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Saatteeksi

Helsingin yliopiston ja Taideteollisen korkeakoulun yhteisessä Proaktiivinen Muotoilu
(PROOMU)–projektissa tutkittiin muotoilutoiminnan kehittymistä teknologiateollisuuden

yrityksissä. Projektin ensimmäinen vaihe alkoi huhtikuussa 2002 ja päättyi joukukuussa

2004. Tuona aikana hankkeessa oli mukana neljä yhteistyöyritystä: Kone, Metso,

Rautaruukki ja Raute. Tämä raportti on tiivistys PROOMU-hankkeen ensimmäisen

vaiheen tuloksista.

Tutkimushankkeen projektisuunnitelmaan kirjattiin kolme tavoitetta:

1) muotoilun kehityspolkujen kuvaaminen kohdeyrityksissä

2) innovatiivisten, muotoilua hyödyntävien tuotekehitys- ja projektikäytäntöjen

tunnistaminen kohdeyritysten toiminnassa sekä

3) muotoiluosaamisen kehittämiseen soveltuvien jäsennysten ja työkalujen luominen

teknologiateollisuuden yritysten ja alan oppilaitosten käyttöön.

PROOMU-projektissa työskenteli yhteensä neljä päätoimista ja kolme osa-aikaista

tutkijaa: Aleksi Aaltonen (valt. yo), Mervi Hasu (FT) ja  Ulla-Maaria Mutanen (KTM)

Helsingin yliopistosta sekä Saija Alaharju (tait.yo), Annaleena Hakatie (TaM), Emma

Kosonen (tait.yo) ja Esko Kurvinen (TaM) Taideteollisesta korkeakoulusta. Projektin

johtajina toimivat professorit Yrjö Engeström ja Jaakko Virkkunen Helsingin yliopistosta

sekä professori Turkka Keinonen Taideteollisesta korkeakoulusta. Yrityksistä mukana

olivat Sanna Rekola ja Elina Laitinen (Kone), Risto Väätänen (Metso), Juha Valtari

(Rautaruukki) ja Jussi Toivio (Raute).

Työ jakaantui kolmeen vaiheeseen. Ns. etnografisessa kenttätyövaiheessa tutkijat tekivät

haastatteluja ja seurasivat yritysten konkreettisia kehityshankkeita. Vuosina 2002-2004

Proomu-tutkimuksessa seurattiin yhteensä kuutta hanketta tai projektia, joista neljässä
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suunniteltiin tai rakennettiin konkreettista tuotetta1, yhdessä suunniteltiin muotoilutyötä

ohjaavaa työkalua ja yhdessä rakennettiin yrityksen muotoilustrategiaa. Lisäksi tutkijat

haastattelivat tuotekehityksen johtoa, alihankkijoita ja asiakkaita. Metsossa kaksi tutkijaa

seurasi tuotekehityshanketta, yksi muotoilun strategiatyöryhmän toimintaa ja yksi

muotoilun alihankintaverkoston toimintaa; Koneella kaksi tutkijaa seurasi

konseptisuunnitteluprojektia ja yksi tutkija seurasi muotoilutyötä ohjaavan työkalun

kehittämistä; Rautaruukissa yksi tutkija seurasi rakennushanketta ja toinen

muotoilukilpailun järjestämistä; Rauteessa kaksi tutkijaa tekivät haastatteluja.

Kenttätyövaihe kesti vuoden 2003 loppuun.

Kerätyn aineiston perusteella laadittiin kuvaukset muotoilutoiminnan kehityksestä

kohdeyrityksissä. Kuvaukset julkaistiin Teknologiateollisuuden kustantamassa Muotoilun

muutos –kirjassa (Hasu ym. 2004). Tämän jälkeen analysoitiin tuotekehitys- ja
muotoilutoiminnan arkikäytäntöjä. Taulukko 1 kuvaa tutkijoiden sijoittumista yrityksiin

tutkimuksen kenttätyövaiheessa.

Kone Metso Rautaruukki Raute

Yrityksen oma
henkilökunta

Sanna Rekola

Elina Laitinen

Risto Väätänen Juha Valtari Jussi Toivio

Tutkijat Mervi Hasu
(HY)

Annaleena Hakatie
(TAIK)

Ulla-Maaria
Mutanen (HY)

Annaleena Hakatie
(TAIK)

Esko Kurvinen
(TAIK)

Aleksi Aaltonen
(HY)

Esko Kurvinen
(TAIK)

Saija Alaharju
(TAIK)

Mervi Hasu
(HY)

Taulukko 1. Tutkijoiden sijoittuminen yrityksiin tutkimuksen kenttätyövaiheessa

                                                  
1 Seuratut tuotekehitysprojektit olivat: Hissin kutsunanto-järjestelmä (Kone), Paperikoneen ohjain-kiristin
–komponentti (Metso Paper), kivenmurskain (Metso Minerals), Itämerentori (Rautaruukki), ATRIUM-
projekti (Rautaruukki).
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Ulla-Maaria Mutanen ja Jaakko Virkkunen ovat kirjoittaneet tämän raportin luvut 1-5 ja

7. Annaleena Hakatie on kirjoittanut luvun 6. Aleksi Aaltonen on kirjoittanut esimerkin
verkostolähtöisestä elinkaaritoiminnasta luvussa 4.

1 Johdanto: teollinen muotoilu organisaation osaamisena

Teollisen muotoilun merkityksestä suomalaisessa teknologiateollisuudessa on viime

vuosina käytetty useita puheenvuoroja. Vuonna 1998 Sitra julkaisi raportin Muotoiltu etu

– muotoilu, teollisuus ja kansainvälinen kilpailukyky. Tätä seurasivat Opetusministeriön

muotoilupoliittinen ohjelma (1999), Tekesin Muoto 2005! -teknologiaohjelma (2002) ja

Suomen Akatemian teollisen muotoilun tutkimusohjelma (2002). Ohjelmien tavoitteeksi
asetettiin ”sellainen toimenpiteiden kokonaisuus, jonka kautta muotoilu on osa kansallista

innovaatiojärjestelmää ja sen kehitystä” (Saarela, 1999, 11).

Tutkimus- ja kehitysohjelmien lähtökohtana on ajatus, että muotoiluosaamista

hyödyntävät yritykset menestyvät paremmin kuin kilpailijansa. Muotoilijan mukanaolon
tuotteen suunnittelussa on todettu parantavan tuotteiden käytettävyyttä, valmistettavuutta

ja ympäristöystävällisyyttä. Muotoiluosaamisen vaikutusta yrityksen kannattavuuteen on
Suomessa tutkinut Antti Ainamo (2002), joka havaitsi, että muotoilun hyödyt tulevat

yrityksessä usein esille vasta pitkän oppimisprosessin tuloksena. Viimeaikaisten

selvitysten mukaan suomalaiset yritykset eivät kuitenkaan käytä muotoiluosaamista kovin
tehokkaasti (Korvenmaa, 1998). On arvioitu, että vain noin puolet kappaletavaroita

valmistavista yrityksistä esimerkiksi hyödyntää teollisia muotoilijoita
tuotekehitysprosessissaan (Pulkkinen ja Oksanen, 1998, 34).

Muotoiluosaamista voidaan tarkastella monesta näkökulmasta. Kun Suomea on pidetty
muotoiluosaamisen kärkimaana, on viitattu yhtäältä merkittäviin suomalaisiin

muotoilijoihin ja toisaalta suomalaiseen muotoilukulttuuriin ja –traditioihin, joiden
pohjalta uudet muotoilijasukupolvet ovat kehittäneet oman osaamisensa. Viimeeksi

mainitusta näkökulmasta muotoiluosaaminen ei ole vain yksilöiden osaamista, vaan

kulttuurinen asia, joka liittyy myös suomalaisten muotoilijoiden ammatilliseen yhteisöön,
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sen instituutioihin ja alan koulutuksen korkeaan tasoon. Proomu-hankkeessa muotoilua

on tarkasteltu yrityksen osaamisena. Tämä näkökulma liittyy sekä yksilöiden osaamiseen
että alan ammatilliseen kulttuuriin, mutta suuntaa katseen niiden ohella erityisesti

tapoihin, joilla muotoilu liitetään yrityksen muihin toimintoihin. Organisaation
muotoiluosaaminen kiteytyy lahjakkaiden muotoilijoiden ja näiden ammatillisen tradition

ohella erityisesti juuri vakiintuneisiin toimintakäytäntöihin, yhteisesti sovellettaviin

periaatteisiin, yhteisiin työvälineisiin sekä työnjakoon ja yhteistoiminnan sääntöihin.
Vain harvoissa suomalaisissa yrityksissä teollinen muotoilu on päässyt kehittymään

selväpiirteiseksi organisaation osaamisalueeksi. Tämän kehityksen keskeisiä liikkeelle
panevia voimia, esteitä ja jännitteitä on tähän mennessä tutkittu varsin vähän.

Organisaation muotoiluosaaminen voidaan nähdä onnistuneina ratkaisuina kolmeen
muotoilutoiminnan kehittämisen haasteeseen. Ensimmäinen näistä on muotoilijoiden

ammatillisen osaamisen niveltäminen osaksi tapaa, jolla yritys pyrkii vastaamaan

toimintansa ajankohtaisiin kehityshaasteisiin. Vastaukset tähän haasteeseen näkyvät siinä,
mihin erityisiin kehitämisen kohteisiin muotoilun yleistä ammatillista osaamista

yrityksessä sovelletaan. Muotoilun sovellusalueita voivat yrityksessä olla esimerkiksi
• uusien tuotteiden kehittäminen

• tilaus-toimitusprosessi (valmistus, logistiikka, asennus, huolto)

• yrityskuvan rakentaminen tai
• liiketoiminnan uudistaminen ja uusien toimintatapojen rakentaminen.

Toinen haaste liittyy yrityksen kulloistakin strategiaa vastaavien erityisten

työkäytäntöjen, yhteistoimintamuotojen, periaatteiden , välineiden ja sääntöjen

kehittämiseen. Työkäytännöt yhdistävät  muotoilijan osaamisen muiden toimijoiden
osaamiseen tietyn tehtävän toteuttamisessa. Työkäytäntöjen kehittymisessä on kysymys

siitä, miten muotoilijoiden ja muiden ko. suunnittelutyöhön osallistuvien yksilölliset
oivallukset, hyvät työtavat ja eri hankkeissa saadut kokemukset kiteytyvät organisaation

yhteiseksi osaamiseksi, joka säilyy toimintamalleissa, välineissä, periaatteissa ja

työnjakoratkaisuissa, vaikka henkilöt vaihtuisivat. Proomu-hankkeessa näitä käytäntöjä
kutsuttiin yhteissuunnittelun toimintamalleiksi.
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Kolmas haaste liittyy muotoiluosaamisen käytön institutionaalisten puitteiden

kehittymiseen. Tähän haasteeseen vastaamisessa on kysymys siitä, miten muotoilu
rakentuu osaksi teknologiateollisuuden yrityksen organisaatioita ja johtamisjärjestelmää.

Yhtäältä on kysymys siitä, miten muotoilu on ymmärretty ja määritetty yrityksen
sisäisessä keskustelussa,  miten sitä koskeva vastuu on jaettu yrityksen organisaatiossa ja

missä yhteyksissä muotoiluasioita käsitellään ja niistä päätetään yrityksessä. Toisaalta on

kysymys myös yrityksen ja ulkopuolisten muotoilupalvelujen tarjoajien välisistä
yhteistoimintasuhteista ja yhteistoiminnan toteuttamistavoista.

