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7Better Products In Time – strategiaohjattu tuotekehityskonsepti venealalle 

1 JoHdAnTo 

Tero	Reunanen

Better Products In Time (jäljempänä BPIT) -hanke oli osa TEKESin Vene-oh-
jelmaa. Ohjelma ajoittui vuosille 2007–2011. Vene-ohjelman tarkoitus oli kan-
nustaa alan yrityksiä kehittämään liiketoimintojaan ja soveltamaan parasta saata-
villa olevaa osaamista. Ohjelmassa hyödynnettiin alan yritysten, alihankkijoiden, 
tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen osaamista ja yhteistyötä. Ohjelman koordi-
noivat VTT ja Venealan Keskuslitto Finnboat ry. Ohjelman aikana toteutettiin 
yhteensä 75 hanketta joista 44 oli yrityshankkeita ja 31 tutkimushankkeita. Oh-
jelman kokonaisrahoitus oli 22,2 miljoonaa euroa.

Better Products In Time oli Vene-ohjelman tutkimushanke, jossa oli mukana 
kolme tutkimus- ja korkeakoulupartneria sekä yksitoista yrityspartneria. Turun 
ammattikorkeakoulu, joka toimi myös projektin koordinaattorina, Vaasan yli-
opisto sekä Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun Länsi-Suomen Muo-
toilukeskus MUOVA muodostivat tutkimuskonsortion. Hankeen kokonaisbud-
jetti oli 760 000 euroa. Jokaisella partnerilla oli oma budjettinsa ja tutkimusosa-
alueensa, jotka yhteensä muodostivat BPIT-kokonaisuuden. 

Yritykset osallistuivat ohjausryhmätyöskentelyyn, nostivat esiin selvitettäviä asi-
oita sekä tukivat tutkimuspartnereiden toimintaa. Tämän lisäksi yritykset toimi-
vat osarahoittajina hankkeessa.

Hankkeessa mukana olleet yritykset:

• Astrum Vene 
• Marino 
• Merinova 
• Kewatec Aluboat 
• Kuopion Matkailupalvelu 
• Plastweld 
• Process Flow 
• Suomen Hopealinja 
• Suomen Meripelastusseura 
• Uudenkaupungin Työvene 
• Venealan tutkimus- ja kehittämiskeskus 

BPIT-hanke jakautui seitsemään työpakettiin, jotka oli numeroitu nollasta kuu-
teen:

1. Projektin hallinta ja kordinointi
2. Yrityksen strategia tuotekehityksen perustana
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3. Segmentointi ja trendianalyysit
4. Tuotevisiointi ja konseptointi
5. Tuotekehitysprosessi
6. Tuotannon visiointi -case
7. Sisävesialuksen konsepti -case. 

Työpaketit muodostivat hankkeen toiminallisen alustan ja varmistivat hankkeen 
synkronoinnin. Turun ammattikorkeakoulu oli veto vastuussa työpaketeista 0, 
1, 4 ja 6. Muova oli vetovastuussa työpaketeista 2 ja 3. Vaasan yliopisto oli veto-
vastuussa työpaketista 5. Kaikki tahot osallistuivat kuitenkin kaikkiin työpaket-
teihin jollakin panoksella.

1.1 ”PARemPIA TuoTTeITA – oIKeAAn AIKAAn”

Hankkeen aikana tehtiin useita pienempiä selvityksiä sekä osaprojekteja. Kaikki 
osaprojektit tähtäsivät venealan yritysten tuotekehitysprosessin parantamiseen. 
Hankkeen tarkoituksena oli siis kuvata prosessi, jonka avulla venealan yritykset 
onnistuvat kehittämään ”parempia tuotteita – oikeaan aikaan.” Tämä lausahdus 
toimi myös hankkeen mottona. 

Kokoavana tuloksena BPIT-hankkeesta tehtiin tämä julkaisu. Julkaisu sisältää 
pääpirteissään työn joka tehtiin hankkeen aikana. Liitteeseen 1 on koottu opin-
näytetyöt ja muut julkaisut, jotka tehtiin hankkeen tutkimuksina. Julkaisun kir-
joittamiseen on osallistunut huomattava joukko asiantuntijoita sekä korkeakou-
luista että yrityksistä. Strategiaohjattua tuotekehitystä on tässä julkaisussa kä-
sitelty prosessina, joka alkaa asiakastarpeiden selvittämisestä eri menetelmin ja 
päättyy tuotantoon tuomiseen. Alla oleva kaavio kuvaa tätä kehityskulkua, ja 
sama kuvio toistuu eri osissa kuvaten prosessin etenemistä vaiheesta toiseen. 

Kuviolla pyritään korostamaan sitä, että on tärkeää varoa ajautumasta liian no-
peisiin johtopäätöksiin ja käydä huolellisesti läpi kaikki vaihtoehdot eri kehitys-
vaiheissa. Prosessikaaviossa esitetään pääkohdat, joita vähintään pitäisi pohtia 
sekä kysymyksiä, joihin vastaamalla voidaan selventää tilannetta ja toimia. Yri-
tyksen on joko ratkaistava itse prosessikaavion pääkohtiin liittyvät kysymykset 
tai vaihtoehtoisesti hankittava ulkopuolista apua niiden ratkaisemiseen. Niihin 
ei ole olemassa oikeita ja vääriä vastauksia, vaan vastausten oikeellisuus riippuu 
kulloisestakin tilanteesta, toimialasta ja yrityksestä.  

Kaavion taustalla ovat tässä julkaisussa esitetyt kokonaisuudet. Jokaisen päälu-
vun alussa on kuvattuna prosessikaavio siten, että luvun aihetta vastaava osa on 
merkitty keltaisella. Toivomme tämän graafisen indeksoinnin helpottavan sekä 
julkaisun käyttöä että kokonaisnäkemyksen muodostamista strategiaohjatusta 
tuotekehityksestä venealalla.
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1.1.1  Painopistealueiden tunnistaminen

Seuraavassa luetellaan ne strategiset kysymykset, jotka on käytävä läpi ennen var-
sinaisen tuotekehitysprosessin aloittamista. Tavoitteena on tutkia, onko nykyi-
sillä markkinoilla ylipäätään mahdollista löytää kannattava tuotekonsepti, ja jos 
on, mihin pitää keskittyä.

Yritysten välinen kilpailu:
• Onko yrityskenttä moninainen vai löytyykö yksi dominoiva tekijä?
• Ovatko alan kiinteät kustannukset korkeat?
• Kuinka suuret kustannukset syntyvät asiakkaalle toimittajan vaihdosta?
• Ovatko kilpailevien yritysten strategiat merkittävästi erilaiset?
• Onko markkinoista luopuminen yritykselle hankalaa?

Markkinoille tulon esteet:
• Minkälainen on alan kulurakenne?
• Saadaanko mittakaavasta merkittävää etua?
• Onko alan toimijoiden erikoistuminen (differentointi) syvällistä?
• Onko jakelukanavan saavuttaminen helppoa?
• Miten alalla olevat toimijat suhtautuvat uusiin yrittäjiin?

Asiakkaan neuvotteluvoima:
• Onko asiakkaiden lukumäärä suuri suhteessa toimittajiin?
• Ovatko asiakkaiden ostovolyymit suuria?

	   4	  

	  

	  

	  

1.1.1 Painopistealueiden	  tunnistaminen	  
Seuraavassa	  luetellaan	  ne	  strategiset	  kysymykset,	  jotka	  on	  käytävä	  läpi	  ennen	  varsinaisen	  
tuotekehitysprosessin	  aloittamista.	  Tavoitteena	  on	  tutkia,	  onko	  nykyisillä	  markkinoilla	  ylipäätään	  
mahdollista	  löytää	  kannattava	  tuotekonsepti,	  ja	  jos	  on,	  mihin	  pitää	  keskittyä.	  

Yritysten	  välinen	  kilpailu:	  
¥ Onko	  yrityskenttä	  moninainen	  vai	  löytyykö	  yksi	  dominoiva	  tekijä?	  
¥ Ovatko	  alan	  kiinteät	  kustannukset	  korkeat?	  
¥ Kuinka	  suuret	  kustannukset	  syntyvät	  asiakkaalle	  toimittajan	  vaihdosta?	  
¥ Ovatko	  kilpailevien	  yritysten	  strategiat	  merkittävästi	  erilaiset?	  
¥ Onko	  markkinoista	  luopuminen	  yritykselle	  hankalaa?	  

Markkinoille	  tulon	  esteet:	  
¥ Minkälainen	  on	  alan	  kulurakenne?	  
¥ Saadaanko	  mittakaavasta	  merkittävää	  etua?	  
¥ Onko	  alan	  toimijoiden	  erikoistuminen	  (differentointi)	  syvällistä?	  
¥ Onko	  jakelukanavan	  saavuttaminen	  helppoa?	  
¥ Miten	  alalla	  olevat	  toimijat	  suhtautuvat	  uusiin	  yrittäjiin?	  

Asiakkaan	  neuvotteluvoima:	  
¥ Onko	  asiakkaiden	  lukumäärä	  suuri	  suhteessa	  toimittajiin?	  
¥ Ovatko	  asiakkaiden	  ostovolyymit	  suuria?	  
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• Voiko asiakas helposti vaihtaa tuotetta tai toimittajaa?
• Onko uskottavaa, että asiakas aloittaa oman tuotannon?
• Kuinka hyvin asiakas tuntee toimittajan?

Hintaherkkyys:
• Mikä on tuotteesi vaikutus asiakkaasi lopputuotteen toimivuuteen?
• Mikä on tuotteesi kustannuksen osuus asiakkaan lopputuotteen koko-

naiskustannuksista?
• Onko asiakkaan kannattavuus hyvä?
• Kuinka differoitu asiakkaan tuote on?

Toimittajan voima:
• Onko asiakkaan koko suuri verrattuna toimittajaan?
• Kuinka riippuvainen asiakas on toimittajasta?
• Voitko myydä tuotettasi suoraan loppukuluttajalle?

Korvaavien tuotteiden uhka:
• Kuinka houkuttelevaa taloudellisesti on asiakkaalle vaihtaa korvaavaan 

tuotteeseen?
• Kuinka vaikeaa asiakkaalle on vaihtaa korvaavaan tuotteeseen? 

1.1.2  Prosessin kulku pääpiirteissään

Seuraavassa on kuvattu lyhyesti tuotekehitysprosessin päävaiheet. Tarkoituksena 
on antaa yleiskuva prosessin kulusta ja siten helpottaa jäljempänä tulevien yk-
sityskohtaisten selvitysten ymmärtämistä. Tätä kiteytystä voidaan käyttää myös 
pohjana, kun laaditaan agendaa eri vaiheissa pidettäville tuotekehityspalavereille.

Käyttäjätietoprosessi

Käyttäjätiedot:
• Miten käyttäjätiedon säännöllinen kerääminen pitäisi järjestää?
• Mitä ongelmia käyttäjä kokee tuotteissa ja palveluissa?
• Mikä kilpailijan tuotteissa tai palvelussa on parempaa kuin meillä?
• Mikä meidän tuotteissa on parempaa kuin kilpailijoilla?
• Mitkä olisivat asiakkaiden mielestä tärkeimpiä parannuskohteita?
• Minkälainen mielikuva käyttäjillä on tuotteestamme?
• Mitkä asiat vaikuttavat eniten syntyneeseen mielikuvaan?
• Mihin kehitystarpeeseen tarvitsemme käyttäjätietoa?
• Miten käyttäjä voitaisiin ottaa mukaan tuotekehitysprosessiin?

Trendit:
• Mihin suuntaan veneilijöiden käyttäytyminen on kehittymässä?
• Mitä uusia palveluita tarvitaan tulevaisuudessa?
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• Mitä uusia ominaisuuksia, varusteita tai apuvälineitä tarvitaan tulevai-
suudessa?

• Mitä uusia mukavuuteen, turvallisuuteen, taloudellisuuteen tai suori-
tuskykyyn liittyviä ominaisuuksia tai palveluja veneilijöille kannattaisi 
tarjota?

• Voiko havaittujen trendien voimistuminen olla uhka nykyiselle liike-
toiminnallemme?

Asiakassegmentit:
• Minkälaisia veneilijäryhmiä voidaan tunnistaa omassa asiakaskunnassa?
• Mihin veneilijäryhmiin kohdistamme markkinointimme?
• Mitkä asiat ovat tärkeitä kohderyhmällemme?
• Miten kilpailtu segmentti on?
• Ketkä kilpailevat segmentistä ja millä argumenteilla?
• Onko kohderyhmä valittu oikein?

Mahdollisuudet ja uhat:
• Mitä uusia mahdollisuuksia tai uhkia tuovat tullessaan

 - uudet teknologiat?
 - veneilijöiden muuttuneet tarpeet?
 - kilpailijoiden tarjoamat uudet ominaisuudet?
 - toimittajien ja yhteistyökumppanien tarjoamat uudet ratkaisut?
 - yhteistyö eri alojen toimijoiden kanssa? 

Konseptointiprosessi

Ideointi:
• Tuotetaan ryhmässä paljon ”hulluja” ideoita
• Ei takerruta olemassa olevaan
• Ei välitetä siitä, mikä on mahdollista
• Käytetään ideointityökaluja
• Otetaan ihmisiä vakioryhmän ulkopuolelta mukaan ideointiin
• Käännetään vanhat ajatukset nurin
• Ei kritisoida
• Innostutaan, annetaan ajatusten lentää

Kehittely:
• Mitkä ideoista valitaan jatkojalostettavaksi?
• Miten käyttäjätietoja voidaan käyttää hyväksi?
• Mitä valmiita analysoinnin välineitä voidaan hyödyntää?
• Voidaanko ideaa hyödyntää muutenkin kuin ensin tarkoitetulla tavalla?
• Mitä muut ovat tehneet, miten ja miksi?
• Mille asiakasryhmille ideat tuottavat arvoa?
• Mikä on oikea hintavaikutus?
• Mitkä ideat tukisivat markkinointia?
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Arviointi ja testaus:
• Onko ideoiden joukossa sekä hitaasti että nopeasti toteutettavia?
• Kumpia halutaan viedä eteenpäin vai kehitetäänkö joitakin molem-

mista?
• Mitkä ideat kiinnostavat asiakkaita eniten?
• Miten ideat vastaavat asiakkaiden esittämiä toiveita?
• Onko tarvittava teknologia ja osaaminen saatavissa?
• Miten hyvin ideat vastaavat asiantuntijoiden laatimia laatukriteerejä?
• Täyttyvätkö lakisääteiset vaatimukset?
• Käytetäänkö olemassa olevia standardeja tehokkaasti?
• Miten uusia ideoita käytetään markkinoinnissa? 

Suunnitteluprosessi

Määrittely:
• Mitkä ovat tuotteen kriittisiä (välttämättömiä tai myynnin kannalta 

oleellisia) ominaisuuksia?
• Onko olemassa valmiita konseptiin sopivia malliratkaisuja?
• Voidaanko tuotantokustannuksia pienentää vaarantamatta veneen 

kriittisiä ominaisuuksia?
• Ovatko avainteknologiat ja avaintoimittajat määritelty?
• Onko uusia ideoita ja innovaatioita hyödynnetty?
• Onko markkinointiviesti sopusoinnussa yrityksen toimintatavan ja 

strategian kanssa?
• Ovatko erilaiset käyttötilanteet otettu huomioon?

Suunnittelu:
• Millaisia riskejä suunnittelussa voidaan kohdata (vanhoista poikkeavis-

sa ratkaisuissa)?
 - Painon ja painopisteen hallinta
 - Laitteiden ja varusteiden tarkoituksenmukaisuus
 - Esteettiset ja imagotekijät
 - Suorituskykyyn ja merikelpoisuuteen vaikuttavat tekijät

• Onko olemassa selkeä spesifikaatio eli sisällysluettelo veneen merkittä-
ville ominaisuuksille, joka palvelee sekä valmistajaa että ostajaa?

• Onko suunnittelussa otettu riittävästi huomioon valmistus ja siinä 
käytettävä teknologia?

• Ovatko toimittajien tekniset valmiudet ja tuotantokapasiteetti riittäviä?

Tuotantoon tuominen:
• Minkälaisia prototyyppejä tai esisarjoja tarvitaan, jotta sarjavalmistus 

voidaan aloittaa?
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1.2 sTRATeGIA 

Jokainen suurempi toiminto ja prosessi, esimerkiksi liiketoiminta, tarvitsee on-
nistuakseen sekä strategian että operationaaliset toimintatavat. Käsitteet strategia 
ja operationaalinen on adaptoitu yritystoimintaan sodan johtamisesta. Carl von 
Clausewitz määrittelee strategian olevan ”oppi taistelujen käyttämisestä sodan 
päämäärän saavuttamiseen” ja operatiivisen ”oppi sotavoimien käytöstä taiste-
lussa”. Tosin von Clausewitz käyttää termiä taktiikka kuvatessaan operatiivista 
tasoa. (Von Clausewitz 2002, 68) Nämä määritelmät on sovellettu hyvin suora-
viivaisesti yritystoiminnan käyttöön. Chandler (1982) kertoo strategian olevan 
”määritys yrityksen pitkäaikaisista tavoitteista, suunnan ja toiminnan omaksu-
misesta, sekä tarvittavien resurssien jakamisesta näiden tavoitteiden saavuttami-
seksi”. Ansoff määrittelee strategian konseptin kokoelmaksi päätöksenteko oh-
jeita, jotka jakaantuvat neljään yksilölliseen kokonaisuuteen. Nämä ohjeet (An-
soff 1984, 31), ovat: 

• mittatikku jonka avulla yrityksen suoritusta mitataan
• ohjeet yrityksen suhteisiin ympäristön kanssa 
• ohjeet miten organisaation sisäiset suhteet hoidetaan
• ohjeet miten päivittäiset toiminnot toteutetaan ylätasolla eli toimin-

nanohjauksen linjat

Voimme todeta, että strateginen toiminta kattaa laajemman näkökulman ja pi-
temmän ajanjakson kuin operationaalinen toiminta. Strategiassa määritellään ta-
voitteet ja keinot siihen, kuinka yritys tulee saavuttamaan visionsa ja täyttämään 
missionsa. Strategia on vaikeasti kuvailtava, abstrakti konsepti, joka ei suoraan 
aiheuta konkreettisia toimia yrityksessä. Operatiivinen toiminta taas kattaa ne 
konkreettiset keinot, joilla strategiassa määritetyt tavoitteet saavutetaan. (Ansoff 
1965; Ansoff 1984; Chandler 1982; Day 1990; Lecklin 2006; Näsi 1991; Slack, 
Chambers & Johnson 2010)

Strategisen johtamisen koulukunnan ja koko strategisen toiminnan syntyminen 
yritysmaailmassa voidaan ajoittaa 1950- ja 60-luvuille. Tällöin henkilöt kuten 
Alfred Chandler, Philip Selznick, Igor Ansoff ja Peter Drucker loivat suuntavii-
voja liiketoiminnan strategiselle johtamiselle. Igor Ansoffia voidaan pitää henki-
lönä, joka laajensi Chandlerin ajatusta ja laajensi koko strategian konseptia sekä 
luomalla terminologiaa strategiseen johtamiseen. Ansoffin mukaan johto voi 
hyödyntää strategioita systemaattiseen valmistautumiseen tulevaisuuden haas-
teisiin ja mahdollisuuksiin (Ansoff 1965). 

Strategiat voidaan jakaa toimintansa tai laajuutensa perusteella. Eräs tapa jakaa 
strategiset tasot on esitetty kirjassa Strategy formulation seuraavalla tavalla: (Ho-
fer & Schendel 1978). 

• yritysstrategia (corporate strategy)
• liiketoimintastrategia (business strategy)
• funktionaalinen strategia (functional strategy)
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Yritystoiminta kattaa yleensä suuren joukon erilaisia toimintoja ja prosesseja, jo-
ten yritys tarvitsee yritysstrategiansa (corporate strategy) lisäksi muita ns. alastra-
tegioita, joista yritysstrategia koostuu. Yritysstrategia on kattavuudeltaan laajin ja 
kattaa pisimmän aikajänteen tulevaisuuteen. Se on eräänlainen määräävä strategia, 
joka määrittää yrityksen arvot, kulttuurin ja toiminta-ajatuksen. Yritysstrategiasta 
johdetaan muut yrityksen strategiat. Yritysstrategia määrittelee mitä liiketoimintaa 
yritys harjoittaa ja miten tämän liiketoiminnan harjoittaminen luo kilpailuetua 
yritykselle kokonaisuudessaan. Yritysstrategiassa määritellään yrityksen prioritee-
tit, kuten millä toimijoilla ja millä markkinoilla kilpaillaan, sekä miten resurssit 
jaetaan. (Ansoff 1965; Ansoff 1984; Day 1990; Hill 1995; Hill & Hill 2009)

Muiden strategioiden määrä riippuu yrityksen toimintatavasta sekä laajuudesta. 
Mikäli kyseessä on suuryritys, yritysstrategia koostuu strategisten liiketoimin-
tayksiköiden liiketoimintastrategioista sekä erilaisista funktionaalisista strategi-
oista. Tuotantostrategian lisäksi ainakin kilpailu-, markkinointi-, tuotekehitys-, 
henkilöstö-, rahoitus-, hankintaketju- sekä tieto- ja informaatiotekniikkastrate-
giat esiintyvät usein funktionaalisina strategioina. (Day 1990 Hill 1995; Hill & 
Hill 2009; Hofer & Schendel 1978) 

Strateginen liiketoimintayksikkö on autonominen ja tulosvastuullinen yksikkö, 
jolla on oma strategiaprosessi, toiminta-ajatus, johto, organisaatio sekä oma mark-
kina-alueensa, jolla se kilpailee. Tällä liiketoimintayksiköllä on oma liiketoimin-
tastrategiansa (business strategy). Mikäli yrityksen liiketoiminta koostuu vain yh-
den tyyppisestä liiketoiminnasta, niin tällöin yrityksen yritysstrategia käsittää vain 
yhden liiketoimintastrategian. (Ansoff 1984; Hill 1995; Hill & Hill 2009) 

Michael Porter (1985, 11–13) on määritellyt, että kilpailustrategia pitää muo-
dostaa siten, että yritys joko keskittyy kustannuskilpailukykyyn tai differentoin-
tiin sekä markkinafokukseen. Kuviosta 1 voidaan nähdä Porterin kehittämän 
jako, jossa yritys valitsee liiketoimintastrategialleen sopivan kilpailustrategian. 
(Porter 1985, 11–13)

Kuvio 1. Kilpailustrategian vaihtoehdot Porterin mukaan (mukaillen Porter 1985, 12).
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ajatuksen.	  Yritysstrategiasta	  johdetaan	  muut	  yrityksen	  strategiat.	  Yritysstrategia	  määrittelee	  mitä	  
liiketoimintaa	  yritys	  harjoittaa	  ja	  miten	  tämän	  liiketoiminnan	  harjoittaminen	  luo	  kilpailuetua	  
yritykselle	  kokonaisuudessaan.	  Yritysstrategiassa	  määritellään	  yrityksen	  prioriteetit,	  kuten	  millä	  
toimijoilla	  ja	  millä	  markkinoilla	  kilpaillaan,	  sekä	  miten	  resurssit	  jaetaan.	  (Ansoff	  1965;	  Ansoff	  1984;	  
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sekä	  erilaisista	  funktionaalisista	  strategioista.	  Tuotantostrategian	  lisäksi	  ainakin	  kilpailu-‐,	  
markkinointi-‐,	  tuotekehitys-‐,	  henkilöstö-‐,	  rahoitus-‐,	  hankintaketju-‐	  sekä	  tieto-‐	  ja	  
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Hill	  &	  Hill	  2009;	  Hofer	  &	  Schendel	  1978)	  	  

Strateginen	  liiketoimintayksikkö	  on	  autonominen	  ja	  tulosvastuullinen	  yksikkö,	  jolla	  on	  oma	  
strategiaprosessi,	  toiminta-‐ajatus,	  johto,	  organisaatio	  sekä	  oma	  markkina-‐alueensa,	  jolla	  se	  
kilpailee.	  Tällä	  liiketoimintayksiköllä	  on	  oma	  liiketoimintastrategiansa	  (business	  strategy).	  Mikäli	  
yrityksen	  liiketoiminta	  koostuu	  vain	  yhden	  tyyppisestä	  liiketoiminnasta,	  niin	  tällöin	  yrityksen	  
yritysstrategia	  käsittää	  vain	  yhden	  liiketoimintastrategian.	  (Ansoff	  1984;	  Hill	  1995;	  Hill	  &	  Hill	  2009)	  	  

Michael	  Porter	  (1985,	  11–13)	  on	  määritellyt,	  että	  kilpailustrategia	  pitää	  muodostaa	  siten,	  että	  yritys	  
joko	  keskittyy	  kustannuskilpailukykyyn	  tai	  differentointiin	  sekä	  markkinafokukseen.	  Kuviosta	  1	  
voidaan	  nähdä	  Porterin	  kehittämän	  jako,	  jossa	  yritys	  valitsee	  liiketoimintastrategialleen	  sopivan	  
kilpailustrategian.	  (Porter	  1985,	  11–13)	  

	  

Kuvio	  1.	  Kilpailustrategian	  vaihtoehdot	  Porterin	  mukaan	  (mukaillen	  Porter	  1985,	  12).	  

Valitsemallaan	  kilpailustrategialla	  yritys	  pyrkii	  saavuttamaan	  pysyvää	  kilpailuetua	  ja	  pitkäaikaista	  
menestystä.	  Porter	  on	  kehittänyt	  viiden	  voiman	  (five	  forces)	  viitekehyksen	  teollisuuden	  toimialan	  
analysointiin	  ja	  liiketoiminta	  strategian	  kehittämiseen.	  Nämä	  voimat	  ovat:	  1)	  uusien	  kilpailijoiden	  
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Valitsemallaan kilpailustrategialla yritys pyrkii saavuttamaan pysyvää kilpailu-
etua ja pitkäaikaista menestystä. Porter on kehittänyt viiden voiman (five forces) 
viitekehyksen teollisuuden toimialan analysointiin ja liiketoiminta strategian ke-
hittämiseen. Nämä voimat ovat: 1) uusien kilpailijoiden uhka, 2) korvaavien 
tuotteiden tai palveluiden uhka, 3) asiakkaiden neuvotteluvoima, 4) toimittaji-
en neuvotteluvoima ja 5) olemassa olevien kilpailijoiden toimet. (Porter 1985, 
1998, 2008) 

Operatiivinen strategia (operational strategy) on liiketoimintastrategiasta seuraa-
va tai joissain tapauksissa jopa vaihtoehtoinen strategiataso. Operatiivisen strate-
gian mallia on edistänyt erityisesti Peter Drucker teoriallaan tavoitejohtamisesta 
(management by objectives). Tämä teoria käsittelee päivittäisten operatiivisten 
toimien, kuten aikataulujen laatimisen, kriteereitä. Operatiivisen näkökulmansa 
vuoksi tällä tasolla ei kuitenkaan luoda tai muokata esimerkiksi budjetteja, vaan 
lähinnä sovelletaan liiketoimintastrategiatasolta saatuja tavoitteita ja resursseja 
operatiivisen strategian mukaisesti. (Drucker 2007) Operatiivisia ja funktionaa-
lisia strategioita voidaan pitää synonyymeinä. 

