikuttaa 
suuresti ruiskuvalettavan tuotteen 
mitoitukseen , ulkonäköön ja toimintaan. 
Esimerkiksi kalvosaranat vaativat 
sekä virtausominaisuuksiltaan hyvän, 
että väsymislujuudeltaan erinomaisen 
materiaalin. Yleensä – toisin kuin 
tässä opinnäytteessä käsiteltävässä 
tuotekehitysprojektissa – materiaali ei 
ole tiedossa suunnitteluprosessin alussa 
vaan valitaan vaadittujen ominaisuuksien 
mukaan.

- Seinämänvahvuus, johon vaikuttaa valitun 
muovimateriaalin lujuusominaisuudet 
sekä tuotteelle asetetut lujuusvaatimukset. 
Seinämänvahvuus pyritään yleensä pitämään 
mahdollisimman pienenä yksikköhinnan 
minimoimiseksi. Paksut seinämät 
lisäävät sekä materiaalikustannusta, että 
jäähdytysaikaa. Seinämänvahvuuden 
vaihtelu pyritään minimoimaan, sillä 
vaihtelu vaikeuttaa materiaalin virtausta ja 
aiheuttaa herkästi jännitystiloja valettavaan 
kappaleeseen. Raaka-ainekertymiä, 
esimerkiksi tukirivojen, kulmien tai 
ruuvitornien kohdalla, on syytä välttää 
imujen, vääntymien, kutistumaonkaloiden ja 
jaksoajan pidentymisen vuoksi.

- Rakenteellinen jäykkyys toteutetaan 
yleensä tukirivoilla, eikä esimerkiksi 
kasvattamalla seinämänvahvuutta. Tällä 
pyritään materiaalinkäytön ja jaksoajan 
minimointiin, sekä laatuongelmien 
välttämiseen. Tukirivojen paksuus tulisi 
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yleensä olla enintään 2/3 tuettavan pinnan 
paksuudesta imujen välttämiseksi. Teräviä 
kulmia on syytä välttää mikäli mahdollista, 
sillä ne vaikeuttavat massasulan virtausta. 
Tästä syystä kulmiin on syytä tehdä 
pyöristykset, ja seinämien nurkkakohdat 
olisi hyvä pyöristää. Liian suuret rivan tyven 
pyöristykset aiheuttavat vastakkaiselle 
pinnalle imuja.

-  Kylmäsaumat muodostuvat kun valettava 
aine kohtaa jäähtyneenä itsensä, esimerkiksi 
kierrettyään kappaleessa olevan reiän. 
Jäähtyneen muovin molekyylit eivät enää 
tartu toisiinsa, ja tuloksena on mahdollisesti 
lujuudeltaan tai ulkonäöltään epätyydyttävä 
epäjatkuvuuskohta. Kylmäsaumoja 
pyritään välttämään kappaleen muotoilulla, 
konstruktiolla ja syöttökohdan valinnalla.

- Kappaleen poistaminen muotista 
mahdollistetaan lähes aina päästöillä 
eli helpotuksilla. Päästökulma riippuu 
esimerkiksi käytetystä materiaalista ja 
pinnan laadusta. Myös päästöttömät tai 
lähes päästöttömät kappaleet ovat joskus 
mahdollisia, mutta vaativat  kalliita muotti-
investointeja ja saattavat vaikeuttaa ja 
hidastaa valuprosessia. Päästöillä saattaa 
olla suuri vaikutus tuotteen ulkonäköön ja 
toimintaan.

-  Muotin jakotaso pyritään sijoittamaan 
muottiin niin, että se olisi tasomainen. 
Tasomainen jakotaso on helppo ja 
taloudellinen valmistaa. Ruiskuvalettavan 
kappaleen muotoilu määrittää jakotason 
sijoituspaikan ja muodon.

- Syöttöpiste näkyy lähes aina lopullisessa 
tuotteessa. Syöttöpisteen paikka ja tyyppi 
vaikuttaa siihen, kuinka massasula täyttää 
muotin ja minkälaisia jännityksiä ja 
muodonmuutoksia kappaleeseen muodostuu. 

Syöttöpisteen suunnittelussa onkin siis 
otettava huomioon sekä esteettiset, että 
tekniset seikat.

- Ulostyöntäjät irrottavat kappaleen 
muotista muotin auettua. Ulostyöntäjistä 
jää valmiiseen kappaleeseen yleensä näkyvä 
jälki, joten ne pyritään yleensä sijoittamaan 
pinnoille, joiden visuaalinen laatu ei ole 
merkittävässä roolissa.

- Pinnan laatu vaikuttaa kappaleen 
ulkonäköön ja siihen kuinka helposti kappale 
irtoaa muotista. Karkeat pinnat vaativat 
suuremman päästön kuin sileät. Joskus 
on myöskin mahdollista käyttää täysin 
päästöttömiä pintoja, mikäli pinnanlaatu on 
aivan sileä. (Järvelä et al. 2000)

4.4.5 UPM ProFin ruiskuvalu

UPM ProFi  on komposiittimateriaali 
joka koostuu kierrätetyistä 
muovipolymeereistä ja paperikuidusta 
sekä neitseellisestä polypropeenista 
(PP). Suuresta kuitupitoisuudesta 
johtuen sen virtausominaisuudet ovat 
verrattain heikot. Tuotekehitysprosessin 
alusta lähtien tiedettiin, että ProFista 
ruiskuvalettuun kappaleeseen muodostuu 
erilaisia kerroksia kuitupitoisen aineen 
ja puhtaan polypropeenin erilaisista 
virtausominaisuuksista johtuen. Puhdas PP 
virtaa muotissa huomattavasti nopeammin 
kuin tarralaminaattirouhe täyttäen 
muottikammion pintaosat lähes puhtaalla 
neitseellisellä muovilla. Valettavan tuotteen 
pinnalle muodostuu siis eräänlainen 
paljon polypropeenia sisältävä ”nahka” 
kuitupitoisemman aineen jäädessä tuotteen 
sisäosiin. Samasta syystä tuotteen ääriosien 
materiaali on muovipitoisempaa kuin 
ruiskutuspisteen ympärillä oleva materiaali.  
Koska ruiskuvaletun kappaleen raaka-
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ainepitoisuudet vaihtelevat , myös kappaleen 
mekaaniset ominaisuudet, valun jälkeiset 
kutistumat ja muodonmuutokset, sekä 
käyttäytyminen vaihtelevissa lämpötiloissa 
ovat erilaisia eri kohdissa.
Materiaalin raaka-ainepitoisuuksien 
vaihtelulla on vaikutusta myös kappaleen 
ulkonäköön. Ruiskutuspisteen lähellä ja 
ainevahvuudeltaan paksuissa kohdissa on 
kuitupitoisempaa materiaalia. Nämä alueet 
ovat tyypillisesti tummempia, ja värit ovat 
murretumpia, ruskeaan tai harmaaseen 
vivahtavia. Paperikuitu vähentää kutistumia 
alueilla jossa on suuret seinämänpaksuudet, 
seinämän paksuuden vaihteluja tai muita 
massakeskittymiä.

Tuotekehitysprosessin alussa UPM:llä 
oli jo melkoisesti kokemusta ProFin 
käyttämisestä suulakepuristamalla 
valmistettavien tuotteiden valmistuksessa. 
Suulakepuristaessa massasulan eri 
ainesosat eivät pääse eriytymään samalla 
tavalla kuin ruiskuvalussa. Joten tuloksena 
on materiaaliltaan huomattavasti 
homogeenisempi tuote. Projektin alussa 
tuotekehitystiimin käytössä oleva tieto 
ProFin lujuusominaisuuksista pohjautui 
lähinnä suulakepuristettuun materiaaliin ja 
muutamiin koevaluihin.
Orientoituminen tarkoittaa muovin 
molekyylien ja kuitukomposiittimateriaalien 
kuitujen suuntautumista massasulan 
virtaussuunnan mukaiseksi. 
Ruiskuvaletut muovituotteet ovat 
lujempia ja jäykempiä virtaussuunnassa 
kuin poikkisuunnassa (Järvelä et al. 
2000). Kuitupitoisilla materiaaleilla 
kuidut vähentävät virtaussuuntaista 
kutistumista, ja poikkisuuntainen 
kutistuminen on voimakkaampaa. 
Toisin kuin kuituvahvisteisissa 
komposiittimateriaaleissa, esimerkiksi 
ruiskuvalettavissa lasikuitukomposiiteissa, 

ei kuidun orientoitumisella ole suurta 
merkitystä ProFista valettavan kappaleen 
lujuusominaisuuksiin. Kierrätetty 
paperikuitu on lujuusominaisuuksiltaan 
huomattavasti ympäröivää muovimatriisia 
heikompaa. Sen sijaan kuidun 
orientoituminen vaikuttaa kappaleen 
ulkonäköön ja kutistumiin.
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Kuva 7. ProFista suulakepuristetun 
kulmasuojan poikkileikkaus

Kuva 8. Ruiskuvaletun ProFi-
kappaleen poikkileikkaus

Kuva 9. Koeruiskuvaluja, 
rengasmainen ruiskutuskuvio näkyy 
selvästi
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5 TUOTEKEHITYSPROJEKTIN TAVOITTEIDEN 
MÄÄRITTELY

5.1 Johdanto

UPM ProFi Floor lattialaattajärjestelmän 
tuotekehitysprosessin päätavoitteet 
oli määritelty UPM:n laatimassa 
tuotekehitystoimeksiannossa: Tavoitteena 
oli suunnitella lattialaattajärjestelmä, 
joka erottuu saman tuotekategorian 
muista tuotteista olemalla nykyaikainen 
ja innovatiivinen. Toimeksiannossa oli 
myös määritelty kolme tuoteominaisuutta: 
laattojen tuli olla helposti yhteen kytkettäviä 
ja purettavia, järjestelmällä täytyy pystyä 
toteuttamaan vaihtelevia pintoja ja 
järjestelmän valmistusmenetelmänä on 
oltava ruiskuvalu.

Muotoilutiimi koki, että toimeksiantoon 
kirjatut tavoitteet olivat varsin ilmeisiä 
ja antoivat liian heikon lähtökohdan 
varsinaisen tuotekehityksen aloittamiseen.  
Tavoitteita ei oltu luotu riittävän 
materiaalilähtöisesti, eikä niiden pohjalta 
suunnitellun tuotteen voitu varmasti 
olettaa erottuvan muista markkinoilla 
olevista tuotteista.  Tavoitteita 
tarkennettiin kahdessa eri vaiheessa 
tuotekehitysprosessia: ennen varsinaisen 
prosessin alkua, ja ensimmäisen 
konseptointivaiheen jälkeen, kun mahdollisia 
kokonaisratkaisumalleja oli tuotettu 
määrittelevän konseptoinnin keinoin. 
Ensimmäisen vaiheen tavoitteet määriteltiin 
tuotekehitystoimeksiannon pohjalta niin, 
että niiden pohjana toimi UPM ProFi-
materiaali.

Muotoilutiimi tutustui myös  UPM ProFi-
brändiin. Tämä tapahtui tutustumalla UPM:n 
identiteettioppaaseen ja tutkimalla UPM 
ProFi:n markkinointimateriaalia. Koska 
yritysidentiteettiä koskeva materiaali 
oli tehty lähinnä markkinointiviestinnän 
käyttöön, oli muotoilutiimin analysoitava 
siitä oleellisin viesti, jonka voisi valjastaa 
tuotemuotoiluun. Muotoilutiimin suorittama 
brändianalyysi ei ollut luonteeltaan kovin 
syvällinen. Tämä johtui paitsi rajallisista 
resursseista (lähinnä aikataulusta), myös 
siitä että kovin syväluotaavaa analyysiä 
ei koettu tarpeelliseksi. Brändin keskeisin 
viesti tuli varsin selkeästi ilmi UPM:n 
viestinnästä. Myöskään tässä opinnäytteessä 
ei ole tarkoituksenmukaista perehtyä 
UPM ProFi-brändiin syvällisesti, mutta 
sitä käsitellään lyhyesti siltä osin kuin se 
tuotekehitysprosessiin vaikutti.

5.2 UPM ProFi-brändi

UPM ProFi on UPM-Kymmenen tuotebrändi, 
jonka tarkoituksena on erottaa UPM ProFi-
materiaali muista markkinoilla olevista 
puu-muovi komposiiteista.  UPM ProFi-
brändin arvot  periytyvät emobrändiltä, 
UPM:ltä. UPM:n markkinointiviestinnässä 
yritystä ja sen toimintaa kuvaillaan termein 
edelläkävijä, kestävä ja innovatiivinen. 
Muotoilutiimi tulkitsi nämä UPM:n 
brändilupauksen viestit seuraavalla tavalla: 

”Edelläkävijä” tulkittiin tarkoittavan 
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pyrkimystä olla perinteisen - jopa 
vanhanaikaiseksi mielletyn – 
metsäteollisuuden uudistaja, tiennäyttäjä ja 
luotettava johtaja.

”kestävä” viittaa erityisesti kestävän 
kehityksen mukaiseen liiketoimintaan: 
tuotteet perustuvat uusiutuviin 
tai kierrätettyihin raaka-aineisiin. 
Tuotekehitystiimin tulkinnan mukaan 
termistä voidaan luontevasti johtaa myös 
yleinen pyrkimys ympäristömyötäiseen 
toimintaan. Tuotekehityksessä tämä tulisi 
esiin elinkaariajattelun huomioimisena.

”Innovatiivinen” voidaan johtaa kahdesta 
ensimmäisestä termistä: Uudistavan, 
arvoiltaan kestävän liiketoiminnan luominen 
vaatii yritykseltä innovaatiohakuisuutta 
sekä liiketoiminnan kehittämisessä, että 
tuotekehityksessä.

UPM ProFi-brändi ilmaisee näitä 
arvoja käytännönläheisemmässä 
ja konkreettisemmassa muodossa 
viestimällä UPM brändin arvoihin 
sopivia materiaaliominaisuuksia. 
Materiaaliteknologista edelläkävijyyttä 
viestitään kertomalla ”innovatiivisesta 
kierrätysteknologiasta”,  joka on ”syntynyt 
laajan tutkimus- ja tuotekehitystyön 
tuloksena”.  Vastuullisuutta korostetaan 
hieman ytimekkäämmin kertomalla viestiin 
sopivista materiaaliominaisuuksista: ProFi 
on kierrätysmateriaalista valmistettu, 
kierrätettävä, helppohoitoinen, säänkestävä, 
eikä siinä ole haitallisia kemikaaleja tai 
PVC:tä.

5.2.1 UPM ProFi:n visuaalinen identiteetti

Brändin visuaalisella identiteetillä 
tarkoitetaan brändin identiteetin ulkoista 
ilmausta visuaalisin keinoin. Visuaalinen 

identiteetti määrittelee brändin 
ulkoisen kommunikaation esitystavan 
ja kommunikaatiomateriaalin ulkonäön. 
Brändin visuaalinen identiteetti luodaan 
käyttämällä määriteltyjä visuaalisia 
elementtejä, kuten logoa, kirjasintyyppiä, 
värejä ja graafisia elementtejä. Brändin 
visuaalinen identiteetti ei välttämättä 
perustu rationaalisille argumenteille, vaan 
pikemminkin tavoitellulle mielikuvalle ja 
ilmapiirille (Pohjola, 2003) UPM ProFin 
visuaalinen identiteetti noudattaa UPM-
Kymmenen visuaalisen identiteetin 
ohjeistusta. Muotoilutiimi tutustui 
yrityksen visuaaliseen identiteettiin 
paitsi perehtymällä UPM:n visuaaliseen 
ohjeistukseen, myös tutustumalla 
UPM ProFin sähköiseen ja fyysiseen 
markkinointimateriaaliin.