Yrityksen muotoiluosaamisen kehitys on sidoksissa alan yleiseen kehitykseen. Siksi

tarkastelemme seuraavassa suppeasti sitä, miten teollisen muotoilun kohteet ovat

historiallisesti muuttuneet.
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2 Teollisen muotoilun kahdeksan vuosikymmentä: säästöä, tyyliä ja
sosiaalista vastuuta

Ammattillisena instituutiona teollinen muotoilu sai alkunsa massatuotannon

syntyvaiheessa ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kun Walter Gropius perusti

Saksaan Bauhaus-koulun vuonna 1919 (Papanek, 1984, 31). Ensimmäiset teolliset
muotoilijat työskentelivät pääasiassa teollisuuskoneiden parissa, tavoitteenaan karsia

niistä (käsityön aikakaudelta periytyvät) ylimääräiset koristelut. Teollisen muotoilijan
pyrkimys oli “muodon vilpitön yksinkertaisuus”, joka palveli koneen funktiota – ja

sarjatuotantoa. Harold van Doren (1940)2 määritteli teollisen muotoilun seuraavasti:

“Industrial design is the practice of analyzing, creating, and developing products for mass-manufacture. Its

goal is to achieve forms, which are assured of acceptance before extensive capital investment has been

made, and which can be manufactured at a price permitting wide distribution and reasonable profits.”

1940-luvun puolivälissä teollinen muotoilu  nousi laajemman yleisön tietoisuuteen
massatuotannon yleistyessä. Kaupungistuvan teollisuusyhteiskunnan kehitys perustui

ennennäkemättömään kulutustavaratuotantoon, ja ihmisille kelpasi – kuten Papanek
(1984, 34) toteaa – kaikki uusi ja erilainen:

“ Industry pandered to the public’s ready acceptance of anything new, anything different. The

miscegenation of technology and artificially accelerated consumer whims gave birth to the dark twins of

styling and obsolescence.”

Massatuotannon kielteiset piirteet alkoivat näkyä 1960- ja 1970-luvuilla.

Kulutusyhteiskunnan vastareaktiona teollisen muotoilun alalla alettiin käydä keskustelua
muotoilun yhteiskunnallisesta vastuusta. Tähän aikaan sotateollisuuden tarpeista 1940-

luvulla käynnistynyt ergonomiatutkimus omaksuttiin muotoilun keskeiseksi

näkökulmaksi. Myös tavaratuotannon ympäristöystävällisyys nousi alalla keskeiseksi

keskustelunaiheeksi.  Toisaalta massatuotemarkkinoiden täyttyessä yritykset joutuivat

                                                  
2Ks. Papanek 1984, 32.
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etsimään uusia markkinoita erilaistamalla (segmentoimalla) tuotteita eri asiakasryhmien

tarpeisiin. Muotoilun tehtäväksi alkoi tulla yleisen, funktiosta lähtevän muodon luomisen

sijasta sellaisten muotojen etsiminen, jotka puhuttelisivat erilaisia käyttäjäryhmiä.

1990- ja 2000-luvuilla globaalit markkinat, internetin yleistyminen ja kiristyvä kilpailu

teknologisista innovaatioista on tuonut teolliseen muotoiluun jälleen uusia piirteitä.
Tuotekehitys on muuttunut yrityksissä kertaluontoisesta tapahtumasta jatkuvaksi

prosessiksi, jonka hallitsemiseksi on kehitetty erilaisia malleja. 1980-luvun puolivälissä
alettiin puhua muotoilun johtamisesta, design managementista, ja muotoilijan työ

kytkeytyi yhä tiiviimmin markkinointiin ja yrityskuvan rakentamiseen (ks. esim. Oakley,

1984). Nykyisin muotoilu on yhä enemmän tulevaisuuteen suuntautunutta
konseptisuunnittelua, jossa muotoiluosaamista tarvitaan tutkimaan ja kuvaamaan

käyttäjien toimintaa, ennakoimaan tavaratuotannon kehitystä ja sopeuttamaan tuote
valitun asiakas- tai käyttäjäryhmän vaatimuksiin, elämäntyyliin ja kokemusmaailmaan.

Kuva 1. Muotoilukoulutuksen painopistealueet 1920-2000

Kussakin vaiheessa yrityksen muotoiluosaaminen on rakentunut sekä ajalle tyypillisestä,

yksilöllisestä muotoiluosaamisesta että eri ammattien osaamisten yhdistelmistä. On

Teknologiset
innovaatiot,
käyttäjäkokemus

Yhteiskunnallinen vastuu, ergonomia

Markkinointi, yrityskuva

Tyyli, ulkonäkö

Tarkoituksenmukaisuus, kustannustehokkuus

1920          1940         1960          1980     2000
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kuitenkin mahdollista tunnistaa joukko muotoilun ammatillisen osaamisen yleisiä

ydinalueita, joita alan koulutuksessa pyritään kehittämään. Tällaisia ovat

1) visuaalinen hahmotus ja ideoiden visuaalinen esittäminen

2) kokonaisuuksien hahmottaminen

3) esteettinen osaaminen, tyylitaju ja taiteellisuus
4) kulttuuristen merkitysten ymmärtäminen

5) luova ongelman ratkaisu

6) käyttäjäorientaatio, ergonomia, käytettävyys ja
7) suuntautuminen tulevaisuuteen ja tuotteiden uudistaminen.

Näiden osa-alueiden taidot erottavat muotoilijan muista integroidun tuotekehityksen
ammattilaisista. Näihin liittyy myös muotoilijoiden erityinen eettinen näkökulma ja

yhteiskunnallinen vastuu.
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3 Muotoiluosaamisen sovellusalueet tutkituissa yrityksissä

Millaisten tehtävien parissa muotoilijat sitten työskentelevät teknologiateollisuuden

yrityksissä?

Muotoilun muutos –kirjassa julkaistut kehityskuvaukset osoittivat, että Metson, Koneen

ja Rautaruukin erilaiset tavat käyttää muotoiluosaamista kytkeytyvät yritysten
liiketoiminnan kehittymiseen ja siinä ilmenevien haasteiden ratkaisemiseen. Metsossa

näitä olivat esimerkiksi sarjatuotantoon ja modulaarisiin koneisiin siirtyminen 1980-

luvulla sekä integroidun paperinvalmistuslinjan rakentaminen 1990-luvulla.
Muotoilijoiden kykyä hahmottaa kokonaisuuksia hyödynnettiin paperikoneiden

rakenteiden selkeyttämisessä ja tuotantolinjan visuaalisen ilmeen yhtenäistämisessä.

Koneella muotoilu on palvellut hissien ja liukuportaiden segmentointia ja käytettävyyden

parantamista. Esimerkiksi vuosina 1995-2000 toiminut Visual Parts –osasto keskittyi

hissien erilaistamiseen visuaalisten komponenttien avulla. Myöhemmin Koneen sisäinen
muotoiluosaaminen on kehittynyt käyttäjätutkimuksen ja käyttäjälähtöisen konseptoinnin

ympärille.

Vaikka PROOMU-tutkimuksen yrityksissä muotoiluosaamista oli hyödynnetty

ensisijaisesti uusien tuotteiden kehittämiseen, tutkimuksen aikana nousi esille myös muita
muotoiluosaamisen sovellusalueita. Sekä Metsossa että Konella muotoilijoiden

osaamisella on ollut suuri merkitys erityisesti yritysostojen jälkeisessä
markkinointiviestinnän elementtien, tuotteistojen ja suunnittleun toimintamallien

yhtenäistämisessä. Rautaruukissa käyttäjälähtöisen suunnittelun osaamista ollaan

yhdistämässä tilaus- ja toimitusprosessin kehittämiseen ja asiakaslähtöisten
yhteistyötapojen rakentamiseen. Tarkentaessaan käyttäjälähtöisen suunnittelun yhteyttä

terästuotteiden valmistukseen ja logistiikkaan, Rautaruukin muotoilija totesi mm.
seuraavasti:
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”Milloin tahansa tuotetta on hankalaa tai vaarallista käyttää, vaikea liikutella tai kallista

kuljettaa, muotoilijalle on töitä. Tämä pätee myös omaan tuotantoomme, josta löytyy

jatkuvasti uusia kehityskohteita. (Ote haastattelusta muotoilijan kanssa, Rautaruukki

16.2.2005)

Yhteenvetona voidaan todeta, että Proomu-tutkimuksen yrityksissä muotoilijoiden

ammattitaitoa sovellettiin kuuten erityyppiseen yritystoiminnan kohteeseen:

olemassa olevien tuotteiden uudistamiseen, nykyisen tuotevalikoiman karsimiseen
ja yhtenäistämiseen, yrityskuvan rakentamiseen ja markkinointiviestintään, uusien

tuotteiden konseptisuunnitteluun, toimitusprosessin kehittämiseen sekä
liiketoiminnan tai suunnittelun toimintatapojen uudistamiseen  (Kuva 2).

Kuva 2. Muotoiluosaamisen sovellusalueet Proomu-tutkimuksen
yrityksissä

Yrityskuva- ja
markkinointiviestintä

Tuotekehitys

Konseptisuunnittelu, uudet
innovaatiot

Toimitusprosessi

Suunnittelun toimintamallien
uudistaminen, liiketoiminnan
uudistaminen

Muotoilijan osaaminen ja
taidot, esim.
- kokonaisvaltainen ja
visuaalinen   hahmottaminen
- käyttäjäorientaatio,
ergonomia ja käytettävyys
-esteettinen osaaminen ja
tyylitaju
--materiaali- ja tekninen
osaaminen
- luova ongelmanratkaisu
-kulttuuriset merkitykset
- tulevaisuuteen
suuntautuminen
- eettinen näkökulma

Tuotevalikoiman hallinta
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4 Yhteissuunnittelun toimintamallit

Proomu-projektin toisena tavoitteena oli tarkastella yritysten nykyisiä tuotekehityksen

käytäntöjä ja toimintamalleja. Tutkimuskysymykseksi asetettiin: Millaisia muotoilun ja

muiden tuotekehitysammattilaisten yhteistyöhön perustuvia toimintamalleja yrityksissä on

tunnistettavissa ja miten nämä toimintamallit ovat kehittyneet yrityksissä? Kysymystä
lähestyttiin historiallisten kehityskuvausten ja etnografiseen havainnointiin perustuvan

aineiston pohjalta.

Muotoilun muutos –kirjassa yritysten tuotekehitys- ja muotoilutoiminnan kehitys

jaksotettiin siirtymävaiheiksi, joista erotettiin tärkeimmät käännekohdat.

Tuotekehitystoiminnan kehityssykli käynnistyy vakiintuneessa toimintatavassa
ilmenevistä ongelmista ja häiriöistä, jotka heijastavat kasvavaa toiminnan sisäistä

ristiriitaa. Uusi toimintatapa syntyi ratkaisuna aikaisemman toimintamallin sisäiseen
ristiriitaan ja merkitsee yleensä tuotekehitystoiminnan kohteen laajentumista. Proomu-

tutkimuksessa tarkasteltiin, miten teollinen muotoilu kytkeytyi tuotekehitystoiminnan

muutoksiin sekä millaisiin tuotekehitystoiminnan haasteisiin muotoilijoiden osaaminen
tarjosi ratkaisuja.

Tässä kappaleessa kuvaamme kolme muotoilua hyödyntävää yhteissuunnittelun

toimintamallia, jotka ovat syntyneet ratkaisuna yritysten liiketoiminnan haasteisiin.

Ensimmäinen, modularisoivan uudelleensuunnittelun toimintamalli sai alkunsa Metsossa
(silloisessa Valmetissa). Kuvauksen pohjana käytetään Ulla-Maaria Mutasen keräämää

aineistoa paperikoneen kiristimen suunnitteluprojektista. Toinen esimerkki on Koneella
kehittyvä käyttäjälähtöisen konseptisuunnittelun toimintamalli, jonka kuvaamiseen

käytetään Mervi Hasun ja Annaleena Hakatien keräämää aineistoa sairaalahissien

suunnitteluun liittyvästä projektista. Kolmas esimerkki on verkostopohjaisen

elinkaarisuunnittelun toimintamalli, jonka kehittämistä Aleksi Aaltonen seurasi

Rautaruukin ATRIUM-projektissa. Etenkin kahden jälkimmäisen kohdalla kysymys ei
ole yritysten vakiintuneesta vaan pikemminkin kehittymässä olevasta toimintamallista.
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Taulukossa 3 on kuvattu yhteissuunnittelun toimintamallien yhteyttä tuotanto- ja

tuotekehitystoiminnan muutokseen Metsossa, Koneella ja Rautaruukissa.