Hamel ja Prahalad päätyivät tutkimuksissaan siihen, että strategian pitää olla 
aktiivinen ja interaktiivinen. He toivat esille myös idean ydinosaamisesta (core 
competency). Ydinosaaminen on johdon taitoa yhdistellä osaamista ja teknii-
koita kompetensseiksi mukautua muuttaviin olosuhteisiin (Hamel & Prahalad 
1990) Tämä ydinosaamisen määritelmä ja viitekehys sopii hyvin käytettäväksi 
yritysstrategiaa laadittaessa. Yrityksen kilpailuedun kannalta on järkevää hyö-
dyntää yrityksen parasta osaamista. 

1.3 KILPAILuTeKIJöIden VAIKuTus

Michael Porter on kehittänyt viiden voiman mallin, jonka avulla voidaan analy-
soida alan kannattavuutta, sekä siihen liittyvien tekijöiden suhteita. Vaikka kysei-
nen malli ei itsessään ole kilpailustrategia, niin se soveltuu hyvin strategian kehittä-
misen aloituspisteeksi. Mallin tarkoituksena on paljastaa, miksi alan tuottavuus on 
mitä se on. Tätä taustaa vasten tämän mallin valitseminen yrityksen kannattavuu-
den parantamiseen tähtäävässä tuotekehityksessä on luontevaa. 

Yritysstrategiaa voidaan tarkastella Porterin viiden voiman mallin taustaa vas-
ten ja analysoida strategian soveltuvuus markkinoihin. Kuviossa 2 on graafisesti 
kuvattuna tämä malli. Porterin viiden voiman malli on geneerinen, toimialasta 
riippumaton malli, jonka perusteella voidaan analysoida, mitkä tekijät vaikutta-
vat toimialan kannattavuuteen (Porter 1985,1998,2008).
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Kuvio 2. Viisi voimaa (mukaillen Porter 2008).

1.3.1  uusien toimijoiden uhka

Toimialalle pyrkivät uudet yritykset sekoittavat jo alalla toimivien yritysten 
markkinaosuuksia ja rajoittavat toimialan kannattavuutta. Kannattavuus heik-
kenee uusien toimijoiden tarjoaman lisäkapasiteetin myötä. Erityisen suuren vai-
kutuksen markkinoihin uudet toimijat tuovat, mikäli heillä on jo ennestään hel-
posti toimialalle sopivaa kapasiteettia hallussaan. Alalla toimivat yritykset pys-
tyvät kuitenkin toimillaan rajoittamaan uusien tulokkaiden innokkuutta siirtyä 
alalle tai mahdollisuuksia saada jalansijaa markkinoilta. Porterin (2008) mukaan 
seuraavat tekijät torjuvat uusien kilpailijoiden uhkaa:

1. Alalla jo toimivat suuret yritykset, jotka saavat etua suuruuden eko-
nomiasta hankinnoissaan.

2. Alalla on vakaita toimijoita, joiden markkinaosuus on suuri ja alan 
tuotteet ovat hyvin tärkeitä ostajille.

3. Toimittajan vaihdosta syntyvät kustannukset ovat suuret.
4. Tarvitaan suuria investointeja alalle siirtymiseksi.
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Kuvio	  2.	  Viisi	  voimaa	  (mukaillen	  Porter	  2008).	  

1.3.1 UUSIEN	  TOIMIJOIDEN	  UHKA	  

Toimialalle	  pyrkivät	  uudet	  yritykset	  sekoittavat	  jo	  alalla	  toimivien	  yritysten	  markkinaosuuksia	  ja	  
rajoittavat	  toimialan	  kannattavuutta.	  Kannattavuus	  heikkenee	  uusien	  toimijoiden	  tarjoaman	  
lisäkapasiteetin	  myötä.	  Erityisen	  suuren	  vaikutuksen	  markkinoihin	  uudet	  toimijat	  tuovat,	  mikäli	  
heillä	  on	  jo	  ennestään	  helposti	  toimialalle	  sopivaa	  kapasiteettia	  hallussaan.	  Alalla	  toimivat	  yritykset	  
pystyvät	  kuitenkin	  toimillaan	  rajoittamaan	  uusien	  tulokkaiden	  innokkuutta	  siirtyä	  alalle	  tai	  
mahdollisuuksia	  saada	  jalansijaa	  markkinoilta.	  Porterin	  (2008)	  mukaan	  seuraavat	  tekijät	  torjuvat	  
uusien	  kilpailijoiden	  uhkaa:	  

1. Alalla	  jo	  toimivat	  suuret	  yritykset,	  jotka	  saavat	  etua	  suuruuden	  ekonomiasta	  hankinnoissaan.	  
2. Alalla	  on	  vakaita	   toimijoita,	   joiden	  markkinaosuus	  on	  suuri	   ja	  alan	   tuotteet	  ovat	  hyvin	   tärkeitä	  

ostajille.	  
3. Toimittajan	  vaihdosta	  syntyvät	  kustannukset	  ovat	  suuret.	  
4. Tarvitaan	  suuria	  investointeja	  alalle	  siirtymiseksi.	  
5. Alalla	  jo	  ennestään	  olevien	  yritysten	  muut	  kilpailuedut,	  kuten	  maantieteellinen	  asema.	  
6. Alalla	  ennestään	  olevien	  yritysten	  paremmat	  mahdollisuudet	  jakelukanavien	  hyödyntämiseksi.	  
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5. Alalla jo ennestään olevien yritysten muut kilpailuedut, kuten maan-
tieteellinen asema.

6. Alalla ennestään olevien yritysten paremmat mahdollisuudet jakelu-
kanavien hyödyntämiseksi.

7. Julkisen hallinnon asettamat rajoitukset.
8. Odotettavissa on kova kilpailu jo alalla olevien yritysten puolustaes-

saan markkinoitaan.

1.3.2  Toimittajien neuvotteluvoima

Voimakkaat toimittajat voivat oman tuottavuutensa lisäämiseksi nostaa hinto-
jaan, rajoittaa laatuaan ja tuotantoaan sekä siirtää kustannuksiaan asiakkaille. 
Toimittajien neuvotteluvoima on vahva mikäli:

1. Toimittajat ovat suurempia ja keskittyneempiä kuin asiakkaat.
2. Toimittajat eivät ole kovin riippuvaisia asiakkaan alasta.
3. Toimittajan vaihdosta syntyvät kustannukset ovat suuret.
4. Toimittajan tuotteet ovat hyvin differoituja.
5. Toimittajan tuotteelle ei löydy korvaavaa tuotetta.
6. On olemassa uskottava uhka toimittajan laajenemisesta toimitusket-

jun alavirtaan.

1.3.3  Asiakkaiden neuvotteluvoima

Voimakkailla asiakkailla on yleensä mahdollisuus vaatia alempia hintoja, pa-
rempaa ja kattavampaa palvelua sekä parempaa laatua. Nämä asiakkaat pystyvät 
muuttamaan koko teollisuuden nykyistä kannattavuutta. Porter jakaa ominai-
suudet jotka synnyttävät voimakkaita asiakkaita seuraaviin ryhmiin:

1. Alalla on vain muutamia asiakkaita tai asiakkaiden hankinnat ovat 
suuria suhteessa yksittäiseen toimittajaan.

2. Alan tuotteet ovat standardisoituja tai vastaavia tuotteita on paljon 
tarjolla.

3. Toimittajan vaihdosta syntyvät kustannukset ovat pienet.
4. On olemassa uskottava uhka asiakkaan laajentamisesta toimitusket-

jun ylävirtaan mikäli toimittajien kannattavuus on tarpeeksi hyvä.
5. Asiakkaalla on hyvät vaikutusmahdollisuudet toimitusketjun alavir-

ran ostokäyttäytymiseen.

Toisaalta asiakkaat eivät välttämättä käytä neuvotteluvoimaansa, mikäli he eivät 
ole kovin hintaherkkiä. Porter määrittelee hintaherkkien asiakkaiden ominai-
suuksia seuraavalla tavalla:

1. Toimitettava tuote edustaa merkittävää osaa asiakkaan kustannusra-
kenteessa.

2. Asiakkaan tuotot ovat matalia, rahavarat sidottuna tai asiakkaat ovat 
muuten kovassa paineessa ostokustannusten pienentämiseksi.
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3. Asiakkaan tuotteen laatuun ei merkittävästi vaikuta toimittajan tuote.
4. Toimittajan tuote ei vaikuta asiakkaan muihin kustannuksiin alenta-

vasti tai tuottoa lisäävästi.
5. Onko tuote business-to-business-tuote vai kuluttajatuote.

1.3.4  Korvaavien vaihtoehtojen uhka

Korvaavat tuotteet ovat uhista ehkä vaikeimmin havaittavissa. Tämä johtuu siitä, 
että korvaavien tuotteiden ei välttämättä tarvitse olla juuri lainkaan samanlaisia 
tai näköisiä, kuin tuote jonka se korvaa. Mikäli korvaavien tuotteiden uhka on 
suuri, niin alan kannattavuus ja kasvumahdollisuudet kärsivät. Ne voivat samalla 
lyhentää tuotteiden kannattavaa aikaa. Korvaavien tuotteiden uhka on suuri jos:

1. Korvaavalla tuotteella on hyvä hinta/suoritusarvo suhteen verrattuna 
nykyiseen tuotteeseen.

2. Kustannukset vaihtaa korvaavaan tuotteeseen ovat pienet.

1.3.5  Alan toimijoiden välinen kilpailu

Alan toimijoiden välisellä kilpailulla tarkoitetaan perinteistä kilpailua eri toimi-
joiden välillä. Kovan kilpailun tuloksena koko alan kannattavuus laskee. Kan-
nattavuuden lasku määräytyy kilpailun intensiteetistä ja kilpailun keinoista. Kil-
pailun intensiteetti on suuri jos:

1. Kilpailijoita on paljon tai ne ovat suurin piirtein saman kokoisia ja 
vahvuisia.

2. Alan kasvu on hidasta.
3. Alalta poistumisen esteet ovat suuria.
4. Kilpailijat ovat alalleen omistautuneita ja heidän tavoitteensa eivät 

liity alan taloudelliseen suoritukseen.
5. Yritykset eivät tunne toistensa tapoja sekä niiden tavoitteet eroavat 

toisistaan.

Kilpailun keinot vaikuttavat kannattavuuteen erityisesti, jos kilpailukeinona on 
pääsääntöisesti hintakilpailu. Muut kilpailukeinot, kuten ominaisuudet tai toi-
mitusaika eivät vaikuta yhtä paljon tai yhtä suorasti alan kannattavuuteen, koska 
niiden tarkoitus on tarjota asiakkaalle lisäarvoa. Hintakilpailu on todennäköistä 
mikäli:

1. Kilpailijoiden tuotteet ovat lähes identtisiä.
2. Kiinteät kustannukset ovat korkeita ja rajakustannukset alhaisia.
3. Kapasiteetin laajenemisen pitää tapahtua suurin harppauksin.
4. Tuotteet ovat ”pilaantuvia” tai katoavaisia.

Markkinoiden kiinnostavuutta yritykselle voidaan tarkastella seuraavan taulu-
kon avulla. 
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tauluKKo 1. Markkinoiden houkuttelevuus jaoteltuina Porterin 5 voiman mukaan 
(mukaillen Day 1990).

  Heikentää kannattavuutta Parantaa kannattavuutta
1 Alan toimijoiden välinen kilpailu    

-Yrityskentta
monia tai toistensa kal-
taisia

yksi dominoiva toimija

-Kiinteät kustannukset korkeat alhaiset
-Asiakkaan kulut toimittajan vaihtamisesta alhaiset korkeat
-Strategioiden erilaisuus merkittävä vähäinen
-Markkinoista luopumisen esteet korkeat matalat
2 Markkinoille tulon esteet    
-Kulurakenne tulijalla on etu vakiintuneella on etu
-Mittakaavakynnykset matalat korkeat
-Eriytyminen vähäistä merkittävää
-Jakelukanavan saanti helppoa hankalaa
-Vakiintuneiden asenne aiempiin markki-
noille pyrkijöihin

passiivinen aggressiivinen

3 Asiakkaan voima    
Neuvotteluvoima    
-Ostajien lukumäärä pieni suuri
-Ostovolyymi suuri pieni
-Tuotteen tai toimittajan korvaaminen helppoa vaikeaa
-Omatuotannon vaara merkittävä vähäinen
-Tiedot toimittajasta perinpohjaiset merkityksettömät
Hintavaihteluherkkyys    
-Vaikutus lopputuotteen toimivuuteen vaatimaton ratkaiseva
-Tuotteen kustannuksen osuus % koko-
naiskustannuksesta

korkea matala

-Asiakkaan kannattavuus heikko hyvä
-Tuotteen eriytyminen vähäinen merkittävä
4 Toimittajan voima    
-Koko asiakkaaseen verrattuna suuri pieni
-Riippuvuus toimittajasta suuri vähäinen
-Suoraan loppuasiakkaalle myymisen 
uhka

suuri vähäinen

5 Korvaavien tuotteiden uhka    
-Vaihtamisen taloudellinen houkuttele-
vuus

merkittävä vähäinen

-Vaihtamisen esteet vähäiset ja vähenemässä suuret ja kasvussa
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2 sTRATeGIAoHJATTu     
 TuoTeKeHITYs 

Pentti	Jäntti

Monella toimialalla ja menestyvissä yrityksissä on käytössä erilaisia tapoja hallita 
tuotekehitystoimintaa. Yleinen tavoite on saada parempia tuotteita nopeammin ja 
tehokkaammin markkinoille. Erityisesti ajoneuvoteollisuudessa on onnistuttu te-
hostamaan tuotekehitystoimintaa merkittävästi hyödyntämällä kehittämisprojek-
teissa prosessimaista toimintatapaa. Tuotekehitysprosessi ja sen tehokkuus on näh-
ty keskeisinä kilpailutekijöinä (Lehtonen 2004, 251–253). 

Organisaatioiden toiminnan tehostamiseksi on viime vuosikymmeninä yleisesti 
siirrytty prosessinomaiseen tapaan toimia. Tämä ei koske ainoastaan tuotekehi-
tystä, vaan prosessien mallintamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen on panostettu 
yritystoiminnan kaikilla osa-alueilla. Ylimmän tason liiketoimintaprosessit ovat 
tyypillisesti: 

• asiakasprosessi 
• toimitusprosessi 
• tuoteprosessi 
• johtamisprosessi 	   16	  

2 STRATEGIAOHJATTU	  TUOTEKEHITYS	  (Pentti	  Jäntti)	  
	  

	  
	  
Monella	  toimialalla	  ja	  menestyvissä	  yrityksissä	  on	  käytössä	  erilaisia	  tapoja	  hallita	  tuotekehitystoimintaa.	  
Yleinen	  tavoite	  on	  saada	  parempia	  tuotteita	  nopeammin	  ja	  tehokkaammin	  markkinoille.	  Erityisesti	  
ajoneuvoteollisuudessa	  on	  onnistuttu	  tehostamaan	  tuotekehitystoimintaa	  merkittävästi	  hyödyntämällä	  
kehittämisprojekteissa	  prosessimaista	  toimintatapaa.	  Tuotekehitysprosessi	  ja	  sen	  tehokkuus	  on	  nähty	  
keskeisinä	  kilpailutekijöinä	  (Lehtonen	  2004,	  251–253).	  	  
	  
Organisaatioiden	  toiminnan	  tehostamiseksi	  on	  viime	  vuosikymmeninä	  yleisesti	  siirrytty	  
prosessinomaiseen	  tapaan	  toimia.	  Tämä	  ei	  koske	  ainoastaan	  tuotekehitystä,	  vaan	  prosessien	  
mallintamiseen	  ja	  jatkuvaan	  kehittämiseen	  on	  panostettu	  yritystoiminnan	  kaikilla	  osa-‐alueilla.	  Ylimmän	  
tason	  liiketoimintaprosessit	  ovat	  tyypillisesti:	  	  

¥ asiakasprosessi	  	  
¥ toimitusprosessi	  	  
¥ tuoteprosessi	  	  
¥ johtamisprosessi	  	  

	  
Prosessimainen	  toiminta	  mahdollistaa	  johtamisessa	  käytettävien	  suorituskyvyn	  mittarien	  kehittämisen.	  
Mittareiden	  tavoitteet	  johdetaan	  strategiasta.	  Better	  Products	  in	  Time	  -‐hankkeessa	  keskitytään	  
erityisesti	  keinoihin	  tehostaa	  tuoteprosessia.	  	  
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Prosessimainen toiminta mahdollistaa johtamisessa käytettävien suorituskyvyn 
mittarien kehittämisen. Mittareiden tavoitteet johdetaan strategiasta. Better Pro-
ducts in Time -hankkeessa keskitytään erityisesti keinoihin tehostaa tuoteprosessia. 

Harvalla venealan yrityksellä on muodollinen tuotekehityksen toimintamallin 
kuvaus. Ilman tällaista prosessin kuvausta yrityksessä otetaan merkittäviä riskejä. 
Tuotekehitysprosessin ja siitä seuraavan menestyksen välillä on vahva korrelaatio 
(Heikkilä & Maunuksela 2009, 7). 

Venealalla on tyypillistä, että yhteyttä yrityksen strategian ja kehittämishankkei-
den välillä on usein vaikeata tunnistaa. Projektien merkitystä ei tunnisteta riittä-
västi. Tuotekehityksen merkitys yrityksen strategiassa on vähäinen ja sen kaikkia 
vaikutuksia yrityksen menestymiseen ei tiedosteta. 

Monen yrityksen strategiassa korostuu volyymiajattelu. Usein unohdetaan, että 
menestys perustuu oikein määriteltyihin tuotteisiin, joilla vastataan jatkuvasti 
muuttuviin asiakastarpeisiin. Uskotaan myös, että myynti- ja valmistusmäärien 
korottamisen kautta saavutetaan parempi tulos. Tämän tyyppinen, usein kustan-
nuslähtöiseen hinnoitteluun perustuva toiminta jättää hyödyntämättä asiakkail-
le tuotetun lisäarvon kautta saavutettavan kilpailuedun. 

Venealan markkinat ovat globalisoituneet ja markkinoille tulee yhä enemmän 
toimijoita, joiden tuotteet valmistetaan edullisen kustannustason EU-maissa tai 
kehittyvien markkinoiden maissa. Uutta arvoa asiakkaalle tuottamalla on mah-
dollisuus erottautua kilpailijoista ja saada korvaus korkeampina marginaaleina. 
Tässä mielessä monen yrityksen strategia on murroksessa.

Venealalla on tunnistettavissa alan kehittämistoimintaan voimakkaasti vaikutta-
via trendejä: 

• Tuotekehitystyön alihankinta lisääntyy. 
• Globalisaation vaikutuksesta tuotannollisia investointeja tehdään yhä 

enemmän kehittyvien markkinoiden alueilla. 
• Tuotanto kannattaa tehdä lähellä markkinoita. 
• Tuotekehitystoiminnan luonne muuttuu ja innovaatioiden merkitys 

kasvaa. 
• Menestyminen ratkaistaan usein tuotekehitysprosessin alkupäässä 

(tuoteportfoliosuunnittelu, konseptointiprosessi). 
• Verkostojen merkitys kasvaa. 
• asiakkuus liittyy yhä tiiviimmin tuotekehitystoimintaan 
• Tuotekehityksen menetelmät integroituvat. 

Kaikessa tuotekehityksessä toimialasta riippumatta haasteet ja ongelmat voidaan 
kiteyttää seuraavasti: 

• projektien aikatauluviiveet ja markkinoille tulon myöhästyminen 
• tuoteprojektien kustannusarviot ylittyvät 
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• tuotteiden valmistuskustannukset ovat suunniteltua korkeammat 
• tuotelaatutavoitteita ei saavuteta valmistuksen käynnistyessä 

Näitä ongelmia voidaan tehokkaasti eliminoida tuotekehitystoimintaa tehostamal-
la ja johtamalla projekteja systemaattisen toimintamallin mukaisesti. Mallintamal-
la prosessit, joiden mukaisesti projekteja toteutetaan, on mahdollista eliminoida 
edellä kuvattuja ongelmia. Samalla mahdollistetaan projektien suunnitelman mu-
kainen toteutuminen ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Oleellista on myös 
panostaa resursseihin ja osaamiseen tehokkain menetelmin. 

2.1 sTRATeGIA oHJAAmAAn TuoTePRosessIA 

Pentti	Jäntti

Oikein määritellyt tuotteet ovat yrityksen menestymisen edellytys. Yrityksen lii-
ketoimintastrategia määrittelee, kuka on asiakas ja mikä on tuote. Tuotteiden 
kehittämistarpeet voidaan jakaa kahteen osaan. Ensinnäkin tuotteisiin voidaan 
tarvita uusia ominaisuuksia, jotta kasvu tai edelläkävijän asema voidaan säilyttää 
nykyisillä markkinoilla. Toiseksi uusille markkina-alueille pääseminen edellyttää 
uusia tuotteita tai ominaisuuksia. Markkinavalinnan lisäksi yrityksen tulee vali-
ta, haluaako se olla edelläkävijä vai hyödyntääkö se hyväksi todettuja ratkaisuja. 
(Martinsuo, Aalto & Artto 2003, 30). 

Strategialähtöisen tuotekehityksen tarkoitus on tukea yrityksen strategiaa, joka 
voi muodostua esimerkiksi seuraavista osista: 

• teknologiastrategia 
• tuotestrategia 
• markkinointistrategia 

Yrityksen strategiasta johdetaan tuotetiekartta, josta valitaan toteutettavat tuo-
teprojektit (mitä projekteja halutaan toteuttaa). Tuoteprosessi ohjaa yksittäis-
ten projektien toteutusta (miten projekteja johdetaan). Better Products in Time 
-projektissa pyrittiin tuottamaan suomalaiselle veneteollisuudelle arvoa määrit-
telemällä, miten kehitetään ja lanseerataan asiakaslähtöisiä, innovatiivisia ja laa-
dukkaita tuotteita. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan strategialähtöisiä prosesseja, 
hyviä käytäntöjä, tehokkaita menetelmiä ja osaava joukkue. 
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Kuvio 3. Strategialähtöinen tuotekehitys.

Strategiatyön tuloksena tunnistetaan myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 
Tyypillisenä näistä voidaan mainita esimerkiksi palveluliiketoiminnan laajempi 
mukaanotto liiketoimintaan. Samoin veneiden uusista energiaratkaisuista ja kes-
tävän kehityksen huomioimisesta syntyy uusia merkittäviä liiketoimintamahdol-
lisuuksia. 

2.2 YRITYKsen sTRATeGIAn PeRusTA 

Pentti	Jäntti

Yrityksen liiketoiminnan perustan muodostavat: 

• yrityksen arvot 
• visio 
• missio 

Arvot heijastavat organisaation toimintaperiaatteita ja johtamiskulttuuria sekä 
ohjaavat päätöksentekoa. Ne ovat eri yrityksissä varsin erilaisia. Usein niiden 
taustalla on kuitenkin yrityksen kannalta merkittäviä asioita. Arvoja määritellään 
yhä useammassa yrityksessä ja niistä on tullut strategiaviestinnän oleellinen osa. 

Vision avulla määritellään kuva siitä, millainen yrityksen halutaan olevan tule-
vaisuudessa. Vision keskeinen tehtävä on olla riittävän houkutteleva ja palkitseva 
organisaation jäsenille. (Hämäläinen & Maula 2004, 15). 

Missio kertoo, miksi yritys on olemassa. Se vastaa siis kysymyksiin ”Mikä on pe-
rustehtävämme” tai ”Mikä on toimintamme tarkoitus. (Hämäläinen & Maula 
2004, 15). Se kertoo myös, ketkä ovat asiakkaita ja millaisia tuotteita ja palve-
luita yritys tuottaa.
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Kuvio	  3.	  Strategialähtöinen	  tuotekehitys.	  

Strategiatyön	  tuloksena	  tunnistetaan	  myös	  uusia	  liiketoimintamahdollisuuksia.	  Tyypillisenä	  näistä	  
voidaan	  mainita	  esimerkiksi	  palveluliiketoiminnan	  laajempi	  mukaanotto	  liiketoimintaan.	  Samoin	  
veneiden	  uusista	  energiaratkaisuista	  ja	  kestävän	  kehityksen	  huomioimisesta	  syntyy	  uusia	  merkittäviä	  
liiketoimintamahdollisuuksia.	  	  
	  

2.2 YRITYKSEN	  STRATEGIAN	  PERUSTA	  	  
	  

Yrityksen	  liiketoiminnan	  perustan	  muodostavat:	  	  
¥ yrityksen	  arvot	  	  
¥ visio	  	  
¥ missio	  	  

	  
Arvot	  heijastavat	  organisaation	  toimintaperiaatteita	  ja	  johtamiskulttuuria	  sekä	  ohjaavat	  
päätöksentekoa.	  Ne	  ovat	  eri	  yrityksissä	  varsin	  erilaisia.	  Usein	  niiden	  taustalla	  on	  kuitenkin	  yrityksen	  
kannalta	  merkittäviä	  asioita.	  Arvoja	  määritellään	  yhä	  useammassa	  yrityksessä	  ja	  niistä	  on	  tullut	  
strategiaviestinnän	  oleellinen	  osa.	  	  
	  
Vision	  avulla	  määritellään	  kuva	  siitä,	  millainen	  yrityksen	  halutaan	  olevan	  tulevaisuudessa.	  Vision	  
keskeinen	  tehtävä	  on	  olla	  riittävän	  houkutteleva	  ja	  palkitseva	  organisaation	  jäsenille.	  (Hämäläinen	  &	  
Maula	  2004,	  15).	  	  
	  
Missio	  kertoo,	  miksi	  yritys	  on	  olemassa.	  Se	  vastaa	  siis	  kysymyksiin	  ”Mikä	  on	  perustehtävämme”	  tai	  
”Mikä	  on	  toimintamme	  tarkoitus.	  (Hämäläinen	  &	  Maula	  2004,	  15).	  Se	  kertoo	  myös,	  ketkä	  ovat	  asiakkaita	  
ja	  millaisia	  tuotteita	  ja	  palveluita	  yritys	  tuottaa.	  
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Strategiasuunnittelu lähtee visiosta. Strategiasuunnittelun avulla haetaan karttaa, 
jonka avulla vision toteutumiseen päästään. Venealan yritysten strategiat vaihte-
levat riippuen pääasiassa tavoitemarkkinoista, johtamiskulttuurista ja johtamis-
perinteistä. (Vuorinen & Kurki 2010, 45). Harvassa venealan yrityksessä strate-
gia on muodollisesti kuvattu, jolloin sitä voitaisiin tarkastella kriittisesti ja jatku-
vasti kehittää yrityksen menestyksen varmistamiseksi. 