UPM:n ja UPM ProFin visuaalinen identiteetti 
viestii tehokkaasti brändin arvoja. 
Visuaalisen materiaalin puhdas ja ilmava 
tyyli viestii brändin fokusta teknologiaan 
ja innovaatioihin. Perinteiset aiheet, kuten 
alun perin Hugo Simbergin suunnittelema 
UPM-logon aarnikotka, viestivät yrityksen 
pitkästä historiasta ja tätä kautta 
vakaudesta ja luotettavuudesta.

Värien käytöllä pyritään viestimään 
dynaamisuutta ja energisyyttä. Typografia 
perustuu kahteen eri viestiä kantavaan 
kirjasintyyppiin: Futuraan ja Times 
New Romaniin. Modernia, geometristä 
futuraa käytetään viestinässä otsikoihin, 
mainoslauseisiin, lyhyisiin johdantoihin 
ja muihin lyhyisiin teksteihin. Klassista, 
päätteellistä Times New Romania käytetään 
pitkiin teksteihin paitsi kirjasintyypin 
hyvän  luettavuuden, myös sen väittämän 
luotettavan ja uskottavan mielikuvan vuoksi.

Kuvitusmateriaalin käytöllä pyritään 
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Kuva 10. UPM:n visuaalinen identiteetti
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luomaan dynaaminen ja tulevaisuuteen 
orientoitunut vaikutelma. Kuvamateriaali 
on kolmea eri tyyppiä: brändikuvitusta, 
tuote- ja ratkaisukuvia sekä kuvia ihmisistä 
ja toiminnoista. Brändikuvituksen perustana 
on aina jokin luonnollinen elementti, jonka 
kontrastiksi tuodaan innovatiivisuudesta 
ja raikkaudesta viestivä aihe tai käsittely.  
Kuvien valinassa korostetaan raikkautta, 
positiivisuutta ja luotettavaa vaikutelmaa. 
Kuvamateriaalin tyyli on kuitenkin 
suurille korporaatioille tyypilliseen tapaan 
melko konservatiivista – tämä tietysti on 
omiaan kertomaan brändin vakaudesta ja 
uskottavuudesta.

UPM ProFi tuotteiden tuotekuvat ovat 
konkreettisempia, viestitäänhän niissä käsin 
kosketeltavasta tuotteesta. Kuvien tyylissä 
pyritään luonnolliseen ja luonnonläheiseen, 
mutta modernin tyylikkääseen ilmeeseen. 
Tyypillisesti tuotekuvassa on modernin 
talon terassi tai patio, jonka taustalla näkyy 
luonnollinen elementti: metsää tai vettä. 
Kuvien sää on identiteettiohjeistuksen 
mukaisesti aina aurinkoinen ja selkeä. 
Kuvissa korostuu paitsi UPM:n brändin 
arvot, myös ProFi-tuotteiden yksinkertainen 
ja moderni estetiikka.

5.3 UPM ProFi tuoteportfolio

ProFi Floor-järjestelmän 
tuotekehitysprosessin alkaessa ainoa 
kuluttajamarkkinoilla ollut ProFi-tuote oli 
suulakepuristamalla valmistettu ProFi Deck-
terassilauta. Lisäksi UPM valmisti omaan 
käyttöönsä – myös suulakepuristamalla – 
erilaisia pakkausmateriaaleja: paperirullien 
”hylsyjä” ja lavojen kulmavahvikkeita.

ProFi Deck on ulkokäyttöön, erityisesti 
patioille ja terasseille tarkoitettu, ProFi-
materiaalista suulakepuristamalla 

valmistettu verhoilumateriaali. 
Se on suunniteltu korvaamaan 
perinteiset puiset terassilaudat ja 
muista puu-muovikomposiiteista 
valmistetut terassilaudat. ProFi deckin 
materiaaliominaisuudet on käsitelty  
kappaleessa 4.2.1.

ProFi deck-profiilin leveys on 150mm 
ja paksuus 28mm. Laudan vakiopituus 
on 4000mm. Laudassa on ontelomainen 
rakenne, joka vähentää laudan painoa ja 
valmistuksessa kuluvan materiaalin määrää. 
Laudassa on kaksi erilaista pintakuviointia  
eri puolilla lautaa. Tuotekehitysprosessin 
alkaessa ProFi Deckiä oli saatavissa 
kolmessa eri värissä, vaalean- ja 
tummanharmaana, sekä ruskeana. 

Laudan melko alhaisesta jäykkyydestä 
johtuen ProFi Deckin asennuksessa on 
oltava huolellinen: se on aina asennettava 
tasaiselle pinnalle ja koolausväli saa olla 
enintään 400mm. Laudat kiinnitetään 
koolaukseen T:n muotoisilla kiinnittimillä 
ja ruuveilla. Materiaali laajenee ja supistuu 
lämpötilan vaihtelun mukaan, joten 
liikkumisvaraksi laudan päihin on jätettävä 
vähintään 6mm. ProFi Deck on erityisesti 
puisiin terassimateriaaleihin verrattuna 
helppohoitoinen ja pitkäikäinen ratkaisu, 
sillä se kestää varsin hyvin säätä ja 
tahriintumista. Se on myös helppohoitoinen 
– säännöllinen pesu painepesurilla 
riittää perushoidoksi. Lauta on kuitenkin 
taivutuslujuudeltaan melko heikko, ja tämä 
onkin huomioitava asennettaessa.

ProFi-materiaalin ympäristömyötäisyyttä 
käsiteltiin kappaleessa 4.2.3. ProFi Deck 
terassilaudan suunnittelussa on pyritty 
huomioimaan elinkaariajattelu. Tuote on 
pyritty suunnittelemaan paitsi käytössä 
kestäväksi, myös esteettisesti pitkäikäiseksi. 
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Kuva 11. ProFi Deck terassijärjestelmä

Kuva 12. ProFi Deck terassijärjestelmä, suulakepuristettu terassilauta
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Käyttökontekstiltaan tuote eroaa 
merkittävästi tässä opinnäytteessä 
käsiteltävästä lattiajärjestelmästä. 
ProFi deck on pysyvästi asennettava 
verhoilu: sen asentaminen – ja ehjänä pois 
purkaminen – on työlästä .  Sen käyttäminen 
väliaikaisissa lattia-asennuksissa, etenkin 
aikataulultaan vaativissa kohteissa, olisi 
varsin epäkäytännöllistä. Esimerkiksi 
messukäytössä kallis verhoilumateriaali 
päätyisi hyvin suurella todennäköisyydellä 
pian roskalavalle. 

5.4 Design driverit

Usein käytetty tapa uusien tuoteideoiden 
tuottamisessa on aloittaa jostakin hyvin 
tunnetusta tavoitteesta jonka tuotteen 
pitäisi täyttää, ja liioitella sitä niin, että siitä 
tulee uuden tuoteidean kantava ominaisuus 
Routio (2007). Tämä uuden tuoteidean 
selkärangasta käytetään usein nimitystä 
suunnitteluveturi tai design driver.

Roution (2007) mukaan design driverit ovat 
kuvauksia uuden tuotteen tärkeimmistä 
ominaisuuksista. Kuvaus voi olla sanallinen 
tai muilla tavoin esitetty, ja sitä voidaan 
liioitella tavoitteen selventämiseksi. 
Keinosen (2000) mukaan design driver voi 
olla itsestään selvä tavoite, jota nykyiset 
tuotteet eivät vielä kuitenkaan täytä. Design 
driverit määrittävät uuden tuotteen idean, 
tarkoituksen ja ominaisuudet (Routio, 2007). 
Design driver on siis abstrakti tuoteidea, 
joka tuotekehitysprosessissa edeltää 
varsinaisia tuotekonsepteja.

Projektin aikana ei varsinaisesti puhuttu 
design drivereista tai suunnitteluvetureista. 
Metodi oli kuitenkin muotoilutiimille 
tuttu, ja sitä käytettiin Roution (2007) 
kuvailemalla tavalla.

Projektin design driverit syntyivät 
projektin lähtökohtien, eli materiaalin, 
valmistustekniikan, UPM ProFi brändin ja 
tuoteportfolion ja suunnittelutoimeksiannon 
määrittelemän käyttökontekstin 
pohjalta. Design drivereiden määrittely 
tapahtui yksinkertaisen, luonteeltaan 
varsin epämuodollisen, prosessin kautta: 
Lähtökohtien analysoinnin jälkeen seurasi 
työvaihe, jossa tarkoituksena oli vapaasti 
assosioiden löytää projektin lähtökohtien 
yhdistäviä tekijöitä. Tämän työvaiheen 
tärkeimmät kysymykset olivat: Mitkä ovat 
projektin lähtökohtia yhdistävät piirteet? 
Mitkä ovat ne tuoteominaisuudet, jotka 
materiaali- ja valmistustekniikan puitteissa 
tukevat ja vahvistavat UPM ProFi-brändiä ja 
tuoteportfoliota uudessa käyttökontekstissa?

Koska koko UPM ProFi-liiketoiminnan 
lähtökohtana on sama materiaali-innovaatio, 
löytyivät brändiä, tuoteportfoliota ja 
materiaalia yhdistävät piirteet luontevasti. 
Uuden käyttökontekstin – nopeasti 
rakennettava ja purettava lattiajärjestelmä 
väliaikaisiin ja pysyviin tiloihin – 
huomioimisen ymmärrettiin asettavan 
joitakin haasteita. Erityisesti tämä koski 
materiaalin teknisille ominaisuuksille 
haastavaa, mutta ProFi brändille 
oleellisen tärkeää ympäristömyötäisyyden 
toteuttamista elinkaariajattelun kautta. 

Tuotteen  ympäristömyötäistä elinkaarta 
ei voisi suunnitella riippuvaiseksi 
pelkästään materiaalin mekaanisista 
kestävyysominaisuuksista. Sen sijaan 
elikaari olisi huomioitava erityisen tarkasti 
tuotteen käytettävyyttä suunniteltaessa 
niin, että tuotteen käyttö ei tarpeettomasti 
haastaisi materiaalin ominaisuuksia. 
Lopuksi seurasi synteesivaihe, jossa – 
edelleen epämuodollisesti ja avoimen 
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prosessin kautta – assosioivan vaiheen 
tuloksena esille tulleista piirteistä ja 
tuoteominaisuuksista syntyi kantavia tuote-
ideoita: design drivereita. Edellä kuvatun 
prosessin tuloksena syntyneet design 
driverit olivat:

Yksinkertainen: Tuotteen käytön tulee olla 
helppoa ja suoraviivaista. Tuotteen tulee 
olla myös esteettisesti yksinkertainen ja 
”vaivaton”, jotta se sopisi mahdollisimman 
moneen käyttökohteeseen.

Mukautuva: Tuotteen on mukauduttava ja 
oltava muunneltavissa erilaisiin kohteisiin 
ja käyttötilanteisiin. Sen on oltava myös 
esteettisesti mukautuva, ehkä jopa 
muokattava.

Luotettava: Tuotteen on  kestettävä 
kaikki käyttökontekstissaan ilmenevät 
haasteet. Luotettavuuteen kuuluu myös 
vastuullisuus – vastuuttomaan ei voi luottaa. 
Oleellinen osa vastuullisuutta on tuotteen 
ympäristömyötäinen elinkaari. Tuotteen on 
oltava hintansa arvoinen.

5.5 Suunnittelun tavoitteet

Tuotekehityprojektin tavoitteena oli 
suunnitella tuote joka on: Modulaarinen 
lattialaattajärjestelmä sisä- ja ulkotiloihin, 
joka on yksinkertainen, mukautuva 
ja luotettava. Tuotteen materiaali on 
UPM ProFi-puu-muovikomposiitti, ja 
valmistusmenetelmänä ruiskuvalu.

Tuotekehitysprojektin tavoitteet olivat 
tässä vaiheessa tarkoituksella vielä 
varsin yleisluontoiset, sillä tuotteesta 
ei vielä ollut olemassa minkäänlaista 
ratkaisumallia. Suunnittelun tavoitteita 
tarkennettiin tuotekehityksen ensimmäisen 
vaiheen jälkeen, kun tuotekehitystiimillä 

oli käytössään tuotteen mahdollisia 
kokonaisratkaisuja.
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6. TUOTEKEHITYSPROSESSI

6.1 Johdanto

Karl Ulrich ja Steven Eppinger esittelevät 
kirjassa ”Product design and development 
(2003)” geneerisen tuotekehitysprosessin.  
Prosessi jakautuu Kuuteen eri vaiheeseen: 
Projektin suunnittelu (planning), 
konseptisuunnittelu (concept development), 
systeemitason suunnittelu (system level 
design), detaljitason suunnittelu (detail 
design), testaus ja viimeistely (testing and 
refinement) ja tuotannon ylösajo (production 
ramp-up). 

Projektin suunnitteluvaihe edeltää 
itse tuotekehitysprosessia ja sen 
tarkoituksena on tuottaa tulevan 
projektin ”johtoajatus” (mission 
statement).  Konseptisuunnitteluvaiheessa 
identifioidaan kohdemarkkinan tarpeet, 
tuotetaan ja arvioidaan vaihtoehtoisia 
konsepteja ja valitaan jatkokehitettävät 
konseptit. Systeemitason suunnittelun 
aikana suunnitellaan tuotearkkitehtuuri 
ja komponentit sekä näiden toiminnot. 
Detaljitason suunnitteluun kuuluu tuotteen 
täydellisen geometrian, materiaalien, 
toleranssien ja osien määritteleminen. 
Testauksen ja viimeistelyn aikana 
arvioidaan prototyyppien ja nollasarjan 
tuotteiden avulla tuotteen suoritusta ja 
kestävyyttä ennen täysimittaista tuotannon 
käynnistämistä. Tuotannon ylösajoon kuuluu 
valmistavan henkilöstön kouluttaminen ja 
tuotantoprosessin viimeistely.

Gerhard Pahl ja Wolfgang Beitz kuvaavat 
kirjassaan ”Engineering design, a systematic 
approach” hyvin tunnetun, tuotekehityksen 
jokaiseen vaiheeseen tarkoitetun yleisen 
ongelmien ratkaisumallin. Prosessi 
perustuu askeleittain tapahtuville 
analyysi- ja synteesivaiheille, jotka  
tuotekehitysprojektin kuluessa 
tarkentuvat, konkretisoituvat, ja muuttuvat 
kvalitatiivisesta kvantitatiivisiksi (Pahl 
et al. 2007). Tuotekehityksen luovimmat 
ja muotoiluintensiivisimmät työvaiheet 
sijoittuvat yleensä tuotekehitysprosessin 
alkupäähän. Tätä vaihetta tuotekehityksessä 
voidaankin kuvailla sumeaksi ja abstraktiksi, 
sekä numeerisesti vaikeasti mitattavaksi. 

UPM ProFi floor lattialaattajärjestelmän 
suunnitteluprosessi jaetaan tässä työssä 
neljään eri vaiheeseen: Määrittelevään 
konseptointiin, suunnittelun tavoitteiden 
tarkentamiseen, ratkaisevaan 
tuotekehitykseen ja tuotantoon viemiseen. 
Kokonaisuutena prosessi muistutti 
tuotekehityskirjallisuudessa usein mainittua 
vesiputousmallia (esim. Keinonen et al. 
2003).