Tuotannon tavoite Tuotekehitys-
toiminnan tavoite

Yhteissuunnittelun
tavoite

Metso 1980 etp. Osastokohtaisten
koneiden sarjatuotanto

Koneiden modularisointi Modularisoiva
uudelleensuunnittelu

1990 etp. Osastokohtaisten
koneiden väliset
synergiaedut

Koneiden
yhtenäistäminen

Käyttöliittymien ja
ohjausjärjestelmien
yhdenmukaistaminen

Kone 1990 etp. Massaräätälöinti Asiakaskohtainen
erilaistaminen

Tuotteiden visuaalinen
erilaistaminen

2000 etp. Asiakaskohtainen
palvelu

Käyttäjälähtöinen
konseptisuunnittelu

Rautaruukki 2000 etp. Laajenevat
tuotekokonaisuudet

Asiakkaan kanssa
yhdessä suunniteltu
ratkaisu

Verkostolähtöinen
elinkaarisuunnittelu /
yhteiskehittely

Taulukko 3. Yhteissuunnittelun toimintamallit osana tuotannon ja tuotekehityksen
kehitystä Metsossa, Koneella ja Rautaruukissa

4.1 Modularisoivan uudelleensuunnittelun toimintamalli (Metso)

Modularoisoivan uudelleensuunnittelun toimintamallin synty kytkeytyi Valmetissa 1990-

luvun alussa käynnistyneeseen tuotannon järkeistämisen ohjelmaan. Vuosina 1987-1993

Valmet oli ostanut useita ulkomaisia ja kotimaisia kilpailijoitaan, joista kukin valmisti
paperikoneiden osia ja komponentteja eri reseptillä.  Haasteena oli yksinkertaistaa

tuotevalikoimaa kehittämällä sellaisia tuotemalleja, jotka yhdistäisivät eri variaatioiden

hyvät puolet. Uudelleensuunnittelu ei siis tarkoittanut ainoastaan yhden tuotemallin
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ulkonäön parantamista vaan olemassa olevien tuotemallien perusteellista

kyseenalaistamista ja parhaiden sovellusten yhdistelemistä kokonaan uudeksi tuotteeksi.

Modulaarisiin koneisiin perustuva tuotekehitystoiminta edellytti suunnittelijoilta
uudentyyppistä osaamista, kuten esimerkiksi tietokoneavusteisten suunnitteluohjelmien

hallintaa ja kykyä kokonaisuuden arkkitehtoniseen, osien ja kokonaisuuden suhdetta

korostavaan hahmottamiseen. Valmetissa kustannustehokkuutta painottava
suunnittelutapa avasi uusia mahdollisuuksia teollisen muotoilijan ja

mekaniikkasuunnittelijan yhteistyölle. Ensimmäiset jälkikäsittelylaitteiden
uudelleensuunnitteluprojektit tarjosivat konkreettisen yhteistyön kohteen vuosina 1988-

1992. Näissä projekteissa kehittynyt teollisen muotoilijan, mekaniikkasuunnittelijan ja

koneautomaatiosuunnittelijan yhteissuunnittelun malli  on säilynyt Metsossa tähän
päivään asti.

Yhteissuunnittelu paperikoneen kiristimen uudistamisessa

Kiristin on paperikoneen komponentti, joka varmistaa, että paperikoneen läpi kulkeva

paperiraina ei pääse löystymään ja aiheuta tukosta. Käytössä olevia, erilaisiin
teknologioihin perustuvia kiristinmalleja on useita. Vuoden 2002 maaliskuussa Metso

Paper –yksikössä aloitetun tuotekehitysprojektin tavoitteena oli sellaisen kiristinmallin

kehittäminen, joka vähentäisi myytävien kiristinmallien määrän seitsemästä yhteen ja
pienentäisi valmistuskustannukset puoleen nykyisistä. Aikaisemmin vastaavaan

tavoitteeseen oli päästy paperikoneen ohjaimen suunnittelussa.

Toimintamallin keskeiset piirteet

Kiristin-projektin yhteisö muodostui projektiryhmän vakituisista jäsenistä sekä
projektissa vierailevista asiantuntijoista. Yhteensä projektissa oli yksitoista jäsentä, jotka

edustivat neljää eri organisaatiota. Nämä olivat paperikonevalmistaja, kiristintehdas
(paperikonetehtaan alihankkija), suunnittelutoimisto (kiristintehtaan alihankkija) ja

muotoilutoimisto (paperikonetehtaan alihankkija).
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Projektiryhmään kuului:

- projektipäällikkö
- Metson seniorimuotoilija

- koneautomaatioinsinööri
- valmistuksen asiantuntija

- mekaniikkasuunnittelija, puhtaaksipiirtäjä

- teollinen muotoilija (alihankkija)
- sovellusinsinööri

- projektisuunnittelija
- rakenneryhmien3 edustajat, 3 henkilöä

Kiristin-projektissa sovelletussa yhteissuunnittelun toimintatavassa on nähtävissä neljä
ominaispiirrettä.

Yhteinen kehittely

Ensinnäkin, varsinainen suunnittelutyö tehtiin projektiryhmän kokouksissa, jotka kestivät

kokonaisen työpäivän. Kokousten välillä päivitettiin uutta mallia kuvaavat piirustukset ja
ryhmän jäsenet toteuttivat heille annettuja selvitystehtäviä.  Projektipäällikkö kuvasi

työtapaa seuraavasti:
Tutkija: Verrattuna muihin projekteihin, niin mikä kiristin-tiimin toimintatavassa on

erilaista?

Haastateltava: No suurin ero on siinä, että tässä se työ tehdään niissä

tiimipalavereissa. Jos mietitään, mikä on se normaali tapa tehdä, että me vaan

tullaan tänne, istutaan tässä näin ja jokainen kertoo, mitä on tehny ja sitten toiset

vaan nyökyttelee ja puistelee päätä. Siellä sitten sanotaan että ens kerraks tehdään

näin ja näin eli se itse asia ei siellä jalostu. Tässä me ollaan koitettu tehdä niin, että

me tehdään se työ siinä yhdessä, jossa jokainen voi heti kysyä ja sanoa oman

mielipiteensä. Kun tässä muut kattoo, että muutapa tämä ja tämä asia, niin se

etenee ihan saman tien, eli mun mielestä me säästetään huomattavasti aikaa. (Ote

haastattelusta 17.1.2003)

                                                  
3 Paperikoneen kolme pääasiallista rakenneryhmää ovat: viiraosa, puristinosa ja kuivatusosa.
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Yhteinen tiedon hankinta

Toiseksi, projektin kokoukset pidettiin ympäristöissä, jotka tarjosivat ryhmän jäsenille
mahdollisuuden oppia uusia asioita. Kun esimerkiksi kokouksen aiheena oli olemassa

olevien mallien hyvien ja huonojen puolien tarkastelu, ryhmäläiset tapasivat Karhulan
kiristintehtaalla. Kun taas haettiin vaihtoehtoja käytettävissä olevasta teknologiasta,

ryhmä piti kokouksen sisartoimialalle tuotantolinjoja tekevän yksikön tiloissa.

Valmistuksen ratkaisuja kartoitettiin pitämällä kokous materiaalialihankkijan tehtaalla.
Projektin suunnittelija kommentoi siirtymiä seuraavasti:

“Se on, et jos joka kerta pidetään samassa paikassa, niin se on semmonen arkirutiini, et

taas ollaan siellä, niin ei siinä mitään uutta tuu. Sitten jos käy jossain, niin aina voi jäädä

jotain hihaan kiinni, että tommonenkin juttu. (…) Et pitää niinku pysyy haalimaan sitä

tietoo kasaan ja ei sitä tietoa tarvii välttämättä käyttää just nyt, voi jättää varastoon ja

pullauttaa ulos sitten kun on tarvetta.” (Ote suunnittelijan haastattelusta 21.3.2003)

Jaettu johtajuus

Kolmanneksi, Kiristin-projektia johti projektipäällikön ja muotoilijan muodostama
työpari, jolla oli aikaisempaa kokemusta vastaavista suunnitteluprojekteista. Tämä

työpari neuvotteli keskenään projektin etenemisestä, seuraavista työtehtävistä ja niihin
sovellettavista toimintamalleista. Muotoilija itse käytti tästä työtavasta nimitystä

”tuplaveto”. Projektipäällikkö kommentoi työtapaa haastattelussa seuraavasti:

Siinä mielessä tälleen on mukava tehdä, kun ei tarvii ihan yksin funtsailla. Kun me

tehdään yhdessä niin on paljon helpompaa kun toinen antaa vinkkejä. Sama juttu siihen,

että miten asioita pitäis tehdä, aina on hyvä saada kommentteja vähän kokeneemmalta ja

kokemuksia muista projekteista. (Ote projektipäällikön haastattelusta 17.1.2003)

Jatkuva yhteinen visualisointi

Neljänneksi, projektiryhmän toimintatavassa korostui suunnitteluun liittyvien ideoiden,

kommenttien ja ehdotusten visualisointi. Lähes kaikissa kokouksissa ryhmäläisillä oli
käytettävissä fläppitaulu, piirtoheitin sekä seinille tai pöydille kiinnitettyjä piirustuksia.

Projektipäällikkö kannusti jatkuvasti ryhmän jäseniä tekemään ajatuskulkunsa näkyväksi

muille. Esimerkiksi projektin kolmannessa kokouksessa, kaikki ryhmän jäsenet (tutkija
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mukaanluettuna) laitettiin luonnostelemaan mahdollisia ratkaisuja kiristimen

toimintaperiaatteeksi.

“Pakko olla sillee konkreettisesti näkyvillä asioita. Jos niitä vain mielessä pähkii, niin

siihen mielessä havainnollistamiseen menee liikaa energiaa ja kapasiteettia. Kun se on

havainnollistettu, niin kyllä sitä helpommin mieltää sen sitten ja ajattelee, että mikä siinä

on vialla tai mitä siihen vois tulla lisää tai jotain. (…) Tällä tavalla idea saa ansaitsemansa

kohtelun.” (Ote suunittelijan haastattelusta 21.3.2003)

Tämä modularisoivan uudelleensuunnittelun toimintamalli perustui konevalmistajan

yhteistyöhön alihankintaverkoston eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on tuote, jonka

valmistaminen tukee mukana olevien organisaatioiden liiketoimintaa. Metsossa
modularisoivan uudelleensuunnittelun toimintamallia on sovellettu paperikoneen eri

osien uudelleensuunnittelussa. Kun uudelleensuunnittelu siirtyi yksittäisistä koneista
tuotantolinjan yhteisiin komponentteihin, suunnitteluun osallistuivat myös eri

rakenneryhmien (viira, puristin, kuivatusosa) edustajat. Muotoiluosaamista Kiristin-

ryhmässä edustavat yrityksen sisäinen seniorimuotoilija sekä projektiin palkattu
ulkopuolinen muotoilija. Seniorimuotoilija on toinen projektin johtajista ja tuo

suunnitteluun kokemustaan aikaisemmista projekteista, ulkopuolinen muotoilija taas
tekee konkreettista tuotesuunnittelua, mallinnusta ja visualisointia. Metsolla

modularisoivan uudelleensuunnittelun toimintatapaa on sovellettu tähän mennessä noin

viidessätoista projektissa. PROOMU-projektin aikana Metson paperikoneyksikköön
perustettiin erillinen ”tuotekehityksen tukitiimi”, jonka tehtävänä oli jakaa tästä

kertynyttä kokemusta eteenpäin. Kolmihenkisen tukitiimin ytimen muodostavat
mekaniikkasuunnittelija, teollinen muotoilija ja koneautomaatiosuunnittelija. Taulukkoon

4 on tiivistetty modularisoivan uudelleensuunnittelun keskeiset elementit.
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Tekijät Teollisen muotoilijan ja mekaniikkasuunnittelijan muodostama työpari

Kohde Olemassa olevat tuotevariaatiot, tuloksena moduloitu tuotemalli;
valmistuskustannusten pienentäminen; soveltuvuus sarjatuotantoon

Välineet Yhteissuunnittelukokoukset; kokousten pitäminen eri ympäristöissä; jatkuva
visualisointi; arkkitehtoninen kokonaishahmotus; CAD-työkalut