Alalle on tyypillistä insinööri- ja tekniikkalähtöisyys. Monessa yrityksessä pyri-
tään olemaan omavaraisia. Oman osaamisen merkitystä korostetaan. Alalle on 
myös tyypillistä käsityötaitojen merkityksen korostaminen. Markkinoinnissa 
tuodaan usein esiin, että käsityön ansiosta tuotteiden laatu on korkea. Ajoneu-
voteollisuudessa tämä käsitys on kuitenkin osoittautunut virheelliseksi.

• Strateginen suunnittelun tuloksena on mahdollista saada vastauksia 
kysymyksiin: 

• Miten selviytyä globalisaation mukanaan tuomasta lisääntyvästä kil-
pailusta? 

• Miten selviytyä markkinoiden kasvavista muutoksista? 
• Miten siirtyä arvontuottoon perustuvaan kilpailuun volyymipohjaises-

ta kilpailusta? 
• Miten toteuttaa investoinnit uusiin tuotteisiin ja tuotantotekniikkaan, 

kun tuotteiden elinkaaret lyhenevät? 

2.2.1  Liiketoimintaympäristö 

Liiketoimintaympäristön kehityksen tunnistaminen on keskeistä, kun yrityksen 
toimintaa suunnitellaan. Tässä tutkimushankkeessa on erikseen tutkittu aihetta 
Segmentointi ja trendianalyysi -työpaketissa. Työpaketin lopputuloksena tun-
nistetaan heterogeenisestä veneilijöiden joukosta pienempiä, keskenään saman-
kaltaisia segmenttejä, joilla on keskenään yhteneväiset veneilyyn liittyvät tarpeet, 
motiivit ja toiveet. 

Liiketoimintaympäristön analyysi laajasti toteutettuna kattaa edellisen lisäksi 
muutakin tietoa. Venealan yrityksellä tulee olla selkeä kuva mm. seuraavista osa-
alueista: 

• markkinoiden ja asiakkaiden kehittyminen 
• teknologian kehittyminen 
• uhkatekijät 
• poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset tekijät 

Esimerkkinä teknologian kehittymistä on 3D-suunnittelu ja sen mahdollistama 
muottien valmistuksessa tarvittavien mallien CNC-työstäminen. Teknologiaa 
kokeiltiin maassamme ensimmäisen kerran 1990-luvun alkupuolella Vene 2000- 
projektissa (Muovia Park Oy). Tänä päivänä teknologiaa hyödyntävät useimmat 
johtavat valmistajat ja näissä on saavutettu merkittäviä kilpailukykyyn vaikut-
tavia etuja. Esimerkiksi uusien mallien kehitysprojekteja on voitu merkittäväs-
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ti nopeuttaa. Tuotteiden laadun kehittymiseen teknologian hyödyntämisellä on 
myös ollut merkittävä vaikutus, kun mallien (ja muottien) parantuneen mitta-
tarkkuuden seurauksena komponenttien yhteensopivuus on parempi ja sovitus-
työn määrä oleellisesti pienempi. 

3D-suunnittelua voidaan kuitenkin hyödyntää myös tuotteiden ominaisuuksi-
en simulointeihin. Niiden avulla voidaan välttää esimerkiksi puutteellisten ajo-
ominaisuuksien aiheuttamat, jälkeenpäin tehtävät ja erityisen kalliit muutokset 
sekä tästä johtuva markkinoille tulon viivästyminen. 

Poliittisista ja taloudellisista tekijöistä esimerkiksi suhdannevaihtelut, polttoai-
neiden hintojen muutokset ja verotuskohtelu eri polttoainelajien välillä ovat vai-
kuttaneet ja tulevat vaikuttamaan yritysten toimintaan. Samoin kestävän kehi-
tyksen huomioiminen tulee olemaan entistä tärkeämpää. 

Esimerkkinä venemarkkinoiden muutoksesta voidaan mainita Kiinassa tapah-
tuva kehitys. Kiinan hallitus on asettanut tavoitteeksi, että 5% kiinalaisista on 
saatava veneharrastuksen piiriin 2020 mennessä. Tämä tarkoittaa 65 miljoonaa 
uutta veneilijää (Kojola 2008, 16).

Tuoreessa muistissa on myös tämän projektin aikana tapahtunut finanssialalta 
alkanut suhdannemuutos, jossa markkinat supistuivat maassamme noin 40 % 
vuoden aikana. 

Liiketoimintaympäristön tulevaisuuden hahmottamiseen löytyy useita menetel-
miä. Esimerkkejä yleisesti käytetyistä työkaluista (Sjöholm 2010, 77–98):

• Industry Foresight 
• Teknologiaroadmap 
• Trendianalyysi 

Industry Foresight antaa selkeän kuvan siitä, mikä on prosessiin osallistuvi-
en tahojen yhteinen näkemys lähihistoriasta, nykytilanteesta ja tulevaisuudesta, 
(Sjöholm 2010, 80). Tähän työskentelyyn kannattaa ottaa asiakkaat ja avaintoi-
mittajat mukaan. Samoin on hyödyksi, että oman yrityksen henkilöstö osallistuu 
riittävän laajasti työskentelyyn. 

Venealalla on useita omistajavetoisia valmistajia, joiden toiminnasta voi saada 
sen kuvan, että johto tekee nopeita ratkaisuja, jotka perustuvat johdon omaan 
näkemykseen. Näkemysten taustalla usein on kuitenkin kokemus ja näkemys 
toimialan ja siihen liittyvien osa-alueiden kehityksestä. 

Teknologiaroadmap on työkalu, jonka avulla yrityksessä voidaan seurata uusi-
en, ”mahdollistavien teknologioiden” kehittymistä ja suunnitella ajoissa niiden 
käyttöönottoa. 

Trendianalyysejä on useita erityyppisiä. Niiden avulla voidaan kartoittaa niitä 
kehityssuuntia, joilla on merkitystä yrityksen suunnittelun kannalta. Venealaa 
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koskevia megatrendejä on useita. Tässä hankkeessa on trendejä käsitelty laajasti 
luvussa 3.

Tekes on julkaissut raportin Megatrendit ja me (255/2009). Siihen on koottu 
keskeisin tulevaisuuden kehitystä kuvaava aineisto erityisesti suomalaisten käyt-
töön. Yleisiä venetoimialan muutoksia on käsitelty mm. Vene 2010 -ohjelman 
VETOMO- tutkimushankkeessa (Vuorinen, Kurki 2010). 

2.2.2  Liiketoimintastrategia 

Liiketoimintastrategialla tarkoitetaan tässä yhteydessä suunnitelmaa, joka perus-
tuu yrityksen arvoihin ja josta on myös johdettavissa, mitä tuotteita yrityksessä 
on kehitettävä, kun halutaan saavuttaa: 

• yrityksen visio 
• yhteiskunnalliset tavoitteet 
• laatutavoitteet 
• taloudelliset tavoitteet 

Strategiasta on johdettavissa, mitä projekteja yrityksessä toteutetaan ja miten 
näitä projekteja hallinnoidaan. Strategian ja tuotekehitysprojektien välistä yh-
teyttä kuvataan kuviossa 4.

Kuvio 4. Strategiasta kehitysprojekteihin.
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Kuvio	  4.	  Strategiasta	  kehitysprojekteihin.	  
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Markkinastrategia 

Markkinastrategiassa määritellään yrityksen strateginen asema markkinoilla. Sii-
nä voidaan määritellä esimerkiksi seuraavia asioita: 

• pyrkiikö yritys olemaan edelläkävijä 
• tavoitellaanko markkinajohtajuutta 
• kenelle tuote tai palvelu halutaan tuottaa 
• kuka on asiakas (jälleenmyyjä vai kuluttaja) 
• minkä asiakkaan tarpeen/ongelman/tyydyttää tuotteemme? 
• ostouskollisuus 
• asiakkaiden ostovoima 
• potentiaalisten asiakkaiden määrä 
• markkinoiden luonne: kasvava vai laskeva, kausiluonteisuus 
• ostofrekvenssi, kuinka usein ostetaan 

Tuotestrategia 

Yrityksellä tulee olla selkeä käsitys siitä, millaisia tuotteita tuotetaan. Tässä hank-
keessa mukanaolevista yrityksistä Kewatec Aluboat Oy on määritellyt tuotteensa 
siten, että ne ovat ammattilaisten käyttöön tarkoitettuja työveneitä, taksiveneitä 
sekä näistä vapaa-ajan käyttöön tehtyjä sovellutuksia. 

Toinen hankkeessa mukana oleva yritys, Marino Oy, valmistaa ja markkinoi pre-
mium-luokan moottoriveneitä. Marinon tuotestrategiaan kannattaa kiinnittää 
huomiota. Uudella tuotekategorialla on pyritty tuomaan merkittävää uutta lisäar-
voa käyttäjälle erityisesti monikäyttöisyyden avulla (APB-malli). Molemmissa yri-
tyksissä on voimakas pyrkimys modulaaristen ratkaisujen laajempaan käyttöön.

Teknologiastrategia 

Teknologiastrategia ottaa kantaa mm. yrityksen 

• teknologiaosaamiseen 
• avainteknologioihin 
• keihäänkärkiteknologioihin 
• liitännäisteknologioihin 
• arvoverkkoon. 

Avainteknologiat muodostavat yrityksen toiminnan tukijalan, jonka varaan 
menestystä pyritään rakentamaan. Venealan yrityksissä kyse on usein kokoon-
panoon liittyvistä teknologioista. Tähän hankkeeseen osallistuvan Kewatec Alu-
boat Oy:n avainteknologioiksi on esimerkiksi määritelty alumiinirakenteisten 
veneiden tehokas kokoonpanoprosessi ja alumiinin hitsaus. 

Liitännäisteknologiat ovat sellaisia, joita yritys ei itse kehitä, vaan hankkii niitä 
verkostoltaan. Vaikka lujitemuovin laminointi on usean venevalmistajan avaintek-
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nologiaa, se voisi yhtä hyvin olla liitännäisteknologiaa. Useassa yhteydessä on esi-
tetty, että suomalaisen veneteollisuuden kilpailukyvyn kannalta olisi hyödyllistä 
keskittää lujitemuoviosien valmistusta ja hankintaa sellaisiin yksiköihin, jotka pal-
velisivat useampaa yritystä. Näin saavutettaisiin merkittäviä mittakaavaetuja. Au-
tomaatioastetta voitaisiin nostaa, ja tämän avulla myös tuottavuus paranisi.

2.3 TuoTePRosessI 

Pentti	Jäntti

Strategian mukaisesti toteutetun projektin valintaa edeltävät segmentointipro-
sessi ja konseptointiprosessi. Segmentointiprosessin tuloksena määritellään yri-
tyksen tuotekategoriat. Tätä seuraavan konseptointiprosessin tuloksena määri-
tellään yrityksen tuotetiekartta ja tuoteportfolio. 

Tuoteprosessi kuvataan alla olevassa kuvassa. 

Kuvio 5. Veneteollisuuden tuoteprosessi.

2.3.1  segmentointiprosessi 

Segmentoinnin tavoitteena on varmistaa, että liiketoiminta perustuu todellisille 
asiakastarpeille. Segmentointiprosessia kuvataan alla olevassa kuvassa. 

Kuvio 6. Segmentointiprosessi.
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2.3.2  Konseptointiprosessi 

Tämän vaiheen tarkoituksena on kehittää tunnistetuista asiakastarpeista tuote- 
ja/tai palveluideoita ja varmistaa, että ne ovat sekä kaupallisesti että teknisesti 
toteutettavissa. Konseptointiprosessi on yrityksen kannalta erittäin merkityksel-
linen. Suuri määrä yrityksen menestymisen kannalta merkittäviä päätöksiä teh-
dään tässä vaiheessa. Konseptointiprosessia kuvataan alla olevassa kuvassa. 

Kuvio 7. Konseptointiprosessi.

Alla olevassa kuviossa on kuvattu esimerkinomainen tuoteportfolio. 

Kuvio 8. Tuoteportfolioroadmap.
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Kuvio	  7.	  Konseptointiprosessi.	  

Alla	  olevassa	  kuviossa	  on	  kuvattu	  esimerkinomainen	  tuoteportfolio.	  	  

	  
Kuvio	  8.	  Tuoteportfolioroadmap.	  

Tämän	  hankkeen	  työpaketissa	  Tuotevisiointi	  ja	  konseptointi	  tuotetaan	  10–20	  esikonseptia	  
tulevaisuuden	  veneistä.	  Esikonseptointivaiheessa	  kehitetään	  myös	  arviointikriteeristö	  
esikonseptienarviointiin.	  Esikonseptien	  arviointi	  ja	  valinta	  toteutetaan	  asiantuntija-‐arviointina.	  
Jatkokehitykseen	  valitaan	  neljä	  esikonseptia.	  	  
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Tämän hankkeen työpaketissa Tuotevisiointi ja konseptointi tuotetaan 10–20 esi-
konseptia tulevaisuuden veneistä. Esikonseptointivaiheessa kehitetään myös arvi-
ointikriteeristö esikonseptienarviointiin. Esikonseptien arviointi ja valinta toteu-
tetaan asiantuntija-arviointina. Jatkokehitykseen valitaan neljä esikonseptia. 

2.3.3  Tuotesuunnitteluprosessi 

Tuoteprosessin työmäärältään laajin vaihe on tuotesuunnitteluprosessi. Siinä 
määritellään, miten edellisissä vaiheissa päätetyt kehitysprojektit toteutetaan. Se 
on edellisiä vaiheita huomattavasti systemaattisempi. Tavoitteena tulee olla, että 
tämä vaihe toteutetaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. 

Tuotesuunnitteluprosessin yleinen kuvaus on esitetty alla olevassa kuvassa. 

Kuvio 9. Tuotesuunnitteluprosessi.

Tuotesuunnitteluprosessi pitää sisällään sen työn joka tehdään, kun määritellystä 
konseptista kehitetään testattu ja markkinoitava tuote. Tuotesuunnitteluproses-
sia kuvataan yksityiskohtaisesti Tuotekehitysprosessi-työpaketissa. 

LÄHTeeT 

Heikkilä J., Maunuksela V. (2009), Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa. 

Hämäläinen V., Maula H. (2004). Strategiaviestintä, Ifor. 

Kojola V. (2008) Venetoimialan muutostekijät ja yhteisen kehittämisen mahdollisuudet, Vaasan Yliopisto. 

	   28	  

	  

2.3.3 TUOTESUUNNITTELUPROSESSI	  	  
Tuoteprosessin	  työmäärältään	  laajin	  vaihe	  on	  tuotesuunnitteluprosessi.	  Siinä	  määritellään,	  miten	  
edellisissä	  vaiheissa	  päätetyt	  kehitysprojektit	  toteutetaan.	  Se	  on	  edellisiä	  vaiheita	  huomattavasti	  
systemaattisempi.	  Tavoitteena	  tulee	  olla,	  että	  tämä	  vaihe	  toteutetaan	  mahdollisimman	  nopeasti	  ja	  
tehokkaasti.	  	  
	  
Tuotesuunnitteluprosessin	  yleinen	  kuvaus	  on	  esitetty	  alla	  olevassa	  kuvassa.	  

	  
Kuvio	  9.	  Tuotesuunnitteluprosessi.	  

Tuotesuunnitteluprosessi	  pitää	  sisällään	  sen	  työn	  joka	  tehdään,	  kun	  määritellystä	  konseptista	  kehitetään	  
testattu	  ja	  markkinoitava	  tuote.	  	  
	  
Tuotesuunnitteluprosessia	  kuvataan	  yksityiskohtaisesti	  Tuotekehitysprosessi-‐työpaketissa.	  	  
	  

LÄHTEET	  	  
Heikkilä	  J.,	  Maunuksela	  V.	  (2009),	  Tuotekehityksen	  haasteet	  projektiliiketoiminnassa.	  	  
Hämäläinen	  V.,	  Maula	  H.	  (2004).	  Strategiaviestintä,	  Ifor.	  	  
Kojola	  V.	  (2008)	  Venetoimialan	  muutostekijät	  ja	  yhteisen	  kehittämisen	  mahdollisuudet,	  Vaasan	  
Yliopisto.	  	  
Lehtonen,	  J-‐M.	  (toim.)	  (2004).	  Tuotantotalous.	  Helsinki,	  WSOY.	  	  
Martinsuo	  M.,	  Aalto	  T.,	  ja	  Artto	  K.	  Projektisalkun	  johtaminen,	  Teknologiateollisuus.	  	  
Sjöholm	  H.	  (2010)	  Dynaamisen	  ja	  innovatiivisen	  liiketoimintamallin	  suunnittelu,	  Swot	  Consulting.	  
Vuorinen	  T.,	  Kurki	  T.	  (2010).	  Ui	  tai	  uppoa	  –	  Toimialatutkimus	  Suomen	  venealasta,	  Vaasan	  Yliopisto.	  	  



32 Turun ammattikorkeakoulun raportteja 136

Lehtonen, J-M. (toim.) (2004). Tuotantotalous. Helsinki, WSOY. 

Martinsuo M., Aalto T., ja Artto K. Projektisalkun johtaminen, Teknologiateollisuus. 

Sjöholm H. (2010) Dynaamisen ja innovatiivisen liiketoimintamallin suunnittelu, Swot Consulting.

Vuorinen T., Kurki T. (2010). Ui tai uppoa – Toimialatutkimus Suomen venealasta, Vaasan Yliopisto.  

2.4 KoKonAIsuuden HuomIoImInen      
 JoHTAmIsJÄRJesTeLmÄssÄ 

Jouni	Vuorinen

Johtamisjärjestelmän haasteet ovat moninaiset. Niin sanottua normaalia tilan-
netta on vaikea tunnistaa toimintaympäristön nopeasta muuttumisesta johtuen. 
Nykyään normaali tilanne on se, että yhä nopeampaa reagointikykyä tarvitaan 
yritystoiminnan kaikilla osa-alueilla ja suuri osa johdon työajasta menee muu-
tos- ja poikkeamatilanteiden hallintaan. 

Epävakaa tilanne vaikuttaa aina koko organisaatioon: sen toimintatapaan ja tätä 
kautta tulokseen. Monesti on erittäin vaikeaa tunnistaa oman toiminnan kriitti-
siä kohtia. Ongelmatilanteiden todelliset syyt voivat jäädä huomaamatta ja nii-
den ratkaisussa keskitytään seurausten hoitamiseen eikä itse syyn poistamiseen. 
Johtamisjärjestelmiin, esimiestyöskentelyyn ja yrityksen toimintatapaan kiinni-
tetään paljon huomiota, mutta siinä harvoin onnistutaan täysin odotusten mu-
kaisesti. 

Missiot, visiot ja strategiat ovat kaikille tuttuja työvälineitä. Ongelmaksi muo-
dostuu usein niiden käytäntöön vieminen sekä aikataulujen, laadun, rahoituk-
sen ja myynnin yhdistäminen. Monta asiaa joudutaan tekemään useaan kertaan, 
koska alkuperäiset suunnitelmat ovat mahdollisesti olleet liian positiivisia ja ai-
kataulut epärealistisia. Asioiden ja ihmisten johtaminen on vaikeaa ainakin sil-
loin kun kaiken pitäisi sujua sovitussa aikataulussa samaan suuntaan, kohti yh-
teistä ja määritettyä tavoitetta. 

Lisää vaikeuksia syntyy kustannuspaineiden alaisena valitussa verkostossa toimi-
misesta. Verkostot ovat usein myös kansainvälisiä, jolloin kieli- ja kulttuurierot 
tuovat omat ominaispiirteensä toimintaan. Johtaminen onkin ollut uusien haas-
teiden edessä viimeiset parikymmentä vuotta. 

Tämän lyhyen koosteen tavoitteena on seurata normaalia projektisuunnitelmaa 
johtamisjärjestelmän näkökulmasta ja kiinnittää huomiota niihin kohtiin, jotka 
käytännössä ovat aiheuttaneet yrityksille yllätyksiä, pettymyksiä tai suoranaisia 
”kiville ajoja”. 
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Teemme yleensä sitä mitä parhaiten osaamme – monesti muun jätämme teke-
mättä tai teemme sen huonosti. Onko suurin osa pulmatilanteista itsemme aihe-
uttamia ja jos näin on, miten voimme välttää ne? 

Kriittisiä kohtia ohjausjärjestelmässä ovat hankkeen siirtymiset vastuualueelta tai 
henkilöltä toiselle. Puutteellinen dokumentaatio estää kehitettyjen menetelmien 
tai toimintatapojen hyödyntämisen organisaatiossa laajemmin ja samaa pyörää 
keksitään useaan kertaan. Oheisessa kuviossa pyritään kuvaamaan hankeosioi-
den etenemisjärjestystä ja niiden keskinäisiä riippuvuuksia.

Kuvio 10. Ohjaus.

Koska kyseessä on lyhyt kooste, on turhaa tässä vaiheessa erottaa johtamisjär-
jestelmässä prosessin, projektin tai tavallisen työn erityispiirteitä. Oli työ tuote-
kehitystä, yksittäistä valmistusprojektia tai prosessinohjausta, ovat johtamis- tai 
esimiestyöskentelyn näkökulmasta ongelmakohdat ovat suhteellisen samanlaisia. 

Viisas delegointi hyödyntää organisaation osaamisen, jakaa resurssinkäyttöä ja 
luo motivaatiota vastuun tasaisessa kasvamisessa. Tarvitaan riittävät valmiudet ja 
koulutus henkilöille, jotka vastaavat projekteista tai osakokonaisuuksista – pelk-
kä tekninen valmius ei yleensä riitä. Lupa tai rohkeus lopettaa hanke ajoissa sääs-
tää resursseja. Luovuus on johtamisessa aina hyve, mutta se saattaa johtaa myös 
”tehtäväviidakkoon”, josta ei ole ulospääsyä – ketteryys on käyttökelpoisempaa. 
Teknologian pelastavaan voimaan uskotaan usein liian pitkään ja taloudellisen tu-
loksen realiteetit unohdetaan – loppujen lopuksi liiketoiminnan tavoitteet ohjaa-
vat toimintaa. 
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Koska	  kyseessä	  on	  lyhyt	  kooste,	  on	  turhaa	  tässä	  vaiheessa	  erottaa	  johtamisjärjestelmässä	  

prosessin,	  projektin	  tai	  tavallisen	  työn	  erityispiirteitä.	  Oli	  työ	  tuotekehitystä,	  yksittäistä	  
valmistusprojektia	  tai	  prosessinohjausta,	  ovat	  johtamis-‐	  tai	  esimiestyöskentelyn	  
näkökulmasta	  ongelmakohdat	  ovat	  suhteellisen	  samanlaisia.	  	  

	  
Viisas	  delegointi	  hyödyntää	  organisaation	  osaamisen,	  jakaa	  resurssinkäyttöä	  ja	  luo	  

motivaatiota	  vastuun	  tasaisessa	  kasvamisessa.	  Tarvitaan	  riittävät	  valmiudet	  ja	  koulutus	  
henkilöille,	  jotka	  vastaavat	  projekteista	  tai	  osakokonaisuuksista	  –	  pelkkä	  tekninen	  valmius	  
ei	  yleensä	  riitä.	  Lupa	  tai	  rohkeus	  lopettaa	  hanke	  ajoissa	  säästää	  resursseja.	  Luovuus	  on	  
johtamisessa	  aina	  hyve,	  mutta	  se	  saattaa	  johtaa	  myös	  ”tehtäväviidakkoon”,	  josta	  ei	  ole	  
ulospääsyä	  –	  ketteryys	  on	  käyttökelpoisempaa.	  Teknologian	  pelastavaan	  voimaan	  uskotaan	  
usein	  liian	  pitkään	  ja	  taloudellisen	  tuloksen	  realiteetit	  unohdetaan	  –	  loppujen	  lopuksi	  
liiketoiminnan	  tavoitteet	  ohjaavat	  toimintaa.	  	  

	  
Viestintä	  ja	  käyttäytyminen	  eli	  johtaminen	  ohjaa	  toimintaa	  ja	  toimintatapaa	  –	  se	  vie	  asiat	  ja	  
teknologian	  niille	  asetettuihin	  tavoitteisiin.	  
	  

Hankkeen	  alkuvaiheen	  ajan	  säästäminen	  on	  näennäistä.	  Inhimillinen	  innostus	  loistavasta	  
lopputuloksesta	  ja	  mahdollisista	  merkittävistä	  saavutuksista	  ajaa	  eteenpäin.	  Nopeasti	  
syntyy	  tilanne,	  jossa	  kenelläkään	  ei	  ole	  käsitystä	  kokonaisuudesta	  tai	  ainakaan	  siitä,	  mihin	  
valittu	  eteneminen	  pahimmassa	  tapauksessa	  saattaa	  johtaa.	  Tiedostetut	  riskit	  muuttuvat	  
tiedostamattomiksi	  ja	  silloin	  ne	  valitettavasti	  myös	  yleensä	  toteutuvat.	  Alla	  on	  kuvattu	  
skaalautuva	  ohjauskokonaisuus,	  mistä	  voi	  poimia	  perusosiot	  ohjausjärjestelmään	  hankkeen	  
vaativuuden	  mukaan.	  	  

	  
1.	  Projektin	  tiivistelmä	  	  
	  
Kun	  on	  edetty	  varsinaisen	  projektin	  käynnistämiseen,	  laaditaan	  tiivistelmä,	  jonka	  avulla	  

pystytään	  esittelemään	  hanke	  riittävässä	  laajuudessa	  tarvittaville	  sidosryhmille.	  
Tiivistelmän	  tekeminen	  antaa	  myös	  vastuuhenkilöille	  selkeän	  kokonaiskuvan,	  tarvittavat	  
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Hankkeen alkuvaiheen ajan säästäminen on näennäistä. Inhimillinen innos-
tus loistavasta lopputuloksesta ja mahdollisista merkittävistä saavutuksista ajaa 
eteenpäin. Nopeasti syntyy tilanne, jossa kenelläkään ei ole käsitystä kokonai-
suudesta tai ainakaan siitä, mihin valittu eteneminen pahimmassa tapauksessa 
saattaa johtaa. Tiedostetut riskit muuttuvat tiedostamattomiksi ja silloin ne va-
litettavasti myös yleensä toteutuvat. Alla on kuvattu skaalautuva ohjauskoko-
naisuus, mistä voi poimia perusosiot ohjausjärjestelmään hankkeen vaativuuden 
mukaan. 

1. Projektin tiivistelmä 

Kun on edetty varsinaisen projektin käynnistämiseen, laaditaan tiivistelmä, jon-
ka avulla pystytään esittelemään hanke riittävässä laajuudessa tarvittaville sidos-
ryhmille. Tiivistelmän tekeminen antaa myös vastuuhenkilöille selkeän koko-
naiskuvan, tarvittavat resurssit ja muut tiedot. Samalla kuvataan riippuvuudet 
muihin mahdollisesti käynnissä oleviin projekteihin ja niiden vaikutus suunni-
teltuun läpivientiin. 