UPM:n antama suunnittelutoimeksianto 
oli melko avoin. Oikeastaan ainoat 
määritellyt asiat olivat materiaali, 
valmistusmenetelmä ja se, että suunnitellaan 
helposti asennettava ja purettava 
lattialaattajärjestelmä. Kuten edellä 
kuvailtiin, näitä tavoitteita tarkennettiin 
ennen varsinaisen suunnittelutyön 
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Kuva 13. ProFi Floor-projektin muotoiluintensiiviset työvaiheet
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alkamista luomalla projektille design 
driverit. Tuotekehitysprosessissa annettiin 
suuri paino tuotekehityksen alkupäälle, 
eli suunnittelun tavoitteiden ja tuotteen 
vaihtoehtoisten kokonaisratkaisujen 
selvittämiselle. Määrittelevään 
konseptointivaiheeseen käytettiin 
huomattavan paljon resursseja; siinä 
työskenteli vaihtelevin panoksin viisi 
muotoilijaa, kaksi insinööriä ja UPM-profin 
johtoa noin kahden kuukauden ajan.

Määrittelevän konseptoinnin tuloksena 
syntyneiden konseptien karsinta ja 
suunnittelutavoitteiden tarkentaminen 
oli tuotekehityksen kannalta yhtä 
merkityksellistä kuin itse konseptointi. 
Tässä työvaiheessa määriteltiin tulevan 
tuotteen kokonaisratkaisun suuntaviivat 
karsimalla ja yhdistelemällä määritteleviä 
konsepteja.

Tuotekehitysprosessin seuraava vaihe oli 
luonteeltaan ratkaisevaa konseptointia, 
sillä tuotteen kokonaisratkaisua edelleen 
kehitettiin konseptoinnin menetelmin. 
Työvaiheen tarkoituksena oli kehittää 
edelleen määrittelevän konseptoinnin 
aikana syntyneitä, karsinnan ja synteesin 
läpikäyneitä tuotekonsepteja. Ratkaisevien 
konseptien avulla hahmoteltiin erilaisia 
teknisiä ja muotoilullisia ratkaisuja 
tarkennettujen suunnittelutavoitteiden 
mukaisesti. Ratkaisevan konseptoinnin 
aikana oli useita  iteratiivisia karsinta- ja 
synteesivaiheita, joiden tarkoituksena oli 
muokata ja yhdistellä syntyneitä ideoita 
kattaviksi kokonaiskonsepteiksi valmiiksi 
tuotantoon suunnittelua varten. Ratkaisevan 
konseptointivaiheen tuloksena oli kaksi 
hyvin pitkälle vietyä tuotekonseptia, joista 
toinen valittiin jatkokehitettäväksi tuotantoa 
varten. Ratkaisevassa konseptoinnissa oli 
mukana vaihtelevin roolein Artek Studion 

kolme muotoilijaa (Ville Kokkonen, Matti 
Puomio, Bang Jeon Lee), sekä UPM ProFin 
henkilöstöä. Lisäksi konsultaatioapuna 
käytettiin messu- ja myymälärakentamisen 
ammattilaisia.

Tuotekehitysprojektin viimeinen vaihe oli 
tuotteen saattaminen tuotantovalmiiksi, 
testaaminen ja varsinaisen tuotannon 
käynnistäminen. Tuotantoon saattamisen 
aikana viimeisteltiin tuotteen muoto 
ja tekniset ratkaisut sekä sijoitettiin 
tuotteeseen tarvittavat tuotemerkinnät ja 
logot.  Tässä vaiheessa suunnittelutiimissä 
oli mukana Ville Kokkonen ja Matti Puomio, 
UPM ProFin tuotekehityksestä Liisa Lehtinen 
ja Ari Kinnunen, UPM ProFin johtaja Markku 
Koivisto sekä markkinointihenkilöstöä. 
Luonnollisesti myös tuotteen valmistavan 
tehtaan henkilöstö oli oleellisessa roolissa 
tuotteen tuotantoon saattamisessa.

6.2 Määrittelevä konseptointi

6.2.1 Tuotekehityksen sumea alkupää ja 
vaikeasti määriteltävät ongelmat

UMP:n antama toimeksianto oli varsin avoin, 
joten suunnittelutyöryhmän täytyi tarkentaa 
suunnittelutavoitteita ennen varsinaisen 
tuotekehitysprosessin alkua. Suunnittelun 
tavoitteita tarkennettiin kahdessa vaiheessa: 
ennen varsinaisen tuotekehityksen 
aloittamista, sekä ensimmäisen 
konseptointivaiheen jälkeen. ProFi floor 
järjestelmän tuotekehitysprosessin 
ensimmäistä vaihetta voidaan luonnehtia 
määritteleväksi konseptoinniksi. Keinosen 
et al. (2003) mukaan määrittelevä 
tuotekonseptointi on tuotekehityksen 
sumeaan alkupäähän kuuluva työvaihe, 
jonka  tarkoituksena oli suunnittelun 
tavoitteiden ja suunnittelutehtävän 
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tarkentaminen, sekä toisistaan radikaalisti 
poikkeavien kokonaiskonseptien 
tuottaminen. 

Tässä luvussa käydään läpi 
tuotekehityksen sumeaan alkupäähän 
liittyvää tuotekehityksen teoriaa 
kirjallisuuskatsauksen kautta, projektin 
aikana käytettyjä määrittelevän 
konseptoinnin metodeja sekä työvaiheen 
aikana syntyneitä tuotekonsepteja. 
Luvun lopussa on lyhyt analyysiosa, jossa 
käytännössä toteutunutta työvaihetta 
tarkastellaan aiemmin käsitellyn teorian 
avulla.

Tuotekehitysprosessin ensimmäisiä 
vaiheita voidaan usein luonnehtia 
tuotekehityskirjallisuudesta tutulla 
termillä ”tuotekehityksen sumea alkupää” 
(fussy front-end). Tämän vaiheen aikana 
määritellään tuotekehitysprojektin 
tavoitteet ja päätetään tuotteen 
kokonaisratkaisun konsepti. Sumean 
alkupään hallitseminen kasvattaa yrityksen 
kilpailuetua, mutta sitä pidetään usein 
tuotekehitysprosessin haastavimpana 
vaiheena. 

Tuotekehityksen alkupään aikana kohdataan 
usein vaikeasti hahmotettavia ongelmia. 
Englanninkielisessä kirjallisuudessa 
tämänkaltaisista ongelmista käytetään 
usein termiä ”wicked problems” tai ”ill-
defined problems”(esim. Cross 1999). Tässä 
työssä käytetään suomenkielistä vastinetta 
”vaikeasti määriteltävä ongelma”. Termillä 
on alunperin viitattu ongelmaan, joka 
on vaikeasti määriteltävä ja siitä syystä 
vaikea tai mahdoton ratkaista perinteisin 
ongelmanratkaisun keinoin. Suoraviivaiset 
ongelmanratkaisukeinot ovat voimattomia 
vaikeasti määriteltäviä ongelmia kohdatessa, 
koska tällaiset ”pirulliset ongelmat” eivät 

ole luonteeltaan suoraviivaisia. Tyypillinen 
vaikeasti määriteltävä ongelma löytyy 
tuotekehityksen alkupäästä: Usein asiakas ei 
ole tarkkaan määritellyt projektin tavoitteita 
eli ”ongelmaa”, projektin rajoitteet tai 
kriteerit saattavat olla heikosti tiedossa, tai 
niitä voidaan muuttaa kesken kaiken (Cross 
1999).

Vaikeasti määriteltävien ongelmien ratkaisua 
vaikeuttaa erityisesti se, että ongelma alkaa 
yleensä paljastua koko laajuudessaan vasta 
kun sitä yritetään ratkaista, eikä siihen 
ole edes olemassa yhtä oikeaa ratkaisua. 
Vaikeasti määriteltävä ongelma ei oikeastaan 
ole yksittäinen ongelma lainkaan, vaan 
pikemminkin ongelmakenttä tai vyyhti, jossa 
yhden ongelman ratkaisu tuo esiin uusia 
ongelmia. ”Ongelma” ei siis ole edes täysin 
ymmärrettävissä ilman ”ratkaisua” (Cross 
1999).

Nigel Crossin (1999) mukaan suunnittelijat 
käyttävät   ”ratkaisuotaksumia” työkaluna 
vaikeasti määriteltävän ongelmakentän 
hahmottamiseen.  Tuotekehityksen 
yhteydessä ratkaisuotaksuma on yleensä 
luonnos , osakonsepti tai pidemmälle viety 
tuotekonsepti, jossa huomioidaan sekä 
käyttökonteksti, että  fyysinen toteutus. 
Tuotekonseptin tarkoituksena ei ole siis 
pelkästään ehdottaa ratkaisua, vaan myös 
auttaa itse ongelman  hahmottamisessa. 
Vaikeasti määriteltävän ongelmakentän 
kokonaisvaltainen hahmottaminen 
vaatii useita ratkaisuotaksumia (Cross 
1999). Suunnittelijat tuottavatkin 
tuotekehitysprojektin aikana lukuisia 
luonnoksia, tuotekonsepteja tai 
osakonsepteja, yleensä monessa eri 
vaiheessa projektia. Jokainen tuotettu 
ratkaisumalli määrittelee ongelmakenttää 
uusiksi ja vie lähemmäksi mahdollista 
ratkaisumallia.
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Sumeasta alkupäästä on yritetty esittää 
erilaisia optimaalisia prosessimalleja. Koen 
et al. (2001) esimerkiksi esittävät sumean 
alkupään kiertävänä prosessina, johon 
kuuluu mahdollisuuksien tunnistaminen, 
mahdollisuuksien analyysi, ideoiden 
synty, ideoiden valinta, sekä konseptien 
ja teknologian kehittäminen. Khurana 
ja Rosenthal taas kuvaavat prosessin 
kolmivaiheisena: konseptien tuottaminen ja 
arviointi, tuotteen määrittely, ja projektin 
suunnittelu (Khurana et al. 1997).

Nobelliuksen ja Tryggin (2001) mukaan 
ei ole edes mielekästä tai hyödyllistä 
yrittää määrittää yhtä optimaalista, 
tarkkaa prosessimallia tuotekehityksen 
sumeaan alkupäähän. Heidän analyysinsä 
tuotekehityksen sumean alkupään 
aktiviteeteistä tiivistää ne seuraaviin 
elementteihin: tavoitteiden asettelu (mission 
statement), konseptien tuottaminen / 
seulonta / määrittely (concept generation/
screening/definition), liiketoiminta-analyysi 
(business analysis) ja projektin suunnittelu 
(project planning).

Keinosen ja Jääskön (2003) mukaan 
tuotekehityksen sumean alkupään 
konseptointiin on hankala soveltaa 
tuotekehityksen systemaattisia 
prosessimalleja, jotka pyrkivät jäädyttämään 
suunnittelun lähtökohdat mahdollisimman 
aikaisin. Sen sijaan olisi pyrittävä 
säilyttämään konseptointiprosessin 
joustavuus, avoimuus ja väljä vaiheistus. 
Keinonen et al. kuvaavat sumean alkupään 
konseptointia termillä ”määrittelevä 
konseptointi, erotuksena varsinaisen 
tuotekehitystyön aikana tapahtuvalle 
”ratkaisevalle tuotekonseptoinnille”.

Tuotekehityksen alkupäässä tapahtuvan 
ensimmäisen konseptointivaiheen tarkoitus 

onkin tuottaa lukuisia  konsepteja, 
joiden avulla voidaan hahmotella 
tuotteen kokonaisratkaisua ja tarkentaa 
suunnittelutavoitteita. Tyypillisesti 
konseptit ovat tässä vaiheessa sisällöltään 
ja toteutukseltaan luonnoksen tai 
hahmotelman omaisia ja niiden ehdottamat 
kokonaisratkaisut saattavat erota toisistaan 
hyvinkin radikaalisti.

6.2.2 Määrittelevä tuotekonseptointi 
tuotekehityskirjallisuudessa

Keinonen et al. kuvailevat 
tuotekonseptoinnin työskentelyprosessia 
joustavaksi, avoimeksi ja väljäksi. Oleellista 
on konseptoinnin tietointensiivisyys – 
suunnittelun lähtötietojen selvittämiselle 
annetaan paljon painoarvoa - ja 
innovaatiohakuisuus. Konseptointiryhmä 
koostuu yleensä ydinryhmästä, jota 
tarvittaessa täydennetään ulkopuolisilla 
asiantuntijoilla. Konseptoinnin metodeihin 
kuuluu aikainen ja ahkera prototypointi 
ja sovellettavan tiedon mallintaminen ja 
visualisointi. Keinosen et al. mukaan näiden 
menetelmien on todettu edesauttavan 
tuotekehitysryhmän innovaatiokykyä. 
Tuotekehityskirjallisuudessa esitellään 
erilaisia tuotekonseptointiin sopivia 
prosessimalleja, jotka kuvaavat varsin 
hyvin konseptoinnin aikana läpi käytäviä 
työvaiheita. Lisäksi useat yritykset 
ovat kehittäneet omaan toimialaansa 
ja työkulttuurinsa sopivia prosesseja, 
joista osa on julkisia (Keinonen et al. 
2003). Esimerkiksi konseptoinnin 
innovaatioprosessin mallista käy vaikkapa 
standardin ISO 9241-210 kuvailema 
vuorovaikutteisten järjestelmien 
ihmiskeskeinen suunnitteluprosessi.

Ulrichin ja Eppingerin vesiputousmallia 
mukailevassa tuotekehitysprosessissa 
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määrittelevän konseptoinnin voidaan katsoa 
sijoittuvan konseptisuunnittelu-vaiheeseen 
(concept development) (Keinonen et al. 
2003). Ulrichin  ja Eppingerin (2003) mukaan 
tuotekehitysprosessissa  käyttäjätarpeiden 
identifioiminen ja tavoitteiden määrittely on 
osa konseptisuunnittelua. UPM ProFi Floor-
lattiajärjestelmän tuotekehitysprojektissa 
käyttäjätarpeiden identifioiminen ja 
projektin tavoitteiden määrittely tapahtui 
pääasiassa määrittelevän konseptoinnin 
aikana. Tässä työssä käytettävien 
konseptikategorioiden mukaan voidaan 
siis katsoa, että Ulrichin ja Eppingerin 
käsittelemä konseptointi on luonteeltaan 
määritelevää konseptointia.

Ulrich ja Eppinger (2003) esittelevät 
luonteeltaan varsin suoraviivaisen 
viisivaiheisen konseptien 
tuottamismenetelmän. Ensimmäinen vaihe 
on ”ongelman selventäminen” (Clarifying 
the problem), jonka aikana hankitaan 
yleinen ymmärrys ongelmakentästä ja 
puretaan monimutkainen ongelmakenttä 
yksinkertaisempiin osaongelmiin. Seuraava 
vaihe on etsiä ratkaisuja ulkoisesti ja 
sisäisesti. ”Ulkoisella tutkimuksella” 
(External search) tarkoitetaan 
tiedonhankintaa: olemassa olevien 
ratkaisujen kartoittamista ja käyttäjätiedon 
keräämistä.  ”Sisäinen etsiminen” (internal 
search) on konseptoinnin luova vaihe, jonka 
aikana tuotekehitystiimin jaetun tiedon 
ja henkilökohtaisen asiantuntemuksen 
pohjalta syntyy uusia ratkaisuideoita 
osaongelmiin. Neljäs vaihe on syntyneiden 
ideoiden ”systemaattinen tutkiminen” 
(systematic exploration), jonka tavoitteena 
on organisoida ja yhdistellä ideoita 
kokonaiskonsepteiksi. Viides vaihe – joka 
oikeastaan jatkuu koko konseptointivaiheen 
läpi - on konseptoinnin tulosten ja 
prosessin tarkastelu, jonka tarkoituksena 

on varmistaa, että kaikki mahdolliset 
ratkaisumallit on kartoitettu.