Yhteisö
(projektiryhmä)

Rakenneryhmien edustajat (sisäiset asiakkaat); valmistuksen asiantuntija;
koneautomaatiosuunnittelu; sovellusasiantuntijat; huollon ja asennuksen
asiantuntijat; alihankkijan pääsuunnittelijat; materiaalitoimittajat

Työnjako Projektiryhmä tapaa yhteisissä suunnittelukokouksissa, vierailevat asiantuntijat
osallistuvat kokouksiin käsiteltävästä aiheesta riippuen; yhteissuunnittelu sekä
kokouksessa sovitut välitehtävät, joiden toteuttamisesta nimetyt henkilöt
vastaavat kokousten välillä

Säännöt Jatkuva ideoiden vaihto ja yhteinen kehittely; keskittyminen kokonaisratkaisun
toimivuuteen

Taulukko 4. Kiristin-projektissa sovellettu modularisoivan uudelleensuunnittelun

toimintamalli

4.2 Käyttäjälähtöisen konseptisuunnittelun toimintamalli (Kone)

Käytettävyydestä käyttäjäkokemukseen

Käyttäjänäkökulman huomioiminen hissien suunnittelussa juontaa juurensa kymmenen
vuoden taakse, 1990-luvun puoliväliin.  Varsinaisesti  käytettävyyden käsite (usability)

alkoi esiintyä Koneella ensimmäisiä kertoja vuonna 1996. Systemaattisia

käytettävyystestauksia tai niihin verrattavia selvityksiä tehtiin kuitenkin satunnaisesti.
1990-luvun lopulla Koneella alettiin ryhmitellä rakennustyyppejä erillisiksi

markkinasegmenteiksi. Näitä olivat esimerkiksi toimistorakennukset, asuinrakennukset,
hotellit ja myymälät. Tässä yhteydessä mietittiin myös rakennustyyppien erilaisia

käyttäryhmiä ja asiakkaita. Samoihin aikoihin taloon palkattiin ensimmäinen

käytettävyysasiantuntija. Näihin aikoihin alettiin käytettävyyden lisäksi puhua myös
käyttäjälähtöisestä suunnittelusta (user centered design). Vuoden 2002 alussa Koneen

tutkimusosastolle perustettiin asiakas- ja käyttäjätiimi, jossa toimii tällä hetkellä kaksi
muotoilijaa ja käytettävyysasiantuntija. Perustamisen jälkeen tiimi on tehnyt erilaisia

pilottihankkeita ja selvityksiä.



20

Käyttäjälähtöisen konseptisuunnittelun keskeisiä elementtejä hissisuunnittelussa ovat:

- hissin käyttöön liittyvien tilanteiden, tarpeiden ja kokemusten ymmärtäminen
käyttäjätutkimuksen avulla

- käyttäjätutkimuksesta saadun aineiston analysointi ja lajittelu siten, että erotetaan
hissin suunnittelun kannalta keskeisiä ongelmakohtia ja mahdollisuuksia

- asiakkaan-  ja käyttäjän kannalta parhaimpien ratkaisujen muuntaminen uuden

tuotteen tai palvelun tuotevaatimuksiin
- uusien ratkaisujen havainnoillistaminen, suunnittelu ja testaus

Yhteissuunnittelu terveydenhuolto –projektissa

Terveydenhuolto-projektissa tavoitteena oli selvittää sairaalahissien käyttöä ja niihin

liittyviä käyttökokemuksia. Projektissa sovellettiin ns. workshop-työskentelyä, jossa
olivat mukana talon sisäinen käytettävyysasiantuntija ja muotoilija, muotoilutoimiston

muotoilija, tuotekehitysosaston suunnittelijoita sekä liiketoimintayksikön edustajia.

Projektin alkuvaiheessa kerättiin materiaalia sairaalaympäristöstä. Tämä piti sisällään
sairaalaympäristöjen kartoitusta kolmessa eri maassa, kilpailijavertailun sekä

markkinatutkimuksen. Varsinaisessa konseptisuunnitteluvaiheessa suunnittelijat kävivät
aluksi havainnoimassa potilaiden kuljetusta sairaalaympäristössä ja hankkivat

omakohtaista kokemusta eri laitteiden käytöstä hissimatkan aikana. Tällöin mm.

tuotekehityksessä työskentelevät suunnittelijat asettuivat potilaan rooliin ja kokeilivat
sairaalasänkyjen kuljettamista hisseissä. Aikaisempiin projekteihin verrattuna tämä oli

poikkeuksellista, sillä tekniset suunnittelijat eivät tavallisesti osallistu
käyttäjätutkimukseen. Kuitenkin aikaisempi kokemus on osoittanut, että suunnittelijoille

on tärkeää näyttää konkreettisesti esimerkiksi videolta, miten hissin käyttäjä eri

tilanteissa toimii. Vähäinenkin käyttäjien ja heidän toimintaympäristönsä tunteminen
todettiin helpottavan tiedon vastaanottoa ja implementointia tuotekehityksessä.

Käytettävyystiimin, tuotekehityksen ja asiakkaan edustajien yhteisessä työpajassa

käyttötilanteista kerätty materiaali ryhmiteltiin sen mukaan, millainen rooli käyttäjällä oli

suhteessa rakennukseen tai käyttöympäristöön; onko hän esimerkiksi väliaikainen
käyttäjä, vakituinen käyttäjä, kiinteistön huoltaja vai omistaja. Tämän lisäksi pohdittiin,
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millaisia ovat hissin käyttöön liittyvät yksilölliset tarpeet ja kokemukset. Tämän pohjalta

laadittiin ehdotuksia nykyisten tuotteiden parantamiseksi.

Koneen käyttäjätutkimus ja konseptointityöpaja-projektit ovat esimerkkejä toiminnasta,
jossa muotoilijat ja käytettävyysasiantuntijat ovat sekä koordinoivassa että asiantuntijan

roolissa. Esimerkiksi terveydenhuoltoprojektissa muotoilija ja käytettävyysasiantuntija

tuottivat visuaalista materiaalia toiminnan yhteisestä kohteesta (hissimatkustamiseen
liittyvät käyttötilanteet), joka mahdollisti vuoropuhelun eri tuotekehittelijöiden ja

asiakkaiden välillä. Toiseksi, järjestämällä esimerkiksi vierailut sairaaloihin, he loivat
sellaiset vuorovaikutuksen puitteet, joissa tuotekehittäjät pääsivät itse hankkimaan

ensikäden tietoa hissien käyttöön liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Hissien

käyttöön ja suunnitteluun liittyvän osaamisen lisäksi Koneen
käytettävyysasiantuntijoiden ja muotoilijoiden osaaminen liittyy siis myös siihen, miten

käyttäjälähtöinen konseptointi organisoidaan ja hallitaan prosessina.

Tekijät Projektipäällikkö; käytettävyysasiantuntija; muotoilija; tuotekehittäjät

Kohde Käytännölliset, helposti miellettävät ratkaisut, jotka palvelevat käyttäjien muuttuvia
tarpeita

Työkalut Käyttäjätutkimukset; skenaario- ja visualisointimenetelmät; yhteiset suunnittelu- ja
palauteworkshopit

Yhteisö Asiakas (ostaja); käyttäjät; tuotekehitys; myynti ja markkinointi

Työnjako Käytettävyysryhmä tekee käyttäjätutkimuksen; tuotekehityksen asiantuntijat
osallistuvat tulosten käsittelyyn ja uusien tuoteideoiden rakentamiseen;
käytettävyysasiantuntija (ja muotoilija) seuraa projektin etenemistä
tuotekehityksessä

Säännöt Tuotteen suunnittelu perustuu erilaisten käyttäjätarpeiden analysointiin, ei ainoastaan
suunnittelijan omaan kokemusmaailmaan

Taulukko 5. Terveydenhuoltoprojektin pohjalta syntynyt hahmotus käyttäjälähtöisen

konseptisuunnittelun toimintamallista
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4.3 Verkostolähtöisen elinkaarisuunnittelun toimintamalli (Rautaruukki)

Rautaruukissa tuotekehityskäytäntöjen muutos kytkeytyy osaksi 1980-luvulla alkanutta
liiketoiminnan siirtymää kohti korkeamman jalostusasteen tuotteita. Globaalissa

liiketoimintaympäristössä keskikokoinen teräksentuottaja on valinnut vuonna 2003

kilpailustrategiakseen kokonaisratkaisujen kehittämisen valikoitujen asiakastoimialojen
tarpeisiin. Strategian toteuttaminen edellyttää tuotekäsityksen muutosta metreissä ja

tonneissa mitattavista myyntiartikkeleista kohti tuotteita, palveluja ja positiivisia

käyttökokemuksia sisältävien kokonaisuuksien myymiseen. Rakentaminen on yksi
tärkeimmistä Rautaruukin asiakastoimialoista.

Rakennustuotteet ostetaan aina osaksi rakennusta. Rakennushankkeet muodostavat sen

kentän, jolta löytyvät rakennustuotteiden käyttäjät ja jossa ostopäätökset tehdään. Tähän

oivallukseen perustuen Rautaruukki alkoi 1980-luvulla tarjota rakentajille
asiantuntijapalveluja teräsrakentamiseen. Toiminnan tarkoituksena oli alun perin edistää

teräksen menekkiä rakentamisessa, mutta aikaa myöten siitä kehittyi eräänlainen
Rautaruukin ja asiakkaiden yhteiskehittelyn muoto. Jatkossa tätä työskentelytapaa on

tarkoitus hyödyntää keinona laajentaa Rautaruukin panosta rakennushankkeissa pelkästä

tuotekaupasta tai aliurakoitsijasta kokonaisratkaisujen toimittamiseen. Tähän liittyy
tavoite tarkastella rakennusta ja sen ratkaisuja pidemmällä tähtäyksellä. Suunnittelijoiden,

ostajien, rakennuttajien ja osatoimittajien välille muodostaa sillan rakennuksen
pystyttämiseen, muuntelu- ja käyttömahdollisuuksiin sekä kierrätykseen liittyvä

ymmärrys. Alusta yhteiselle kehitystyölle voi löytyä esimerkiksi konkreettisista,

muotoilijan dokumentoimista tilanteista, joissa tulee esille rakennuksen käyttöön liittyviä
ongelmia tai mahdollisuuksia.

Esimerkkejä verkostolähtöisestä elinkaarisuunnittelusta

Helsingin Ruoholahteen rakennettavan Itämeren tori-hankkeen arkkitehti valitsi Sitran

toimitalon julkisivumateriaaliksi tiilenpunaisen COR-TEN teräksen, joka sopi sekä
ulkonäkönsä että elinkaariominaisuuksiensa ansiosta näkyvälle paikalle nousseeseen

tornitaloon. Materiaalin elinkaariominaisuudet edellyttivät kuitenkin julkisivun detaljien
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poikkeuksellisen tarkkaa suunnittelua, mikä ei olisi ollut mahdollista ilman

poikkeuksellisen kiinteää Rautaruukin, arkkitehtitoimiston, rakennesuunnittelijan ja
pääurakoitsijan yhteistyötä. Onnistunut projekti edisti teräksen käyttöä suomalaisessa

rakentamisessa, tuotti uusia ratkaisuja Rautaruukin tuotevalikoimaan sekä edisti
yhteistyötä eri osapuolten välillä4.

Helsingin yliopiston Kumpulan kampukselle nousevan Ilmatieteen- ja
Merentutkimuslaitoksen uuden toimitalon rakennushankkeen yhteydessä Rautaruukki

tarjosi talon julkisivuun  kokonaisratkaisua. Itämerentori-hankkeesta tehtyjen havaintojen
pohjalta myös ATRIUM-projektissa keskityttiin analysoimaan rakennushankkeen

osapuolten yhteistoimintaa. Pyrkimyksenä oli ymmärtää, miten rakennustuotteiden

yhteiskehittely ja myynti voivat sijoittua useiden eri organisaatioiden yhteistyönä
toteutettavan projektin eri vaiheisiin. Kuvassa 3 on havainnollistettu

elinkaarirakentamiseen osallistuvien tahojen erilaisia intressejä suhteessa yhteiseen

kohteeseen, rakennushankkeeseen.