Saman osion käyttäminen ohjausvälineenä tuotannossa auttaa osallistuvia hen-
kilöitä hahmottamaan kokonaisuuden, asettaa heidän tavoitteensa ja ohjaa koko 
ryhmän toimintaa. 

2. Projektin sisältö 

Projektin tai työn sisällön rajaaminen antaa selkeän käsityksen siitä, mitä työ-
hön kuuluu, mutta ennen kaikkea siitä, mitä siihen ei kuulu. Mikäli rajauksia 
ei ole esitetty selkeästi ja ohjeistus on muutenkin epäselvä, saattaa hankkeen re-
sursointi olla vaarassa. Lisätöiden tarpeella ja merkityksellä on suuri vaikutus ta-
loudelliseen tulokseen ja tämän täytyy olla selkeästi hallinnassa kaikilla työhön 
osallistuvilla. 

3. Projektin mittarit ja tavoitteet 

Jokainen työntekijä haluaa olla hyvä ja hyväksytty sekä kuulua ryhmään. Tämä 
on mahdollista ainoastaan silloin, kun kaikki tietävät mitä heiltä odotetaan ja 
miten heidän työsuoritustaan arvioidaan. Yleisesti käytössä oleviin laadullisiin, 
teknisiin ja ajallisiin tavoitteisiin on lisättävä asiakastyytyväisyyttä sekä sovitun 
toimintatavan ja osallistujien oppimista seuraavat mittarit. 

Kuvatun tyyppinen toiminta edesauttaa organisaation kehittymistä. Kun kaik-
ki sen jäsenet saavat mahdollisuuden ja sitoutuvat, ryhmän suorituskyky kasvaa 
tehdyn hankkeen myötä.

4. Projektin budjetti 

Jo luvun alussa mainittu, monesti liian positiivinen kustannusten ja aikataulun 
suunnittelu on kontrolloitavissa vain ja ainoastaan ajantasaisella sekä tavoitteel-
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lisella seurannalla. Työnjohdolla on oltava selkeä käsitys päivätasolle viedystä re-
sursoinnista sekä pulmatilanteissa käytettävissä olevasta mahdollisesta joustova-
rasta. Hankkeen laajuudesta riippuen tämä osio vaikuttaa merkittävästi tarvitta-
vaan ohjausjärjestelmään ja yhteistyöhön hallinnon ja osto-osaston kanssa. 

5. Etapit ja aikataulut 

Kuvio 11. Tuotekehitysprojektin turvallinen polku. 

”Roadmapit” ja ”milestonet” menettävät merkityksensä, mikäli niitä ei käytetä 
tai huomioida. Suunnan muuttaminen vaatii hyviä seurantatyökaluja ja päättä-
väisyyttä. Tässä osiossa korostuvat päivittäisen seurannan ja reagointikyvyn tar-
ve. Jos ja kun projektin sisälle alkaa muodostua uusia projekteja tai joku työn 
vaihe ei etene suunnitellun mukaisesti, on kaikki tuki käytettävä eikä ongelmia 
tulisi piilotella – ne paljastuvat kuitenkin. Ryhmän tuki ja avoimet välit esimies-
ten ja johdon kesken ovat ensisijaisen tärkeitä. Ryhmä toimii hyvin, kun sillä on 
yhteinen tavoite, selkeät pelisäännöt, runsas ja avoin palautteen käyttö, yhteis-
vastuu työstä sekä oma vaikutusmahdollisuus.
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Kuvio	  11.	  Tuotekehitysprojektin	  turvallinen	  polku.	  	  
	  
”Roadmapit”	  ja	  ”milestonet”	  menettävät	  merkityksensä,	  mikäli	  niitä	  ei	  käytetä	  tai	  huomioida.	  
Suunnan	  muuttaminen	  vaatii	  hyviä	  seurantatyökaluja	  ja	  päättäväisyyttä.	  Tässä	  osiossa	  korostuvat	  
päivittäisen	  seurannan	  ja	  reagointikyvyn	  tarve.	  Jos	  ja	  kun	  projektin	  sisälle	  alkaa	  muodostua	  uusia	  
projekteja	  tai	  joku	  työn	  vaihe	  ei	  etene	  suunnitellun	  mukaisesti,	  on	  kaikki	  tuki	  käytettävä	  eikä	  
ongelmia	  tulisi	  piilotella	  –	  ne	  paljastuvat	  kuitenkin.	  Ryhmän	  tuki	  ja	  avoimet	  välit	  esimiesten	  ja	  
johdon	  kesken	  ovat	  ensisijaisen	  tärkeitä.	  Ryhmä	  toimii	  hyvin,	  kun	  sillä	  on	  yhteinen	  tavoite,	  selkeät	  
pelisäännöt,	  runsas	  ja	  avoin	  palautteen	  käyttö,	  yhteisvastuu	  työstä	  sekä	  oma	  vaikutusmahdollisuus.	  
	  

	  
6.	  Projektiorganisaatio,	  organisaation	  roolit	  ja	  vastuut,	  ohjausryhmä	  	  
	  



36 Turun ammattikorkeakoulun raportteja 136

6. Projektiorganisaatio, organisaation roolit ja vastuut, ohjausryhmä 

Kuvio 12. Projektille on luotava oma organisaatio.

Projektityö on varsinkin pienemmissä yrityksissä resurssien ja osaamisen kan-
nalta haastavaa. Projektit tai hankkeet alkavat ja päättyvät, ja niihin osallistu-
vat henkilöt saattavat olla niissä eri asemassa kuin normaalia työtä tehdessään. 
Perinteinen hierarkkinen toimintamalli voi muuttua tai sen tuleekin muuttua 
osin matriisissa toiminnaksi, eivätkä totutut viestintä- tai käskytyskanavat ole 
työskentelyssä samat. Mikäli tätä kysymystä ei ole selkeästi sovittu etukäteen ja 
sopeutettu kyseessä olevaan toimintaan, ei lopputulos todennäköisesti ole tavoi-
tellun kaltainen. 

Roolit, vastuut ja tavoitteet on sovittava etukäteen, jolloin pystytään hyödyntä-
mään koko yrityksen osaaminen tai minimoimaan tarvittavat ostopalvelut.Oh-
jausryhmään kuuluu useasti asiakkaan edustajia tai ulkopuolisia asiantuntijoita. 
Myös heidän roolinsa tulee sopia yrityksessä etukäteen. 

Kuvio 13. Projektin sisäinen viestintä.
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Kuvio	  12.	  Projektille	  on	  luotava	  oma	  organisaatio.	  
	  
Projektityö	  on	  varsinkin	  pienemmissä	  yrityksissä	  resurssien	  ja	  osaamisen	  kannalta	  haastavaa.	  

Projektit	  tai	  hankkeet	  alkavat	  ja	  päättyvät,	  ja	  niihin	  osallistuvat	  henkilöt	  saattavat	  olla	  niissä	  
eri	  asemassa	  kuin	  normaalia	  työtä	  tehdessään.	  Perinteinen	  hierarkkinen	  toimintamalli	  voi	  
muuttua	  tai	  sen	  tuleekin	  muuttua	  osin	  matriisissa	  toiminnaksi,	  eivätkä	  totutut	  viestintä-‐	  tai	  
käskytyskanavat	  ole	  työskentelyssä	  samat.	  Mikäli	  tätä	  kysymystä	  ei	  ole	  selkeästi	  sovittu	  
etukäteen	  ja	  sopeutettu	  kyseessä	  olevaan	  toimintaan,	  ei	  lopputulos	  todennäköisesti	  ole	  
tavoitellun	  kaltainen.	  	  

	  
Roolit,	  vastuut	  ja	  tavoitteet	  on	  sovittava	  etukäteen,	  jolloin	  pystytään	  hyödyntämään	  koko	  

yrityksen	  osaaminen	  tai	  minimoimaan	  tarvittavat	  ostopalvelut.Ohjausryhmään	  kuuluu	  
useasti	  asiakkaan	  edustajia	  tai	  ulkopuolisia	  asiantuntijoita.	  Myös	  heidän	  roolinsa	  tulee	  
sopia	  yrityksessä	  etukäteen.	  	  
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Kuvio	  13.	  Projektin	  sisäinen	  viestintä.	  
	  
Ennakkoon	  sovitaan	  myös	  kokousaikataulut,	  raportointi,	  etappikatselmukset	  ja	  

laskutusaikataulu.	  	  
	  
7.	  Muutosten	  hallinta	  	  
	  
Kaikki	  muutokset	  projektin	  toteutussuunnitelmaan	  tulee	  hyväksyttää	  yrityksessä	  sovitun	  

muutosrutiinin	  mukaisesti.	  Mikäli	  kohdissa	  1–6	  on	  aukkoja,	  ne	  on	  tukittava	  viimeistään	  
tässä	  vaihessaa.	  Kaikki	  muutokset	  koskien	  projektin,	  hankkeen	  tai	  työn	  sisältöä,	  aikataulua,	  
budjettia,	  organisaatiota	  tai	  tuotosta	  on	  hyväksytettävä	  sovitusti.	  Projektipäällikkö	  tai	  
työnjohtaja	  voidaan	  valtuuttaa	  hyväksymään	  muutokset,	  joilla	  ei	  ole	  vaikutusta	  edellä	  
mainittuihin.	  	  

	  
8.	  Riskien	  hallinta	  	  
	  
On	  pohdittava	  tunnistettuja	  riskejä,	  aikatauluja,	  toimituksia	  ja	  riippuvuuksia	  sekä	  niiden	  

todennäköisyyttä	  ja	  vaikuttavuutta.	  Lisäksi	  on	  tehtävä	  ennakkosuunnitelma	  toimenpiteenä	  
tunnistettujen	  riskien	  hallitsemiseksi.	  
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Ennakkoon sovitaan myös kokousaikataulut, raportointi, etappikatselmukset ja 
laskutusaikataulu. 

7. Muutosten hallinta 

Kaikki muutokset projektin toteutussuunnitelmaan tulee hyväksyttää yritykses-
sä sovitun muutosrutiinin mukaisesti. Mikäli kohdissa 1–6 on aukkoja, ne on 
tukittava viimeistään tässä vaihessaa. Kaikki muutokset koskien projektin, hank-
keen tai työn sisältöä, aikataulua, budjettia, organisaatiota tai tuotosta on hyväk-
sytettävä sovitusti. Projektipäällikkö tai työnjohtaja voidaan valtuuttaa hyväksy-
mään muutokset, joilla ei ole vaikutusta edellä mainittuihin. 

8. Riskien hallinta 

On pohdittava tunnistettuja riskejä, aikatauluja, toimituksia ja riippuvuuksia 
sekä niiden todennäköisyyttä ja vaikuttavuutta. Lisäksi on tehtävä ennakkosuun-
nitelma toimenpiteenä tunnistettujen riskien hallitsemiseksi.
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3 KÄYTTÄJÄTIeToPRosessI 
– KÄYTTÄJIen seGmenToInTI,   
HAVAInnoInTI JA      
TuLeVAIsuuden TRendIT 

Janne	Pekkala	&	Sanna	Peltonen

Markkinatiedon – ja erityisesti käyttäjätiedon – hyödyntäminen on nähty keskei-
senä tekijänäinnovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Venealan 
palveluiden ja tuotteiden kehittämisen kannalta käyttäjätiedon keräämisen tavoit-
teena on ymmärtää, millaisia huviveneilijät ovat, millaista huviveneily on nyt ja 
millaista huviveneily on tulevaisuudessa. Käyttäjätieto on vahva perusta varsinai-
selle tuotekehitystyölle, jota tulisi ohjata veneilijöiden tarpeiden perusteella. Lisäk-
si tarvitaan ymmärrystä tulevaisuudessa tapahtuvista muutoksista.

Segmentoinnilla tarkoitetaan markkinoilla toisistaan selkeästi erottuvien ryhmi-
en tunnistamista. Segmentoinnissa asiakkaat tai potentiaaliset asiakkaat jaetaan 
ryhmiin siten, että tiettyyn ryhmään kuuluvilla asiakkailla on keskenään saman-
kaltaiset tarpeet. Jotta huviveneilijöiden ryhmittely toimisi tuotteiden ja palve-
luiden konseptointia inspiroivana ja suuntaavana työkaluna, tulee veneilijäseg-
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3 KÄYTTÄJÄTIETOPROSESSI	  –	  KÄYTTÄJIEN	  SEGMENTOINTI,	  
HAVAINNOINTI	  JA	  TULEVAISUUDEN	  TRENDIT	  (Janne	  Pekkala,	  Sanna	  
Peltonen)	  

	  

	  

Markkinatiedon	  –	  ja	  erityisesti	  käyttäjätiedon	  hyödyntäminen	  on	  nähty	  keskeisenä	  
tekijänäinnovatiivisten	  tuotteiden	  ja	  palveluiden	  kehittämisessä.	  Venealan	  palveluiden	  ja	  tuotteiden	  
kehittämisen	  kannalta	  käyttäjätiedon	  keräämisen	  tavoitteena	  on	  ymmärtää,	  millaisia	  huviveneilijät	  ovat,	  
millaista	  huviveneily	  on	  nyt	  ja	  millaista	  huviveneily	  on	  tulevaisuudessa.	  Käyttäjätieto	  on	  vahva	  perusta	  
varsinaiselle	  tuotekehitystyölle,	  jota	  tulisi	  ohjata	  veneilijöiden	  tarpeiden	  perusteella.	  Lisäksi	  tarvitaan	  
ymmärrystä	  tulevaisuudessa	  tapahtuvista	  muutoksista.	  
	  
Segmentoinnilla	  tarkoitetaan	  markkinoilla	  toisistaan	  selkeästi	  erottuvien	  ryhmien	  tunnistamista.	  
Segmentoinnissa	  asiakkaat	  tai	  potentiaaliset	  asiakkaat	  jaetaan	  ryhmiin	  siten,	  että	  tiettyyn	  ryhmään	  
kuuluvilla	  asiakkailla	  on	  keskenään	  samankaltaiset	  tarpeet.	  Jotta	  huviveneilijöiden	  ryhmittely	  toimisi	  
tuotteiden	  ja	  palveluiden	  konseptointia	  inspiroivana	  ja	  suuntaavana	  työkaluna,	  tulee	  
veneilijäsegmenttien	  kuvata	  veneilijöiden	  elämäntyyliä,	  veneilyyn	  liittyviä	  motiiveja	  sekä	  veneilyn	  roolia	  
veneilijöiden	  elämässä.	  
	  
Yksittäisten	  veneilijöiden	  tarpeisiin,	  ongelmiin	  ja	  toiveisiin	  perehtyminen	  tuottaa	  tietoa	  konkreettisista	  
tuotteeseen	  liittyvistä	  käyttäjätarpeista.	  Todellisiin	  käyttöongelmiin	  perustuvat	  ratkaisut	  menestyvät	  
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menttien kuvata veneilijöiden elämäntyyliä, veneilyyn liittyviä motiiveja sekä ve-
neilyn roolia veneilijöiden elämässä.

Yksittäisten veneilijöiden tarpeisiin, ongelmiin ja toiveisiin perehtyminen tuottaa 
tietoa konkreettisista tuotteeseen liittyvistä käyttäjätarpeista. Todellisiin käyttöon-
gelmiin perustuvat ratkaisut menestyvät usein markkinoilla, sillä ostajan on helppo 
ymmärtää itse kokemansa konkreettinen ongelma ja tarjotun ratkaisun arvo.

Huviveneilyn tulevaisuutta voidaan kartoittaa esimerkiksi trendianalyysin keinoin. 
Merkittävimmät venealan tuotteiden kehitystä tulevaisuudessa ohjaavat muutok-
set koskevat huviveneilijöiden arkipäivässä tapahtuvia henttinenmuutoksia. Nämä 
muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi veneilyn tapoihin ja asiakaskäyttäytymi-
seen. Yritykset, jotka pystyvät tehokkaimmin tunnistamaan ja hyödyntämään asiak-
kaiden muuttuvat tarpeet ja toiveet, tulevat menestymään kilpailussa. 

Puhuttaessa ihmisten arkipäivässä tapahtuvista muutoksista, puhutaan yleisesti 
sosiokulttuurisista trendeistä. Näiden veneilyn ja yleisemmin vapaa-ajankäytön 
sosiaalisten muutostekijöiden ymmärtäminen ja jalostaminen tuotekehityksen 
avulla uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi nousee tulevaisuudessa entistä tärkeäm-
mäksi menestymisen edellytykseksi.

3.1 seGmenToInTI

Markkinoinnin johtamisen näkökulmasta katsottuna markkinat kannattaa seg-
mentoida, eli jakaa ne pienempiin, homogeenisiin alaryhmiin. Samaan segment-
tiin kuuluvat henkilöt jakavat esimerkiksi samanlaiset arvot ja käyttäytymisen. 
(van Raaij & Verhallen 1994, 63) 

Segmentointikriteerit voidaan jakaa neljään ryhmään: 

1. demografiset eli väestötieteelliset tekijät
2. maantieteelliset tekijät
3. psykograafiset tekijät
4. käyttäytymistekijät. 

Demografisia tekijöitä ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli, rotu, kieli, tulot, koulu-
tus sekä perheen koko ja elinkaaren vaihe. Maantieteellisiä tekijöitä ovat esimer-
kiksi maantieteellinen sijainti, asukastiheys ja -määrä, ilmasto ja liikenneyhteydet. 
Psykograafiset tekijät voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: elämäntapaan ja persoo-
nallisuuteen liittyviin tekijöihin. Elämäntapaan liittyviä kriteerejä ovat esimerkiksi 
arvot ja mielipiteet ja persoonallisuuteen liittyviä tekijöitä; kunnianhimo, itsenäi-
syys ja konservatiivisuus. Käyttäytymistekijöitä ovat esimerkiksi tuotteen käyttöti-
heys ja -määrä, käyttötarkoitus ja tuoteuskollisuus.

Veneenkäyttäjiä, heidän veneilyään tai veneenkäyttöään ei tällä hetkellä ole täy-
simittaisesti jaettu erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja -haasteita tarjoaviin 
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segmentteihin. Hentinen ym. (2007, 33) näkevät tähän syyksi perinteisen, var-
sin tuotelähtöisen ajattelutavan. Lääkkeeksi markkinanäkökulman puutteeseen 
Hentinen ym. (2007, 33) esittävät veneilyharrastuksen hahmottamista venei-
lijöiden ja veneilyn muodostamana kokonaisuutena, jossa erilaisia veneilijöitä 
ja veneilyn tapoja tarkastelemalla voidaan löytää täysin uudenlaisia liiketoimin-
tamahdollisuuksia. Keskittyminen veneen käytön ja siitä syntyvän kokemuksen 
parempaan ymmärtämiseen veneilyn eri tyypeissä voisi Hentisen ym. (2007, 35) 
mukaan tarjota lähtökohdan uudenlaisille muotoiluratkaisuille.

Jäljempänä esiteltävässä Wave-tutkimuksessa nähdään tärkeänä ymmärtää venei-
lijöitä ihmisinä, mikä edellyttää ymmärrystä veneilijöiden elämäntyylistä, asen-
teista, arvoista ja käyttäytymisestä. Lähtökohtana ymmärryksen saavuttamisessa 
kartoitettiin olemassa olevia tyypittelyjä veneilijöistä. Seuraavassa luodaan katsa-
us aiempiin veneilijöitä koskeviin tutkimuksiin.

3.1.1  Kohti elämäntyylin ymmärtämistä

Elämäntyyliä tutkittaessa kiinnitetään huomiota siihen, mihin ihmiset käyttävät 
aikaansa, mistä he ovat kiinnostuneita, millaisia mielipiteitä heillä on ja miten 
he näkevät itsensä ja ympäröivän maailman (Kucukemiroglu 1999, 473, Mich-
man 1991, 1). Vyncke (2002, 447–448) siteeraa muita elämäntyyliä määritellei-
tä tutkijoita. Hänen mukaansa Kaynak ym. (2001, 458) määrittävät elämäntyy-
lin tavoiksi, joilla ihmiset elävät, käyttävät aikansa ja rahansa. Chaneyn (1996, 
41) mukaan elämäntyyli näkyy ihmisten toiminnassa. Tästä johtuen elämäntyyli 
auttaa selittämään sitä, mitä ihmiset tekevät, miksi he tekevät niin kuin tekevät 
ja mitä näiden asioiden tekeminen merkitsee heille.

Kuluttajien käyttäytymismallit ovat muuttumassa entistä persoonallisemmiksi. 
Tästä johtuen kuluttajien kuvaaminen pelkästään sosiodemografisilla tai talou-
dellisilla muuttujilla on tullut entistä vaikeammaksi. Segmentointiin tarvitaan 
muuttujia, kuten elämäntyyli, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää kuluttajien 
käyttäytymisen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Vain tätä kautta voidaan rakentaa 
ja markkinoida entistä paremmin kuluttajien tarpeet täyttäviä tuotteita ja palve-
luita. (González & Bello 2002, 51)

Markkinoiden segmentointi pelkästään sosiodemografisten (ikä, sukupuoli, 
koulutus, tulot) muuttujien avulla ei ole riittävää, koska se ei erottele ihmisten 
erilaisia kiinnostuksen kohteita, eikä näin ollen myöskään tuo esiin heidän eri-
laisia tarpeitaan. Elämäntavan lisääminen tutkittavaksi segmentointimuuttajaksi 
muiden ohella auttaa määrittelemään entistä tarkempia ja osuvampia asiakasseg-
menttejä. (Konu & Pesonen 2008;62)

Vesa Markuksela (2009) totesi kalastusharrastajia käsittelevässä tutkimuksessaan, 
että kalastajien osto- ja kulutuskäyttäytymiseen perustuvassa segmentoinnissa 
markkinoita tulisi jakaa toisistaan poikkeaviin ryhmiin kalastusmieltymystensä, 
kalavesien tai muiden kalastuselämyksen osatekijöiden perusteella. Markukselan 
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(2009, 56–57) tutkimuksessa psykograafinen segmentointi perustuukin harras-
tajan elämäntyyliä ja persoonallisuutta peilaaviin kokemuksiin, asenteisiin, ka-
lastusmotiiveihin sekä erilaisten harrastajien tavoittelemiin etuihin ja hyötyihin.

Veneilijätyypit ja ulkoiluharrastusten luokittelu

Veneilijöitä on tyypitellyt Sievänen ym. (2003) tutkimuksessaan suomalaisten 
veneilijöiden harrastusprofiileista. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella sitä, 
millaisia muita ulkoiluharrastuksia veneilijöillä on. 

Tutkimuksessa veneilijät jaettiin viiteen ryhmään sen mukaan, minkälaista ve-
neilyä he harrastavat. Ryhmät nimettiin seuraavasti: soutuveneilijät, pienmoot-
toriveneilijät, melojat, matkamoottoriveneilijät ja matkapurjehtijat. 

Tutkimuksessa pyrittiin harrastuksia luokittelemalla muodostamaan ryhmiä, 
joita yhdistävät samanlaiset käyttäytymismallit ja käyttäytymistä ohjaavat arvot. 
Sieväsen veneilijäprofiilit poikkeavat toisistaan harrastusvalintojen ja sosioeko-
nomisen taustan mukaan. Harrastajaprofiilien tunteminen voi auttaa ennusta-
maan harrastajien tekemiä valintoja. Lisäksi veneilijäprofiileja voidaan hyödyn-
tää esimerkiksi luontomatkailupalvelujen kehittämisessä.

Hendee ym. (1971, Sievänen 2003 mukaan) on esittänyt yleisemmän luokitte-
lun mieluisista ulkoiluharrastuksista sen mukaan, mitkä harrastukset tuottavat 
samanlaisen merkityksen harrastajalleen. Luokittelu on ulkoilijatypologia, jossa 
yksi harrasteiden ryhmä kuvaa samankaltaisia hyötyjä ja tyytyväisyyden lähteitä 
yksilölle. Tyyppejä ovat luonnon arvostaminen (harrastusympäristön luontoar-
vot), saalista arvostavat (leikkimielinen saalistus kuten kalastus), passiivinen va-
paa leikki (rannalla oleilu, soutelu), sosiaalinen oppiminen (korostaa sosiaalista 
yhdessäoloa) ja aktiivinen tekeminen (fyysisyys ja taitojen hallinta kuten esim. 
kilpaveneily).

Sitoutuneiden vapaa-ajankalastajien segmentointi

Markuksela (2009, 26) toteaa tutkimuksessaan sitoutuneiden vapaa-ajankalastaji-
en olevan motiiveiltaan ja mieltymyksiltään erilaisia; tekijät jotka viehättävät toista 
harrastuksessa, voivat olla ristiriidassa toisten harrastajien mieltymyksien kanssa. 
Tästä huolimatta sitoutuneilla harrastajilla on ajateltu olevan samanlaiset asenteet 
ja mieltymykset, ja heidän on oletettu käyttäytyvän samankaltaisesti ja tuntevan 
keskinäistä yhteenkuuluvuutta. (Markuksela 2009, 21–22)

Markukselan (2009, 26) tutkimuksen tavoitteena oli identifioida sitoutuneiden 
harrastajien ryhmän erityispiirteitä. Sitoutuneiden harrastajien parempi tunte-
mus valaisee harrastusmarkkinoiden kehittymistä ja mahdollista hajautumista 
pienemmiksi ja heterogeenisemmiksi osamarkkinoiksi.

Markuksela (2009, 192–195) erotti tutkimuksessaan sitoutuneiden vapaa-ajan 
kalastajien ryhmästä seuraavat neljä alasegmenttiä ominaispiirteineen:
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Satunnaiset moottorivetouistelijat: 

• muita ryhmiä vähäisemmät kalastuspäivät 
• lyhyen aikavälin kalastuskokemus
• oma arvio kyvyistä ja taidoista harjaantuneen tasolla 
• eivät halua uhrata aikaa ja vaivaa harrastuksessa kehittymiseen
• vähäiset investoinnin harrastukseen 
• harrastuksen vähäinen merkitys elämäntyylissä.

Taitavat monikalastajat: 

• eivät keskity ainoastaan moottorivetouisteluun vaan harrastavat moni-
puolisesti muitakin aktiivisia kalastusharrastuksen muotoja

• enemmän kalastuspäiviä kuin edellisellä ryhmällä
• oma arvio kyvyistä ja taidoista harjaantuneen tasolla
• eivät halua uhrata aikaa ja vaivaa moottorivetouistelutaitojen kehittä-

miseen
• moottorivetouistelulla ei keskeistä asemaa harrastajien elämässä,  sillä he 

käyttävät voimavarojaan myös muihin aktiivisiin kalastusmuotoihin 
• investoinnit harrastukseen suurempia kuin edellisellä ryhmällä.

Miltei spesialistit: 

• keskittyvät moottorivetouisteluun 
• eivät juuri harrasta muita aktiivisia kalastusmuotoja 
• toiseksi eniten kalastuspäiviä 
• arvioivat omat kykynsä ja taitonsa usein harjaantuneelle tasolle 
• valmiita uhraamaan aikaa ja vaivaa harrastuksessa kehittymiseen 
• harrastuksella keskeinen rooli harrastajien elämäntyylissä 
• välineinvestoinnit ryhmistä korkeimmat.