Konseptoinnin luovassa vaiheessa 
(internal search) on tavoitteena tutkia 
mahdollisimman laaja-alaisesti erilaisia 
ratkaisuvaihtoehtoja suunnitteluongelmaan 
(Ulrich & Eppinger 2003). Konsepteja karsiva 
arviointi on toteuttava vasta konseptien 
tuottamisen jälkeen. Usein on syytä kieltää 
kaikenlainen kriittisyys konseptointiin 
kuuluvien ideointivaiheiden aikana. 
Tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman 
suuri määrä ideoita, vaikka ideoiden laadun 
kustannuksella. Usein heikon  tai yllättävän 
idean pohjalta syntyy uusia ideoita, jotka 
saattavat olla käyttökelpoisia. Monesti 
ideat, jotka aluksi tuntuvat mahdottomilta 
toteuttaa voidaan muokata käyttökelpoisiksi 
ryhmän muiden jäsenten toimesta. 
Epätodennäköiset ideat myös määrittelevät 
uudestaan ratkaisukenttää 

Ideointivaiheessa olisi käytettävä graafisia 
ja fyysisiä välineitä, sillä teksti ja puhe 
ovat riittämättömiä keinoja luonteeltaan 
fyysisten asioiden esittämiseen (Ulrich 
& Eppinger 2003). Heidän mukaansa 
luonnostelu on oleellisen tärkeässä roolissa 
sekä yksin, että ryhmässä tapahtuvassa 
ideoinnissa. Muotoon liittyvien ongelmien 
hahmottamisessa voidaan käyttää apuna 
myös luonnoksen omaisia hahmomalleja.

6.2.3 määrittelevän konseptointivaiheen 
prosessi ja metodit

UPM:n suunnittelutoimeksianto oli 
lattiajärjestelmän ominaisuuksien 
ja muotoilun suhteen varsin avoin, 
joten suunnittelun tavoitteita oli 
syytä tarkentaa. Tavoitteita oli jo 
pyritty hahmottamaan ja asettamaan 
luomalla suunnitteluvetureita, mutta  
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konkreettisten tavoitteiden tarkentaminen 
ei kuitenkaan ollut mahdollista ennen 
kuin tiedossa oli jonkinlainen hahmotelma 
tuotteen kokonaisratkaisuksi. Ennen 
suunnittelutavoitteiden tarkentamista oli 
siis tarpeen hahmotella mahdollisimman 
kattavasti lattiajärjestelmän vaihtoehtoisia 
kokonaisratkaisuja. Eri kokonaisratkaisuja 
kartoitettiin määrittelevän konseptoinnin 
keinoin. Konseptoinnin tavoitteena 
oli selventää suunnitteluongelmaa, 
tarkentaa suunnittelutavoitteita ja tuottaa 
mahdollisimman paljon ideoita tuotteen 
kokonaisratkaisuksi.

UPM ProFi floor-järjestelmän kehityksessä 
ensimmäisten, luonteeltaan määrittelevien 
konseptien tuottamisesta olivat vastuussa 
lähinnä Artek studion muotoilijat Ville 
Kokkonen, Matti Puomio ja Bang Jeon Lee. 
UPM ProFin Liisa Lehtinen ja Ari Kinnunen 
osallistuivat konseptointiprosessiin 
iteroivissa vaiheissa asiantuntijaroolissa.

Määrittelevän konseptointivaiheen 
työskentelymetodit olivat  konseptointityölle  
tyypillisiä. Mitään valmista prosessimallia 
ei kuitenkaan sovellettu.  Konseptointi 
aloitettiin suunnittelun lähtötietojen 
ja visuaalisen referenssimateriaalin 
keräämisellä, sekä samaan aikaan 
tapahtuneella vapaalla ideoinnilla ja 
luonnostelulla. Määrittelevän konseptoinnin 
aikana toteutui lukuisia vapaamuotoisia 
synteesivaiheita, jotka vuorottelivat 
ideointivaiheiden kanssa. Käyttäjätiedon 
kerääminen määrittelevän konseptoinnin 
aikana oli vähäistä ja epäsystemaattista.

Suunnittelun lähtötietoa oli kerätty ennen 
varsinaisen määrittelevän konseptoinnin 
aloittamista, mutta tiedonkeruu jatkui läpi 
koko määrittelevän konseptointivaiheen. 
Tiedonhankinta painottui vahvasti projektin 

lähtökohtana toimivaan materiaaliin. 
Tarkoituksena oli oppia tuntemaan ProFi-
materiaali syvällisesti, muutenkin kuin 
pelkän mitattavan datan kautta. Tavoitteena 
oli siis saada kvantitatiivisesti mitattavan 
objektiivisen informaation rinnalle 
myös subjektiivista ja kvalitatiivista, 
kokemuksellista tietoa. 

Visuaalisen referenssimateriaalin 
keräämisen tarkoituksena ei ollut kartoittaa 
esimerkiksi olemassa olevia teknisiä 
ratkaisuja tai muotoiluratkaisuja, vaan 
herättää uusia mielleyhtymiä ja ideoita. 
Materiaali järjestettiin keräämisen 
yhteydessä erilaisiin ryhmiin sen perusteella 
minkälaisia mielikuvia ja ideoita se 
suunnittelijoille herätti.  Tällaisia ryhmiä 
olivat esimerkiksi, struktuurit, pinnat ja 
modulaarisuus.

Referenssimateriaalia kerättiin vaihtelevista 
lähteistä:  lehdistä, kirjoista,  itse 
valokuvaten, sekä internetistä. Materiaalin 
keräämisessä panostettiin voimakkaaseen 
visuaalisuuteen, esimerkiksi tekstuureihin, 
kuvioihin ja pintarakenteisiin, sekä 
erilaisiin modulaarisiin järjestelmiin ja 
liitoksiin. Osa referenssimateriaalista 
oli luonteeltaan varsin konkreettista, 
esimerkiksi kuvat inspiroivaksi koetuista 
arkkitehtonisista kohteista, mutta osa 
materiaalista oli luonteeltaan abstraktia, 
esimerkiksi geometrisiä tesselaatioita ja 
fraktaalikuvioita.

Ideointia tehtiin sekä ryhmässä käyttäen 
aivoriihi-menetelmää, että kukin muotoilija 
itsenäisesti. Yleisimmin käytetyt 
työskentelymetodit olivat luonnostelu  
kynällä ja paperilla kuten Cross (1999) 
kuvailee, sekä ajatusten nopea prototypointi 
yksinkertaisilla hahmomalleilla. Lisäksi 
muotoilijat tutustuivat ProFi materiaalin 
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Kuva 14. Projektissa toteutunut määrittelevän konseptoinnin kiertävä prosessi
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ominaisuuksiin käytännönläheisesti 
suorittamalla yksinkertaisia testejä. 
Tämän luonteeltaan epäformaalin testailun 
(melkeinpä eräänlaisen ”tavoitteellisen 
leikkimisen”) tarkoituksena oli lisätä 
muotoilijoiden subjektiivista, vaikeasti 
sanoiksi puettavaa, materiaalituntemusta. 
Tämä materiaalin kokemuksellinen 
ymmärrys koettiin ratkaisevan tärkeäksi 
käyttäjän materiaalikokemuksen 
suunnittelun kannalta.

Muotoilijat tuottivat ideointiprosessin 
aikana satoja käsin piirrettyjä luonnoksia 
ja kymmeniä hahmomalleja, jotka 
järjestettiin aihepiirien mukaisiin ryhmiin. 
Ryhmiin järjestämisen jälkeen oli vuorossa 
samankaltaisten ja toistensa kanssa 
luontevasti yhteen sopivien ideoiden 
yhdistäminen sekä muokkaaminen 
alustaviksi konsepteiksi. Ideointivaiheet 
ja ryhmässä toteutuneet synteesivaiheet 
toistuivat määrittelevän konseptoinnin 
aikana useasti. Ideoiden synteesiä tapahtui 
myös varsinaisten synteesivaiheiden 
ulkopuolella ideoinnin aikana.

Määrittelevän konseptoinnin lopuksi 
muotoilutiimi visualisoi alustavat konseptit 
mallintamalla ne yksinkertaisiksi 
kolmiulotteisiksi malleiksi. Näiden 
visualisointien tyyli pyrittiin pitämään 
mahdollisimman yhtenäisenä. Konseptit 
pyrittiin suunnittelemaan niin, että yksi 
konsepti viestisi selkeästi enintään kolme 
kantavaa tuoteideaa. Tämän rajoituksen 
tarkoituksena oli pitää konseptit 
niin selkeinä, että jokainen tuoteidea 
tulisi riittävän hyvin kommunikoitua. 
Visualisointien lisäksi konseptien 
esitysmateriaaliin liitettiin lyhyt sanallinen 
kuvaus.

ProFi Floor-lattiajärjestelmän ratkaisevaa 

tuotekehitystä edeltänyt määrittelevä 
konseptointi oli prosessiltaan ja 
metodeiltaan hyvin samankaltainen 
kuin monet tuotekehityskirjallisuudessa 
esitellyt mallit. Jotkin kirjallisuudesta 
löytyvät konseptoinnin prosessimallit 
ovat luonteeltaan melko suoraviivaisia 
(esim. Ulrich & Eppinger 2003).  ProFi 
Floor-projektissa toteutunut prosessi 
muistutti kuitenkin enemmän esimerkiksi 
standardissa ISO 9241-210 (ennen ISO 
13407) esiteltyä ”kiertävää” prosessia. 
Prosessi sisälsi useita kierroksia 
luovia ideointivaiheita ja analyyttisiä 
synteesivaiheita, jotka kuitenkin 
toteutuivat osittain päällekkäisesti. Usein 
myös synteesivaiheen aikana syntyi 
uusia ratkaisuideoita osaongelmiin ja 
ideointivaiheessa osaratkaisut yhdistyivät 
uusiksi ratkaisuiksi. Toteutunut prosessi oli 
luonteeltaan hyvin avoin ja epämuodollinen.

Kasvavan materiaaliymmärryksen myötä 
syntyi uusia ideoita liittyen sekä tuotteen 
käyttö- että muotoilukonteksteihin. 
Kiertävän prosessin myötä tuoteideat 
muuttuivat jatkuvasti konkreettisemmiksi 
ja materiaalilähtöisemmiksi. Myös 
materiaalilla suoritetut testit muuttuivat 
täsmällisemmiksi, jotain tiettyä 
ominaisuutta testaaviksi.

Projektin materiaalilähtöisyys ei kuitenkaan 
juuri vaikuttanut konseptointiprosessin 
kulkuun – työvaiheet olisivat varmastikin 
olleet jotakuinkin samat myös eri 
lähtötiedoilla ja tavoitteilla. Konseptoinnin 
metodeja tarkastellessa eroja kuitenkin 
löytyy jonkin verran enemmän, 
etenkin tuotekehityksen lähtötietojen 
selvittämisessä. Vaikka työskentelyssä 
toteutui konseptointityölle tyypillinen 
tietointensiivisyys, painottui tiedon hankinta 
erittäin paljon projektin tärkeimpään 
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Kuvat 15-18. ProFi-materiaalin 
testaamista käsityökaluilla

Kuva 19. Ruiskuvalettuja testipaloja
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Kuvat 20 ja 21. Pahvisia prototyyppejä
Kuva 22. Saman konseptin visualisointi
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lähtökohtaan, eli materiaaliin. Materiaalin 
tekninen ja kokemuksellinen tuntemus 
konseptoinnin lähtötietona vaikutti 
voimakkaasti sekä syntyneiden konseptien 
muotoilu, että käyttökonteksteihin.

Käyttäjätiedon hyödyntäminen 
määrittelevien konseptien tuottamisen 
aikana oli vähäistä.  Uutta käyttäjätietoa ei 
kerätty ennen määrittelevien konseptien 
karsinta- ja synteesivaihetta. Tämä 
voidaan nähdä projektissa toteutuneen 
työvaiheen puutteena, mutta on kuitenkin 
jälkikäteen vaikea sanoa kuinka paljon 
käyttäjätiedon vähäisellä hyödyntämisellä 
oli vaikutusta määrittelevän konseptoinnin 
aikana syntyneisiin kokonaiskonsepteihin 
– puhumattakaan lopullisesta tuotteesta. 
Vaikka määrittelevään konseptointiin 
käytettiin tuotekehitysaikatauluun 
suhteutettuna kohtalaisen paljon aikaa 
ja resursseja, ei projektin aikataulu 
kuitenkaan olisi sallinut kovin syvällisen 
käyttäjätutkimuksen suorittamista. 
Tuotekehitysryhmällä ei myöskään 
ollut vastassaan monimutkaisia 
käytettävyysongelmia, kuten 
käyttöliittymäsuunnittelua.

Luonnostelu on tuotekehityskirjallisuudessa 
usein mainittu ideoinnin työkalu. ProFi-
floorin määrittelevän konseptoinnin 
aikana luonnostelua tehtiin Crossin 
(1999) kuvailemalla tavalla itsenäisesti 
luonnostellen – kädellä ajatellen, mutta myös 
ryhmässä tapahtuneen ideoinnin aikana. 
Ryhmässä tehty luonnostelu toteutettiin 
yleensä kolmiulotteisia hahmomalleja 
rakentaen. Myös ProFi-materiaalia käytettiin 
luonnostelun omaisen prototypoinnin 
välineenä. Suuri osa materiaalikokemukseen 
liittyvästä tiedonhankinnasta tapahtui 
tämän luonnostelun kaltaisen luovan ja 
vapaamuotoisen prosessin kautta. Tätä 

toimintaa voisi luonnehtia Crossin ”kädellä 
ajattelua” mukaillen materiaalin avulla 
tapahtuvaksi kädellä ajatteluksi.

Nopeasti rakennetut ja karkeat prototyypit 
palvelivat kahta tarkoitusta. Prototypointia 
käytettiin paitsi muotoilutiimin sisäisesti 
suorittaman ideoinnin välineenä, myös 
ideoiden kommunikoimiseen muulle 
tuotekehitystiimille. Useiden lähteiden 
mukaan karkeat kolmiulotteiset 
hahmomallit mahdollistavat tuoteidean 
testaamisen nopeasti konkreettisessa 
muodossa, ja helpottavat kommunikointia 
tuotekehitystiimin jäsenten kesken 
(Schrage, 2000 ja Björklund, 2008). 
Karkeatkin prototyypit tekevät 
ajattelusta konkreettisempaa. Schragen 
(2000) mukaan  prototyypin tulisi olla 
vain “riittävän hyvä” tarkoitukseensa. 
Tuotekehityksen alkuvaiheessa “riitävän 
hyvä” on yleensä nopea, edullinen ja 
karkea. Käyttötarkoitukseensa nähden 
liian viimeistellyt prototyypit ovat vain 
resurssien hukkaamista.