Kuva 3. Elinkaarirakentamiseen osallistuvien tahojen erilaiset intressit yhteisessä

rakennushankkeessa

                                                  
4 (ks. Aaltonen, 2004)

rakennustuotevalmistaja

arkkitehtitoimisto

rakennesuunnittelijasuunnittelun ohjaus
Projektin johto

työmaaorganisaatio

vuokralainen

massaräätälöinti,
modulaarisuus

ratkaisun myyvyys, 
muunneltavuus

tyyli, ulkonäkö,
käytettävyys

huollettavuus,
kestävyys

hinta,
asennettavuus
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ATRIUM-projekti poikkesi aikaisemmista myös siten, että ensimmäistä kertaa urakoitsija

solmi rakennuttajan kanssa kolmenkymmenen vuoden elinkaarivastuu-sopimuksen.
Sopimuksen nojalla urakoitsija edellytti elinkaarilähtöistä ajattelua myös

alihankkijoiltaan. Tähän kuului esimerkiksi rakenteiden kestävyyden ja huollettavuuden
huomioiminen yhtenä  komponenttien valintakriteerinä. Projekti osoitti myös, ettei

verkostolähtöisen elinkaarisuunnittelun kehittäminen ole täysin ongelmatonta.

Hankkeessa havaittiin muun muassa se, että yhteiskehittely ei voi tapahtua irrallaan
tuotteiden myynnistä. Ratkaisut pitäisi lisäksi neuvotella sellaisiksi, joihin molemmat

voivat sitoutua pidemmäksi aikaa. Verkostomaisen yhteiskehittelyn haasteena ei ole
ainoastaan yrityksen tuotekehitystoiminnan avautuminen asiakkaiden suuntaan. Se

edellyttää myös omassa organisaatiossa toimivan valmistuksen, myynnin ja

markkinoinnin uudenlaista suhtautumista tuotteisiin ja asiakkaisiin.

Muotoiluosaamisen mahdollisuudet rakennushankkeissa ovat monet riippuen siitä, minkä

tyyppistä lisäarvoa muotoilijan työpanoksesta haetaan. Rakennetun ympäristön
”päämuotoilija” on arkkitehti, joka käyttää alihankkijan toimittamia rakennustuotteita

oman työnsä peruspalikoina. Panostamalla näiden rakennustuotteiden valikoimaan
voidaan tarjota arkkitehdeille kiinnostavia mahdollisuuksia oman työnsä toteuttamiseen.

Toisaalta rakennustuotteet ovat luonteeltaan massatuotteita, joissa kate syntyy

kustannustehokkaasta valmistuksesta. Modularisoimalla Rautaruukin tuotteita voidaan
tuotevalikoima pitää joustavana kustannustehokkuuden kärsimättä. Lopuksi tuotteiden

asennukseen erilaisissa työmaaolosuhteissa liittyy tekijöitä, joiden huomioon ottaminen
tuotekehityksessä voi auttaa rakennusurakoitsijaa alentamaan omia kustannuksiaan.

Tämän materiaalin tuottamisessa käyttäjälähtöisen koulutuksen saanut muotoilija on

avainasemassa. Muotoilijan työtehtäviä elinkaarilähtöisessä suunnittelussa ovat
esimerkiksi käyttäjätiedon kerääminen asennuskohteista ja rakennuksiin liittyvästä

käytöstä; käyttäjätiedon havainnollistaminen (visualisointi) eri tahojen yhteistyön
pohjaksi sekä rakenteiden käytettävyyteen, asennettavuuteen, kunnossapitoon ja

huollettavuuteen liittyvien näkökohtien tuominen esille suunnittelussa.
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Tekijät Rakennuttaja, urakoitsija, arkkitehtitoimisto, rakennetoimittaja

Kohde Rakennuksen elinkaaren vaiheiden optimointiin  liittyvät ratkaisut (suunnittelu,
rakentaminen, käyttö, huolto, purku, kierrätys)

Työkalut Elinkaaren eri vaiheiden ja niihin liittyvien ratkaisujen ja kustannusten
hahmottamiseen liittyvät työkalut. Esimerkiksi laskuohjelma, jolla on mahdollista
laskea rakennuksen energiankulutukseen, ympäristökuormitukseen ja huoltoon
liittyvät kustannukset pidemmällä aikajänteellä.

Yhteisö Kaavoituksen asiantuntijat, rakennuttajakonsultit, suunnittelu- ja insinööritoimistot,
loppukäyttäjät

Työnjako Rakennuttaja tai pääurakoitsija vetää hanketta, alihankkijat tulevat mukaan
kumppaneina mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Säännöt Kokonaisvaltainen ymmärrys rakennuksen elinkaaresta

Taulukko 6. Itämerentori- ja ATRIUM-projektien pohjalta syntynyt hahmotus

verkostopohjaisen elinkaarisuunnittelun toimintamallista
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5 Teollisen muotoilun vakiinnuttaminen itsenäiseksi osaamisalueeksi

5.1 Muotoilutoiminnan organisointi yrityksissä

PROOMU-hankkeen kolmantena tavoitteena oli tutkia teollisen muotoilun kehittämisen

ja levittämisen työkaluja teknologiateollisuuden yrityksissä. Aiemmissa kappaleissa
muotoilun kehitystä tarkasteltiin yrityksen historiallisten kehitysvaiheiden ja niiden

pohjalta syntyvien yhteissuunnittelun toimintamallien kautta. Tämän kappaleen

keskeinen kysymys on: millaisia työkaluja, sääntöjä ja rakenteita yrityksissä on käytetty

teollisen muotoilun vakiinnuttamiseksi osaksi yrityksen toimintaa?

Kone, Metso, Raute ja Rautaruukki organisoivat muotoilutoimintansa eri tavoin. Erot

liittyivät esimerkiksi siihen, puhuttiinko muotoilusta erillisenä toimintana vai

tuotekehityksen osana; käytettiinkö muotoilua pääasiassa tuotteiden valmistettavuuden ja
kustannustehokkuuden parantamiseen, yrityskuvan rakentamiseen vai tulevaisuuden

tuotekonseptien kehittämiseen; oliko yrityksellä talon sisäisiä muotoilijoita vai
hankittiinko muotoiluosaaminen pääasiassa ulkopuolisilta toimistoilta; pyrittiinkö

muotoilua johtamaan keskitetysti vai oliko se hajautettu useampiin eri yksikköihin,

sovellettiinko muotoilun kehittämiseen muilla alueilla vakiintuneita työkaluja ja
prosesseja vai pyrkivätkö muotoilijat itse luomaan uusia välineitä sekä tukiko yrityksen

johto muotoiluosaamisen kytkemistä yrityksen strategisiin tavoitteisiin. Esimerkiksi
Rautaruukin ja Rauten palveluksessa oli yksi muotoilija, joka osallistui oman osastonsa

tuotesuunnitteluprojekteihin. Metsossa muotoilutoimintaa koordinoi pieni talon sisäisten

muotoilijoiden ryhmä, joka osallistuu eri yksiköiden kehitysprojekteihin ja tilaa
ulkopuolelta ostettavia muotoilupalveluita. Kone käyttää tuotesuunnittelussa pääasiassa

talon ulkopuolisia muotoilutoimistoja. Tämän lisäksi talon sisällä kehittyy

käytettävyystutkimukseen ja konsptisuunnitteluun erikoistunut asiantuntijaryhmä, joka
tekee yhteistyötä muotoilutoimistojen kanssa.

Vaikka esimerkiksi Metsossa muotoilijoita on ollut talossa jo kymmeniä vuosia, ei
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PROOMU-hankkeen yritysten kohdalla silti voida puhua vakiintuneesta

muotoilutoiminnasta, joskin osassa yrityksistä on otettu askelia teollisen muotoilun ja
käytettävyyssuunnittelun vakiinnuttamiseksi itsenäiseksi osaamisalueeksi. Nämä askeleet

liittyivät muotoilijoiden keskinäisen sekä muotoilijoiden ja muiden tuotekehityksen
ammattilaisten välisen työnjaon selkeyttämiseen, yhteisten työkalujen, sääntöjen sekä

johtamisjärjestelmän rakentamiseen.

Muotoilijoiden välinen työnjako

Metsolla, Koneessa ja Rautessa yrityksen sisäisten muotoilijoiden ja ulkopuolisten
muotoilijoiden työn tavoitteet erosivat siten, että talon sisäiset muotoilijat pyrkivät

aktiivisemmin kehittämään käyttäjälähtöisyyttä ja kustannustehokkuutta organisaation

sisäiseksi osaamiseksi. Ulkopuolisia muotoilutoimistoja käytettiin pääasiassa
tuotesuunnittelutehtäviin. Muotoilutoiminnan kehityskuvauksista kävi myös ilmi, että

esimerkiksi Metsossa muotoilijat ovat joutuneet viime vuosien aikana lisääntyvässä

määrin hoitamaan tehtäviä, jotka eivät kuuluneet heidän aikaisempaan toimenkuvaansa
tuotemuotoilijoina. Näitä ovat esimerkiksi yhteissuunnittelun menetelmien edistäminen

organisaation eri yksiköissä, aihankinnan koordinointi ja Metson muotoilustrategian
rakentaminen. Metsossa muotoilijoiden tehtäväkentän laajeneminen johti muotoilijoiden

aiemmin muotoutuneen työnjaon kriisiin. Sen ratkaisemiseksi ja muotoilutoiminnan

aseman vakiinnuttamiseksi teknologiajohtaja perusti muotoilun strategiaryhmän. Tässä
yhteydessä luotiin uusi muotoilijoiden välinen työnjako, jossa erotettiin kolme hierarkista

tasoa: muotoilupäälliköt, tuotemuotoilijat ja ulkopuoliset muotoilukonsultit.
Muotoilupäälliköiden tehtävänä on osallistua yrityksen strategiatyöhön, ennakoida ja

valmistella uusia kehitysprojekteja sekä edistää yhteissuunnittelun käytäntöjä. He myös

koordinoivat muotoilun alihankintaa. Tuotemuotoilijat tekevät töitä yksittäisten
tuotetehtaiden alaisuudessa. Ulkopuoliset muotoilukonsultit osallistuvat

kehitysprojekteihin sisäisten tuotemuotoilijoiden lailla, tarpeen mukaan.

Muotoilun kytkeytyminen yrityksen strategiaan

Tutkimuksessa kävi ilmi, ettei muotoilutoimintaan tai sen kehittämiseen liittynyt
yrityksissä pitkälle meneviä visioita tai tavoitteita –organisaation sisäisillä muotoilijoilla
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oli täysi työ selvitä arkipäiväisistä rutiineista. Heidän toimintansa oli PROOMU-

hankkeen yrityksissä pääasiassa reaktiivista, ”päivittäisten tulipalojen sammuttelua”.
Metsoa lukuunottamatta muotoiluosaamiselle ei oltu asetettu yleisiä, yrityksen strategiaan

kytkeytyviä tavoitteita, joiden määrittelyn yhteydessä johto olisi voinut keskustella
muotoilutoiminnan kehittämisen suunnasta.  PROOMU-hankkeeseen osallistuneiden

yritysten yhteinen tavoite oli kuitenkin muotoilutoiminnan muuttaminen

proaktiivisemmaksi – yrityksen tulevaa toimintaa paremmin ennakoivaksi ja sen
kehitystä tukevaksi.