Moottorivetouistelun spesialistit: 

• harrastukseen erikoistunut eliitti 
• sitoutuneet harrastukseen intensiivisesti 
• ryhmälle ominaista korkea moottorivetouistelun taitotaso 
• arvioivat omat taitonsa erittäin harjaantuneen tasolle 
• moottorivetouistelu on keskeisin harrastus ja vaikuttaa heidän elämän-

tyyliinsä. 

Vapaa-ajan ja kohderyhmien on todettu pirstoutuvan yhä pienempiin osiin. Tästä 
johtuen onkin tärkeä ymmärtää, että tietyn harrastajaryhmän edustajien käsittelemi-
nen keskenään liian samankaltaisina voi vinouttaa esimerkiksi tuote- ja palvelukehi-
tystä. Vaarana on, että tälle harrastajien ryhmälle suunnatut yleistuotteet eivät kata 
ryhmään kuuluvien erilaisia mieltymyksiä. (Markuksela 2009: 26)
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Veneilijöiden ympäristöasenteisiin perustuva segmentointi

Wester (2009) tutki kyselyn avulla suomalaisten, ruotsalaisten ja tanskalaisten 
veneenomistajien ympäristöasenteita. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti hu-
viveneilyyn Itämeren alueella.

Keskimääräinen veneenomistaja tutkimuksen kattaneella alueella (Suomi, Ruot-
si, Tanska) näyttäisi Westerin (2009, 7) mukaan olevan keski-ikäinen mootto-
riveneen omistava mies. Pääosan huolto- ja kunnostustöistä veneenomistaja te-
kee itse. Tärkein tietolähde veneilyyn liittyen ovat toiset veneilijät ja ystävät. Ve-
neen huoltotuotteiden ostokriteerinä korostuu erityisesti tuotteiden tehokkuus. 
Veneilyn ympäristökuorman vähentämiseksi ollaan valmiita muuttamaan omaa 
ajotapaa vähemmän polttoainetta kuluttavaksi. Omaa vaikutusta ympäristön ti-
laan ei nähdä merkittävänä.

Aineiston perusteella löydettiin keskimääräisen veneenomistajan lisäksi myös 
toinen, enemmän ympäristöstä huolta kantava veneilijäryhmä. Tähän ryhmään 
kuuluville pienmoottoriveneilijöille ympäristöarvot olivat keskimääräistä ryh-
mää tärkeämpiä. Ympäristöarvot näkyvät heidän käyttäytymisessään muun mu-
assa siten, että he suosivat ostokäyttäytymisessään ympäristöystävällisiä tuotteita. 
(Wester 2009, 42–43)

Seuraavassa taulukossa esitetään tiivistetysti keskeiset piirteet Westerin (2009, 
42–43) kuvaamista ryhmistä. Ryhmät on tässä esityksessä nimetty Westeristä 
poiketen ryhmiä kuvaavilla termeillä ”Perinteiset venekeskeiset” ja ”Vihertävät 
pienveneilijät”.

tauluKKo  2. Veneilijöiden ympäristöasenteisiin perustuvat ryhmät (Wester 2009, 42–43).

Tutkimuksen tarkoituksena Westerillä (2009, 41) oli ymmärtää veneilijöitä pa-
remmin, jotta voitaisiin löytää tapoja muuttaa veneilijöiden käyttäytymistä ympä-
ristöystävällisempään suuntaan. Tutkimuksessa todettiin, että mikäli veneilijöille 
halutaan viestiä ympäristöarvoista, pitää viestintää mukauttaa sen mukaan kenelle 
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Tutkimuksen	  tarkoituksena	  Westerillä	  (2009,	  41)	  oli	  ymmärtää	  veneilijöitä	  paremmin,	  jotta	  voitaisiin	  
löytää	  tapoja	  muuttaa	  veneilijöiden	  käyttäytymistä	  ympäristöystävällisempään	  suuntaan.	  Tutkimuksessa	  
todettiin,	  että	  mikäli	  veneilijöille	  halutaan	  viestiä	  ympäristöarvoista,	  pitää	  viestintää	  mukauttaa	  sen	  
mukaan	  kenelle	  se	  on	  suunnattu.	  Ryhmien	  välillä	  on	  eroja	  esimerkiksi	  käytetyissä	  tietolähteissä,	  mutta	  
myös	  suhtautumisessa	  viestin	  sisältöön.	  (Wester	  2009,	  43)	  
	  

3.1.1.4 	  MOTIIVIT	  VAPAA-‐AJAN	  TOIMINTAAN	  
OSALLISTUMISEN	  TAKANA	  

Manfredo	  ym.	  (1996,	  188–189)	  toteavat	  tutkimuksessaan,	  että	  vapaa-‐ajan	  harrasteisiin	  osallistumista	  
voidaan	  lähestyä	  esimerkiksi	  kartoittamalla	  syitä	  ja	  motiiveja	  vapaa-‐ajan	  harrastuksiin	  osallistumisen	  
taustalla.	  Tällöin	  voidaan	  puhua	  niin	  sanotusta	  halutun	  päämäärän	  (desired	  goal)	  tavoittelemisesta	  
harrastuksen	  kautta.	  Tutkimus	  auttaa	  ymmärtämään	  erilaisia	  motiiveja	  vapaa-‐ajan	  harrastuksiin	  
osallistumisen	  taustalla.	  Tutkijoiden	  kehittämä	  kattava	  listaus	  mahdollisista	  harrastusmotiiveista	  oli	  
suunniteltu	  kuvaamaan	  erityisesti	  luontoympäristössä	  tapahtuvaa	  ajanvietettä.	  
	  
Samaista	  Manfredo	  ym.	  (1996)	  listaavat	  ulkoiluharrastusten	  harrastusmotiiveista	  käyttivät	  myös	  Coupal	  
ym.	  (2001)	  omassa	  moottorikelkkailua	  käsitelleessä	  tutkimuksessaan.	  He	  viittaavat	  moottorikelkkailun	  
erilaisia	  harrastajaryhmiä	  kartoittavassa	  artikkelissaan	  ulkoiluharrastusten	  parissa	  tehtyihin	  
tutkimuksiin,	  joissa	  löydettiin	  harrastuksen	  piiristä	  erilaisia	  harrastajaryhmiä.	  Tutkimuksissa	  harrastajat	  
jaettiin	  harrastajasegmentteihin	  sen	  perusteella,	  mikä	  heitä	  harrastuksessa	  motivoi.	  He	  viittaavat	  muun	  
muassa	  tutkimuksiin,	  joissa	  erityyppisiin	  harrastuksiin	  osallistuvia	  ihmisiä	  (kalastus,	  moottorikelkkailu,	  
hiihto)	  jaettiin	  omiin	  segmentteihinsä	  harrastuksen	  taustalla	  vaikuttavan	  syyn	  perusteella	  (miksi	  
harrastaa	  ko.	  lajia).	  (Coupal	  ym.	  2001,	  493–494)	  
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se on suunnattu. Ryhmien välillä on eroja esimerkiksi käytetyissä tietolähteissä, 
mutta myös suhtautumisessa viestin sisältöön. (Wester 2009, 43)

Motiivit vapaa-ajan toimintaan osallistumisen takana

Manfredo ym. (1996, 188–189) toteavat tutkimuksessaan, että vapaa-ajan har-
rasteisiin osallistumista voidaan lähestyä esimerkiksi kartoittamalla syitä ja mo-
tiiveja vapaa-ajan harrastuksiin osallistumisen taustalla. Tällöin voidaan puhua 
niin sanotusta halutun päämäärän (desired goal) tavoittelemisesta harrastuksen 
kautta. Tutkimus auttaa ymmärtämään erilaisia motiiveja vapaa-ajan harrastuk-
siin osallistumisen taustalla. Tutkijoiden kehittämä kattava listaus mahdollisis-
ta harrastusmotiiveista oli suunniteltu kuvaamaan erityisesti luontoympäristössä 
tapahtuvaa ajanvietettä.

Samaista Manfredo ym. (1996) listaavat ulkoiluharrastusten harrastusmotiiveis-
ta käyttivät myös Coupal ym. (2001) omassa moottorikelkkailua käsitelleessä 
tutkimuksessaan. He viittaavat moottorikelkkailun erilaisia harrastajaryhmiä 
kartoittavassa artikkelissaan ulkoiluharrastusten parissa tehtyihin tutkimuksiin, 
joissa löydettiin harrastuksen piiristä erilaisia harrastajaryhmiä. Tutkimuksissa 
harrastajat jaettiin harrastajasegmentteihin sen perusteella, mikä heitä harrastuk-
sessa motivoi. He viittaavat muun muassa tutkimuksiin, joissa erityyppisiin har-
rastuksiin osallistuvia ihmisiä (kalastus, moottorikelkkailu, hiihto) jaettiin omiin 
segmentteihinsä harrastuksen taustalla vaikuttavan syyn perusteella (miksi har-
rastaa ko. lajia). (Coupal ym. 2001, 493–494)

Coupalin ym. (2001) tavoitteet moottorikelkkailijoiden segmentoinnin osalta 
ovat melko yhteneväiset Wave-tutkimuksen tavoitteisiin segmentoida mootto-
riveneilijöitä. Yhteisinä tavoitteina molemmissa tutkimuksissa on selvittää lajin 
harrastajien ominaispiirteitä, preferenssejä ja motivaatiota lajin harrastamiseen. 
Lisäksi tavoitteena on tunnistaa lajin harrastamisen taustalla vaikuttavien syiden 
perusteella ainutkertaisia harrastajaryhmiä eli markkinasegmenttejä. Samaan 
segmenttiin kuuluvat henkilöt siis jakavat yhtäläisen motiivipohjan harrastuk-
seen osallistumisen osalta. (Coupal ym. 2001, 494)

Coupalin ym. (2001) tutkimus moottorikelkkailijoiden motiiveista on mielen-
kiintoinen vertailukohta myös veneilijöiden luokittelua ajatellen. Wyomingin 
alueella nähtiin tarpeelliseksi ymmärtää paremmin moottorikelkkailijoiden mo-
tiiveja ja käyttäytymistä. Tutkimuksen tavoitteena olikin erotella moottorikelk-
kailijoiden preferenssejä ja motiiveja harrastuksensa suhteen siten, että harrasta-
jat voitaisiin luokitella pienempiin segmentteihin sen mukaan, mikä heille on 
tärkeää moottorikelkkailussa. (Coupal ym. 2001, 506)

Tutkimuksessa löydettiin viisi motiiviluokkaa, mitkä nousivat tärkeiksi mootto-
rikelkkailua harrastavien motiiveina. Nämä luokat ovat:
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• saavuttaminen/piristys
• henkilökohtaisen/sosiaalisen paineen pakeneminen
• luonnosta nauttiminen ja alueen maaston oppiminen
• perheen ja ystävien kanssa oleminen
• fyysisen stressin/paineen pakeneminen

Syvällisempi ymmärrys lajin harrastajien erilaisista motiiveista auttaa päätöksen-
tekijöitä suunnittelemaan entistä toimivampia palveluita talven vapaa-ajan viet-
toon liittyen. (Coupal ym. 2001, 493)

Amerikkalainen Recreational Boating & Fishing Foundation (RBFF) teki vuon-
na 2003 amerikkalaisten veneilijöiden ja kalastajien asenteita kuvaavan tutki-
muksen, jonka pohjalta he luokittelivat kyseisiä ryhmiä. Tutkimuksen tarkoituk-
sena oli tarjota syvällistä ymmärrystä vapaa-ajan veneilijöiden ja kalastajien asen-
teista, näkemyksistä ja ajatuksista heidän harrastukseensa liittyen. Tutkimuksen 
tavoitteena oli määritellä kuluttajasegmenttejä, jotka perustuvat kalastusta ja ve-
neilyä koskeviin asenteisiin, elämäntapaan ja psykograafisiin tekijöihin sekä ve-
neily- ja kalastuskäyttäytymiseen. (RBFF 2003, 5)

Tutkimuksessa todetaan vapaa-ajan veneilijöiden hakevan harrastukseltaan en-
nen kaikkea apua stressin helpottamiseen. Tämä todettiin tutkimuksessa niin 
määrääväksi syyksi veneilylle, että sen perusteella ei voitu veneilijöitä luokitella 
toisistaan erottuviin ryhmiin. Sen sijaan tavat, joilla stressiä pyrittiin vähentä-
mään, eroavat eri ryhmien välillä. Toisille stressin helpottaminen tarkoitti rau-
hallista ja rauhoittavaa toimintaa. Toiset puolestaan kokivat stressin helpottuvan 
energisten ja jännittävien asioiden äärellä. Joillekin nauru ja aikaansaamisen tun-
ne olivat stressiä helpottavia tekijöitä. (RBFF 2003, 149)

Veneilyn sosiaalinen luonne koettiin tutkimuksessa merkittäväksi. Erityisesti 
ajan viettäminen ystävien ja perheen kanssa oli monille tärkeä veneilyä harras-
tuksena leimaava tekijä. Myös yhteys luontoon ja veteen oli monille amerikka-
laisille tärkeä syy veneilyyn. Luonnon kokeminen tuli selkeästi esiin vastaajien 
kuvaillessa omaa ihannekuvaansa veneilystä. Vastaajat kuvailivat ihanneskenaa-
riota käyttäen ilmauksia kuten” lämmin auringonpaiste kasvoilla”, ”tuulenvire 
kasvoilla ja hiuksissa” sekä ”aaltojen liplatus vasten veneen kylkeä”. (RBFF 2003, 
150; 153)

Amerikkalaistutkimuksen keskeisenä tuloksena erotettiin neljä veneilijäsegment-
tiä. Veneilijätyypit nimettiin ryhmän ominaisuuksia kuvaavilla nimillä virkistäy-
tyjät (Leisure Seekers), mietiskelevät yksinolijat (Thoughtful Loners), perhekes-
keiset (Family Folk) ja jännityksen etsijät (Thrill Seekers). Keskeisimmät kuta-
kin segmenttiä kuvaavat ominaisuudet on koottu oheiseen taulukkoon. (RBFF 
2003)
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tauluKKo  3. Recreational Boating & Fishing Foundationin tutkimuksen neljä 
veneilijäsegmenttiä.

Asiakaskäyttäytymisen muutokset venealalla

Katsaus viime vuosien venelehtien pääkirjoituksiin osoittaa, että useasti on esiin 
noussut huoli siitä, miten veneily säilyy kiinnostavana ja kilpailukykyisenä har-
rastuksena myös tulevaisuudessa. Uusien harrastusten tehdessä voimakkaasti tu-
loaan joutuu myös veneily kilpailemaan harrastajiensa vapaa-ajasta ja rahallisesta 
panostuksesta entistä enemmän. (esim. Finnboat news 1/2008, 3/2009) Myös 
Kojola (2008) nostaa esiin saman kysymyksen. Hän toteaakin intohimoisten, 
pelkästään veneilylle omistautuvien harrastajien osuuden todennäköisesti laske-
van tulevaisuudessa. Sen sijaan kiireisten aikansa monien harrastusten kesken ja-
kavien harrastajien osuus veneilijöistä tulee kasvamaan. (Kojola 2008, 81)

Myös uusien harrastajien houkuttelu lajin pariin näyttää olevan mieltä askarrut-
tava teema. (Finboat news 1/2006, 2/2008, Vene 2/99) Erityisesti nuorten hou-
kutteleminen veneilyn pariin nähdään tärkeänä. Uhka veneilyharrastuksen ”uk-
koutumisesta” on merkittävä. (Finnboat news 1/2006, Vene 2/99, 9/94)
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ilmauksia	  kuten”	  lämmin	  auringonpaiste	  kasvoilla”,	  ”tuulenvire	  kasvoilla	  ja	  hiuksissa”	  sekä	  ”aaltojen	  
liplatus	  vasten	  veneen	  kylkeä”.	  (RBFF	  2003,	  150;	  153)	  
	  
Amerikkalaistutkimuksen	  keskeisenä	  tuloksena	  erotettiin	  neljä	  veneilijäsegmenttiä.	  Veneilijätyypit	  
nimettiin	  ryhmän	  ominaisuuksia	  kuvaavilla	  nimillä	  virkistäytyjät	  (Leisure	  Seekers),	  mietiskelevät	  
yksinolijat	  (Thoughtful	  Loners),	  perhekeskeiset	  (Family	  Folk)	  ja	  jännityksen	  etsijät	  (Thrill	  Seekers).	  
Keskeisimmät	  kutakin	  segmenttiä	  kuvaavat	  ominaisuudet	  on	  koottu	  oheiseen	  taulukkoon.	  (RBFF	  2003)	  

Taulukko	  	  3.	  Recreational	  Boating	  &	  Fishing	  Foundationin	  tutkimuksen	  neljä	  veneilijäsegmenttiä.	  

	  

3.1.1.5 ASIAKASKÄYTTÄYTYMISEN	  MUUTOKSET	  
VENEALALLA	  

Katsaus	  viime	  vuosien	  venelehtien	  pääkirjoituksiin	  osoittaa,	  että	  useasti	  on	  esiin	  noussut	  huoli	  siitä,	  
miten	  veneily	  säilyy	  kiinnostavana	  ja	  kilpailukykyisenä	  harrastuksena	  myös	  tulevaisuudessa.	  Uusien	  
harrastusten	  tehdessä	  voimakkaasti	  tuloaan	  joutuu	  myös	  veneily	  kilpailemaan	  harrastajiensa	  vapaa-‐
ajasta	  ja	  rahallisesta	  panostuksesta	  entistä	  enemmän.	  (esim.	  Finnboat	  news	  1/2008,	  3/2009)	  Myös	  
Kojola	  (2008)	  nostaa	  esiin	  saman	  kysymyksen.	  Hän	  toteaakin	  intohimoisten,	  pelkästään	  veneilylle	  
omistautuvien	  harrastajien	  osuuden	  todennäköisesti	  laskevan	  tulevaisuudessa.	  Sen	  sijaan	  kiireisten	  
aikansa	  monien	  harrastusten	  kesken	  jakavien	  harrastajien	  osuus	  veneilijöistä	  tulee	  kasvamaan.	  (Kojola	  
2008,	  81)	  
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Kojola (2008, 81) toteaa asiakaskäyttäytymisen muuttuvan entistä enemmän 
palveluja suosivaan suuntaan. Myös Parviainen (Finnboat news 1/2009) perään-
kuuluttaa uusien palvelukeskeisten liiketoimintamallien merkitystä venealalla. 
Hänen mukaansa erityisesti kuluttajademografiassa tapahtuvat muutokset (yhä 
osaamattomammat, kärsimättömämmät, laiskemmat ja kiireisemmät ihmiset) 
luovat pohjan nykyistä palveluorientoituneemmalle liiketoiminnalle. Ihmiset 
liikkuvat tulevaisuudessa nykyistä enemmän. 

Lisäksi veneen yksilölliset käyttötarpeet lisääntyvät. Kojolan (2008, 81) mukaan 
on nähtävillä muutos, jonka mukaan vene on muuttumassa entistä enemmän 
kulkuvälineeksi; lomaa vietetään vasta perillä. Toisaalta myös ns. satamaveneilyn 
merkitys kasvaa tulevaisuudessa.

Naisten ja lasten merkitys veneen hankinnassa tulisi huomioida nykyistä parem-
min. (Finnboat news 3/2007) Ruotsalaisen tutkimuksen (Stockholmsmässan 
2006) mukaan uutena ryhmänä tulevaisuuden veneilijöiksi ovat nousemassa ns. 
seikkailulliset individualistit (Äventyrlig individualist). Naisten osuus tässä ryh-
mässä on korostunut. ”Seikkailullisille individualisteille” on tärkeää saavuttaa 
voimakkaita ja muistettavia elämyksiä. Löytämisen riemu, luonnosta nauttimi-
nen sekä ajanvietto ja seurustelu satamassa voivat osaltaan tarjota näitä tavoi-
teltuja muistettavia kokemuksia. ”seikkailullisille individualisteille on tärkeintä 
saavuttaa haluttu päämäärä. Keinot ja välineet päämäärän saavuttamiseen voivat 
olla moninaisia; veneily on yksi mahdollisuus muiden joukossa.

Myös suhde veneeseen on ruotsalaistutkimuksen mukaan muutoksessa. Vene 
nähdään yhä enemmän välineenä jonkin tavoitteen saavuttamiseen pikemmin 
kuin päämääränä. Veneeseen ei myöskään sitouduta yhtä vahvasti kuin aiemmin. 
Kun aiemmin venettä on uudistettu päivittämällä siihen uusia laitteita ja varus-
teita, ovat tulevaisuuden veneilijät taipuvaisia vaihtamaan veneen helpommin 
uuteen. Oheiseen taulukkoon 4 on koostettu Stockholmsmässan (2006) tutki-
muksen keskeiset arviot siitä, miten veneenomistajat muuttuvat tulevaisuudessa.

tauluKKo 4. Stockholmässanin tutkimuksen arvioita tulevaisuuden veneilijöistä.
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Myös	  uusien	  harrastajien	  houkuttelu	  lajin	  pariin	  näyttää	  olevan	  mieltä	  askarruttava	  teema.	  (Finboat	  
news	  1/2006,	  2/2008,	  Vene	  2/99)	  Erityisesti	  nuorten	  houkutteleminen	  veneilyn	  pariin	  nähdään	  
tärkeänä.	  Uhka	  veneilyharrastuksen	  ”ukkoutumisesta”	  on	  merkittävä.	  (Finnboat	  news	  1/2006,	  Vene	  
2/99,	  9/94)	  
	  
Kojola	  (2008,	  81)	  toteaa	  asiakaskäyttäytymisen	  muuttuvan	  entistä	  enemmän	  palveluja	  suosivaan	  
suuntaan.	  Myös	  Parviainen	  (Finnboat	  news	  1/2009)	  peräänkuuluttaa	  uusien	  palvelukeskeisten	  
liiketoimintamallien	  merkitystä	  venealalla.	  Hänen	  mukaansa	  erityisesti	  kuluttajademografiassa	  
tapahtuvat	  muutokset	  (yhä	  osaamattomammat,	  kärsimättömämmät,	  laiskemmat	  ja	  kiireisemmät	  
ihmiset)	  luovat	  pohjan	  nykyistä	  palveluorientoituneemmalle	  liiketoiminnalle.	  Ihmiset	  liikkuvat	  
tulevaisuudessa	  nykyistä	  enemmän.	  	  
	  
Lisäksi	  veneen	  yksilölliset	  käyttötarpeet	  lisääntyvät.	  Kojolan	  (2008,	  81)	  mukaan	  on	  nähtävillä	  muutos,	  
jonka	  mukaan	  vene	  on	  muuttumassa	  entistä	  enemmän	  kulkuvälineeksi;	  lomaa	  vietetään	  vasta	  perillä.	  
Toisaalta	  myös	  ns.	  satamaveneilyn	  merkitys	  kasvaa	  tulevaisuudessa.	  
	  
Naisten	  ja	  lasten	  merkitys	  veneen	  hankinnassa	  tulisi	  huomioida	  nykyistä	  paremmin.	  (Finnboat	  news	  
3/2007)	  Ruotsalaisen	  tutkimuksen	  (Stockholmsmässan	  2006)	  mukaan	  uutena	  ryhmänä	  tulevaisuuden	  
veneilijöiksi	  ovat	  nousemassa	  ns.	  seikkailulliset	  individualistit	  (Äventyrlig	  individualist).	  Naisten	  osuus	  
tässä	  ryhmässä	  on	  korostunut.	  ”Seikkailullisille	  individualisteille”	  on	  tärkeää	  saavuttaa	  voimakkaita	  ja	  
muistettavia	  elämyksiä.	  Löytämisen	  riemu,	  luonnosta	  nauttiminen	  sekä	  ajanvietto	  ja	  seurustelu	  
satamassa	  voivat	  osaltaan	  tarjota	  näitä	  tavoiteltuja	  muistettavia	  kokemuksia.	  ”seikkailullisille	  
individualisteille	  on	  tärkeintä	  saavuttaa	  haluttu	  päämäärä.	  Keinot	  ja	  välineet	  päämäärän	  saavuttamiseen	  
voivat	  olla	  moninaisia;	  veneily	  on	  yksi	  mahdollisuus	  muiden	  joukossa.	  
	  
Myös	  suhde	  veneeseen	  on	  ruotsalaistutkimuksen	  mukaan	  muutoksessa.	  Vene	  nähdään	  yhä	  enemmän	  
välineenä	  jonkin	  tavoitteen	  saavuttamiseen	  pikemmin	  kuin	  päämääränä.	  Veneeseen	  ei	  myöskään	  
sitouduta	  yhtä	  vahvasti	  kuin	  aiemmin.	  Kun	  aiemmin	  venettä	  on	  uudistettu	  päivittämällä	  siihen	  uusia	  
laitteita	  ja	  varusteita,	  ovat	  tulevaisuuden	  veneilijät	  taipuvaisia	  vaihtamaan	  veneen	  helpommin	  uuteen.	  
Oheiseen	  taulukkoon	  4	  on	  koostettu	  Stockholmsmässan	  (2006)	  tutkimuksen	  keskeiset	  arviot	  siitä,	  miten	  
veneenomistajat	  muuttuvat	  tulevaisuudessa.	  

	  

Taulukko	  4.	  Stockholmässanin	  tutkimuksen	  arvioita	  tulevaisuuden	  veneilijöistä.	  
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Käyttäjäominaisuuksien muuttuminen vaatii aiempaa tehokkaampaa kohderyh-
mäajattelua myös veneiden suunnittelussa. Uusien veneilyharrastukseen siirtyvi-
en ihmisten tarpeet, asenteet ja unelmat voivat poiketa hyvin paljon totutuista. 
(Hentinen ym. 2007, 4) Toisaalta myös jo veneilevien ihmisten tarpeet ja kiin-
nostukset ovat alttiina muutoksille.

3.1.2  suomalaisten huviveneilijöiden segmentointicase

Wave-osaprojektissa veneilyä lähestyttiin käyttäjälähtöisestä näkökulmasta. Tuo-
tevisioinnin lähtökohtana käytettiin sekä laadullista että määrällistä projektis-
sa kerättyä tietoa. Määrällistä tietoa kerättiin veneilijöille suunnatun kirjekyse-
lyn avulla. Tutkimuksen kannalta on tärkeää ymmärtää eroja veneilijöiden arvo-
jen, preferenssien sekä motiivien välillä, sillä tämä tarjoaa lähtökohdan erilaisten 
tuotteiden ja palveluiden suunnittelulle.

Suomessa ei ole aiemmin tehty julkista tutkimusta, jossa veneilijöitä olisi seg-
mentoitu heidän elämäntapaansa, asenteisiinsa ja mielipiteisiinsä nojautuen. 
Recreational Boating & Fishing Foundationin tekemän amerikkalaistutkimuk-
sen tulokset olivat Wave-projektin kannalta niin ikään riittämättömät, koska sii-
nä ei sidottu veneilijöiden elämäntyyliä kuvaavia tekijöitä veneen käyttöön ja 
ominaisuuksiin. Myös amerikkalaisia veneilijöitä kuvaavien segmenttien sovel-
tuvuus suomalaiseen veneilijäkuntaan tarvitsee varmennuksen.