Erityisen hyödylliseksi muotoilutiimi koki 
karkeat prototyypit tuotteen käytettävyyden 
suunnittelussa ja käyttökontekstin 
kommunikoimisessa muulle tiimille. 
Prototyypin avulla käyttötilanteet oli 
helppo näyttää, eikä selittää. Prototyypit 
olivat suureksi avuksi myös vaikeasti 
hahmotettavien kolmiulotteisten muotojen 
suunnittelussa. 

CAD-malleja ei oikeastaan lainkaan käytetty 
määrittelevän konseptoinnin aikana 
tapahtuneeseen suunnitteluun. Ideoinnin 
ja yksittäisten tuoteideoiden konsepteiksi 
muokkaamisen ja yhdistelemisen välineinä 
käytettiin lähinnä käsin luonnostelua, 
ja etenkin edellä kuvailtua nopeaa 
prototypointia.  3D-malleja ja rendauksia 
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Kuva 23. Määrittelevän konseptoinnin aikana tuotettujen konseptien visualisointeja
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kuitenkin käytettiin määrittelevän 
konseptoinnin tuloksena syntyneiden 
konseptien kommunikoimiseen 
karsintavaiheessa, kun suunnittelun 
tavoitteita tarkennettiin. Näin meneteltiin 
kahdesta syystä. Ensinnäkin, Kaikki 
konseptit haluttiin esittää samalla tavalla 
visualisoituna, mikä oli helppo toteuttaa 
käyttäen yksinkertaisia 3D-malleja. 
Tarkoituksena oli välttää visualisoinnin 
laadun vaikutus konseptin arviointiin. 
Toiseksi, muotoilutiimi epäili, että 
3D-mallit vaikuttavat viimeistellymmiltä, 
ammattimaisemmilta ja uskottavammilta 
kuin nopeasti askarrellut pahviprototyypit, 
etenkin niiden arviointitiimin jäsenten 
silmissä joille muotoiluintensiivinen 
tuotekehitysprosessi ei ollut tuttu.

6.3 Konseptien karsinta ja 
suunnittelun tavoitteiden 
tarkentaminen

6.3.1 Johdanto

Määrittelevän konseptointivaiheen 
jälkeen suoritettu konseptien karsinta, 
synteesi ja suunnittelun tavoitteiden 
tarkentaminen oli tärkeä työvaihe ProFi 
Floor-lattiajärjestelmän tuotekehityksessä. 
Tämän työvaiheen tavoitteena oli analysoida, 
karsia ja yhdistellä määrittelevän 
konseptoinnin aikana syntyneitä alustavia 
kokonaiskonsepteja yhdeksi tai useammaksi 
kokonaisvaltaiseksi, tuotteen jatkokehitystä 
ohjaavaksi kokonaisratkaisuksi. 
Suunnittelun tavoitteet määriteltiin 
konseptien karsinnan ja synteesin tuloksena 
syntyneiden kokonaisratkaisujen pohjalta.

Määrittelevän konseptoinnin aikana 
oli syntynyt satoja tuoteideoita, 
joista oli tuotettu joitakin kymmeniä 
kokonaiskonseptivaihtoehtoja. 

Muotoilutiimin suorittaman alustavan 
karsinnan jälkeen konseptit esiteltiin 
laajennetulle tuotekehitysryhmälle 
yksinkertaisten visualisointien ja 
lyhyen sanallisen kuvauksen keinoin. 
Visualisoinnit pyrittiin pitämään tyyliltään 
mahdollisimman samankaltaisina, 
jotta visuaalinen toteutus ei vaikuttaisi 
karsintavaiheen päätöksentekoon.

Konseptien arviointi toteutettiin 
työryhmäarviointina käyttäen laadullisia 
lähestymistapoja. Arvioinnissa ei sovellettu 
tuotekehityskirjallisuudessa usein esiteltyjä 
kvantitatiivisia matriisimenetelmiä 
(esim. Ulrich ja Eppinger, 2003), koska 
määrittelevän konseptoinnin aikana 
syntyneet konseptit olivat laadultaan 
kvalitatiivisia. Työryhmän käytössä ei siis 
ollut juurikaan kvantitatiivista dataa, jota 
arvioinnissa olisi voinut käyttää. Esimerkiksi 
konseptien teknistä toteutettavuutta voitiin 
kuitenkin jo arvioida varsin tarkasti, sillä 
tuotteen materiaali ja valmistusmenetelmä 
olivat jo tiedossa.  Konseptien arvioinnin 
keskeisimmät kriteerit olivat: käytettävyys, 
valmistettavuus, muotoilu, innovatiivisuus 
ja markkinan tarpeisiin vastaaminen. 
Arviointitilaisuus oli luottamuksellinen, 
mutta luonteeltaan avoimeen keskusteluun 
perustuva. Tavoitteena oli paitsi arvioida 
ja karsia konsepteja, myös yhdistää 
konsepteja ja tuoteominaisuuksia.
Arviointi- ja karsintatyöryhmä koostui 
tuotekehitystiimistä laajennettuna 
ulkopuolisilla asiantuntijoilla. 
Käyttäjänäkökulmaa tarjosi arkkitehti, 
arkkitehtitoimisto JKMM:n perustaja 
Teemu Kurkela. Konseptien muotoilua 
arvioi teollinen muotoilija Hannu 
Kähönen. Mukana oli lisäksi UPM ProFi-
liiketoimintayksikön johtaja Markku Koivisto 
ja markkinointipäällikkö Kati Heikkonen.
Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttämistä 
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arviointiryhmässä ehdotti tuotteen 
pääsuunnittelija Ville Kokkonen. Menettelyn 
tarkoituksena oli tuoda luottamuksellisessa 
ja herkässä tilassa olevaan projektiin 
vakuuttavuutta. Näin asiakas, jolle 
muotoiluintensiivinen tuotekehitys ei ollut 
tuttua, sai varmuutta oikean kehityssuunnan 
valintaan.Arvointiryhmä päätyi 
painottamaan valinnoissaan konseptien 
käytettävyyttä ja käytännöllisyyttä. 
Erityisesti arkkitehtijäsenen kommentit 
ohjasivat tuotekehitystä kohti yksinkertaisia, 
mukautuvia ja muuntuvia muoto- ja 
käyttökonteksteja.

Arviointitilaisuutta seurasi vielä 
tuotekehitysryhmän ydintiimin suorittama 
synteesivaihe, jossa hyödynnettiin 
arviointitilaisuudessa syntyneitä 
ajatuksia. Synteesin tuloksena oli kaksi 
vaihtoehtoista kokonaisratkaisua, joissa 
yhdistyi tuoteideoita useasta määrittelevän 
konseptointivaiheen konsepteista. Näiden 
kokonaiskonseptien pohjalta määriteltiin 
kehitettävän tuotteen käyttäjät ja 
käyttökonteksti ja muut tarkennetut 
suunnitteluvaatimukset.

6.3.2 Käyttö ja käyttäjät

Lattiajärjestelmän käyttöympäristöksi 
määriteltiin väliaikaiset ja pysyvät tilat 
sisällä ja ulkona. Erityisesti järjestelmän 
olisi sovelluttava ulkotiloissa terasseille, 
parvekkeille ja patioille ja sisätiloissa 
myymälätiloihin, messuosastoihin ja 
muihin väliaikaisesti sisustettaviin 
tiloihin. Kaikkia näitä tiloja yhdistää tarve 
helposti asennettavalle, muunneltavalle, 
purettavalle ja uudelleen asennettavalle 
lattiajärjestelmälle, jonka voi tarvittaessa 
helposti kuljettaa pois ja varastoida.

Järjestelmän käyttökontekstiin liittyvät 

suunnitteluvaatimukset olivat:
• Järjestelmän käyttöympäristö on 

väliaikaiset tilat sisällä ja ulkona.
• Järjestelmän on nopeasti ja vaivattomasti 

yhden hengen asennettavissa ja 
purettavissa.

• Järjestelmä mahdollistaa toistuvan 
asennuksen ja purkamisen.

• Käyttäjä voi muunnella lattialaattojen 
ladontaa.

• Järjestelmän muokkaaminen ja 
työstäminen on oltava mahdollista 
tavallisilla käsityökaluilla.

• Järjestelmän alle on mahdollistavetää 
kaapeleita ja johtoja.

• Asennetun lattian on oltava siisti ja 
käyttövalmis ilman viimeistelyä

• Asennetun lattian on kestettävä 
henkilöauton painoinen ajoneuvo, 
esimerkiksi trukki tai henkilönostin

• Asennetun lattian on kestettävä 
erilaisten käyttökontekstien asettamat 
vaatimukset: sää, liuottimet ja tahrat, 
sekä iskut.

6.3.3 Valmistus

Järjestelmän valmistukseen liittyvät 
suunnitteluvaatimukset olivat:
• Järjestelmä valmistetaan 

ruiskuvalamalla
• Järjestelmän suunnittelussa on pyrittävä 

muottien ja muottiosien määrän 
minimoimiseen.

• Suunnittelun on mahdollistettava eri 
pintavaihtoehtojen toteuttaminen

6.3.4 muotoilun suunnitteluvaatimukset

• Tuotteen muotoilun on oltava 
yksinkertainen ja erilaisiin tiloihin 
sopiva.

• Tuotteen on oltava esteettisesti 
mukautuva ja muokattava



50

• Muotoilun on oltava materiaalilähtöinen 
sekä teknisesti, että esteettisesti

6.4 Ratkaiseva tuotekehitys

6.4.1 Johdanto

UPM ProFi Floor-lattialaattajärjestelmän 
tuotekehityksen toista vaihetta 
voidaan luonnehtia ratkaisevaksi 
konseptoinniksi. Ratkaiseva konseptointi 
on luonteeltaan tuotekehitysprojektin 
konkreettisin konseptointivaihe. Sen 
tavoitteena on tarkentaa määrittelevässä 
konseptointivaiheessa syntyneen tuotteen 
kokonaisratkaisun teknisiä ja muotoilullisia 
ratkaisuja (Kokkonen et al. 2005). 
Tuotekehityskirjallisuudesta löytyy useita 
ratkaisevaan tuotekehitykseen sopivia 
työskentelymalleja, joista osa on hyvinkin 
tarkasti määriteltyjä (Esimerkiksi Ulrich & 
Eppinger 2003: System level design). 

Määrittelevän konseptoinnin aikana 
tuotekehitystiimi oli määritellyt tuotteen 
suunnitteluvaatimuksiksi likimääräiset 
käyttökontekstin, muotoilukontekstin ja 
ominaisuudet. Ratkaisevan tuotekehityksen 
aikana tehdyn konseptoinnin tarkoituksena 
oli löytää erilaisia ratkaisuja näiden 
suunnitteluvaatimusten toteuttamiseksi. 
Ratkaisevan tuotekehityksen 
työskentelymetodit olivat konseptointityölle 
ominaisia.

UPM ProFi floor lattialaattajärjestelmän 
tuotekehityksessä ratkaisevan 
konseptointivaiheen aikana oli useita 
iteratiivisia, epämuodollisia karsinta- 
ja synteesityövaiheita, joissa pyrittiin 
karsimaan tuotannollisesti vaikeasti 
toteutettavia,   käytettävyydeltään 
heikkoja tai estetiikaltaan kyseenalaisia 
tuotepiirteitä. Tarkoituksena oli myös pyrkiä 

edelleen yhdistelemään konseptoinnin 
aikana syntyneitä ideoita.  Toinen 
konseptointivaihe oli siis luonteeltaan 
tuotekehityskirjallisuudessa usein esitetyn 
vesiputousmallin mukainen (Esim. Keinonen 
et al. 2003).  

Muotoilutiimi oli vetovastuussa 
ratkaisevasta konseptointivaiheesta ja 
konseptien tuottamisesta, mutta lähes 
koko laajennettu tuotekehitystiimi 
osallistui iteroiviin työvaiheisiin sekä 
ideointiin.  Muotoilijoiden lisäksi 
konseptointiin osallistuivat vaihtelevin 
roolein UPM ProFin tuotekehitys ja johto. 
Ratkaisevassa konseptoinnissa oli tärkeä 
rooli myös tuotekehitystiimin ulkopuolisilla 
asiantuntijoilla, erityisesti messu- ja 
myymälärakentamisen ammattilaisilla.

Työvaiheeseen kuului paljon eri konseptien 
testaamista erilaisilla visualisoinneilla 
ja prototyypeillä. Hahmomalleja 
ja prototyyppejä käytettiin sekä 
konseptien estetiikan ja käytettävyyden 
testaamisessa. Visualisoinnit olivat apuna 
sekä tuotekehitystiimin sisäisessä, että 
tiimin ja apuna toimineiden eri alojen 
ammattilaisten välisessä kommunikaatiossa. 
Prototyyppien taso vaihteli yksinkertaisista 
hahmomalleista viimeisteltyihin 
3D-tulosteisiin. Ratkaisevan konseptoinnin 
tuloksena oli kaksi pitkälle vietyä 
tuotekonseptia joissa yhdistyi ominaisuuksia 
useasta varhaisemmasta konseptista.  
Näistä toinen valittiin jatkokehitettäväksi 
tuotantoon.

6.4.2 Metodit

Ratkaisevan konseptointivaiheen 
työskentelymetodit olivat hyvin 
samankaltaisia kuin määrittelevässä 
konseptointivaiheessa. Samankaltaisista 
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metodeista huolimatta työskentelyn 
tavoitteet olivat erilaiset. Määrittelevän 
konseptoinnin tavoitteena oli suunnittelun 
tavoitteiden tarkentaminen. Työvaiheen 
aikana tuotetut konseptit olivat 
käyttökontekstiltaan hahmotelman 
omaisia ja muotoilukontekstiltaan 
äärimmäisen yksinkertaistettuja. 
Ratkaisevan konseptoinnin tavoitteena 
sen sijaan oli kehittää määriteltyjen 
suunnittelutavoitteiden ja hahmoteltujen 
kokonaisratkaisujen pohjalta 
toteutuskelpoinen tuotekonsepti. Tämä 
luonnollisesti vaikutti huomattavasti 
siihen, kuinka konseptoinnin työmetodeja 
työvaiheen aikana käytettiin.

Tuotteen kokonaisratkaisun ja 
suunnittelutavoitteiden tarkennuttua 
tiedonhankintaa jatkettiin. Olemassa 
olevia teknisiä ratkaisuja kartoitettiin 
tutkimalla, kuinka samankaltaisia 
ongelmia oli ratkaistu muissa tuotteissa. 
Kehitystyöryhmä etsi olemassa olevia 
ratkaisuja myös patenttitietokannoista. 
Tällä kartoituksella pyrittiin löytämään 
ratkaisuja samankaltaisiin ongelmiin, 
joita kahdessa jatkokehitykseen 
valitussa kokonaisratkaisussa oli, eikä 
esimerkiksi kartoittamaan kilpailevia 
tuotteita. Kartoitusta tehtiin varsin 
pinnallisesti, mutta laaja-alaisesti, eikä 
siinä rajoituttu käyttökontekstiltaan tai 
edes tuotekategorialtaan kehitettävän 
tuotteen kanssa samankaltaisiin 
tuotteisiin. Tuotekehitystiimi suoritti  
olemassa olevaan ruiskuvalumuottiin 
valetuille ProFi-kappaleille testejä, joiden 
tarkoituksena oli tuottaa tietoa materiaalin 
lujuusominaisuuksista. Näistä testeistä 
saatua tietoa hyödynnettiin järjestelmän 
rakenteen suunnittelussa.