Hankkeessa muotoilun kytkeytymistä yrityksen johtamiseen tutkittiin siten, että Ulla-

Maaria Mutanen seurasi muotoilun strategiaryhmän toimintaa Metsossa vuosina 2002-

2004. Lisäksi hankkeen toiseen vuosiseminaariin kutsuttiin Koneen teknologiajohtaja
Heikki Leppänen, Metso Mineralsin toimitusjohtaja Bertel Langenskjöld, Rauten

toimitusjohtaja Tapani Kiiski ja Rautaruukin teknologiajohtaja Marko Moisio puhumaan

muotoilun strategisesta merkityksestä omissa yrityksissään.5

Muotoilutoiminnan yhteiset työkalut ja säännöt yrityksessä

Olennainen osa muotoilutoiminnan vakiintumista yrityksessä on sen välineiden ja

sääntöjen kehittäminen. Näitä ovat esimerkiksi tuotekehitysprosessin kuvaukset,

muotoilun ja tuotekehityksen käsikirjat, eri työvaiheita varten luodut tarkistuslistat sekä
ohjeistot, joissa täsmennetään suunnittelun periaatteita ja sääntöjä sekä eri osapuolten

välistä työnjakoa. Ohjeistot määrittävät myös muotoilijoiden roolia ja tehtävia suhteessa
yrityksen eri toimintoihin. Jos yrityksen tuotekehitys- tai innovaatioprosessikuvauksesta

puuttuu esimerkiksi käyttäjätutkimus tai konseptisuunnittelu, yksittäisen tuotepäällikön

tai projektipäällikön on vaikeaa perustella, miksi hän käyttäisi varoja
muotoilupalveluiden hankintaan. Vastaavasti, jos yrityksessä ei keskustella eri tyyppisen

muotoiluosaamisen merkityksestä liiketoiminnan kehittämisessä eikä siitä ole yhteisiä
kannantottoja,  ei ole todennäköistä että muotoilijoita kutsuttaisiin mukaan tähän työhön.

                                                  
5 Näistä aineistoista valmistellaan artikkelia projektin seuraavaan julkaisuun.
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PROOMU-hankkeessa havaittiin, että yrityksen sisäiset muotoilijat ovat avainasemassa

sääntöjen ja välineiden kehittelyssä, koska he tuntevat yrityksen toiminnan ja muotoilun
kannalta keskeiset johtamismenettelyt ja päätöksentekofoorumit. Myös ulkopuoliset

muotoilukonsultit ovat osallistuneet design management –työkalujen rakentamiseen,
mutta ilman yrityksen muotoilijan panosta, kehitettyjen välineiden kytkentä yrityksen

käytäntöihin saattaa jäädä puutteelliseksi tai kuvaukset jäävät liian yleiselle tasolle.

Hankkeen aikana Koneen käytettävyysasiantuntijat olivat rakentamassa käyttäjätiedon
keräämisen ja hyödyntämisen prosessimallia (USERS-prosessi) sekä

muotoilutoimeksiannon tekemisen työkalua. Metsossa muotoilijat päivittivät
alihankinnan ohjaamiseen tarkoitettua ohjeistoa (design manual) ja rakensivat yrityksen

sisäiseen verkkoon muotoiluportaalia. Toinen Metson muotoilupäälliköistä osallistui

myös organisaationlaajuisen tuotekehitysprosessin suunitteluun (Metso Innovation
Process). Rauten muotoilija kokosi hankkeen aikana listan hyvistä

suunnittelukäytännöistä tuotekehityksen ohjeeksi.

Yrityksen muotoilijoiden yhteistyösuhteiden rakentuminen

Työnjaon, strategian ja yhteisten sääntöjen lisäksi tärkeä tekijä organisaation

muotoiluosaamisen vakiintumisessa on tutkimuksen havaintojen mukaan teollisten

muotoilijoiden ja yrityksen muiden toimijoiden välisten yhteistoimintasuhteiden
kehittyminen. Metsossa muotoilijoiden yhteistoimintaverkosto kehittyi, kun muotoilijat

osallistuivat eri osastojen projekteihin. Osastojen tuotekehitystiimit oppivat vähitellen
tunnistamaan muotoilijoiden erityisosamisen ja hyödyntämään sitä. Kun ensimmäinen

projekti onnistui, muotoilijoita pyydettiin mukaan myös seuraavaan. Myös muotoilijoiden

itsensä kannalta oli tärkeää osallistua eri osastojen hankkeisiin. Siinä tarjoutui
mahdollisuus tutustua yritykseen ja sen eri yksiköissä sovellettavaan teknologiaan. Näin

muotoilijat kykenivät muodostamaan oman käsityksensä siitä, mihin heidän osaamistaan
voidaan yrityksessä hyödyntää.

Yhteenvetona voidaan todeta, että teollisen muotoilun vakiinnuttaminen organisaatioon
on hidas ja monitahoinen prosessi. Tärkeä osa prosessissa on löytää ja tehdä näkyväksi ne

kohteet, joissa muotoilun ammatillisella osaamisella voi olla olennaista merkitystä
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vastattaessa yrityksen liiketoiminnan ajankohtaisiin haasteisiin ja toteutettaessa sen

strategiaa. Tutkituissa yrityksissä tällaisia kehittämisen kohteita olivat esimerkiksi
- tuotekehitystoiminnan asiakaslähtöisyyden ja tuotesuunnittelun

käyttäjälähtöisyyden parantaminen, jossa muotoilijat auttoivat ymmärtämään
asiakkaan toiminnassa tapahtuvia muutoksia ja niistä nousevia kehityshaasteita

sekä

- tuotteiden kustannustehokkuuden parantaminen (etenkin Metso), jossa
muotoilijoiden osaaminen auttoi uusien materiaali-, rakenne-, ja

valmistusratkaisujen kehittämistä.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että muotoilutoiminnalle on tärkeätä luoda sellaiset

puitteet, jotka tekevät mahdolliseksi muotoiluosaamisen jatkuvan kehittämisen
esimerkiksi pilottiprojekteista oppimalla. Tämä edellyttää sellaista muotoilutoiminnan

johtamisjärjestelmän rakentamista, jossa

a) ylimmän johtotason henkilöt ottavat vastuun muotoiluosaamisen sovellusalueiden
määrittelystä yrityksen strategian pohjalta

b) johtotason tai päällikkötason henkilöt ottavat vastuun muotoiluosaamisen
kehittämisestä eri sovellusalueilla, esimerkiksi tuotekehityksessä,

toimitusprosessissa ja yrityskuvan uudistamisessa

c) Päällikkötason henkilöt ottavat vastuun tuotteiden, tuoteperheiden tai
asiakassuhteiden kehittämisestä

d) (Yrityksen sisäiset tai ulkoiset) tuotemuotoilijat tai käytettävyysasiantuntijat
ottavat vastuun yksittäisistä kehitysprojekteista.
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Annaleena Hakatie, Taideteollinen korkeakoulu

6 Muotoilun alihankinnan kehittäminen

Kolmella Proomu-tutkimushankkeen kohdeyrityksistä oli kokemuksia ulkoisen

muotoilupalvelun hyödyntämisestä riippumatta siitä oliko yrityksillä muotoilijoita

palkkalistoillaan. Pääosin yritykset hyödynsivät muotoilupalvelua perinteisesti

perustuotekehityksessä. Muotoilun alihankinnan käytännöt olivat pysyneet suhteellisen

muuttumattomina. Sen sijaan muotoilupalveluja ei juuri käytetty liikeidean ja siihen

liittyvien palvelujen ja tuotteiden konseptoinnissa, toiminnassa, jossa visioidaan yhdessä

tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Selvityksissä (Hytönen, Järvinen, & Tuulenmäki, 2004) on todettu, että

muotoilukonsulttien palvelutarjonta on puutteellista juuri strategisella alueella. Proomu-

hankkeen havaintojen mukaan yrityksillä on tahtoa, mutta aina ei yrityksestä löydy

vakiintuneita rakenteita, valmiuksia tai uskoa muotoilun tuomaan kilpailuetuun. Tämä

koskee sekä tuotekehitys- että esisuunnittelun aluetta. Yrityksistä puuttuu

muotoilupalvelun käyttöä tukevia rakenteita ja käytäntöjä. Toisaalta muotoilukonsultit

tarjoavat palvelujaan - myös strategisia tai kompetenssin kehittämiseen liittyviä - lähinnä

tuotekehitystasolle.

Muotoilupalvelu koetaan yrityksissä tuotekehityksen alihankintana. Tämä

alihankintasuhde nähdään usein kontrollia vaativana hierarkiasuhteena, jolloin

alihankkija toteuttaa tuotteen tai osan siitä asiakkaan suunnitelman mukaan.

Muotoilupalvelu on kuitenkin luonteeltaan osaamista ja innovaatioita eikä esimerkiksi

valmis tuote tai tuotteen osa. Tämän luonteisen palvelun implementointi yritykseen vaatii

vastavuoroisten yhteistyömallien kehittämistä osapuolten välille, sillä hyödyt saavutetaan

vasta osaamisen integroinnin kautta. Keskeinen tutkimushavainto oli, että

muotoilupalvelun laatuun vaikutti merkittävästi se tapa miten yhteistyö oli organisoitu ja

johdettu suhteessa palvelun tavoitteisiin.
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6.1 Yhteistyömallit yritysten ja muotoilutoimistojen välillä

Proomu-hankkeessa tunnistettiin kaksi erilaista tuotekehityksen alihankintamallia

muotoilupalvelun hyödyntämiseksi. Tarkastelen malleja ensisijaisesti sopimistavan

mukaan: 1) yhteistyö perustuu kertaluonteisiin projektikohtaisiin sopimuksiin ja 2)

yhteistyö perustuu pitempiaikaiseen sopimukseen (vuositasolla tehty tuntityösopimus).

Yhteistyö perustuu kertaluonteisiin projektikohtaisiin sopimuksiin

Kertaluonteiseen projektikohtaiseen alihankintaan liittyi käytäntö muotoilutoimistojen

kilpailuttamisesta, vaatimus määritellä palveluprosessille kiinteä hinta ja aikataulu sekä

pyrkimys tiukkaan koordinointiin asiakkaan puolelta. Tämä yhteistyömalli toimii hyvin

yksinkertaisia transaktioita suoritettaessa, kun kyseessä on esimerkiksi valmiin ja

tunnetun tuotteen face-lift. Uuden tuotteen tai palvelun kehitystyö lähtee kuitenkin

liikkeelle hatarista ideoista, jotka täsmentyvät vasta tuotekehitystiimin yhteisen

suunnitteluprosessin kuluessa ja matka on pitkä sekä monihaarainen. Muotoilukonsultin

projektin alussa alustaviin ideoihin perustuva kiinteään hintaan sidottu suunnittelema

muotoilutoiminnasta ei jousta tarpeen mukaan. Näin joustamaton kustannustehokas

sopimisen tapa saattaa heikentää muotoilupalvelun laatua ratkaisevasti.

Pyrkimys alihankinnan tiukkaan koordinointiin ja johtamiseen vaati asiakkaalta runsaasti

tietotaitoa ja resursseja. Usein muotoilupalvelun implementoinnista vastaavat

projektipäälliköt tai koordinaattorit, joiden motivaatio, kompetenssit, ajankäyttö ja

verkostot määrittelevät palveluprosessin käytännöt. Suurimpana haasteena tässä mallissa

näyttääkin olevan sisäisen kompetenssin kehittäminen ja/tai toimijoiden motivointi ja

palkitseminen muotoilupalvelun onnistuneesta hyödyntämisestä. Jos muotoilua halutaan

hyödyntää projektikohtaisena alihankintatyönä, ovat prosessin suunnitteluvirheet,

puutteellinen johtaminen ja tiedonkulun puutteellisuus organisaatioiden välillä keskeiset

riskit palvelun laadulle. Edellä mainittujen riskien toteutuessa saattaa yritys joutua

tilanteeseen, jossa muotoilupalveluun petytään yhä uudestaan. Tästä tilanteesta on

pulmallista lähteä kehittämään toimintaa, koska yrityksen kulttuuriin on muodostunut
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käsitys muotoilun vähäisestä vaikuttavuudesta liiketoimintaan. Tämän ajattelutavan

vallitessa kompetenssin kehittämiseen ei resurssoida eikä muotoilupalveluprosessin

kehittäminen ole organisaatiossa kenenkään vastuulla.

Yhteistyö perustuu pitempiaikaiseen sopimukseen

Kiinteään yhteistyöhön kuuluu olennaisena osana luottamus, joka rakentuu

vuorovaikutuksen ja ajan myötä (Haavisto, 2002). Sopimisen tapa, jossa määritellään

vuositasolla muotoilukonsultin työtunnit, on osoitus muotoilutoimiston ja asiakkaan

välille syntyneestä luottamuksesta. Tämä on sopimuskäytäntö Metson ja

muotoilutoimistojen välillä.