Wave-projektissa nähtiin tarpeelliseksi tehdä projektin omista lähtökohdista läh-
tevä veneilijöiden segmentointikartoitus, jolla haluttiin syventää ymmärrystä 
vapaa-ajan moottoriveneilijöiden asenteista, motiiveista ja ajatuksista veneilyä 
kohtaan. Tavoitteena oli ryhmitellä veneilijöitä heidän asenteidensa, veneilykäyt-
täytymisensä ja psykograafisten tekijöiden perustella.

Elämäntyyliin liittyvät tekijät haluttiin ottaa mukaan segmentointiin vahvem-
min kuin olemassa olevissa tutkimuksissa. Kyselylomakkeeseen sisällytettiin ve-
neilijöiden elämäntapaan liittyviä kysymyksiä siitä, mitkä ovat veneilijöille tär-
keitä asioita elämässä. Kyselyssä ei käytetty valmista listaa, vaan kysymykset laa-
dittiin nimenomaan Wave-projektin näkökulmasta. 

Tarkoituksena oli saada mahdollisimman lyhyt lista elämäntapaan liittyvistä ky-
symyksistä, koska ne olivat vain osa kyselyä. Lomakkeella kysyttiin veneilijöiden 
motiiveja veneilyyn sekä heidän arvojaan ja asenteitaan suhteessa veneilyyn sekä 
muihin elämänalueisiin.

Keskeisiä kyselyllä selvitettäviä asioita:

• Mikä veneilyssä on tärkeää? Mitä veneilyllä halutaan saavuttaa?
• Millaisia ihmisiä veneilijät ovat? Mikä ihmisille on tärkeää? Millaiset 

ovat veneilijöiden arvot?
• Millaista veneilyä harrastetaan?
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• Mikä on veneilijöille tärkeää veneessä? Mitä veneen ominaisuuksia ar-
vostetaan?

Kyselyn suunnittelusta ja analysoinnista vastasi Muova. Teknisestä toteutukses-
ta vastasi Eccu Finland Oy. Kysely toteutettiin syksyllä 2009. Kysely lähetettiin 
2000 suomalaiselle veneen omistajalle. Poiminta suoritettiin vesikulkuneuvore-
kisteristä. Kyselyn vastausprosentti oli 25,9 %, ja vastauksia kertyi yhteensä 517 
kpl. Vastanneista miehiä oli 85,9 % ja naisia 14,1 %.

Vastaajien ikäjakauman perusteella muodostettiin neljä luokkaa. Suurimman ikäluo-
kan muodostivat 51–60-vuotiaat vastaajat (28,5 %). Vastaajat painottuivat vanhem-
piin ikäluokkiin sillä toiseksi eniten vastaajia oli yli 60-vuotiaitten luokassa (27,5 %). 
Nuorimmat vastaajat koottiin yhdeksi, alle 40-vuotiaiden luokaksi. Näin vastaajien 
ikäryhmistä saatiin keskenään suhteellisen samankokoisia.

Kuvio 14. Vastaajien ikäjakauma veneilijäkyselyssä (N=501).

Vastaajien veneilyaktiivisuus

Veneilyaktiivisuutta mitattiin kyselyssä veneilypäivien määrällä kauden aikana. 
Vastaajia ohjeistettiin veneilypäiviensä lukumäärää arvioidessaan huomioimaan 
kaikki päivät, jolloin he ovat olleet veneen kanssa vesillä. Vastaajia pyydettiin ar-
vioimaan veneilypäiviensä määrää asteikolla 1–10 päivää, 11–20 päivää, 21–30 
päivää, 31–40 päivää tai yli 40 päivää. 

Asteikolliseen vastaustapaan päädyttiin, koska veneilypäivien arviointi ilman 
apuna toimivaa asteikkoa olisi vastaajille hankalaa. Lisäksi asteikollinen tarkkuus 
riitti tutkimuksen tarkoituksiin. Tyypillisin veneilypäivien määrä vastaajien kes-
kuudessa oli 11–20 päivää. Peräti 33 % vastaajista kertoi veneilevänsä tämän 
verran.
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Vastaajien	  ikäjakauman	  perusteella	  muodostettiin	  neljä	  luokkaa.	  Suurimman	  ikäluokan	  muodostivat	  51–
60-‐vuotiaat	  vastaajat	  (28,5	  %).	  Vastaajat	  painottuivat	  vanhempiin	  ikäluokkiin	  sillä	  toiseksi	  eniten	  
vastaajia	  oli	  yli	  60-‐vuotiaitten	  luokassa	  (27,5	  %).	  Nuorimmat	  vastaajat	  koottiin	  yhdeksi,	  alle	  40-‐
vuotiaiden	  luokaksi.	  Näin	  vastaajien	  ikäryhmistä	  saatiin	  keskenään	  suhteellisen	  samankokoisia.	  

	  

Kuvio	  14.	  Vastaajien	  ikäjakauma	  veneilijäkyselyssä	  (N=501).	  

Vastaajien	  veneilyaktiivisuus	  
	  
Veneilyaktiivisuutta	  mitattiin	  kyselyssä	  veneilypäivien	  määrällä	  kauden	  aikana.	  Vastaajia	  ohjeistettiin	  
veneilypäiviensä	  lukumäärää	  arvioidessaan	  huomioimaan	  kaikki	  päivät,	  jolloin	  he	  ovat	  olleet	  veneen	  
kanssa	  vesillä.	  Vastaajia	  pyydettiin	  arvioimaan	  veneilypäiviensä	  määrää	  asteikolla	  1–10	  päivää,	  11–20	  
päivää,	  21–30	  päivää,	  31–40	  päivää	  tai	  yli	  40	  päivää.	  	  
	  
Asteikolliseen	  vastaustapaan	  päädyttiin,	  koska	  veneilypäivien	  arviointi	  ilman	  apuna	  toimivaa	  asteikkoa	  
olisi	  vastaajille	  hankalaa.	  Lisäksi	  asteikollinen	  tarkkuus	  riitti	  tutkimuksen	  tarkoituksiin.	  Tyypillisin	  
veneilypäivien	  määrä	  vastaajien	  keskuudessa	  oli	  11–20	  päivää.	  Peräti	  33	  %	  vastaajista	  kertoi	  
veneilevänsä	  tämän	  verran.	  
	  
Veneen	  käyttötarkoitus	  
	  
Veneen	  käyttötarkoituksesta	  voidaan	  vastausten	  perusteella	  todeta,	  että	  päiväretket	  lähivesille	  sekä	  
vapaa-‐ajan	  kalastus	  ovat	  suomalaisille	  veneilijöille	  tärkeimmät	  veneen	  käyttötarkoitukset.	  Myös	  
yhteysliikenne	  esimerkiksi	  kesämökille	  on	  tärkeä	  veneen	  käyttökohde.	  
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Veneen käyttötarkoitus

Veneen käyttötarkoituksesta voidaan vastausten perusteella todeta, että päiväret-
ket lähivesille sekä vapaa-ajan kalastus ovat suomalaisille veneilijöille tärkeimmät 
veneen käyttötarkoitukset. Myös yhteysliikenne esimerkiksi kesämökille on tär-
keä veneen käyttökohde.

Kuvio 15. Veneilyaktiivisuus veneilypäivinä mitattuna (N=500).

Kuvio 16. Veneen käyttötarkoitusten tärkeys keskiarvoina mitattuna (asteikko 1–5).

Sen sijaan uutena suuntauksena alaa valtaavaksi ajateltu ”oleskelu veneessä ilman 
laiturista lähtöä” ei Wavekyselyn vastaajien joukossa näyttäisi vielä olevan ko-
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Kuvio	  15.	  Veneilyaktiivisuus	  veneilypäivinä	  mitattuna	  (N=500).	  

	  

Kuvio	  16.	  Veneen	  käyttötarkoitusten	  tärkeys	  keskiarvoina	  mitattuna	  (asteikko	  1-‐5).	  

Sen	  sijaan	  uutena	  suuntauksena	  alaa	  valtaavaksi	  ajateltu	  ”oleskelu	  veneessä	  ilman	  laiturista	  lähtöä”	  ei	  
Wavekyselyn	  vastaajien	  joukossa	  näyttäisi	  vielä	  olevan	  kovinkaan	  keskeinen	  veneen	  käyttökohde.	  Tosin	  
tulokseen	  saattaa	  vaikuttaa	  moni	  seikka	  kuten	  esimerkiksi	  kyselyyn	  vastanneiden	  veneilijöiden	  ikä,	  

	  

	   46	  

	  

Kuvio	  15.	  Veneilyaktiivisuus	  veneilypäivinä	  mitattuna	  (N=500).	  

	  

Kuvio	  16.	  Veneen	  käyttötarkoitusten	  tärkeys	  keskiarvoina	  mitattuna	  (asteikko	  1-‐5).	  

Sen	  sijaan	  uutena	  suuntauksena	  alaa	  valtaavaksi	  ajateltu	  ”oleskelu	  veneessä	  ilman	  laiturista	  lähtöä”	  ei	  
Wavekyselyn	  vastaajien	  joukossa	  näyttäisi	  vielä	  olevan	  kovinkaan	  keskeinen	  veneen	  käyttökohde.	  Tosin	  
tulokseen	  saattaa	  vaikuttaa	  moni	  seikka	  kuten	  esimerkiksi	  kyselyyn	  vastanneiden	  veneilijöiden	  ikä,	  
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vinkaan keskeinen veneen käyttökohde. Tosin tulokseen saattaa vaikuttaa moni 
seikka kuten esimerkiksi kyselyyn vastanneiden veneilijöiden ikä, nykyisen ve-
neen koko ja sisätilat sekä muiden veneen käyttötarkoitusten merkittävä rooli 
veneilyä ohjaavana tekijänä.

Veneilyseura

Tyypillistä veneilyseuraa kartoitettiin kyselyssä pyytämällä vastaajia arvioimaan 
esitettyjen veneilyseurueiden tärkeyttä heille itselleen. Vastaajia pyydettiin arvi-
oimaan miten usein he tietyssä seurueessa veneilevät. Asteikkona käytettiin vaih-
toehtoja ”usein”, ”joskus” ja ”en koskaan”.

Tyypillisen veneilyseura näyttäisi veneilijäkyselyn tulosten perusteella olevan 
oma puoliso, jonka kanssa veneillään kaksin (60,7 %). Myös lasten kanssa ve-
neily (33,5 %) sekä veneily yksin (32,6 %) olivat tyypillisimpiä veneilyseurueita 
kyselyyn vastanneiden veneilijöiden keskuudessa. 72,4 % kyselyyn vastanneista 
kertoo veneilevänsä satunnaisesti ystävien kanssa. 71,3 % vastaajista veneili sa-
tunnaisesti lähisukulaisten kuten sisarusten kanssa.

Kuvio 17. Tyypillinen veneilyseura.

Veneen ominaisuuksien tärkeys

Vastaajia pyydettiin arvioimaan esitettyjen ominaisuuksien tärkeyttä heidän 
omassa veneessään. Veneen ominaisuuksien arvioinnissa käytettiin viisiportaista 
asteikkoa, jossa 1 merkitsee ”ei lainkaan tärkeää” ja 5 ”erittäin tärkeää”. Kysy-
myksenasettelulla haluttiin ohjata vastaajia miettimään annettujen veneen omi-
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nykyisen	  veneen	  koko	  ja	  sisätilat	  sekä	  muiden	  veneen	  käyttötarkoitusten	  merkittävä	  rooli	  veneilyä	  
ohjaavana	  tekijänä.	  
	  
Veneilyseura	  
	  
Tyypillistä	  veneilyseuraa	  kartoitettiin	  kyselyssä	  pyytämällä	  vastaajia	  arvioimaan	  esitettyjen	  
veneilyseurueiden	  tärkeyttä	  heille	  itselleen.	  Vastaajia	  pyydettiin	  arvioimaan	  miten	  usein	  he	  tietyssä	  
seurueessa	  veneilevät.	  Asteikkona	  käytettiin	  vaihtoehtoja	  ”usein”,	  ”joskus”	  ja	  ”en	  koskaan”.	  
	  
Tyypillisen	  veneilyseura	  näyttäisi	  veneilijäkyselyn	  tulosten	  perusteella	  olevan	  oma	  puoliso,	  jonka	  kanssa	  
veneillään	  kaksin	  (60,7	  %).	  Myös	  lasten	  kanssa	  veneily	  (33,5	  %)	  sekä	  veneily	  yksin	  (32,6	  %)	  olivat	  
tyypillisimpiä	  veneilyseurueita	  kyselyyn	  vastanneiden	  veneilijöiden	  keskuudessa.	  72,4	  %	  kyselyyn	  
vastanneista	  kertoo	  veneilevänsä	  satunnaisesti	  ystävien	  kanssa.	  71,3	  %	  vastaajista	  veneili	  satunnaisesti	  
lähisukulaisten	  kuten	  sisarusten	  kanssa.	  

	  

Kuvio	  17.	  Tyypillinen	  veneilyseura.	  

Veneen	  ominaisuuksien	  tärkeys	  
	  
Vastaajia	  pyydettiin	  arvioimaan	  esitettyjen	  ominaisuuksien	  tärkeyttä	  heidän	  omassa	  veneessään.	  
Veneen	  ominaisuuksien	  arvioinnissa	  käytettiin	  viisiportaista	  asteikkoa,	  jossa	  1	  merkitsee	  ”ei	  lainkaan	  
tärkeää”	  ja	  5	  ”erittäin	  tärkeää”.	  Kysymyksenasettelulla	  haluttiin	  ohjata	  vastaajia	  miettimään	  annettujen	  
veneen	  ominaisuuksien	  tärkeyttä	  nimenomaan	  omalta	  kohdaltaan	  ja	  arvioimaan,	  miten	  tärkeitä	  
ominaisuudet	  ovat	  heidän	  omassa	  veneessään.	  
	  
Veneen	  tärkeimmiksi	  ominaisuuksiksi	  nousivat	  varsin	  käytännölliset	  ominaisuudet.	  Veneen	  sopivuus	  
vaativiin	  olosuhteisiin	  (keskiarvo	  4,01),	  edulliset	  käyttökustannukset	  (keskiarvo	  3,97)	  ja	  helppohoitoisuus	  
(keskiarvo	  3,78)	  saivat	  ominaisuuksista	  suurimmat	  keskiarvot.	  Myös	  veneen	  edullinen	  hankintahinta	  
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naisuuksien tärkeyttä nimenomaan omalta kohdaltaan ja arvioimaan, miten tär-
keitä ominaisuudet ovat heidän omassa veneessään.

Veneen tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nousivat varsin käytännölliset ominaisuu-
det. Veneen sopivuus vaativiin olosuhteisiin (keskiarvo 4,01), edulliset käyttö-
kustannukset (keskiarvo 3,97) ja helppohoitoisuus (keskiarvo 3,78) saivat omi-
naisuuksista suurimmat keskiarvot. Myös veneen edullinen hankintahinta (kes-
kiarvo 3,57) ja hyvä jälleenmyyntiarvo (keskivarvo 3,57) nousivat tärkeimmiksi 
arvioitujen ominaisuuksien joukkoon.

Kuvio 18. Veneen ominaisuuksien tärkeys keskiarvoina mitattuna.

Veneilyn motiivit ja veneilyasenteet

Wave-tutkimuksessa käytettiin Manfredon ym. (1996, 205–206) harrastusmo-
tiiveista tekemää listaa soveltuvin osin. Koska alkuperäinen listaus oli tehty ni-
menomaan ulkoiluharrastuksia silmällä pitäen, soveltuivat monet motiivit sellai-
senaan myös veneilykontekstiin. 

Alkuperäistä harrastemotiivilistausta ei kuitenkaan haluttu käyttää sellaisenaan 
sen laajuuden vuoksi. Veneilijäkyselyssä veneilyn motiiveja kartoittava kysymys 
oli vain yksi osa kyselylomaketta, joten siitä ei haluttu liian laajaa. Veneilyn syi-
tä ja motiiveja kartoittava kysymys haluttiin pitää mahdollisimman kevyenä ja 
vastaajien kannalta helppona. Manfredon ym. motiivilistalta poimittiin mukaan 
yhteensä 21 harrastukseen motivoivaa tekijää.
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(keskiarvo	  3,57)	  ja	  hyvä	  jälleenmyyntiarvo	  (keskivarvo	  3,57)	  nousivat	  tärkeimmiksi	  arvioitujen	  
ominaisuuksien	  joukkoon.	  

	  

Kuvio	  18.	  Veneen	  ominaisuuksien	  tärkeys	  keskiarvoina	  mitattuna.	  

Veneilyn	  motiivit	  ja	  veneilyasenteet	  
	  
Wave-‐tutkimuksessa	  käytettiin	  Manfredon	  ym.	  (1996,	  205–206)	  harrastusmotiiveista	  tekemää	  listaa	  
soveltuvin	  osin.	  Koska	  alkuperäinen	  listaus	  oli	  tehty	  nimenomaan	  ulkoiluharrastuksia	  silmällä	  pitäen,	  
soveltuivat	  monet	  motiivit	  sellaisenaan	  myös	  veneilykontekstiin.	  	  
	  
Alkuperäistä	  harrastemotiivilistausta	  ei	  kuitenkaan	  haluttu	  käyttää	  sellaisenaan	  sen	  laajuuden	  vuoksi.	  
Veneilijäkyselyssä	  veneilyn	  motiiveja	  kartoittava	  kysymys	  oli	  vain	  yksi	  osa	  kyselylomaketta,	  joten	  siitä	  ei	  
haluttu	  liian	  laajaa.	  Veneilyn	  syitä	  ja	  motiiveja	  kartoittava	  kysymys	  haluttiin	  pitää	  mahdollisimman	  
kevyenä	  ja	  vastaajien	  kannalta	  helppona.	  Manfredon	  ym.	  motiivilistalta	  poimittiin	  mukaan	  yhteensä	  21	  
harrastukseen	  motivoivaa	  tekijää.	  
	  
Motiivit	  vapaa-‐ajan	  toimintaan	  osallistumisen	  takana	  
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Motiivit vapaa-ajan toimintaan osallistumisen takana 

tauluKKo  5. Wave-kyselyssä käytetyt veneilyharrastuksen keskeiset motiivit.

Veneilijäkyselyn tulosten perusteella voidaan todeta, että veneily liittyy voi-
makkaasti hyvinvointihakuiseen toimintaan. Luonnon kokeminen ja luonnosta 
nauttiminen sekä oma henkinen jaksaminen ovat tärkeitä veneilyyn motivoivia 
tekijöitä.

Vastausten perusteella tärkeimpinä syinä veneilylle nousivat maisemista ja ympä-
ristöstä nauttiminen (keskiarvo 4,57), rentoutuminen ja rauhoittuminen (keski-
arvo 4,48) sekä ulkoilusta nauttiminen (keskiarvo 4,42). Hyvinvointiin liittyviä, 
erityisesti henkistä jaksamista korostavia tekijöitä olivat myös seuraavat venei-
lyyn motivoivat tekijät: ajan viettäminen perheen kanssa (keskiarvo 4,03), työ-
asioista ja arjen velvoitteista irrottautuminen (keskiarvo 3,98) sekä riippumatto-
muuden tunne (keskiarvo 3,68).
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Taulukko	  	  5.	  Wave-‐kyselyssä	  käytetyt	  veneilyharrastuksen	  keskeiset	  motiivit.	  

Veneilijäkyselyn	  tulosten	  perusteella	  voidaan	  todeta,	  että	  veneily	  liittyy	  voimakkaasti	  
hyvinvointihakuiseen	  toimintaan.	  Luonnon	  kokeminen	  ja	  luonnosta	  nauttiminen	  sekä	  oma	  henkinen	  
jaksaminen	  ovat	  tärkeitä	  veneilyyn	  motivoivia	  tekijöitä.	  
	  
Vastausten	  perusteella	  tärkeimpinä	  syinä	  veneilylle	  nousivat	  maisemista	  ja	  ympäristöstä	  nauttiminen	  
(keskiarvo	  4,57),	  rentoutuminen	  ja	  rauhoittuminen	  (keskiarvo	  4,48)	  sekä	  ulkoilusta	  nauttiminen	  
(keskiarvo	  4,42).	  Hyvinvointiin	  liittyviä,	  erityisesti	  henkistä	  jaksamista	  korostavia	  tekijöitä	  olivat	  myös	  
seuraavat	  veneilyyn	  motivoivat	  tekijät:	  ajan	  viettäminen	  perheen	  kanssa	  (keskiarvo	  4,03),	  työasioista	  ja	  
arjen	  velvoitteista	  irrottautuminen	  (keskiarvo	  3,98)	  sekä	  riippumattomuuden	  tunne	  (keskiarvo	  3,68).	  
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Kuvio 19. Veneilyharrastuksen keskeiset motiivit keskiarvoina esitettynä.

Koska ympäristön kokemiseen, luontoon ja rentoutumiseen liittyvät motiivit 
veneilyn taustalla ovat veneilijäkyselyn perusteella tärkeitä lähestulkoon kaikille 
veneilijöille, tulee niin uusien veneilytuotteiden kuin -palveluidenkin olla sopu-
soinnussa näiden veneilyyn liittyvien motiivien kanssa kanssa. On syytä huomi-
oida myös, että yleisyydestään johtuen luontokokemukseen ja rentoutumiseen 
liittyvät tekijät eivät todennäköisesti myöskään erottele veneilijöitä toisistaan. 
Näin ollen niiden käyttö veneilijöiden ryhmittelyn pohjana tuskin tuo erottele-
via tuloksia.

Veneilyyn liittyvät asenneväittämät

Veneilijöiden asenteita selvitettiin asenneväittämien avulla. Väittämiä laadittaes-
sa pyrittiin yksiselitteisiin ja selkeisiin väittämiin, jotka liittyivät keskeisiin venei-
lyn teemoihin. Keskeisiksi kyselyllä kartoitettaviksi teemoiksi määriteltiin venei-
lyharrastuksen intensiivisyys, suhtautuminen vene- ja veneilyuutuuksiin, venei-
lyn kokemuksellisuus sekä veneilyn motiiveihin, veneen käyttöön, veneen omi-
naisuuksiin ja venebrandeihin liittyvät aiheet.
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Kuvio	  19.	  Veneilyharrastuksen	  keskeiset	  motiivit	  keskiarvoina	  esitettynä.	  

Koska	  ympäristön	  kokemiseen,	  luontoon	  ja	  rentoutumiseen	  liittyvät	  motiivit	  veneilyn	  taustalla	  ovat	  
veneilijäkyselyn	  perusteella	  tärkeitä	  lähestulkoon	  kaikille	  veneilijöille,	  tulee	  niin	  uusien	  
veneilytuotteiden	  kuin	  -‐palveluidenkin	  olla	  sopusoinnussa	  näiden	  veneilyyn	  liittyvien	  motiivien	  kanssa	  
kanssa.	  On	  syytä	  huomioida	  myös,	  että	  yleisyydestään	  johtuen	  luontokokemukseen	  ja	  rentoutumiseen	  
liittyvät	  tekijät	  eivät	  todennäköisesti	  myöskään	  erottele	  veneilijöitä	  toisistaan.	  Näin	  ollen	  niiden	  käyttö	  
veneilijöiden	  ryhmittelyn	  pohjana	  tuskin	  tuo	  erottelevia	  tuloksia.	  
	  
Veneilyyn	  liittyvät	  asenneväittämät	  
	  
Veneilijöiden	  asenteita	  selvitettiin	  asenneväittämien	  avulla.	  Väittämiä	  laadittaessa	  pyrittiin	  
yksiselitteisiin	  ja	  selkeisiin	  väittämiin,	  jotka	  liittyivät	  keskeisiin	  veneilyn	  teemoihin.	  Keskeisiksi	  kyselyllä	  
kartoitettaviksi	  teemoiksi	  määriteltiin	  veneilyharrastuksen	  intensiivisyys,	  suhtautuminen	  vene-‐	  ja	  
veneilyuutuuksiin,	  veneilyn	  kokemuksellisuus	  sekä	  veneilyn	  motiiveihin,	  veneen	  käyttöön,	  veneen	  
ominaisuuksiin	  ja	  venebrandeihin	  liittyvät	  aiheet.	  
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Kuvio 20. Veneilyyn liittyvät asenneväittämät keskiarvoina kuvattuna (asteikko 1–5).

Veneilijäkyselyn asenneväittämät vahvistavat jo aiemmin veneilyn motiivien yh-
teydessä esiin noussutta tulosta siitä, että luonto, kiireettömyys sekä perheen 
kanssa vietetty aika ovat keskeisiä veneilyn syitä. Myös veneilyn sosiaalinen luon-
ne nousee esiin sitä kautta, että veneistä ja veneilystä keskustellaan mielellään 
muiden kanssa. Myös halu veneillä tutuilla lähivesillä voi osittain liittyä veneilyn 
sosiaaliseen piirteeseen. Turvallisuuden ja vesistötuntemuksen lisäksi mahdolli-
suus tavata tuttuja veneilijöitä houkuttelee veneilemään lähivesillä.

Yleiset elämään liittyvät asenneväittämät

Veneilyyn liittyvien asenneväittämien lisäksi haluttiin veneilijäkyselyllä selvittää 
vastaajien suhtautumista tiettyihin veneilyn ulkopuolisiin teemoihin. Yleiset asen-
neväittämät liittyivät uutuuksiin suhtautumiseen, ostokäyttäytymiseen, sosiaali-
suuteen, ympäristöön, yksilöllisyyteen, elämyksellisyyteen sekä hyvinvointiin.
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Kuvio 21. Yleiset elämään liittyvät asenneväittämät (asteikko 1–5).

Veneilijöiden arvot

Wave-kyselyssä käytettiin ns. lyhyttä Schwartzin arvolistausta. Lindeman ja Ver-
kasalo (2005, 178) toteavat lyhyttä Schwartzin arvolistausta tutkittuaan sen ole-
van hyödyllinen tutkimuksissa, joissa tarvitaan suuntaa-antava käsitys siitä, mit-
kä asiat ovat vastaajille tärkeitä heidän elämässään.

Wave-tutkimuksessa käytetyt arvoryhmät:

• varakkuus, raha ja omaisuus, vaikutusvalta
• menestyminen, tavoitteiden saavuttaminen, kunnianhimoisuus ja ai-

kaansaavuus
• mielihyvä, nautinto, itsensä hemmottelu
• jännitys, seikkailut, monipuolinen ja vaihteleva elämä
• luovuus, vapaus, uteliaisuus, riippumattomuus
• suvaitsevaisuus, ympäristön huomioiminen, elinympäristön kauneus
• hyvinvointi, uskollisuus, rehellisyys, velvollisuudentunto, avuliaisuus
• perinteet, tutut asiat ja pysyvyys, itsehillintä
• äärimmäisyyksien välttäminen, itsekuri, kohteliaisuus, ryhmään kuu-

luminen
• ihmissuhteet, riskien välttäminen, tasainen ja turvallinen elämä.