Määrittelevän konseptoinnin aikana 

tarkentuneiden käyttökontekstien 
haasteita ja mahdollisuuksia tutkittiin 
haastattelemalla myymälä- ja 
messurakentamisen ammattilaisia, 
joilla oli paljon kokemusta väliaikaisten 
tilojen suunnittelusta ja rakentamisesta. 
Erityisesti tutkittiin lattiajärjestelmä-
konseptien käytettävyyttä asennus- ja 
purkutilanteissa, sekä kartoitettiin eri 
käyttökonteksteihin liittyviä erityispiirteitä, 
esimerkiksi erilaisten sähkö-, tietoverkko-, ja 
valaistusasennusten vaatimuksia.

Haastattelut toteutettiin ratkaisevan 
konseptointityön alkuvaiheen aikana 
keskustelunomaisena teemahaastatteluna. 
Haastattelussa oli apuna kahden 
tuotekonseptien esitysmateriaali, 1:1 
mittakaavaan tulostetut  piirustukset, 
sekä erilaisia hahmomalleja. Haastattelut 
aloitettiin konseptien esittelemisellä, 
josta jatkettiin konseptien käsittelyä 
aihepiireittäin jaetun haastattelurungon 
mukaan. Haastattelun lopuksi oli vapaampaa 
keskustelua. Haastattelutilanteessa pyrittiin 
saavuttamaan rento ja epämuodollinen 
ilmapiiri, ja haastateltavaa kannustettiin 
luonnostelemaan ajatuksiaan paperille.

Materiaalikookemuksen suunnittelu 
oli tärkeässä roolissa ratkaisevan 
konseptoinnin aikana. ProFi-materiaalin 
ulkonäkö, haptinen vaikutelma ja jossain 
määrin myös mekaaniset ominaisuudet ovat 
riippuvaisia paitsi materiaalin reseptistä, 
myös muodosta ja valmistusprosessin 
parametreista. Ratkaisevassa 
konseptoinnissa oli huomioitava paitsi 
tuotteen kolmiulotteisen muodon estetiikka 
ja konseptin käyttökonteksti, myös muodon 
vaikutus materiaalikokemukseen.

Muotoilutiimillä oli ratkaisevan 
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konseptoinnin alkaessa jo melko 
hyvä käsitys siitä, kuinka tuotteen 
muotoilulla voidaan vaikuttaa ProFi-
materiaalin estetiikkaan. Materiaali- ja 
valmistustekniikka vaikuttivat erityisesti 
siihen, kuinka laatan alapuoli muotoiltiin, 
sillä alapuolen tukiristikon muotoilulla 
olisi väistämättä vaikutus myös julkisivun 
ulkonäköön. ProFi-materiaali on hyvin 
heterogeenistä ja ruiskuvalettaessa 
kappeleeseen muodostuu koostumukseltaan 
erilaisia alueita massasulan virtauksen 
mukaan. Muotoilutiimin pyrkimyksenä 
oli, että laatan pintaan muodostuva 
ruiskutuskuvio olisi mahdollisimman 
luontevan ja luonnollisen näköinen. 
Ratkaisevan konseptoinnin aikana testattiin 
useita erilaisia vaihtoehtoja laatan alapuolen 
tukiristikon muotoiluksi. Eri ratkaisujen 
käytettävyyttä testattiin ahkerasti 
hahmomallien avulla. 

Luonnostelua käytettiin työvaiheen aikana 
sekä käyttökontekstin, että tuotteen muodon 
hahmottelemiseen.  Luonnostelua tehtiin eri 
tavoin; käsin piirtäen sekä yksinkertaisia 
fyysisiä hahmomalleja rakentaen ja 
testaten. Hieman yksinkertaistaen 
voidaan sanoa, että eri luonnostelukeinot 
palvelivat eri tarkoituksia. Ratkaisevassa 
konseptointivaiheessa käsin piirtäminen oli 
luonteeltaan lähinnä Nigel Crossin (1999) 
kuvailemaa luonnostelua, eli ”kädellä 
ajattelua”. Hänen mukaansa muotoilijat 
käyvät luonnostelun aikana eräänlaista 
dialogia työnsä kanssa.  Muotoilijat käyttivät 
käsin piirtämistä oman ajatustyönsä tukena 
Crossin kuvailemaan ”dialoginkaltaiseen” 
tapaan.  Käsin piirrettyjä luonnoksia ei tässä 
vaiheessa juurikaan käytetty ajatusten 
kommunikoimiseen muotoilutiimin 
ulkopuolelle.

Fyysisiä hahmomalleja käytettiin teknisten 

ja esteettisten ideoiden testaamiseen, 
mutta myös kommunikaation apuvälineenä 
laajennetun suunnitteluryhmän kesken. 
Erityisen hyödyllisiä hahmomallit olivat 
tuotteen käytettävyyden suunnittelussa, 
sillä niiden avulla oli mahdollista kokeilla 
erilaisia käyttöskenaarioita ja testata 
erityisesti mitoitusta käytännössä.

Ratkaisevan konseptointivaiheen aikana 
käytiin läpi lukuisia iteratiivisia karsinta- 
ja synteesivaiheita. Nämä työvaiheet 
olivat luonteeltaan epämuodollisia, ja niitä 
voidaankin ehkä kuvailla jonkinlaiseksi 
jatkuvaksi dialogiksi laajennetun 
tuotekehitystiimin kesken. Näiden synteesi- 
ja karsintavaiheiden kautta suunnittelun 
fokus muuttui eri kokonaisratkaisujen 
yleisestä suunnittelusta kohti lopullista 
muotoa ja käytettävyyden yksityiskohtien 
suunnittelua.

Myös suunnittelumetodit muuttuivat työn 
edetessä. Ratkaisevan konseptoinnin alussa 
esimerkiksi 3D CAD-malleja käytettiin 
niukasti, lähinnä esitysmateriaalin 
tuottamiseen. Suunnittelun fokuksen 
siirtyessä kohti konseptien muotoilun 
estetiikan ja teknisen toteutuksen 
viimeistelyä, 3D-mallinnusta ryhdyttiin 
käyttämään itse suunnittelun työkaluna, 
ja se lähes syrjäytti käsin luonnostelun.
Myös fyysisten hahmomallien luonne 
muuttui. Ratkaisevan konseptoinnin alussa 
hahmomallit olivat nopeasti toteutettuja ja 
luonnoksenomaisia. Suunnittelun fokuksen 
tarkentuessa yksinkertaiset hahmomallit 
vaihtuivat toiminnaltaan ja estetiikaltaan 
valmiimman oloisiin prototyyppeihin.

Useiden karsinta- ja synteesityövaiheen 
jälkeen tuloksena oli kaksi varsin 
viimeisteltyä konseptia, joista toteutettiin 
prototyypit 3D tulostaen. Tämän jälkeen 
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konsepteja arvioitiin testaamalla 
prototyyppejä, sekä arvioimalla erilaisia 
käyttötilanteita. Toisen konseptointivaiheen 
tuloksena syntyneiden konseptien 
arvioinnista kerrotaan lisää  kappaleessa 
6.4.4.

6.4.3 Toisen vaiheen konseptit

Ratkaisevan konseptoinnin iteratiivisten 
työvaiheiden tuloksena syntyneet 
tuotekonseptit (Kuvat 25 & 26) olivat 
melko pitkälle vietyjä, joiltakin osin jo 
lähes tuotantovalmiita. Suunnittelussa 
oli huomioitu esteettiset vaatimukset, 
käytettävyys sekä materiaali- ja 
valmistustekniikka. Työvaiheen tuloksena oli 
kaksi erilaista tuotteen kokonaisratkaisua, 
konseptit A ja B. Konseptien keskeiset 
erot liittyivät kiinnitysjärjestelmän 
ratkaisuun. Konsepti A:ssa ratkaisuna 
oli erillinen kiinnikeosa. Konsepti B:n 
kiinnitysjärjestelmä oli integroitu laattaan.

6.4.4 Lopullisen konseptin valinta

Ratkaisevan tuotekehitysvaiheen 
jälkeinen jatkokehitykseen vietävän 
kokonaiskonseptin valintaan osallistui 
koko tuotekehitystyöryhmä. Muotoilutiimi 
oli ennen arviointitilaisuutta valmistellut 
molemmista konsepteista esitysmateriaalin, 
joka koostui tuoteominaisuuksia, 
käyttökontekstia ja muotoilua kuvaavista 
3D-rendauksista sekä sanallisesta 
kuvauksesta. Käytettävyyttä arvioitiin myös 
3D-tulostamalla toteutettujen hahmomallien 
avulla. Lattiajärjestelmän kokonaismallit 
oli toteutettu 1:2 -mittakaavassa, mutta 
kiinnikeosista tehtiin 1:1 mittakaavaiset 
tulosteet. Muotoilijat olivat lisäksi 
visualisoineet erilaisia vaihdettavalla 
muottipuoliskolla toteutettavia 
pintavaihtoehtoja. 

Kahden vaihtoehtoisen kokonaiskonseptin 
arviointi perustui kolmeen pääkategoriaan: 
käytettävyyteen, muotoiluun ja 
valmistettavuuteen. Konsepteja 
arviioitiin melko vapaamuotoisesti 
keskustellen – tälläkään kertaa ei käytetty 
tuotekehityskirjallisuuden kuvailemia 
matriisimalleja tai muita formaaleja 
menetelmiä.

Tuotantoon kehitettäväksi valittiin konsepti 
”A” melko lyhyen keskustelun jälkeen. 
Konseptien tärkein ero oli lattialaattojen 
kiinnitystavassa. Jatkokehitettäväksi 
valittiin järjestelmä, jossa lattialaatat 
kiinnitetään toisiinsa irtokiinnittimellä. 
Kiinteän, laatassa kiinni olevan kiinnikkeen 
ainoaksi eduksi katsottiin joitakin tuhansia 
euroja edullisemmat työkalukustannukset. 
Kiinnike on todennäköisesti hajoamisherkin 
osa lattiajärjestelmässä. Kiinteän 
kiinnikkeen hajotessa koko (melko kallis) 
laatta olisi vaurioitunut. Lisäksi kiinteitä 
kiinnikkeitä saattaisi joutua leikkaamaan 
irti lattian reuna-alueilla. Tämä olisi paitsi 
asennusta hidastavaa, myös rajoittaisi 
järjestelmän jatkokäyttöä.

Tuotekehitystyöryhmä epäili, että 
B-konseptin kulmikas tukirakenne saattaisi 
aiheuttaa ongelmia julkisivupinnan 
ruiskutuskuvion kanssa. Työryhmä 
myös koki pyöreämuotoisen tukiristikon 
olevan esteettisesti vähemmän ”vaikeasti 
lähestyttävästä teknisyydestä” viestivä. 
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Kuva 24. Ratkaisevien konseptien arvioinnissa käytettyjä 3D-tulosteita
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Kuva 25. Konsepti B
• Kiinteä kiinnitin
• Kulmikas tukirakenne
• Murrettavat johtoportit

Kuva 26. Konsepti A
• Irtokiinnitin
• Pyöreä tukirakenne
• Murrettavat johtoportit
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6.5  Konseptista tuotteeksi

6.5.1 johdanto

Ratkaisevan konseptoinnin jälkeen 
tuotekehitystyöryhmällä oli käytössään 
varsin pitkälle viety järjestelmän 
kokonaiskonsepti, jonka käyttö ja 
muotoilukontekstit olivat erittäin lähellä 
lopullista tuotetta. Tuotekehitysprosessin 
seuraava vaihe oli tuotteen suunnittelu 
tuotantovalmiiksi. Tämän työvaiheen 
aikana tuotteen muotoilu viimeisteltiin 
valmistustekniikka, käyttökonteksti 
ja esteettiset vaatimukset huomioiden. 
Tuotteen käytettävyyttä ja toimintaa 
testattiin ja hiottiin prototyyppien avulla.

Tuotantoon suunnittelun aikana 
tuotekehitystyöryhmän ytimen muodostivat 
Artek Studion muotoilijat Ville Kokkonen ja 
Matti Puomio sekä UPM ProFin Ari Kinnunen 
ja Liisa Lehtinen. Lisäksi Laajennettuun 
tuotekehitystiimiin kuuluivat UPM ProFi-
liiketoimintayksikön johtaja Markku 
Koivisto sekä markkinointipäällikkö Kati 
Heikkonen. Tuotekehitystiimin muotoilijat 
vastasivat tuotteen muotoilun viimeistelystä, 
käytettävyyteen liittyvästä mekaanisesta 
suunnittelusta ja tuotegrafiikan 
suunnittelusta. UPM-ProFin tuotekehityksen 
vastuulla oli tuotteen valmistettavuus sekä 
analyysit ja simulaatiot.

Tässä opinnäytteessä ei varsinaisesti 
käsitellä tuotantoon valmistautumista, 
tuotantoa eikä tuotteen lanseerausta.  Näitä 
vaiheita kuitenkin sivutaan hieman, sillä 
tuotekehitysprosessia jouduttiin jatkamaan 
lanseeraamisen jälkeen.

Järjestelmän ulkokäyttöön soveltuvuutta 
ei ehditty perusteellisesti testata ennen 
lanseerausta Milanon huonekalumessulla 

2009.  Tästä syystä tuote päätettiin 
lanseerata ensin pelkästään sisäkäyttöön – 
lähinnä messuosastoille ja myymälätiloihin 
- vaikka ProFi Deck-tuotteista saatujen 
kokemusten perusteella oletettiin, että 
järjestelmä on täysin säänkestävä.

Talven 2009 ja 2010 aikana suoritetuissa 
käytännön kokeissa kävikin ilmi, että 
osa ulkotiloihin asennetuista laatoista 
käyristyi. Tästä alkoi uusi, pitkään jatkunut 
tuotekehitysvaihe, joka saatiin päätökseen 
vasta vuonna 2013. Ongelma johtui useasta 
toisiinsa liittyvästä syystä, jotka yhdessä 
aiheuttivat laatan käyristymisen (Parovuori, 
2014) Ongelmaa pyrittiin ensin korjaamaan 
kehittämällä ruiskuvalettavan UPM ProFin 
reseptiä ja muuttamalla ruiskuvaluprosessin 
parametrejä (Parovuori 2014) Lopulta kävi 
ilmi, että myös tuotteen muotoa muokattava. 
Artek studio muotoili lattialaatta-
komponentin uudelleen vuoden 2012 lopulla 
vastaamaan oletettua haastavammaksi 
osoittautuneen ulkokäytön vaatimuksia. 
Kyseinen vaihe oli viimeinen, jossa projektin 
muotoilijat olivat aktiivisesti mukana, 
joten se on syytä sisällyttää tämän työn 
rajauksen sisälle. Järjestelmän testaamista 
ja jatkokehitystä käsitellään tarkemmin 
kohdassa 6.5.3

6.5.2 metodit ja prosessi

ProFi floor lattiajärjestelmän tuotantoon 
suunnitteleminen oli suoraviivainen 
prosessi.  Tuotannon, käytettävyyden 
ja muotoilun estetiikan vaatimukset 
olivat tuotekehitystiimmillä hyvin 
tiedossa, ja tiimillä oli hyvä käsitys siitä, 
miten nämä vaatimukset täytettäisiin 
tuotteessa. Suunnittelutyö eteni selkeissä 
vaiheissa. Ensimmäiseksi viimeisteltiin 
tuotteen kokonaismuoto ja suunniteltiin 
toiminnalliset yksityiskohdat.  Seuraavaksi 
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suunnittelijat suorittivat simulaatio- ja 
testausvaiheen, jolla varmistettiin tuotteen 
valmistettavuus, kestävyys ja käytettävyys. 
Viimeisenä työvaiheena oli tuotteen 
viimeistely: tuotegrafiikan suunnittelu ja 
valmistusmerkintöjen sijoittelu. 