Metsossa muotoilun ensisijainen tavoite on kustannussäästö. Tämä lähestymistapa vaatii

muotoilijalta erittäin korkeaa osaamista yrityksen tuotantoprosesseista sekä kiinteää

yhteistyötä muiden tuotesuunnittelijoiden kanssa. Haluttu muotoilupalvelun laatu

saavutetaan yhteistyömallilla, joka takaa organisaatioiden (muotoilutoimisto-asiakas)

välisen oppimisen, luottamuksen, tiedon ja sosiaalisen verkoston kehittymisen. Malli

muodostuu seuraavista elementeistä:

1) Muotoilukonsultin sisäisestä perehdyttämisjaksosta (mestari-kisällisuhde). Tämä takaa

konsultille tavoitteiden mukaisen tietotaidon.

2) Sopimus työtunneista vuositasolla. Metso varaa 40-50 % muotoilutoimiston

vuosittaisista työtunneista. Tämä käytäntö takaa muotoilupalvelun joustavan

implementoinnin yrityksen omiin tuotekehitysprosesseihin.

3) Metson sisäinen muotoilupäällikkö (seniorimuotoilija) vastaa muotoilupalvelun

integroinnista. Metsolla on oma muotoiluorganisaatio ja kun sisäinen

muotoilukapasiteetti kuormittuu täyteen, hyödynnetään muotoilupalvelua.

4) Muotoilukonsultit työskentelevät sisäisten tuotesuunnittelijoiden kanssa ainakin

osittain samoissa tiloissa. Tämä takaa muotoilupalvelun integroinnin yrityksen omiin

innovaatioprosesseihin.
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6.2 Hierarkkisesta alihankinnasta kohti verkostolähtöisiä yhteistyötapoja?

Kun tarkastellaan tutkimustuloksia, näyttää siltä, että ne teknologiateollisuuden yritykset,

joilla oli vahva sisäinen muotoilukompetenssi, onnistuivat hyödyntämään tehokkaasti ja

menestyksellä muotoilupalveluja. Vaatiiko muotoilun hyödyntäminen liikevoittoa

kasvattavana toimintona sisäisen kompetenssin kehittämisen vai voiko tämä tapahtua

yhteistyössä muotoilutoimistojen kanssa ilman vahvaa sisäistä osaamista?

Muotoilupalvelun hyödyntäminen hierarkkisena alihankintana vaatii tilaajaosapuolelta

sisäistä osaamista ja resursseja, jotta palvelun tuottama osasuoritus voidaan integroida

omiin prosesseihin. Liiketoiminnan kiristynyt kilpailu näyttää kuitenkin tukevan

kehitystä, joka johtaa yhä useampien erikoistoimintojen ulkoistamiseen. Tässä valossa

näyttää epätodennäköiseltä, että yritykset ryhtyvät kehittämään suuria sisäisiä

muotoiluorganisaatioita. Huomiota tulisikin kiinnittää siihen miten hierarkkista

alihankintaa voidaan kehittää verkostopainotteisten työtapojen suuntaan, jotka loiventavat

tarvetta toiminnan kontrollointiin, mahdollistavat vuorovaikutteisen oppimisen sekä

tasaavat niin vastuita kuin valtuutuksia.

Erillisistä osasuorituksista kohti yhteistä ongelmanratkaisua

Jos tarkastelemme muotoilupalvelun integrointia em. vuorovaikutusluokittelun

näkökulmasta, on koordinaatio (tuotekehityspainotus) vahva nykykäytäntö. Tällöin 1)

kehitetään alihankintaa kontrollin näkökulmasta, jossa 2) asiakkaan sisäinen

koordinaattori välittää ja valvoo muotoilupalveluprosessia. Koordinaattorin tehtävänä on

myös 3) sovittaa erillinen osasuoritus yrityksen tuotekehitysprosesseihin. Tämä tapahtuu

siten, että 4) eri toimintojen edustajat osallistuvat projektikatselmuksiin. 5)

Muotoilupalvelu perustuu annettuihin toimeksiantoihin, joiden vaatimusmäärittelyistä

asiakas vastaa (ei roolia ongelman määrittelyissä). Luonteenomaista ovat myös 6)

kertaluonteiset jäykät sopimukset. 7) Muotoilukonsultti nähdään "käyttäjän edustajana".

Nähtävissä on kuitenkin vaatimus muotoilupalvelun uusille käytännöille niin roolin kuin
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toimintatapojen suhteen. Teollisuudelta odotetaan puhtaan teknologiavetoisuuden ohella

myös kykyä tuottaa käyttäjän näkökulman paremmin huomioivia palveluja ja tuotteita.

Siten muotoilupalvelulta edellytetään asiakkaan prosesseihin ja käyttäjiin liittyvää

osaamista. Muotoilupalvelu on laajentumassa tuotemuotoilusta kohti monialaisempaa

kehitystyötä. Tämä kehitysnäkymä asettaa haasteita myös yhteistoiminnalle ko-

koordinaation suuntaan, jossa 1) yhteistyötä kehitetään oppimisen ja yhteisten prosessien

näkökulmasta (työpajat, tutkimus jne.). Siinä 2) fasilitaattorin roolina on luoda ja

helpottaa yhteistyön tilojen muodostumista. 3) Erillisten osasuoritusten sijaan ongelmat

määritellään ja ratkaistaan yhdessä ja 4) eri funktioiden edustajat osallistuvat yhteisiin

innovaatio- tai konseptointityöpajoihin. 5) Muotoilukonsultit puolestaan osallistuvat

ongelmien kartoitukseen ja ratkaisuun, jolloin 6) joustavat sopimukset soveltuvat

paremmin ongelmien määrittelyn tasolle ja 7) muotoilukonsultilla on käytössä

käyttäjärajapinnan työkaluja.

Kuva 2. Muotoilupalvelun muutos hierarkkisesta alihankinnasta kohti verkostopainotteisia yhteistyötapoja

6.3 Yhteistyötapojen kehityshaasteet ja työkalut

Tällä hetkellä muotoilukonsulttien ja asiakkaiden yhteistoimintaa ja sen vaikutuksia
muotoilulle asetettuihin tavoitteisiin ja tuloksiin ei kohdeyrityksissä arvioida

systemaattisesti. Puutteellinen seuranta haittaa kehitystoimenpiteiden suunnittelua.

Toisaalta vallitseviin toimintamalleihin kohdistuvat muutokset koetaan uhkana, koska ne
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lisäävät epävarmuutta ja vaativat uudenlaista käyttäytymistä, osaamista ja työtehtäviä.

Proaktiivinen muotoilu -hankkeen kuluessa kohdeyrityksille tehtiin useita

kehitysehdotuksia tutkimushavaintojen pohjalta. Muotoiluverkoston toimintatapojen

kehittämisen työpajojen tavoitteet liittyivät valmiuksiin tunnistaa muotoilupalvelun

vahvuudet, heikkoudet, tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet. Lopputulemana oli

tarkoitus hahmottaa muotoilukonsulttien kanssa vaihtoehtoisia, muotoilulle asetettuja

tavoitteita paremmin tukevia toimintamalleja ja työnjakoa. Tähän kehittämisalueeseen

kohdennettuja kehitysehdotuksia ei kuitenkaan toteutettu, koska yrityksillä ei sisäisesti

ollut yhtenäistä käsitystä tarpeesta tai tarve ei ollut ensisijainen. Yhteistyön ja samalla

muotoilukonsulttien palvelun laadun tehostamista tähtäävät kehitysehdotukset jäivät

harkintaan. Arviota ehdotetun kehityskohteen toisarvoisuudesta voidaan pohtia, kun

kohdeyrityksissä muotoilua hyödynnetään suuressa määrin alihankintana.

Verkostopainotteiset yhteistyömuotojen käytännöt ovat yrityksissä vielä

vakiintumattomat. Eri toimintojen ja toimijoiden väliset toiminnan ja oppimisen tilat on

organisoitava ja roolit määriteltävä. Osapuolten tulee yksissä tuumin todeta tilanne ja

laatia suunnitelma, jonka avulla muotoilupalvelujen koordinoinnin edellytykset

rakennetaan yrityskohtaisesti.
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7 Yhteenveto ja johtopäätökset

PROOMU-hanke on tarjonnut ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia muotoilun

kehittymistä neljässä suomalaisessa teknologiateollisuuden yrityksessä. Tuotekehitys- ja
muotoilutoiminnan historiallisen analyysin perusteella teollisen muotoilun ja

muotoiluosaamisen kehittymisessä tunnistettiin kolme tasoa.

Ensinnäkin yrityksissä kehittyi erityisiin kehittämistyön kohteisiin liittyviä erityisiä

suunnittelutoiminnan muotoja ja kollektiivista osaamista, joka ei perustu ainoastaan eri
alojen asiantuntemuksen ulkoiseen yhdistämiseen vaan uudenlaisen kollektiivisen

osaamisen luomiseen niiden pohjalta.  Näistä uusista toiminnan ja kollektivisen

osaamisen muodoista on edellä käytetty nimitystä yhteissuunnittelu. Toisaalta erityisesti
alihankintakäytäntöjen erittely toi esille palvelujen ostamisen käytäntöjä, joissa

muotoilijalta tilataan alihankintana tilaajan varsin tarkoin ennalta määrittämä työ. Näitä
käytäntöjä voi luonnehtia koordinoiduksi erillissuunnitteluksi.

Jokainen sovellusalakohtainen yhteisuunnittelun muoto koostuu useista erillisistä
taidoista, jotka vastaavat ko. sovellusalueen kehittämiskohteiden ja tehtävien

vaatimuksia.  Näistä taidoista tulee organisaation osaamista, kun niiden toteuttamista
varten luodaan välineitä, pysyviä käytäntöjä tai menettelytapojen kuvauksia ja ohjeita.

Hyvä esimerkki sovellusaluekohtaisesta organisaation osaamisesta, jossa muotoilu on

ollut olennaisella tavalla luomassa uutta toimintatapaa, on edellä kuvattu Metsossa
kehittynyt modularisoivan uudelleensuunnittelun toimintatapa. Se sisälsi useita

uudentyyppisiä taitoja ja välineitä kuten hankkeen johtamisen kahden eri alan
asiantuntijan parityönä, suunnittelun kohteen jatkuvan visualisoinnin

yhteiskehittelytilaisuuksissa jne.

Koordinoitu erillissuunnittelu on nopea, taloudellinen ja tietyissä asioissa tehokas tapa

toteuttaa lajassa hankekokonaisuudessa tietty osatehtävä. Siihen liittyvän alihankinnan
hallinnollisten käytäntöjen määrittely voi olla osa yrityksen muotoiluosaamista. Toisaalta
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vain yhteissuunnittelu tuottaa yritykselle kokonaan uudenlaista osaamista. Kysymys on

tietynlaisesta tuotekehitys-, markkinointi- tai asiakasyhteistyöosaamisesta, jossa
muotoiluosaaminen voi olla tärkeä osatekijä, mutta joka ei enää ole nimenomaisesti

muotoiluosaamista.

Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että yrityksen toiminnan ja tuotekehityksen

historialliseen kehitykseen liittyy uudenlaisten yhteissuunnittelun toimintamuotojen
kehityksen kaaria. Nämä kehitysprosessit käynnistyvät jostain konkreettisesta tehtävästä

ja saattavat laajeta ja kasvaa, jos (ainakin osittain) samat henkilöt saavat useita vastaavia
tehtäviä. Toimintatavan ja osaamisen kehittyminen on pitkäjänteinen ja ristiriitainen

prosessi, jossa keskeistä on alkuperäisten ideoiden edelleenkehittely, rikastaminen ja

levittäminen. Tällainen kehitysprosessi liittyy liiketoiminnan ja tuotekehityksen yleiseen
muutokseen ja toteutuu parhaiten silloin, kun toteutettavana on useita samantapaisia

kehittämistehtäviä peräkkäin, kuten Metson paperikoneen moduloinnissa oli asian laita.