Erona Lindemanin ja Verkasalon (2005, 172) lyhyttä Schwartz arvolistaa kos-
kevaan menettelyyn Wave-kyselyssä tietyistä arvoryhmistä jätettiin joitakin yk-
sittäisiä arvoja pois. Ratkaisuun päädyttiin siitä syystä, että kyseisille arvoille oli 
vaikea löytää riittävän kuvaavaa suomenkielistä vastinetta. Toinen syy yksittäis-
ten arvojen karsimiseen oli sanojen päällekkäisyys muiden listalla olevien sano-
jen kanssa sekäi se, että tietyt yksittäiset arvot nousivat listassa voimakkaasti esiin 
ja saattoivat värittää muita arvoja samaisessa ryhmässä.
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Kuvio	  22.	  Arvoryhmien	  tärkeys	  veneilijöille	  keskiarvoin	  esitettynä	  (asteikko	  1–5).	  

3.1.2.1 FAKTORIANALYYSI	  
Faktorianalyysin	  avulla	  voidaan	  ryhmitellä	  muuttujia	  ja	  tällä	  tapaa	  yksinkertaistaa	  analyysia.	  Joidenkin	  
käsitteiden	  mittaaminen	  yhdellä	  muuttujalla	  on	  mahdotonta:	  tarvitaan	  useita	  samaa	  ilmiötä	  mittaavia	  
muuttujia.	  Faktori	  on	  piilevä,	  ei	  suoraan	  havaittavissa	  oleva	  “supermuuttuja”,	  jonka	  olemassaolo	  
voidaan	  päätellä	  konkreettisista,	  havaittavissa	  olevista	  muuttujista.	  Muuttujia	  ovat	  kyselylomakkeella	  
esitetyt	  yksittäiset	  väittämät.	  Faktorianalyysin	  lähtökohtana	  ovat	  muuttujien	  väliset	  korrelaatiot.	  
Voimakkaasti	  toisiinsa	  yhteydessä	  olevien	  muuttujien	  tulkitaan	  kuvaavan	  samaa	  ”piilomuuttujaa”.	  
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Kuvio 22. Arvoryhmien tärkeys veneilijöille keskiarvoin esitettynä (asteikko 1–5).

Faktorianalyysi

Faktorianalyysin avulla voidaan ryhmitellä muuttujia ja tällä tapaa yksinkertais-
taa analyysia. Joidenkin käsitteiden mittaaminen yhdellä muuttujalla on mahdo-
tonta: tarvitaan useita samaa ilmiötä mittaavia muuttujia. Faktori on piilevä, ei 
suoraan havaittavissa oleva “supermuuttuja”, jonka olemassaolo voidaan päätellä 
konkreettisista, havaittavissa olevista muuttujista. Muuttujia ovat kyselylomak-
keella esitetyt yksittäiset väittämät. Faktorianalyysin lähtökohtana ovat muut-
tujien väliset korrelaatiot. Voimakkaasti toisiinsa yhteydessä olevien muuttujien 
tulkitaan kuvaavan samaa ”piilomuuttujaa”.
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Kuvio	  22.	  Arvoryhmien	  tärkeys	  veneilijöille	  keskiarvoin	  esitettynä	  (asteikko	  1–5).	  

3.1.2.1 FAKTORIANALYYSI	  
Faktorianalyysin	  avulla	  voidaan	  ryhmitellä	  muuttujia	  ja	  tällä	  tapaa	  yksinkertaistaa	  analyysia.	  Joidenkin	  
käsitteiden	  mittaaminen	  yhdellä	  muuttujalla	  on	  mahdotonta:	  tarvitaan	  useita	  samaa	  ilmiötä	  mittaavia	  
muuttujia.	  Faktori	  on	  piilevä,	  ei	  suoraan	  havaittavissa	  oleva	  “supermuuttuja”,	  jonka	  olemassaolo	  
voidaan	  päätellä	  konkreettisista,	  havaittavissa	  olevista	  muuttujista.	  Muuttujia	  ovat	  kyselylomakkeella	  
esitetyt	  yksittäiset	  väittämät.	  Faktorianalyysin	  lähtökohtana	  ovat	  muuttujien	  väliset	  korrelaatiot.	  
Voimakkaasti	  toisiinsa	  yhteydessä	  olevien	  muuttujien	  tulkitaan	  kuvaavan	  samaa	  ”piilomuuttujaa”.	  
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Kuvio 23. Faktorit kertovat siitä, millaiset asiat vastaajat ovat liittäneet yhteen. Yhdessä 
faktorissa on vastaajien mielestä samasta asiasta kertovat muuttujat.

Aineistosta erotettiin yhteensä 15 faktoria. Faktoreista yhdeksän liittyi veneilyyn 
tai veneilyltä haettuihin elämyksiin ja asioihin. Faktoreista kuusi liittyi veneeseen 
ja sen ominaisuuksiin.

Summamuuttujat

Seuraavana tavoitteena Wave-tutkimuksessa oli ymmärtää, miten suurelle jou-
kolle ihmisiä kukin erotetuista faktoreista on tärkeä. Tämän selvittämiseksi pää-
dyttiin käyttämään summamuuttujia. Summamuuttujaksi nimitetään muuttu-
jaa, jonka arvot on saatu laskemalla yhteen useiden erillisten, mutta samaa ilmi-
ötä mittaavien muuttujien arvot. Kyselytutkimuksessa summamuuttujia käyte-
tään asenneväittämiin saatujen vastausten yhdistämisessä. Väittämistä saadaan 
tilastolliset muuttujat, joilla laskutoimitusten tekeminen on mahdollista. Sum-
mamuuttujien avulla saadaan tiivistetty kuva asenteista.

Tässä tutkimuksessa summamuuttujat muodostettiin käyttämällä faktoreille 
voimakkaimmin latautuneiden muuttujien saamia arvoja. Analyysin helpotta-
miseksi summamuuttujien saamat arvot luokiteltiin uudelleen kolmeen luok-
kaan: ”tärkeä”, ” jossain määrin tärkeä” ja ”ei tärkeä”. Summamuuttujien arvot 
luokiteltiin uusiin luokkiin siten, että ääripäiden rajat asetettiin n. 37,5 % koh-
dalle, jolloin keskimmäiseen luokkaan jäi n. 25 % arvoista. Tärkeä-luokkaan 
kuului 37,5 %, summamuuttujien arvoistajossain määrin tärkeä -luokkaan 25 
% arvoista ja ei tärkeä -luokkaan 37,5 %.
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Kuvio	  23.	  Faktorit	  kertovat	  siitä,	  millaiset	  asiat	  vastaajat	  ovat	  liittäneet	  yhteen.	  Yhdessä	  faktorissa	  on	  
vastaajien	  mielestä	  samasta	  asiasta	  kertovat	  muuttujat.	  

Aineistosta	  erotettiin	  yhteensä	  15	  faktoria.	  Faktoreista	  yhdeksän	  liittyi	  veneilyyn	  tai	  veneilyltä	  haettuihin	  
elämyksiin	  ja	  asioihin.	  Faktoreista	  kuusi	  liittyi	  veneeseen	  ja	  sen	  ominaisuuksiin.	  

Summamuuttujat	  

Seuraavana	  tavoitteena	  Wave-‐tutkimuksessa	  oli	  ymmärtää,	  miten	  suurelle	  joukolle	  ihmisiä	  kukin	  
erotetuista	  faktoreista	  on	  tärkeä.	  Tämän	  selvittämiseksi	  päädyttiin	  käyttämään	  summamuuttujia.	  
Summamuuttujaksi	  nimitetään	  muuttujaa,	  jonka	  arvot	  on	  saatu	  laskemalla	  yhteen	  useiden	  erillisten,	  
mutta	  samaa	  ilmiötä	  mittaavien	  muuttujien	  arvot.	  Kyselytutkimuksessa	  summamuuttujia	  käytetään	  
asenneväittämiin	  saatujen	  vastausten	  yhdistämisessä.	  Väittämistä	  saadaan	  tilastolliset	  muuttujat,	  joilla	  
laskutoimitusten	  tekeminen	  on	  mahdollista.	  Summamuuttujien	  avulla	  saadaan	  tiivistetty	  kuva	  
asenteista.	  

Tässä	  tutkimuksessa	  summamuuttujat	  muodostettiin	  käyttämällä	  faktoreille	  voimakkaimmin	  
latautuneiden	  muuttujien	  saamia	  arvoja.	  Analyysin	  helpottamiseksi	  summamuuttujien	  saamat	  arvot	  
luokiteltiin	  uudelleen	  kolmeen	  luokkaan:	  ”tärkeä”,	  ”	  jossain	  määrin	  tärkeä”	  ja	  ”ei	  tärkeä”.	  
Summamuuttujien	  arvot	  luokiteltiin	  uusiin	  luokkiin	  siten,	  että	  ääripäiden	  rajat	  asetettiin	  n.	  37,5	  %	  
kohdalle,	  jolloin	  keskimmäiseen	  luokkaan	  jäi	  n.	  25	  %	  arvoista.	  Tärkeä-‐luokkaan	  kuului	  37,5	  %,	  
summamuuttujien	  arvoistajossain	  määrin	  tärkeä	  -‐luokkaan	  25	  %	  arvoista	  ja	  ei	  tärkeä	  -‐luokkaan	  37,5	  %.	  

Veneilyyn	  liittyvät	  faktorit	  

Aineistosta	  erotettiin	  yhdeksän	  veneilyyn	  liittyvää	  faktoria,	  jotka	  jakavat	  kyselyn	  veneilyä	  koskevat	  
muuttujat	  yhdeksään	  luokkaan.	  Veneilyyn	  liittyvät	  faktorit	  on	  esitetty	  kaaviossa	  2.	  Faktorit	  nimettiin	  
seuraavasti:	  ”samanhenkinen	  yhteisö	  ja	  haasteet”,	  ”hyvinvoinnin	  vaaliminen”,	  ”harrastukselle	  
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Veneilyyn liittyvät faktorit

Aineistosta erotettiin yhdeksän veneilyyn liittyvää faktoria, jotka jakavat kyse-
lyn veneilyä koskevat muuttujat yhdeksään luokkaan. Veneilyyn liittyvät faktorit 
on esitetty kaaviossa 2. Faktorit nimettiin seuraavasti: ”samanhenkinen yhteisö 
ja haasteet”, ”hyvinvoinnin vaaliminen”, ”harrastukselle omistautuminen”, ”ak-
tiivinen yksin oleminen”, ”ex tempore rento ajelu”, ”toimintaa ja huomiota”, 
”aikaa itselle kalastaen”, ”kiireetön ympäristön tarkkailu” sekä ”turvallisen tutut 
ympyrät”. 

Seuraavassa käydään lyhyesti läpi kunkin faktorin sisältö. Muuttujien perässä esi-
tetyt luvut kuvaavat faktorilatausta eli sitä, miten voimakkaasti kyseinen muut-
tuja faktorille latautuu. Mitä lähempänä luku on arvoa 1, sitä voimakkaammasta 
latauksesta on kyse.

Kuvio 24. Veneilyyn liittyvät faktorit.

Hyvinvoinnin vaaliminen

Hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät veneilyn motiivit muodostavat tämän fak-
torin ytimen. Hyvinvoinnin vaaliminen -faktoriin kuuluvat muuttujat: ulkoi-
lusta nauttiminen (0,790), rentoutuminen ja rauhoittuminen (0,758), ajan viet-
täminen perheen kanssa (0,584) sekä maisemista ja ympäristöstä nauttiminen 
(0,523). Faktorin koki tärkeäksi 88,1 % vastaajista.
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Seuraavassa	  käydään	  lyhyesti	  läpi	  kunkin	  faktorin	  sisältö.	  Muuttujien	  perässä	  esitetyt	  luvut	  kuvaavat	  
faktorilatausta	  eli	  sitä,	  miten	  voimakkaasti	  kyseinen	  muuttuja	  faktorille	  latautuu.	  Mitä	  lähempänä	  luku	  
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Kuvio	  24.	  Veneilyyn	  liittyvät	  faktorit.	  

Hyvinvoinnin	  vaaliminen	  
	  
Hyvinvointiin	  ja	  jaksamiseen	  liittyvät	  veneilyn	  motiivit	  muodostavat	  tämän	  faktorin	  ytimen.	  Hyvinvoinnin	  
vaaliminen	  -‐faktoriin	  kuuluvat	  muuttujat:	  ulkoilusta	  nauttiminen	  (0,790),	  rentoutuminen	  ja	  
rauhoittuminen	  (0,758),	  ajan	  viettäminen	  perheen	  kanssa	  (0,584)	  sekä	  maisemista	  ja	  ympäristöstä	  
nauttiminen	  (0,523).	  Faktorin	  koki	  tärkeäksi	  88,1	  %	  vastaajista.	  
	  
Kiireetön	  ympäristön	  tarkkailu	  
	  
Kiireetön	  ympäristön	  tarkkailu	  -‐faktoriin	  kuuluvat	  muuttujat:	  kiinnitän	  veneilyssäni	  erityistä	  huomiota	  
ympäristöasioihin	  (0,578),	  veneillessä	  minulla	  ei	  ole	  kiire	  minnekään	  (0,577)	  sekä	  maisemien,	  luonnon	  ja	  
eläinten	  tarkkailu	  on	  minulle	  tärkeä	  osa	  veneilyä	  (0,522).	  Kiireettömyyttä	  tukee	  myös	  faktorille	  
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Kiireetön ympäristön tarkkailu

Kiireetön ympäristön tarkkailu -faktoriin kuuluvat muuttujat: kiinnitän venei-
lyssäni erityistä huomiota ympäristöasioihin (0,578), veneillessä minulla ei ole 
kiire minnekään (0,577) sekä maisemien, luonnon ja eläinten tarkkailu on mi-
nulle tärkeä osa veneilyä (0,522). Kiireettömyyttä tukee myös faktorille negatii-
visesti latautunut muuttuja ”Vauhdin kokeminen on minulle tärkeä syy venei-
lyyn” (-0,337). Faktorin koki tärkeäksi 78,5 % vastaajista.

Aikaa itselle kalastaen

Kalastus ja oman ajan viettäminen muodostavat tämän faktorin ytimen. Fakto-
riin kuuluvat muuttujat: ”kalastus on olennainen osa veneilyäni” (0,507) sekä 
”vene on oiva paikka viettää aikaa yksin ja pohtia maailman menoa” (0,395). 
Yksinolon merkitys korostuu myös siten, että faktorille latautuu negatiivisesti 
muuttuja ”Vietämme veneessä paljon aikaa perheen ja ystävien kanssa” (-0,322). 
Faktorin koki tärkeäksi 35,2 % vastaajista.

Toimintaa ja huomiota

Faktoriin sisältyviä muuttujia yhdistää persoonallisten ja huomiota herättävien 
tuotteiden suosiminen. Myös muiden ihmisten mielipiteiden merkitys koros-
tuu. Lisäksi faktoriin sisältyy muuttujia, jotka kuvaavat virikkeiden kaipuuta ja 
hetken mielijohteesta toimimista. 

Faktoriin kuuluvat muuttujat ovat: ”hankin mielelläni persoonallisia ja massas-
ta erottuvia tuotteita” (0,583), ”tylsistyn helposti ellei minulla ole jatkuvasti vi-
rikkeitä tarjolla” (0,562), ”nautin huomion keskipisteenä olemisesta ja muiden 
viihdyttämisestä” (0,556), ”teen asioita usein hetken mielijohteesta” (0,525) sekä 
”minulle on tärkeää, mitä ihmiset minusta ajattelevat” (0,503). Faktorin koki 
tärkeäksi 13,9 % vastaajista.

Turvallisen tutut ympyrät

Vahvimmin faktorille latautuvia muuttujia yhdistää tuttujen, perinteisten ja luo-
tettavien valintojen suosiminen. Tämä näkyy tuotevalinnoissa, mutta ilmenee 
myös tutuilla vesillä veneilynä. Faktoriin kuuluvat muuttujat: ”valitsen mielel-
läni tuttuja, perinteisiä ja luotettaviksi todettuja tuotteita” (0,461), ”veneilen 
mieluiten tutuilla vesillä (lähellä kotia/kesämökkiä)” (0,390), ”en halua venee-
seeni moderneja mukavuusvarusteita” (0,375) sekä ”ennakoimattomat tapahtu-
mat sotkevat usein etukäteen tekemäni suunnitelmat” (0,375). Faktorin koki 
tärkeäksi 25,8 % vastaajista.
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Ex tempore rento ajelu

Faktoriin kuuluvat muuttujat: ”lähden usein veneilemään hetken mielijohteesta, 
asiaa sen pidempään pohtimatta” (0,683) sekä ”minulle veneilyssä on tärkeintä 
rento ajelu ilman sen kummempaa päämäärää” (0,662). Hetkessä elämistä ku-
vastaa myös pienemmällä latauksella faktoriin sisältynyt muuttuja ”teen asioita 
usein hetken mielijohteesta” (0,371). Veneily ja veneessä vietetty aika ovat tär-
keitä, sillä muuttujat ”vene on minulle lähinnä siirtymisen väline” ja ”lomaa vie-
tetään vasta perillä” latautuivat faktorille negatiivisesti (-0,275)’. Faktorin koki 
tärkeäksi 25,0 % vastaajista.

Harrastukselle omistautuminen

Faktoriin sisältyvät muuttujat kuvaavat vahvaa sitoutumista veneilyyn harrastuk-
sena. Faktoriin kuuluvat muuttujat: ”suuri osa vapaa-ajastani kuluu veneilyyn 
tai veneen kanssa puuhasteluun” (0,623), ”veneen kunnostaminen ja huoltami-
nen ovat osa veneilyharrastustani” (0,616), ”keskustelen mielelläni veneistä ja 
veneilystä muiden kanssa” (0,605), ”olen saanut veneilyn myötä paljon tutta-
via/ystäviä” (0,603), ”seuraan aktiivisesti vene-/veneilyuutisia ja tuoteuutuuk-
sia” (0,597) sekä ”vietämme veneessä paljon aikaa perheen ja ystävien kanssa” 
(0,484). Faktorin koki tärkeäksi 23,0 % vastaajista.

Aktiivinen yksin oleminen

Aktiivinen yksin oleminen -faktoriin kuuluu kaksi muuttujaa: ”yksin oleminen” 
(0,556) sekä ”itsensä toteuttaminen” (0,445). Faktorin koki tärkeäksi 19,9 % 
vastaajista. 

Samanhenkinen yhteisö ja haasteet 

Samanhenkinen yhteisö ja haasteet faktoriin sisältyvät muuttujat: ”uusiin ihmi-
siin tutustuminen” (0,750), ”samanhenkisten ihmisten seura” (0,674), ”venei-
lytaitojen testaaminen ja itsensä voittaminen” (0,670), ”jännittävät ja haastavat 
tilanteet” (0,648), ”veneily-yhteisöön kuuluminen” (0,629) sekä ”oman osaa-
misen jakaminen muiden kanssa” (0,607). Veneilyn sosiaalinen ja yhteisöllinen 
ulottuvuus sekä omien taitojen ja osaamisen kehittäminen muodostavat faktorin 
ytimen. Faktorin koki tärkeäksi 16 % vastaajista. 

Kyselyn vastausaineistosta erotettiin kuusi veneeseen ja sen ominaisuuksiin liit-
tyvää faktoria. Faktorit nimettiin seuraavasti: ”muunneltavuus ja varustelu”, ”ve-
neen mukavat puitteet”, ”veneen taloudellisuus”, ”statusarvo”, ”veneen pro-omi-
naisuudet” sekä ”vuokraaminen omistamisen sijaan”. Nimetyt faktorit on esitet-
ty kuviossa 25.



62 Turun ammattikorkeakoulun raportteja 136

Kuvio 25. Veneeseen liittyvät faktorit nimettyinä.

Veneen taloudellisuus

Rahaan liittyvät muuttujat ryhmittyivät veneen taloudellisuutta kuvaavan fak-
torin alle. Faktoriin sisältyvät muuttujat: ”edulliset käyttökustannukset” (esim. 
pieni polttoaineen kulutus) (0,740) sekä ”edullinen hankintahinta” (0,634). 

Negatiivisesti faktorille latautuneita muuttujia olivat vauhdikkaasta menosta 
kertovat muuttujat ”nopea ja suorituskykyinen vene” (-0,494) ja ”mahdollisuus 
kokea vauhdin hurmaa” (-0,403). Toisaalta myös muuttuja ”monipuoliset tek-
niset varusteet” (esim. plotteri, tutka) (-0,228) latautui faktorille negatiivisesti. 
Faktorin koki tärkeäksi 55,5 % vastaajista. 

Muunneltavuus ja varustelu

Veneen sisätiloihin ja teknisiin varusteisiin liittyvät muuttujat keskittyivät täl-
le faktorille. Faktoriin sisältyvät muuttujat: ”helposti muunneltavat sisätilat” 
(0,618), ”monipuoliset varusteet” (esim. plotteri, tutka) (0,609) sekä ”avarat si-
sätilat” (oleskelutilat, säilytystilat) (0,597). Faktorin koki tärkeäksi 32,4 % vas-
taajista.

Veneen mukavat puitteet

Faktori muodostuu muuttujista, jotka liittyvät veneen mukavuusvarusteisiin 
sekä yöpymistilojen mukavuuteen. Faktoriin sisältyvät muuttujat: ”wc ja keit-
totilat” (0,870), ”mukavat yöpymistilat” (0,851) sekä ”viihdelaitteisto” (esim. 
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taloudellisuus”,	  ”statusarvo”,	  ”veneen	  pro-‐ominaisuudet”	  sekä	  ”vuokraaminen	  omistamisen	  sijaan”.	  
Nimetyt	  faktorit	  on	  esitetty	  kuviossa	  25.	  

	  
Kuvio	  25.	  Veneeseen	  liittyvät	  faktorit	  nimettyinä.	  

Veneen	  taloudellisuus	  
	  
Rahaan	  liittyvät	  muuttujat	  ryhmittyivät	  veneen	  taloudellisuutta	  kuvaavan	  faktorin	  alle.	  Faktoriin	  
sisältyvät	  muuttujat:	  ”edulliset	  käyttökustannukset”	  (esim.	  pieni	  polttoaineen	  kulutus)	  (0,740)	  sekä	  
”edullinen	  hankintahinta”	  (0,634).	  	  
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televisio ja radio) (0,532). Muita faktorille latautuneita muuttujia olivat mm. 
”avarat sisätilat” (0,429) ja ”helposti muunneltavat sisätilat” (0,375).

Negatiivisesti faktorille latautuivat muuttujat ”nopea ja suorituskykyinen vene” 
(-0,353) ja ”mahdollisuus kokea vauhdin hurmaa” (-0,335), mikä viittaa siihen, 
että veneen mukavat puitteet korostuvat nimenomaan pidemmän veneessä oles-
kelun yhteydessä. Faktorin koki tärkeäksi 21,3 % vastaajista.

Veneen pro-ominaisuudet

Vahvimman latauksen saavat tällä faktorilla veneen monipuolista ja vaativaa 
käyttöä korostavat muuttujat. Faktoriin sisältyvät muuttujat: ”minulle on tärke-
ää, että veneeni soveltuu monipuoliseen käyttöön” (0,644), ”haluan veneeni so-
veltuvat vaativaan, lähes ammattimaiseen käyttöön” (0,601), ”olen usein ensim-
mäinen tuoteuutuuden kokeilija tuttavapiirissäni” (0,441) sekä ”monet tuttava-
ni kysyvät minulta neuvoa, kun he ovat hankkimassa jotakin isompaa” (0,366). 
Faktorin koki tärkeäksi 20,0 % vastaajista.

Vuokraaminen omistamisen sijaan

Oman ajan vähyys ja vuokraaminen omistamisen sijaan korostuivat tässä fak-
torissa. Faktoriin sisältyvät muuttujat: ”minulla on nykyään liian vähän aikaa 
itselleni” (0,476) sekä ”vuokraaminen on mielestäni hyvä vaihtoehto omaksi os-
tamisen sijaan” (0,439).

Pienemmällä latauksella faktoriin kuuluva muuttuja ”voisin hyvin vuokrata ve-
neeni jollekin ulkopuoliselle silloin, kun en sitä itse tarvitse” (0,338) tukee niin 
ikään veneen vuokrausta varteenotettavana vaihtoehtona. 

Negatiivisesti faktorille latautui muuttuja ”veneilen mieluiten tutuilla vesillä (lä-
hellä kotia/kesämökkiä)” (-0,352) kertoo tässä yhteydessä vaihtelun halusta ja 
joustavuudesta. Faktorin koki tärkeäksi 13,5 % vastaajista.

Statusarvo

Faktoriin sisältyviä muuttujia yhdistää veneeseen liittyvien mielikuvaominai-
suuksien korostaminen. Tunnettu valmistaja, uusin venemalli, merkkituote sekä 
veneen näyttävyys ja luksus viittaavat siihen, että veneestä halutaan statusarvoa. 
Faktoriin sisältyvät muuttujat: ”minulle on tärkeää, että veneeni on tunnetun 
valmistajan tekemä” (0,684), ”ostan aina uusinta mallia olevan veneen” (0,650), 
”valitsen usein merkkituotteen vaikka tarjolla olisi edullisempiakin vaihtoehto-
ja” (0,521) sekä ”veneessä pitää mielestäni olla näyttävyyttä ja luksusta” (0,477).

Statusarvoon ei sen sijaan liity tarvetta tehdä itse sillä faktorille latautuivat nega-
tiivisesti mm. muuttujat: ”teen mieluummin itse kuin ostan valmiina kaupasta” 
(-0,409), ”veneen kunnostaminen ja huoltaminen ovat osa veneilyharrastusta-
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ni” (-0,317) sekä ”en halua veneeseeni moderneja mukavuusvarusteita” (-0,300). 
Faktorin koki tärkeäksi 11,3 % vastaajista.

Huviveneilijöiden segmentointi

Wave-projektissa eräänä tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sitä, millaisia ve-
neilijöitä voidaan tunnistaa. Vastausta tähän kysymykseen haettiin kyselytutki-
muksen aineiston analysoinnilla Segmentoinnissa käytettiin ryhmittelyanalyysia 
(cluster analysis), jonka avulla voidaan luokitella tapauksia muodostamalla ryh-
miä, joiden tarkkaa luonnetta ei tunneta. Tavoitteena on identifioida tapausjou-
kosta tietyn muuttujajoukon suhteen samankaltaisia ryhmiä. Kyselyaineistosta 
pyrittiin siis ryhmittelyanalyysin avulla löytämään toisistaan poikkeavia veneili-
jäprofiileja. Ryhmittelyanalyysin avulla voidaan jakaa aineisto ryhmiin eli klus-
tereihin siten, että yhteen ryhmään kuuluu keskenään mahdollisimman saman-
kaltaisia havaintoja. Lisäksi ryhmien välisten erot ovat mahdollisimman suuret.