Määrittelevän konseptoinnin ja 
ratkaisevan tuotekehityksen aikana  
muotoilutiimin työn fokus oli tuotteen 
kokonaisratkaisun suunnittelussa. 
Tuotantoon suunnittelun aikana tiimi 
keskittyi kokonaismuodon viimeistelyyn 
ja yksityiskohtien suunnitteluun. Tässä 
vaiheessa suunnittelutyötä ei juurikaan 
enää käytetty edellisten työvaiheiden 
käytetyimpiä metodeja – käsin luonnostelua 
ja luonnoksen omaisia prototyyppejä, vaan 
käytetyin työmenetelmä oli CAD-mallinnus. 
Kuten aikaisemmissa työvaiheissakin, CAD-
mallinnuksesta vastasi muotoilutiimi.

Kokonaismuodon viimeistelyssä oli 
huomioitava tuotantotekniset vaatimukset, 
kuten riittävät päästöt, massasulan virtaus,  
tuotantotoleranssit, sekä ruiskutuspisteen 
ja ulostyöntäjien sijoittelu. Tuotteen 
käytettävyyden ja toiminnan suunnittelussa 
tärkeitä seikkoja oli laatta- ja kiinnitinosien 
toiminta, kaapeliurien mitoitus ja irti 
murrettavien kaapeliporttien suunnittelu.

Tuotteen kokonaismuodon viimeistelyssä 
otettiin oli huomioitava myös asennetun 
lattiajärjestelmän ulkonäkö. Laattaosan 
(asennettaessa näkymättömiin jäävä) 
alapuolinen tukirakenne tulisi vaikuttamaan 
merkittävästi laatan yläpuolisen 
”julkisivupinnan” ulkonäköön materiaalin 
virtauksen kautta. Tukirakenteen muotoa, 
mitoitusta ja yksityiskohtia suunniteltaessa 
suunniteltiin siis samalla julkisivun 
pinnan ruiskutuskuviota. Tavoitteena 
oli saavuttaa pintakuviointi, joka olisi 

luontevan ja luonnollisen näköinen, mutta 
kuitenkin hillitty. Ruiskutuskuvio tulisi 
olemaan näkyvin laatan keskelle sijoitetun 
ruiskutuspisteen ympärillä. Tukirakenne 
pyrittiin muotoilemaan niin, että 
ruiskutuskuviosta muodostuisi jatkuva ja 
luonnollisesti laatan keskikohdan ympärille 
kasvava. Tavoitetta hyvin kuvaavia  muoto-
analogioita ovat puun vuosirenkaat ja 
kerroksittain muodostunut kalkkikivi.

Tukirakenteen suunnittelussa 
oli huomioitava myös laatan 
kestävyysvaatimukset sekä valmistettavuus. 
Helpoin keino saavuttaa vaadittu 
mekaaninen kestävyys olisi ollut käyttää 
suuria seinämänvahvuuksia. Tämän 
seurauksena laatan kokonaistilavuus, 
paino ja materiaalinkulutus olisivat 
kasvaneet kohtuuttoman suuriksi. Lisäksi 
suuret seinämänpaksuudet olisivat 
lisänneet kappaleen jäähdytysaikaa 
ruiskuvalumuotissa, joka olisi puolestaan 
nostanut tuotteen hintaa. Tukirakenteen 
mitoituksessa pyrittiinkin löytämään 
mahdollisimman optimaalinen kompromissi 
näiden osittain ristiriitaisten vaatimusten 
täyttämiseksi.

Laattaosan muotissa tulisi olemaan vain 
yksi ruiskutuspiste, alla keskellä. Tästä 
johtuen oli vaarana, että laatan reuna-
alueille – etenkin kulmiin – muodostuisi 
kylmäsaumoja.  Laatan muotoilussa oli 
tästä syystä huomioitava massasulan hyvä 
virtaus.  Laatan pohjaan lisättiin laatan 
keskeltä, ruiskutuspisteestä kulmia kohti 
kulkeva matala ja leveä rakenne, jonka 
tarkoituksena oli jäykistää laattaa ja edistää 
massasulan virtausta ruiskutuspisteeltä 
kulmiin.
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Kuva 27. Visualisointeja järjestelmän mallisuojahakemukseen



59

Kuvat 28 ja 29. SLA-prototyyppi
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Tuotteen kokonaismuodon viimeistelyn 
jälkeen valmistettavuus varmistettiin 
simuloimalla ruiskuvalu CAE-ohjelmistolla. 
Tuotteen mekaaninen kestävyys 
varmistettiin FEM analyysillä. Tuotteen 
käytettävyyden lopullista verifiointia 
varten valmistettiin 1:1 prototyyppi SLA-
tekniikalla. 3D-tulostettu prototyyppi 
vastasi mitoiltaan erittäin tarkasti muotin 
valmistuksessa käytettyä CAD-tiedostoa. 
Prototyypin materiaali poikkesi kuitenkin 
melkoisesti ProFi-komposiitista mekaanisilta 
ominaisuuksiltaan ollen kovempi ja 
hauraampi.
 
SLA-prototyyppi oli suureksi avuksi 
tuotekehitystiimin muotoilijoille 
lattiajärjestelmän käytettävyyteen liittyvän 
mekaanisen suunnittelun viimeisissä 
vaiheessa. Prototyypin avulla laatta- ja 
kiinnitinosien muotoilu ja yhteensopivuus 
viimeisteltiin. Kiinnittimen ja laatan välisiin 
toleransseihin tehtiin mittaluokaltaan 
noin 5/100 mm suuruisia muutoksia. 
Näillä näennäisen pienillä muutoksilla 
oli oleellisen suuri vaikutus järjestelmän 
asennusnopeuteen.

Viimeisenä vaiheena ennen työkalujen 
tilaamista ja muuta tuotannon ylösajoa 
oli yksityiskohtien, kuten tuotegrafiikan 
viimeistely. Tuotegrafiikan suunnittelussa 
oli mukana markkinoinnin edustajat sekä 
Artekilta että UPM ProFilta. Grafiikka 
toteutettiin kohokuviona laatan asennuksen 
jälkeen näkymättömiin jäävälle alapuolelle.

Järjestelmän detaljisuunnittelun jälkeen 
oli vuorossa tuotantoon vieminen.  Tässä 
vaiheessa tuotteen kehittäminen tuotantoon 
siirtyi UPM ProFin tuotekehityksen 
haltuun. Tuotteen muotoon ei kuitenkaan 
enää tarvinnut tehdä muutoksia, joten 
tiimi keskittyi tuotannon saattamisen 

operatiiviseen puoleen ja reseptiikan 
kehittämiseen. Lattiajärjestelmän 
laattaosan suuresta tilavuudesta johtuen sen 
valmistamiseen tarvittiin sulkupaineeltaan 
suuri ruiskuvalukone. Tarkoitukseen 
sopiva laite löytyi Suomesta. Valmistavan 
tehtaan  henkilöstö oli aktiivisesti 
mukana ruiskuvalumuottien ja tuotannon 
suunnittelussa. 

Valmistajalla suoritettujen koe-erien 
valmistuksen aikana pyrittiin löytämään 
optimaaliset ruiskuvaluparametrit ja 
viimeistelemään valmistusmateriaalin 
resepti. Ensimmäisten onnistuneiden 
koevalujen jälkeen aloitettiin välittömästi 
järjestelmän käytännön testaaminen. 
Aikataulu oli tiukka; koevalut aloitettiin 
vuodenvaihteessa, järjestelmän aikataulun 
mukainen lanseeraus tulisi olemaan Milanon 
huonekalumessuilla 2009. Suunniteltuja 
säänkestävyystestejä ei ehditty suorittaa 
ennen lanseerauspäivää. Lopulta tuote 
lanseerattiin suunnitellun aikataulun 
mukaisesti, mutta vielä puutteellisesti 
testattuna, sisäkäyttöön. 
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Kuva 30. Käyttötesteissä käyristyneitä prototyyppejä



62

6.5.3 Järjestelmän testaaminen ja 
jatkokehitys ulkokäyttöön soveltuvaksi

Lattiajärjestelmän käyttöä ja kestävyyttä 
sisätiloissa testattiin ennen lanseerausta. 
Ulkotestaus aloitettiin samalla nollasarjan 
tuotantoerällä, jolla myös lanseeraus 
toteutettiin. Järjestelmällä tehtiin kaksi 
erillistä koe-asennusta ulkotiloihin: toinen 
UPM:n tiloihin Lahteen, toinen Artekin 
pääkonttorille Helsinkiin.  Koe-asennukset 
olivat pinta-alaltaan noin 80m2 ja niissä oli 
käytetty sekä mustaa, että valkoista laattaa. 

Oletuksena oli, että järjestelmä tulisi 
läpäisemään ulkotestauksen, mutta talvella 
2009-2010 huomattiin, että osa laatoista oli 
käyristynyt reunoistaan ylöspäin. Ongelman 
syytä ryhdyttiin välittömästi tutkimaan 
UPM:n toimesta. Vaikka melko nopeasti 
selvisi, että ongelma johtui sekä materiaalin 
reseptistä, että laattaosan muodosta, oli 
ratkaisun kehittäminen varsin hidasta.

Lopulta, vuoden 2012 loppupuolella, 
reseptiikan kehitys ja testaus oli edennyt 
niin pitkälle, että järjestelmän viimeistely 
voitiin aloittaa. Järjestelmän laatta-
osaan oli tehtävä muutoksia massasulan 
virtauksen parantamiseksi ja rakenteen 
jäykkyyden lisäämiseksi. Muotoilutiimi 
toteutti muutokset joulukuussa 2012, 
koesarjat valmistettiin ja testattiin vuoden 
2013 aikana. UPM lanseerasi tuotteen 
ulkokäyttöön sopivana vuoden 2013 
loppupuolella.

Tuotteen muotoiluun tehdyt muutokset 
suunniteltiin niin, että ne oli mahdollista 
toteuttaa vanhaan muottiin työstämällä. 
Laatan yläpinnan paksuutta lisättiin 
massasulan virtauksen parantamiseksi, 
ja laatan alapuolelle lisättiin jäykistävä 
poikittaisrakenne. Laatan yläpinnan 

paksuntamisen seurauksena tukirakenteen 
pyöristykset katosivat. Muutoksilla 
ei ollut juurikaan vaikutusta tuotteen 
käytettävyyteen, mutta tuotteen tilavuus 
lisääntyi melko paljon. Lisääntyneen 
tilavuuden vuoksi materiaalimenekki kasvoi, 
ruiskuvaluprosessin jäähdytysaika piteni ja 
tuotteen paino lisääntyi.

Muotoon tehdyt muutokset vaikuttivat 
jossain määrin myös tuotteen julkisivun 
ulkonäköön. Ennen muutoksia alapuolen 
tukirakenteen muoto näkyi (hieman 
massan reseptistä riippuen) selkeämmin 
yläpintaan muodostuvassa kuviossa. Uuden 
muotoilun seurauksena julkisivupinnan 
kuvio ei toistanut tukirakenteen muotoa 
yhtä tarkasti kuin ennen. Muotoilutiimi 
kuitenkin koki, että uudelleen muotoillussa 
laatassa alkuperäinen ajatus pintakuvion 
luonnollisuudesta toteutui paremmin.

Uudelleen muotoillun laattaosan 
testaaminen alkoi vuoden 2013 alkupuolella. 
UPM ProFi Floor-lattialaattajärjestelmä 
lanseerattiin markkinoille ulkokäyttöön 
sopivana vuoden 2013 lopulla.
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Kuva 31. Vanhan (yllä) ja uudistetun (alla) laattaosan pintakuvio



64

7. UPM PROFI FLOOR-LATTIAJÄRJESTELMÄ

7.1 Ominaisuudet ja ulkonäkö

UPM ProFi Floor lattiajärjestelmä koostuu 
laattaosasta ja kiinnittimestä, jolla laatat 
kytketään toisiinsa. Lattiajärjestelmä on 
helppo asentaa – asennuksessa ei tarvita 
työkaluja ja sen voi tehdä yksin. Asennettu 
lattia on myös helppo purkaa ja asentaa 
uudestaan, joten järjestelmän puhdistus, 
huolto ja tilan uudelleensuunnittelu on 
vaivatonta. Laattojen kääntöpuolella on 
leveät kaapelikourut, joiden ansiosta 
lattiajärjestelmän alle voi asentaa suuren 
määrän sähkö- tai tietoliikennekaapelia. 

ProFi Floor-järjestelmän laattaosa on 
muodoltaan neliömäinen, sen sivujen 
pituus on 400mm ja paksuus 28mm. 
Laattaosan mitoitukseen vaikuttivat 
pääasiassa tuotteen käytettävyys ja 
valmistusmenetelmän rajoitteet. Laatan 
kokoa rajoitti paitsi ruiskuvalutekniikan 
käyttäminen valmistusmenetelmänä – kovin 
suuri laatta olisi epätaloudellinen ja haastava 
valmistaa, myös käytettävyysseikat. Suuri 
laatta olisi logistisesti hankalampi ja 
vaikeammin käytettävissä eri kokoisissa 
tiloissa. Ulkomitoiltaan pienempi laatta 
taas olisi työläämpi asentaa, sillä laattoja 
tarvittaisiin enemmän samalle pinta-
alalle. Laatan paksuus johtuu lähinnä 
alapuolen toiminnallisista ominaisuuksista 
– kaapeliurista ja kiinnittimen vaatimasta 
tilasta. Laatan on kuitenkin oltava 
ulkotilojen kynnyskorkeutta matalampi, 
jotta järjestelmää voidaan käyttää 

esimerkiksi parvekkeilla ja patioilla. 
Asennetun ProFi-floor lattian paksuus 
(28mm) vastaa tyypillistä massiivipuista 
lattiaverhousta.

ProFi-materiaali ei ole märkänäkään 
liukas, joten laatassa ei tarvita voimakasta 
pintakuviointia. Laatan pinta on vain hieman 
karhennettu. ProFi on myöskin varsin 
pintakovaa materiaalia, etenkin verrattuna 
moniin puulattioihin. Lattiajärjestelmä ei 
naarmuunnu eikä kolhiinnu tavallisessa 
käytössä. Mikäli naarmuja kuitenkin tulee, 
ne eivät ole kovin näkyviä, sillä materiaali 
on luonteeltaan melko heterogeeninen ja 
eläväinen.

ProFi -materiaalin paloluokka on E. 
Se käyttäytyy palaessa kuin kuiva, 
käsittelemätön puu, mutta tuottaa vain 
vähän savua. UPM:n mukaan se ei tuota 
palaessaan lainkaan myrkyllisiä kaasuja.