Yhteissuunnittelun muotojen kehityksen tuloksena yrityksen sisällä syntyy kahdenlaista

organisaation muotoiluosaamista. Yhtäältä syntyy tiettyyn muotoilun sovellusalueeseen

liittyvää erityistä osaamista, jossa muotoilulla ja muotoilijoilla on merkittävä asema, sekä

toisaalta yleistä muotoilujohtamisen osaamista, joka liittyy yrityksen valmiuteen

tunnistaa muotoiluosaamisen soveltamisen kohteita ja organisoida ja johtaa niin sisäisten
kuin ulkoistenkin muotoilijoiden työpanoksen käyttöä. Tämä yleinen muotoilun

johtamisen osaaminen voi konkretisoitua kannanottoina ja päätöksinä muotoilun
strategisesta merkityksestä yritykselle, muotoiluosaamisen käytön periaatteiden

määrittelynä sekä siinä, miten muotoilijat sijoitetaan organisaatioon tai miten

ulkopuolisia muotoilijoita käytetään.

Tutkimus toi esille sen, että yhteisuunnittelu ja koordinoitu erillissuunnittelu eivät ole
toisensa poissulkevia vaihtoehtoja vaan toisiaan täydentäviä ratkaisuja.

Muotoilutoiminnan laajentuessa ja monipuolistuessa joudutaan yhä uudestaan

ratkaisemaan, mitkä tehtävät ovat luonteeltaan yhteissuunnittelua edellyttäviä ja millaista
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yhteissuunnittelua tarvitaan, sekä millä alueilla voidaan hyödyntää muotoilijoiden

osaamista koordinoidun erillisuunnittelun ehdoin.

Edellä kuvatut muotoiluosaamisen kolme aluetta ja muotoa – yhteissuunnittelun
käytännöt, koordinoitu erillisuunnittelu sekä yrityksen yleinen valmius hyödyntää

muotoiluosamista – toimivat osittain erilaisin pelisäännöin. Yhteisuunnittelun edellyttää

vahvaa keskinäistä luottamusta, joka on rakennettava vähitellen. Vaikka
yhteissuunnittelun taustalla olisi yrityksen sisäinen toimeksianto, johdon määräys tai

yritysten välinen alihankintasopimus, ratkaisevaksi muodostuu yhteistyö, keskinäinen
oppiminen ja luottamus.  Koordinoitu erillisuunnittelu sen sijaan voidaan toteuttaa

täsmällisenä alihankintapalvelujen ostona. Yrityksen yleinen, muotoiluosaamisen

hyväksikäyttöön liittyvä osaaminen kiteytyy sen sijaan suurelta osin sisäisiin
johtamiskäytäntöihin, strategisiin kannanottoihin sekä johtajien henkilökohtaiseen

kokemukseen ja intresseihin.

PROOMU-tutkimus osoitti, että teollisen muotoilun pitkästä historiasta huolimatta ei ole

perusteltua puhua teollisesta muotoilusta vakiintuneena osaamisalueena Suomen
johtavissa teknologiateollisuuden yrityksissä. Kehitysaskeleita tähän suuntaan on otettu,

mutta käytännössä muotoilun kehittämiseen suunnatut resurssit ovat pieniä ja kehitys

mukana olevissa yrityksissä on usein paikallisten projektien ja yksittäisten henkilöiden
varassa. Metson muotoilija ja teknologiajohtaja kommentoivat asiaa seuraavasti:

”Tämä muotoilun kehittäminen on meillä ollut kuin tanssia. Kun otetaan kaksi askelta

eteen niin sitten otetaan jo yksi askel taakse. Meillä eri tasoilla toimivien johtajien

sitoutuminen muotoilun kehittämiseen on ollut ratkaiseva nykyisen osaamisen

kehittämiselle. Välillä sitä ymmärrystä on ollut, joskus taas ei. Kun sitä on ollut,

kertynyttä osaamista on päästy soveltamaan ja uutta osaamista on syntynyt.”(Ote

keskustelusta seniorimuotoilijan kanssa 1.4.2005)

”Muotoiluosaamista näyttää olevan helpompaa kehittää mielummin uusien kuin vanhojen

tai olemassa olevien tuotteiden ympärille. Jostain syystä nykyisen parantamiseen on

vaikeampi saada resursseja ja sitoutumista, vaikka se olisi järjellä ajatellen täysin

perusteltua.” (Ote teknologiajohtajan haastattelusta 4.4.2005)
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Liiketoiminnan eri alueille sovellettavan muotoiluosaamisen hyödyntäminen globaalin

yrityksen kilpailuetuna edellyttäisi yrityksen sisäisten muotoilijoiden määrän
kymmenkertaistamista suomalaisessa teollisuudessa. Jotta tämä olisi mahdollista, on

tärkeää tehdä näkyväksi niitä monipuolisia kohteita, joihin muotoilijoiden osaamista voi
teknologiateollisuudessa soveltaa. Globaalin yritystoiminnan jatkuva keskittyminen ja

sitä seuraava tuotteiden ja toimintamallien integroituminen takaavat sen, että näitä

kohteita riittää ja että muotoiluosaamiselle on kysyntää myös tulevaisuudessa.

Tutkimuksen perusteella muotoiluosaamisen käytön kannalta erityisen haasteellisilta
näyttävät vaiheet, joissa yrityksen strategia suuntaa tuotekehitystä uudenlaisiin tehtäviin,

jotka edellyttäisivät uudenlaista yhteissuunnittelua uusien tahojen kesken.  Kysymys on

sellaisen organisaatiokohtaisen osaamisen luomisesta, jota ei voida ennalta tarkoin
määritellä.  Sen luomiseen tarvitaan paitsi pilotointia ja kokeiluja, myös kokeilujen ja

kokemusten huolellista analyysiä ja jälkikäteistä uuden toimintamallin logiikan

kehittelyä. Tämän tutkimuksen valossa näyttää siltä, että sovelluskohtaisten osamisten
kehittyminen on yrityksissä ollut suurelta osin toisaalta tilanteen luoman

välttämättömyyden ja toisaalta onnellisten sattumien ohjaamaa. Sen sijaan
yhteissuunitelun käytäntöjen ja sitä kautta uudenlaisten sovelluasaluekohtaisten

osaamisen määrätietoinen tuottamien on yrityksille uusi haaste.
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LIITE 1. Sanaselitykset

Concurrent development -toimintatapa

Concurrent engineeringistä sovellettu työtapaa kuvaava nimi, jossa tuotekehityksen

toimijoina nähdään mekaniikkasuunnittelun, automaatiosuunnittelun ja

prosessisuunnittelun lisäksi teollinen muotoilu, markkinointi ja palveluiden suunnittelu.

Metsossa ilmaisulla viitataan eri ammattiryhmien yhtäaikaiseen työskentelyyn; uusi

tuotekonsepti suunnitellaan projektipäällikön ja päämuotoilijan koordinoimissa

suunnittelutyöpajoissa, johon osallistuu kunkin suunnitteluvaiheen kannalta oleelliset

asiantuntijat. Prosessin vaiheina ovat 1) ”tietojen tasaus”/yhtäläisten suunnittelun

lähtötietojen tuottaminen, 2) toimintaperiaatteen ja rakenteellisten ratkaisujen ideointi, 3)

parhaan ratkaisun valinta ja yksityiskohtainen suunnittelu, 4) prototyypin testaus.

Käyttäjätiedon keräämisen ja -hyödyntämisen prosessimalli

”USERS process”

Koneessa kehitetty käyttäjäkokemuksen sekä käyttäjätiedon ja sen  hyödyntämisen

prosessi konseptisuunnittelun ja tuotekehitysprojektien tarpeisiin. Prosessimallia on

hahmoteltu seuraavasti: Eri käyttäjäryhmien hahmottaminen> Kärkikäyttäjien valinta >

Käyttäjien ja käyttöprosessien kuvaaminen> Käyttöön liittyvien tarpeiden

tunnistaminen> Tuotekonseptien luonnostelu.

Käyttäjälähtöinen konseptisuunnittelutyöpaja
Suunnittelutekniikka, jossa suunnittelijat  osallistuvat  myös itse käyttäjätiedon

tuottamiseen todelliseen ympäristöön sijoittuvien simulaatioiden avulla. Tämän lisäksi

työpajaan tuodaan ulkopuolisen tutkimuslaitoksen toteuttama käyttäjätutkimus sekä

materiaalia skenaariotyöskentelyä varten. Materiaalin pohjalta tunnistetaan

käyttäjätarpeet ja kehitetään niihin vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Lopuksi työpajaan

osallistuvat valitsevat parhaat tuotepiirteet, jotka testataan prototyypin avulla. Lopullinen

konsepti visualisoidaan animaatioksi, jonka avulla konseptia markkinoidaan

organisaatiossa.
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Look&feel

Metsossa sovellettu ilmaisu käyttäjälähtöisen suunnittelun tavoitteiden

kommunikoimiseksi omassa organisaatiossa. Koneen ulkonäöstä (look) ja tuntumasta

(feel) muodostuva käyttäjäkokemus nousi keskeiseksi, kun Metsossa tuli tarve

yhtenäistää paperintuotantolinjaan kuuluvien koneiden visuaalisia elementtejä ja

käyttöliittymiä.

Muotoilijoiden projektikierto

Muotoilijoiden työskentelystä useamman kuin yhden yksikön projekteissa on Metsossa

muodostunut oma toimintatapansa. Projektikiertoon on menty, koska muotoiluosaamisen

kysyntä organisaatiossa on kasvanut, mutta muotoilijoiden määrä on pysynyt

lähestulkoon ennallaan. Monella osastolla teollisen muotoilijoiden mukaantulo

suunnitteluun on lisäksi vaatinut, että talon sisäiset muotoilijat kertovat aiemmin

toteutetuista projekteista. Aiempien kokemusten kautta tuotekehitysryhmien on ollut

helpompaa muodostaa oma käsityksensä muotoiluosaamisen merkitystä

konesuunnittelussa.

Simple & smart

Metsossa sovellettu ilmaisu selkeyttävän suunnittelun tavoitteiden kommunikoimiseksi

omassa organisaatiossa. Teollisen muotoilijan ja mekaniikkasuunnittelun yhteisistä

modulointihankkeista kasvanut Metson muotoilutoiminnan yleinen suunnitteluperiaate,

joka korostaa koneiden yksinkertaisia rakenteita (simple) sekä koneisiin sisällytettyä

automaatiota (smart). Näiden kautta pyritään pienentämään materiaali- , valmistus- ja

asennuskustannuksia.

Suunnittelun kohteen jatkuva visualisointi

Metsossa käytetty yhteiskehittelyyn (concurrent development) liittyvä suunnittelutyön

koordinoinnin tekniikka, jossa osallistujille tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia ajatusten

konkretisoimiseksi muun tiimin nähtäville. Suunnittelutyöpajaan osallistujilla on

jatkuvasti käytössään kyniä, flappitaulu, piirtoheitin, luonnoksia ja piirroksia suunnittelun

senhetkisestä vaiheesta.
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Tuplaveto-projektinjohtotekniikka

Metson modulointihankkeista alkunsa saanut projektijohdon käytäntö, jossa

projektipäälikkö ja seniorimuotoilija ottavat yhdessä vastuun kehitystyön

koordinoinnista. Teknologisiin ratkaisuihin, työn etenemiseen ja sovellettuihin

työkäytäntöihin liittyvät päätökset syntyvät neuvottelun kautta.

Tuotekehityksen tukitiimi

Metsossa kokeiltavana oleva käytäntö, jossa simple & smart –tyyppisestä suunnittelusta

kokemusta hankkinut projektipäällikkö (mekannikkasuunnittelija), seniorimuotoilija  ja

automaatiosuunnittelija tarjoavat yhtenä ryhmänä ’tukipalveluita’ yhden osaston sisäisille

tuotekehityshankkeille. Tukiryhmän voi tarvittaessa kutsua projektiin määriteltyjen

suunnitteluongelmien ratkaisemisemista varten tai se voi tarjota asiantuntemusta

esimerkiksi sulautetun automaation kysymyksiin.