UPM ProFi Floor-lattialaattajärjestelmä 
on muodoltaan hillitty ja mukautuva. 
Etenkin asennettuna, kun nähtävissä on 
vain laatan yläpuoli, se on muodoltaan 
suorastaan anonyymi. Muotokielen 
yksinkertaisuus on perusteltua, sillä 
laatan täytyy sopia hyvin erilaisiin tiloihin 
ja ympäristöihin. Laatan yläpinnan - 
”julkisivun” - muotoilun yksinkertaisuudella 
on myös pyritty tuomaan esille UPM 
ProFi-materiaalia antamalla materiaalin 
värien ja tekstuurin olla tuotteen ulkonäön 
määrittelevimmät piirteet. Laatan alapuoli 
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Kuva 34. Asennettu lattiajärjestelmä kaarevalla pintakuviolla

Kuva 32. Laatan kuvioimaton pinta Kuva 33. Laatan kuvioitu pinta
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Kuva 35. ProFi Floor-järjestelmän 
osien päämitat
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ja kiinnike ovat muotoilultaan julkisivua 
tunnistettavampia. Laatan tekniset 
ominaisuudet näkyvät selkeästi takaosan 
muotoilussa. Kaikki tukirakenteet, 
kaapeliurat ja irrotettavat johtoportit 
ovat esillä. Tämän tarkoituksena on tehdä 
asentamisesta intuitiivista ja yksinkertaista.  
Lattiajärjestelmän muotoilulla pyritään 
viestimään  asentamisen mutkattomuudesta 
ja yksinkertaisuudesta. Laattaosaa 
valmistettiinn alunperin kahdella erilaisella 
pinnalla: yksinkertaisella kuvioimattomalla 
pinnalla (Kuva 32), ja asennetussa lattiassa 
saumattomasti jatkuvalla kaarikuviolla 
(Kuvat 33 & 34). Nykyisin tuotannossa on 
kuitenkin vain kuvioimaton pinta.

7.2 Käyttö, kuljetus ja varastointi

UPM ProFi Floorin suunnittelussa keskeisenä 
tavoitteena oli lattiajärjestelmä, joka olisi 
sekä nopeasti asennettavissa ja purettavissa, 
että elinkaareltaan mahdollisimman 
pitkäikäinen. Lattiajärjestelmä on 
mahdollista asentaa ja purkaa lukemattomia 
kertoja ulkonäön tai toiminnan kärsimättä. 
Tästä syystä järjestelmä sopii erityisen 
hyvin väliaikaisiin asennuksiin, kuten 
messuosastoille, myymälätiloihin ja talveksi 
purettaville terasseille. Lattiajärjestelmä 
voidaan asentaa sekä sisä- että ulkotiloihin. 
Järjestelmä on käytännössä huoltovapaa ja se 
on helppo pestä miedolla pesuaineliuoksella 
harjaamalla.

ProFi Floor lattia on asennettava melko 
tasaiselle ja hyvin kantavalle alustalle, 
esimerkiksi betonille. Laatan ja kiinnittimen 
muotoilun ansiosta järjestelmä kuitenkin 
joustaa sen verran, että esimerkiksi 
lattioiden kaadot eivät tuota ongelmia. 
Laattaosan tukirakenne on muotoiltu 
niin, että vesi pääsee poistumaan 
lattiajärjestelmän alta. ProFi Flooria ei tule 

asentaa maapohjalle.

Laatat yhdistetään toisiinsa kiinnitinosalla 
joko kulmista tai laatan sivun keskeltä. 
Asennuksessa ei tarvita ruuveja tai työkaluja. 
Laattoja voi kuitenkin tarvittaessa leikata 
tavallisilla puun työstöön tarkoitetuilla 
työkaluilla. Lattiajärjestelmän reuna on 
siisti ilman viimeistelyä. Koska kiinnitin 
kiinnittyy laatan sivujen kulmiin, on laatat 
on mahdollista asentaa kahteen eri kuvioon; 
suoraan ladontaan tai tiililadontaan. 
Kaapelien läpivienti onnistuu vain suoraan 
ladontaan tehdyissä asennuksissa.

ProFi Floor-järjestelmän asennus on  nopeaa 
– koe-asennuksien aikana allekirjoittanut 
asensi yksin noin  50m2 lattiaa hieman 
alle tunnissa, eli yhden laatan keskimäärin 
kahdessatoista sekunnissa. 

Lattiajärjestelmä on suunniteltu 
helposti purettavaksi, kuljetettavaksi ja 
varastoitavaksi. Järjestelmän osat kestävät 
toistuvan asentamisen ja purkamisen. 
Laattaosan muotoilu mahdollistaa 
kiinnitinosien kuljettamisen laattaosan alla, 
tukirakenteen keskellä. Yhdelle 1200mm 
x 800mm kuormalavalle (”eurolava”) on 
mahdollista lastata noin 270 laattaosaa 
(43m2) ja yhtä monta kiinnitintä. 
Täyteen lastattua lavaa on helppo siirtää 
haarukkavaunulla tai trukilla.

7.3 Järjestelmän puutteet ja 
mahdolliset jatkokehityskohteet

UPM ProFi floor-järjestelmässä on vielä 
toistaiseksi joitakin puutteita jotka 
tarjoavat mahdollisuuden järjestelmän 
jatkokehitykseen. Puutteet johtuvat 
lähinnä materiaalin ominaisuuksista, 
sekä valmistusmenetelmän asettamista 
haasteista. 
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Kuva 36. ProFi Floor-järjestelmän 
asentaminen vaiheittain

Kuvat 37 ja 38. Kaapelien 
kuljettaminen laattojen alla
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Selkein valmistusmateriaalin aiheuttama 
haaste on tuotteen palonkesto. ProFi-
materiaalin paloluokka on E, joka on 
sama kuin käsittelemättömällä puulla 
(EN ISO 11925-2).  Materiaali käyttäytyy 
tulipalossa hyvin samankaltaisesti kuin 
palosuojaamaton puutavara. Se tuottaa 
palaessaan vain vähän savua, eikä lainkaan 
myrkyllisiä kaasuja. Joissakin kohteissa, 
esimerkiksi joillakin messuilla, saatetaan 
kuitenkin vaatia verhoilumateriaaleilta 
korkeampaa paloluokitusta. 

Valmistustekniikan aiheuttamat rajoitteet 
johtuvat lähinnä ruiskuvalun korkeista 
työkalukustannuksista. Järjestelmän 
tuotekehitysbudjetti mahdollisti vain yhden 
kookkaan ruiskuvalumuotin valmistamisen. 
Tästä syystä tuote pyrittiinkin 
suunnittelemaan niin, että mahdollisimman 
moni toiminto olisi integroituna yhdellä 
muotilla valmistettavaan kappaleeseen. 
Valmistusteknistä syistä johtuen jouduttiin 
järjestelmän kehityksen ensimmäisessä 
vaiheessa jättämään joitakin ominaisuuksia 
pois. Osa tuotekehityksen aikana 
kustannussyistä karsituista ominaisuuksista 
tarjoaa hyviä mahdollisuuksia järjestelmän 
jatkokehitykselle. Erityisesti erilaiset 
modulaariset lisäosat kuten reunaluiskat, 
laattaosan kokovariaatiot, ja erilaiset 
toiminnalliset laatat ovat kiinnostavia 
jatkokehityksen kohteita. Joitakin 
lisäosia voisi varmasti valmistaa myös 
työkalukustannuksiltaan ruiskuvalua 
edullisemmilla menetelmillä, esimerkiksi 
suulakepuristamalla.

seuraava sivu:

Kuva 39. Artekin ja UPM ProFin 
yhteinen osasto Milanon kansainvälisillä 
huonekalumessuilla vuonna 2009. ProFi 
Floor-järjestelmää käytettiin lattioissa ja 
lehdistötiskin verhoilussa.

Kuva 40. Taiteilija Tobias Rehbergerin 
suunnittelema tilataideteos / ravintola 
“Was du liebst, bringt dicht auch 
zum weine” La Biennale di Venezia-
taidebiennaalissa vuonna 2009. Kahvilan 
ulkotilojen pöytien ja istuimien kannet 
olivat ProFi Floor laattoja. Teos voitti 
Kultaleijona-palkinnon.
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8 YHTEENVETO JA LOPPUPÄÄTELMÄT

UPM, kuten muutkin suomalaiset 
metsäteollisuuden yritykset, elää juuri 
nyt murrosvaihetta, jossa sen on pakko 
sopeutua uudenlaiseen globaaliin 
maailmantalouteen.  Yrityksen on löydettävä 
uusia liiketoiminta-alueita, joilla se voi 
hyödyntää ja kehittää asiantuntemustaan. 
UPM:n panostus komposiittimateriaaleihin 
onkin jo tuottanut tulosta ja synnyttänyt 
oman liiketoimintayksikön. Kuitenkin, 
etenkin UPM ProFi-materiaalin kohdalla, 
pelkkänä materiaalintoimittaja toimiminen 
ei välttämättä ole kannattavaa, vaan itse 
tuotettu materiaali kannattaa jalostaa 
kuluttajatuotteeksi saakka. UPM ProFi-
materiaalille on markkinoilla melkoinen 
joukko kilpailijoita, joten pelkän ProFi-
komposiitin myyminen osoittautuisi 
todennäköisesti haastavaksi. 

UPM ProFi floor-järjestelmän kehittäminen 
oli UPM ProFille samanaikaisesti 
tutkimusmatka kuluttajatuotteiden 
maailmaan, materiaalitekninen 
oppimiskokemus ja tuotekehitysprojekti. 
Vaikka tuotekehityksen aikana syntyi 
käytettävyysinnovaatio (FI 20095225), ei 
prosessia voi kuvailla käyttäjälähtöiseksi. 
Tuotekehitys oli pikemminkin 
materiaalilähtöistä, sillä ProFi-materiaali-
innovaatio oli tuotekehityksen lähtökohta ja 
tärkein lähtötietojen lähde.

Materiaalilähtöisyys vaikutti merkittävästi 
tuotekehityksen jokaiseen osa-
alueeseen, koska valmistusmateriaali 

ja valmistustekniikka olivat tiedossa 
ennen kuin suunnittelutiimi edes aloitti 
tuotekehityksen lähtötiedon keräämisen. 
Tämä mahdollisti muotoilijoille 
valmistusmateriaalin ominaisuuksiin ja 
valmistustekniikkaan tutustumisen hyvin 
aikaisessa vaiheessa tuotekehitysprosessia.

Projektin määrittelevässä 
konseptointivaiheessa UPM ProFi-materiaali 
oli tärkeä inspiraation lähde tuote-ideoille. 
Tyypillisesti tuotekehitysprojektin 
määrittelevän vaiheen aikana 
valmistusmateriaalia ei olla vielä päätetty ja 
materiaalia voidaan valita tai vaihtaa käyttö- 
ja muotoilukontekstin vaatimusten mukaan. 
ProFi Floorin kehityksessä materiaali 
taas vaikutti oleellisesti sekä konseptien 
käyttö- että muotoilukonteksteihin.
Projektin materiaalilähtöisyys vaikutti 
myös määrittelevän konseptoinnin aikana 
käytettyihin metodeihin. Muotoilutiimi 
tutustui materiaaliin suorittamalla erilaisia 
testejä ja rakentamalla prototyyppejä. Tämä 
ahkera laadullisen materiaalituntemuksen 
hankkiminen oli oleellisen tärkeässä roolissa 
määrittelevän vaiheen ideoinnissa ja 
materiaalikokemuksen suunnittelussa.

Ratkaisevan konseptoinnin aikana 
materiaalilähtöisyys näkyi erityisesti 
teknisten ratkaisujen toteutuksessa. Koska 
materiaalia tai valmistusmenetelmää ei 
voinut  vaihtaa, oli ratkaisut sovitettava 
materiaalin asettamien reunaehtojen 
mukaisesti. Myös ratkaisevan konseptoinnin 
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aikana tehtiin paljon prototyyppejä ja testejä 
ProFi-materiaalilla. Tässä vaiheessa tiimi 
pyrki kuitenkin saamaan täsmällisempää, 
suunnittelua tarkemmin ohjaavaa 
informaatiota. Materiaalituntemuksen 
karttuminen vaikutti suuresti myös tuotteen 
muodon kehittymiseen. Erityisesti tämä tuli 
esille konseptien käyttökontekstissa, sekä 
materiaalikokemuksen suunnittelussa. 

ProFi Floor-järjestelmän kehitystyön 
kaksijakoinen luonne vaikutti kriittisen 
paljon, melkein tuotteelle kohtalokkaasti, 
tuotekehityksen viimeiseen vaiheeseen, 
jossa tuote kehitettiin konseptista 
tuotteeksi. Tuote ei toiminut ongelmitta 
ulkokäytössä – ongelma, jonka seurauksena 
todennäköisesti merkittävä osa tuotteen 
markkinapotentiaalista jäi toteutumatta. 
Vastaavaa ongelmaa tuskin olisi 
ilmennyt, mikäli lattiajärjestelmä olisi 
valmistettu jostain yleisesti käytetystä, 
ominaisuuksiltaan hyvin tunnetusta 
materiaalista. Ei kuitenkaan ole kovin 
hyödyllistä pohtia minkälainen tuote 
olisi ollut jostain toisesta materiaalista 
valmistettuna, sillä ProFi-materiaali-
innovaatio oli tuotekehitysprosessin 
todellinen lähtökohta. Tuotekehityksen 
aikana syntyi kaksi innovaatiota, joille 
myös haettiin patenttia: järjestelmän 
valmistusmenetelmä (FI20095223) ja 
kiinnitysjärjestelmä (FI20095225).

ProFi Floor ehti olla markkinoille 
sisätiloihin tarkoitettuna versiona 
lähes neljä vuotta. Lopulta, sinnikkään 
kehitystyön jälkeen, tuotteen ongelmat 
saatiin lopullisesti ratkaistua vuonna 2013. 
Tuotekehitysprojektin lopputuloksena syntyi 
tuote, jonka todellinen markkinapotentiaali 
on vielä näkemättä. Projekti kuitenkin 
tuotti runsaasti materiaaliteknistä tietoa, 
jota on hyödynnetty useissa myöhemmissä 

projekteissa. Mittavin näistä projekteista on 
Suomen paviljonki Shanghain vuoden 2010 
maailmannäyttelyssä. Paviljongin suunnitteli 
arkkitehtitoimisto JKMM, jonka perustaja 
Teemu Kurkela oli asiantuntijaroolissa 
ProFi Floor-järjestelmän tuotekehityksessä 
määrittelevän konseptoinnin jälkeisessä 
arviointitilaisuudessa. Paviljonki oli 
ulkopuolelta verhoiltu ProFi-materiaalista  
ruiskuvalamalla valmistetuilla paanuilla. 
Lattiajärjestelmää on myös onnistuneesti 
käytetty lukuisilla messuosastoilla, 
näyttelyissä, installaatioissa ja 
myymälätiloissa.

ProFi Floor-lattiajärjestelmä on 
käyttökonteksteissaan monin tavoin 
innovatiivinen ja kiinnostava tuote. Sen 
suurimmat käytettävyysedut ovat nopea 
asennus, purku ja helppo varastointi. 
Valmistusmateriaalinsa, kestävyytensä ja 
uudelleen käytettävyytensä ansiosta sitä 
voidaan pitää melko ympäristömyötäisenä 
tuotteena. ProFi Floor-järjestelmä on 
kuitenkin vielä puutteellinen. Innovatiivinen 
kiinnitysjärjestelmä mahdollistaisi 
monenlaiset modulaariset lisäosat, 
mutta tämä mahdollisuus on toistaiseksi 
hyödyntämättä. Järjestelmän jatkokehitys 
vaatii resursseja, joiden käyttäminen 
kuitenkin edellyttää tulevaisuudessa vahvaa 
näyttöä markkinapotentiaalista.
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