Ryhmittelyanalyysiin otettiin aluksi mukaan kaikki faktorianalyysin perusteella 
muodostetut summamuuttujat. Useiden kokeilujen ja vertailujen jälkeen pää-
dyttiin ratkaisuun, jossa ryhmittelystä jätettiin pois summamuuttuja ”vuok-
raaminen omistamisen sijaan”. Ratkaisuun päädyttiin, koska kyseinen summa-
muuttuja ei ollut millekään klusterille tärkeä, eikä se näin ollen ollut avuksi tul-
kintaa tehtäessä. 

Kaikille klustereille tärkeitä faktoreita olivat ”hyvinvoinnin vaaliminen” ja ”kii-
reetön ympäristön tarkkailu”. Koska nämä faktorit olivat tärkeitä kaikille klus-
tereille, eivät ne toimineet klustereita erottavina tekijöinä. Kyseisiä faktoreita 
ei kuitenkaan nähty tarpeelliseksi poistaa klusteroinnista, koska ryhmittelyssä 
löytyi järkevä tulos vuokraaminen omistamisen sijaan -faktorin poistamisen jäl-
keen. Kokeilujen ja arvioinnin jälkeen päädyttiin neljän klusterin ryhmittelyrat-
kaisuun, sillä sen tulkinta oli selkein ja antoisin.

Veneilijäsegmenteistä koostettiin julisteet, joiden avulla haluttiin tuoda esiin 
kunkin segmentin ydinsisältö. Jotta veneilijäsegmenttien väliset erot tulisivat 
mahdollisimman selkeästi esiin, nostettiin julisteissa esiin kaikkein merkittävim-
mät segmenttien väliset erot. Seuraavassa esitellään lyhyesti kunkin segmentin 
pääsisältö.

Veneessä viihtyjät

Ensimmäiseen segmenttiin kuului 94 vastaajaa eli 26,5 % vastaajista. Vain tälle 
segmentille leimallista oli veneen mukavien puitteiden arvostus. Muita segmen-
tille tärkeitä tekijöitä olivat veneen muunneltavuus ja varustelu sekä veneen talo-
udellisuus. Veneen käyttötarkoituksista tärkeimmäksi nousi tämän ryhmän koh-
dalla matkailu (yöpyminen veneessä) (keskiarvo 4,21). Toinen keskeinen veneen 
käyttötarkoitus ryhmän osalta oli päiväretket lähivesille (keskiarvo 4,06). Myös 
oleskelu veneessä oli ryhmälle tärkeää (keskiarvo 2,31). 
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Kuva 1. Veneessä viihtyjät -segmentti.

Kalastaen rentoutujat

Toiseen segmenttiin kuului 109 vastaajaa eli 30,7 % vastaajista. Vain tälle seg-
mentille leimallista oli aikaa itselle kalastaen -faktorin tärkeys. Toinen segmen-
tille tärkeä faktori oli ”veneen taloudellisuus”. Tälle segmentille erityisen vähän 
tärkeitä faktoreita olivat ”veneen mukavat puitteet” ja ”statusarvo”. Veneen käyt-
tötarkoituksista tärkeimmäksi nousi tämän ryhmän kohdalla päiväretket lähive-
sille (keskiarvo 3,96). Ryhmä poikkesi merkittävästi muista segmenteista siinä, 
että vapaa-ajan kalastus oli sille selkeästi tärkeämpää kuin muille segmenteille 
(keskiarvo 3,81). 
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Kuva	  1.	  Veneessä	  viihtyjät	  -‐segmentti.	  

Kalastaen	  rentoutujat	  
	  
Toiseen	  segmenttiin	  kuului	  109	  vastaajaa	  eli	  30,7	  %	  vastaajista.	  Vain	  tälle	  segmentille	  leimallista	  oli	  aikaa	  
itselle	  kalastaen	  -‐faktorin	  tärkeys.	  Toinen	  segmentille	  tärkeä	  faktori	  oli	  ”veneen	  taloudellisuus”.	  Tälle	  
segmentille	  erityisen	  vähän	  tärkeitä	  faktoreita	  olivat	  ”veneen	  mukavat	  puitteet”	  ja	  ”statusarvo”.	  Veneen	  
käyttötarkoituksista	  tärkeimmäksi	  nousi	  tämän	  ryhmän	  kohdalla	  päiväretket	  lähivesille	  (keskiarvo	  3,96).	  
Ryhmä	  poikkesi	  merkittävästi	  muista	  segmenteista	  siinä,	  että	  vapaa-‐ajan	  kalastus	  oli	  sille	  selkeästi	  
tärkeämpää	  kuin	  muille	  segmenteille	  (keskiarvo	  3,81).	  	  
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Kuva 2. Kalastaen rentoutujat -segmentti.

Veneilylle omistautujat

Kolmanteen segmenttiin kuului 71 vastaajaa eli 20 % vastaajista. Vain tälle seg-
mentille leimallista oli faktoreiden ”harrastukselle omistautuminen” ja ”veneen 
pro-ominaisuudet” arvostus. Lisäksi veneen muunneltavuus ja varustelu oli seg-
mentille tärkeää. Veneen käyttötarkoituksista leimallisen tärkeitä erityisesti tälle 
klusterille olivat ”päiväretket lähivesille” (keskiarvo 4,28), ”matkailu ja yöpymi-
nen muualla” (keskiarvo 2,71) ja ”vesiurheilu” (ka 2,16). 
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Kuva	  2.	  Kalastaen	  rentoutujat	  -‐segmentti.	  

	  
Veneilylle	  omistautujatKolmanteen	  segmenttiin	  kuului	  71	  vastaajaa	  eli	  20	  %	  vastaajista.	  Vain	  tälle	  
segmentille	  leimallista	  oli	  faktoreiden	  ”harrastukselle	  omistautuminen”	  ja	  ”veneen	  pro-‐ominaisuudet”	  
arvostus.	  Lisäksi	  veneen	  muunneltavuus	  ja	  varustelu	  oli	  segmentille	  tärkeää.	  Veneen	  
käyttötarkoituksista	  leimallisen	  tärkeitä	  erityisesti	  tälle	  klusterille	  olivat	  ”päiväretket	  lähivesille”	  
(keskiarvo	  4,28),	  ”matkailu	  ja	  yöpyminen	  muualla”	  (keskiarvo	  2,71)	  ja	  ”vesiurheilu”	  (ka	  2,16).	  	  



67Better Products In Time – strategiaohjattu tuotekehityskonsepti venealalle 

Kuva 3. Veneilylle omistautujat -segmentti.

Segmentoinnin tuloksia analysoitaessa todettiin, että kolmannen segmentin si-
sältä löytyi tiettyjä ristiriitaisuuksia, joiden perusteella lähdettiin selvittämään 
voitaisiinko veneilylle omistautujien segmentti jakaa pienempiin alaryhmiin. 
Segmentointi suoritettiin uudelleen siten, että mukana segmentoinnissa oli ai-
noastaan segmenttiin kolme kuuluvat vastaajat. Tulosten analysoinnin kautta 
tunnistettiin kaksi alaryhmää, joilla oli yhteisten arvostusten lisäksi myös toi-
sistaan poikkeavia arvostuksia. Segmentin jakaminen alaryhmiin selitti aiem-
min koko klusteria tarkasteltaessa löydettyjä epäjohdonmukaisuuksia. Veneilylle 
omistautujien klusteri päädyttiin jakamaan kahteen alaryhmään, jotka nimet-
tiin veneilylle omistautuneiksi edelläkävijöiksi ja merkkitietoisiksi veneilyl-
le omistautujiksi.
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Kuva	  3	  Veneilylle	  omistautujat	  -‐segmentti.	  

Segmentoinnin	  tuloksia	  analysoitaessa	  todettiin,	  että	  kolmannen	  segmentin	  sisältä	  löytyi	  tiettyjä	  
ristiriitaisuuksia,	  joiden	  perusteella	  lähdettiin	  selvittämään	  voitaisiinko	  veneilylle	  omistautujien	  
segmentti	  jakaa	  pienempiin	  alaryhmiin.	  Segmentointi	  suoritettiin	  uudelleen	  siten,	  että	  mukana	  
segmentoinnissa	  oli	  ainoastaan	  segmenttiin	  kolme	  kuuluvat	  vastaajat.	  Tulosten	  analysoinnin	  kautta	  
tunnistettiin	  kaksi	  alaryhmää,	  joilla	  oli	  yhteisten	  arvostusten	  lisäksi	  myös	  toisistaan	  poikkeavia	  
arvostuksia.	  Segmentin	  jakaminen	  alaryhmiin	  selitti	  aiemmin	  koko	  klusteria	  tarkasteltaessa	  löydettyjä	  
epäjohdonmukaisuuksia.	  Veneilylle	  omistautujien	  klusteri	  päädyttiin	  jakamaan	  kahteen	  alaryhmään,	  
jotka	  nimettiin	  veneilylle	  omistautuneiksi	  edelläkävijöiksi	  ja	  merkkitietoisiksi	  veneilylle	  omistautujiksi.	  
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Kuva 4. Veneilylle omistautunut edelläkävijä -alaryhmä.

Kuva 5. Merkkitietoinen veneilylle omistautuja -alaryhmä.
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Kuva	  4	  Veneilylle	  omistautunut	  edelläkävijä	  -‐alaryhmä.	  
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Kuva	  5	  Merkkitietoinen	  veneilylle	  omistautuja	  -‐alaryhmä.	  

Välimatkaa	  veneilevät	  
	  
Neljänteen	  segmenttiin	  kuului	  81	  vastaajaa	  eli	  22,8	  %	  vastaajista.	  Segmentille	  oli	  leimallista	  se,	  että	  
mikään	  faktoreista	  ei	  ollut	  ryhmälle	  erityisen	  tärkeä.	  Sen	  sijaan	  kaikista	  segmenteista	  vähiten	  tärkeää	  
tälle	  ryhmälle	  olivat	  faktorit	  ”samanhenkinen	  yhteisö	  ja	  haasteet”,	  ”muunneltavuus	  ja	  varustelu”,	  
”aktiivinen	  yksin	  oleminen”,	  ”harrastukselle	  omistautuminen”	  sekä	  ”toimintaa	  ja	  huomiota”.	  Myös	  
veneen	  mukavat	  puitteet	  ja	  statusarvo	  olivat	  tälle	  ryhmälle	  vähämerkityksellisiä.	  Veneen	  
käyttötarkoituksista	  nousi	  tämän	  ryhmän	  kohdalla	  tärkeimmäksi	  yhteysliikenne	  (keskiarvo	  3,11).	  
Yhteysliikenne	  olikin	  tälle	  ryhmälle	  tärkeämpää	  kuin	  muille	  segmenteille.	  	  
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Välimatkaa veneilevät

Neljänteen segmenttiin kuului 81 vastaajaa eli 22,8 % vastaajista. Segmentille oli 
leimallista se, että mikään faktoreista ei ollut ryhmälle erityisen tärkeä. Sen sijaan 
kaikista segmenteista vähiten tärkeää tälle ryhmälle olivat faktorit ”samanhen-
kinen yhteisö ja haasteet”, ”muunneltavuus ja varustelu”, ”aktiivinen yksin ole-
minen”, ”harrastukselle omistautuminen” sekä ”toimintaa ja huomiota”. Myös 
veneen mukavat puitteet ja statusarvo olivat tälle ryhmälle vähämerkityksellisiä. 
Veneen käyttötarkoituksista nousi tämän ryhmän kohdalla tärkeimmäksi yhteys-
liikenne (keskiarvo 3,11). Yhteysliikenne olikin tälle ryhmälle tärkeämpää kuin 
muille segmenteille. 

Kuva 6. Välimatkaa veneilevät -segmentti.
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Kuva	  6	  Välimatkaa	  veneilevät	  -‐segmentti.	  

3.1.2.3 TEHTÄVÄOSIO:	  KÄYTTÄJIEN	  SEGMENTOINTI	  
	  
Yleinen	  pohdinta	  yrityksen	  asiakassegmenteistä.	  
	  
Miten	  olemme	  määritelleet	  asiakaskuntamme?	  (esim.	  huviveneilijät,	  ammattikäyttäjät,	  viranomaiset,	  yritykset)	  
Oma	  arviomme	  segmentin	  koosta.	  
Mitkä	  ovat	  keskeisimmät	  segmentin	  ostokäyttäytymistä	  leimaavat	  piirteet?	  
Miten	  kilpailtu	  valitsemamme	  asiakassegmentti	  on?	  
Ketkä	  kilpailijoistamme	  toimivat	  samalla	  segmentillä?	  
Millaisia	  riskejä	  valitsemaamme	  
segmenttiin	  sisältyy?	  
Pohdintaa	  Wave-‐projektin	  veneilijäsegmenttien	  pohjalta.	  
	  
Millaisia	  ajatuksia	  huviveneilijöiden	  segmentit	  herättävät?	  
Onko	  segmenteistä	  tunnistettavissa	  yrityksemme	  asiakkaita?	  
Puuttuuko	  veneilijöiden	  luokittelusta	  jokin	  keskeinen	  segmentti?	  Millainen	  ryhmä	  puuttuu	  ja	  millaisia	  he	  ihmiset	  
ovat	  veneilijöinä?	  
Miten	  elämäntyyliin	  perustuva	  veneilijöiden	  segmentointi	  yrityksemme	  käyttämän	  asiakassegmentoinnin	  kanssa?	  
	  

3.2 TRENDIANALYYSI	  
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3.2 TRendIAnALYYsI

Kojola (2008) viittaa Viexpon vuonna 1999 tekemään venealan esiselvitykseen, 
jossa todettiin yritysten huomaavan markkinaimpulssit liian myöhään ja reagoi-
van niihin tästä johtuen liian hätäisesti. Myös informaatio kootaan esiselvityksen 
mukaan liian kapealta sektorilta. Lisäksi Kojola (2008) jatkaa asiakaslähtöisyyden 
nousevan tulevaisuudessa entistä tärkeämmäksi kilpailutekijäksi myös venealalla. 
Niin ikään brandi ja mielikuvat nousevat entistä suurempaan rooliin, sillä ostajat 
eivät enää osta venettä tuotteena vaan asiakkaat ovat kiinnostuneita niistä mieli-
kuvista, joita vapaa-aikaan, veneeseen ja veneilyyn liittyy. (Kojola 2008, 19; 121)

Merkittävimmät venealan tuotteiden kehitystä tulevaisuudessa ohjaavat muu-
tokset koskevat veneilijöiden arkipäivässä tapahtuvia muutoksia. Nämä muu-
tokset vaikuttavat merkittävästi veneilyn tapoihin ja asiakaskäyttäytymiseen. 
Yritykset, jotka pystyvät tehokkaimmin hyödyntämään asiakkaiden muuttuvat 
tarpeet ja toiveet, tulevat menestymään kilpailussa. (Kojola 2008) Puhuttaessa 
ihmisten arkipäivässä tapahtuvista muutoksista, puhutaan yleisesti sosiokulttuu-
risista trendeistä. Näiden veneilyn ja yleisemmin vapaa-ajankäytön sosiaalisten 
muutostekijöiden ymmärtäminen ja jalostaminen tuotekehityksen avulla uusiksi 
tuotteiksi ja palveluiksi noussee tulevaisuudessa entistä tärkeämmäksi menesty-
misen edellytykseksi.

Hentinen ym. (2007) korostavat, että venevalmistajien on tunnettava veneiden 
käytön painopistealueet sekä ennakoitava tulevaisuuden muutossuuntia eri ve-
neilytyypeissä, jotta ne voisivat reagoida ajoissa mahdollisiin muutoksiin (Hen-
tinen ym.. 2007, 7). Kojola (2008) viittaa tutkimuksessaan selvitykseen, jonka 
mukaan venevalmistajien tulisi aktivoitua asiakaslähtöisen tarveajattelun hyö-
dyntämiseen, mikä tarkoittaa muun muassa trendien tiiviimpää seuraamista ja 
niihin reagoimista (Kojola 2008, 75).

Veneily on vain yksi osa asiakkaan harrastuksia ja vapaa-ajanviettotapoja, joi-
ta yhdistävät samanlaiset käyttäytymismallit ja käyttäytymistä ohjaavat arvot ja 
preferenssit (Sievänen ym. 2003). Tällä hetkellä venealan yrityksiä vaivaa kyvyt-
tömyys nähdä veneilyharrastuksen kokonaiskuvaa käyttäjien eli asiakkaiden nä-
kökulmasta (Hentinen ym. 2007).

3.2.1 mitä trendit ovat?

Muutosvoimiksi eli globaaleiksi megatrendeiksi kutsutaan yleisesti tunnettuja ja 
globaalilla tasolla vaikuttavia kehitysaaltoja, jotka näkyvät ihmisten arjessa ym-
päri maailmaa. Tällaisia ovat esimerkiksi globalisaatio, väestönkasvu maapallolla, 
huoli ympäristöstä ja väestön ikääntyminen Euroopassa. Muutosvoimien vaiku-
tukset ovat selkeästi nähtävissä jo nykyhetkessä ja niiden suuresta merkityksestä 
tulevaisuudessa ollaan yksimielisiä. 
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Sosiokulttuuriset trendit määrittelevät, miten ihmiset toimivat, elävät ja ajat-
televat tulevaisuudessa. Sosiokulttuurisen muutoksen taustalla voivat olla mm. 
muutokset demografisissa ja elämäntyyliin liittyvissä asioissa. Sosiokulttuuriset 
trendit voidaan ajatella ihmisten ja yhteisöjen uusiksi asenteiksi, kiinnostuksen 
kohteiksi ja huolenaiheiksi (Lambourne ym. 1997, 4). 

Trendit aikaansaavat ihmisyhteisöissä uusia tapoja ajatella, viettää aikaa ja käyt-
täytyä. Trendit saavat ilmenemismuotonsa ihmisten elämässä. Näitä uusia tapoja 
voidaan kutsua ilmiöiksi. Tavaroiden ja palveluiden tuottajat vastaavat muutok-
siin kehittämällä uusia tavaroita ja palveluita vastaamaan elämäntavan muutok-
siin. Näitä ilmiön kaupallistettavia muotoja kutsutaan ilmentymiksi.

3.2.2  Huviveneilyn trendianalyysicase

Wave-osaprojektin eräänä tavoitteena oli tuottaa perusteltuja näkemyksiä huvi-
veneilyn muutoksesta tulevaisuudessa. Veneilystä ja erityisesti huviveneilystä on 
saatavilla varsin vähän tulevaisuutta luotaavaa materiaalia. 

Muutamat kirjallisuudessa esiintyvät näkemykset huviveneilyn muutoksista ovat 
hyvin konkreettisella tasolla ja suoraviivaisia, kuten esimerkiksi oletukset venei-
lyn käyttötarkoituksen muutoksesta. Comprehensive Marina Master Planin ra-
portin mukaan kalastuksen osuus tulee vähenemään ja matkaveneilyn, vesijet-
tien ja vesihiihdon osuus puolestaan kasvamaan. Myös veneiden pituuden ole-
tettiin kasvavan. Tällaiset oletukset ovat niin konkreettisella tasolla ja yksittäisiä, 
että niiden sovellettavuus erilaisiin tuote- ja palvelukehitysprojekteihin on ky-
seenalaista. 

Hedelmällisempää olisi ymmärtää, millaiset tekijät johtavat edellä mainittuihin 
ilmiöihin. Oletettavasti ne saavat alkunsa ihmisten vapaa-ajan vietossa ja kulu-
tuskäyttäytymisessä tapahtuvista muutoksista. Wave-osaprojektin keskeinen nä-
kökulma oli käsitellä huviveneilyä osana yleisempää vapaa-ajan vieton ja kulut-
tamisen elämänpiiriä. Aiheesta on saatavilla melko runsaasti materiaalia. Huvi-
veneily rinnastettiin muihin vapaa-ajan vieton tapoihin ja nähtiin kilpailevana 
harrasteena muiden harrasteiden kanssa. Tunnistamalla vapaa-ajan ja kulutuksen 
trendejä ja vertaamalla niitä huviveneilyyn voidaan päätellä jotain olennaista hu-
viveneilyn tulevaisuudesta.

Trendianalyysissä analysoitiin kansainvälisiä kuluttamiseen ja vapaa-aikaan liit-
tyviä sosiokulttuurisia trendejä. Trendianalyysi toteutettiin kirjoituspöytätutki-
muksena. Lähteinä käytettiin kansainvälisiä trenditutkimuslaitosten kuluttaja-
käyttäytymiseen, matkailuun ja vapaa-aikaan liittyviä trendijulkaisuja. Käytetty 
trendiaineisto käsitteli teollisten maiden kuluttajia. Trenditutkimus tehtiin taus-
taksi, jotta trendejä voitaisiin projektin seuraavassa vaiheessa soveltaa veneilyn 
kenttään. Lisäksi haluttiin arvioida trendien vaikutusta ja ilmenemistä venealal-
la. Seuraavaksi käydään läpi keskeiset trendianalyysin pääluokat.
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Kuvio 26. Trendikartta.

Kiihtyvä elämänrytmi

Yhteiskunnassa jo tällä hetkellä voimakkaasti vaikuttava sosiokulttuurinen tren-
di on kiihtyvä elämänrytmi. Jatkuva kiire, tekemättömät työt ja ajan niukkuus 
ovat tuttuja ilmiöitä. Monilla on tunne, että useita asioita joutuu hoitamaan sa-
maan aikaan, ikään kuin moniajossa.

Tulevaisuudessa on odotettavissa vapaa-ajan polarisoitumista. Tällä tarkoitetaan 
sitä, että vapaa-aika jakautuu ihmisten kesken epätasaisesti. Tulevaisuudessa osal-
la ihmisistä on paljon vapaa-aikaa, mutta heillä ei ole välttämättä varaa käyttää 
sitä haluamallaan tavalla. Toisaalta on myös ihmisiä, joilla on erittäin vähän va-
paa-aikaa, vaikka heillä olisi varaa panostaa siihen enemmän.

Työn vaatimusten lisääntyminen, ennakoimattomuus ja liikkuva elämä ovat osa-
tekijöitä vapaa-ajan pirstaloitumisen taustalla. Vapaa-aika ei enää keskity ilta-
aikaan, viikonloppuihin tai loma-aikaan vaan lyhyitä vapaa-ajan hetkiä on siro-
teltuna työajan lomaan. Vapaa-ajan pirstaloituminen johtaa väistämättä vapaa-
aikajaksojen lyhentymiseen, mikä puolestaan näkyy yksittäisen vapaa-ajan har-
rasteen keston lyhentymisenä.

Elämyshakuisuus

Elämyshakuisuus saa osin kannuksensa kiireisestä elämänrytmistä. Ihmiset halua-
vat kokea nopeita ja intensiivisiä elämyksiä arjen kiireen vastapainoksi ja tylsyyden 
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Kuvio	  26.	  Trendikartta.	  

3.2.2.1 KIIHTYVÄ	  ELÄMÄNRYTMI	  
Yhteiskunnassa	  jo	  tällä	  hetkellä	  voimakkaasti	  vaikuttava	  sosiokulttuurinen	  trendi	  on	  kiihtyvä	  
elämänrytmi.	  Jatkuva	  kiire,	  tekemättömät	  työt	  ja	  ajan	  niukkuus	  ovat	  tuttuja	  ilmiöitä.	  Monilla	  on	  tunne,	  
että	  useita	  asioita	  joutuu	  hoitamaan	  samaan	  aikaan,	  ikään	  kuin	  moniajossa.	  
	  
Tulevaisuudessa	  on	  odotettavissa	  vapaa-‐ajan	  polarisoitumista.	  Tällä	  tarkoitetaan	  sitä,	  että	  vapaa-‐aika	  
jakautuu	  ihmisten	  kesken	  epätasaisesti.	  Tulevaisuudessa	  osalla	  ihmisistä	  on	  paljon	  vapaa-‐aikaa,	  mutta	  
heillä	  ei	  ole	  välttämättä	  varaa	  käyttää	  sitä	  haluamallaan	  tavalla.	  Toisaalta	  on	  myös	  ihmisiä,	  joilla	  on	  
erittäin	  vähän	  vapaa-‐aikaa,	  vaikka	  heillä	  olisi	  varaa	  panostaa	  siihen	  enemmän.	  
	  
Työn	  vaatimusten	  lisääntyminen,	  ennakoimattomuus	  ja	  liikkuva	  elämä	  ovat	  osatekijöitä	  vapaa-‐ajan	  
pirstaloitumisen	  taustalla.	  Vapaa-‐aika	  ei	  enää	  keskity	  ilta-‐aikaan,	  viikonloppuihin	  tai	  loma-‐aikaan	  vaan	  
lyhyitä	  vapaa-‐ajan	  hetkiä	  on	  siroteltuna	  työajan	  lomaan.	  Vapaa-‐ajan	  pirstaloituminen	  johtaa	  väistämättä	  
vapaa-‐aikajaksojen	  lyhentymiseen,	  mikä	  puolestaan	  näkyy	  yksittäisen	  vapaa-‐ajan	  harrasteen	  keston	  
lyhentymisenä.	  
	  

3.2.2.2 ELÄMYSHAKUISUUS	  
Elämyshakuisuus	  saa	  osin	  kannuksensa	  kiireisestä	  elämänrytmistä.	  Ihmiset	  haluavat	  kokea	  nopeita	  ja	  
intensiivisiä	  elämyksiä	  arjen	  kiireen	  vastapainoksi	  ja	  tylsyyden	  karkottamiseksi.	  Ihmiset	  ovat	  tottuneet	  
kokemaan	  asioita	  tiiviissä	  tahdissa	  ja	  tylsistymistä	  pelätään.	  Uteliaisuus	  ja	  erilaiset	  kokemukset	  
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karkottamiseksi. Ihmiset ovat tottuneet kokemaan asioita tiiviissä tahdissa ja tyl-
sistymistä pelätään. Uteliaisuus ja erilaiset kokemukset korostuvat. Tarve extreme-
elämyksiin kasvaa. Toisaalta myös henkiset elämykset korostuvat fyysisten rinnalla.

Ihmiset kaipaavat ainutlaatuisia, muistettavia ja autenttisia kokemuksia. Tarinoi-
den, unelmien ja tunteiden merkitys kasvaa. Seikkailulliset vapaa-ajan harras-
tukset kasvattavat suosiotaan. Kiireen vastapainoksi ihmiset kaipaavat harrastuk-
sia, jotka tarjoavat heille levollisuutta, tyyneyttä, oppimista ja kasvamista. Omi-
en tietojen ja taitojen kartuttaminen ja onnistumisen kokemukset ovat tärkeitä, 
kun ihminen haastaa itseään.

Vaivattomuus

Kiireen keskellä ajan arvo kasvaa. Aikaa säästävät ja elämää helpottavat ratkaisut 
nousevat kunniaan ja niistä ollaan valmiita maksamaan. Vaivattomilla ja aikaa 
säästävillä ratkaisuilla pyritään optimoimaan niukkaa aikaresurssia. Ihmiset suo-
sivat tuotteita ja palveluja, jotka kulkevat helposti mukana tai jotka ovat saatavis-
sa matkan varrelta. Valmiiksi mietittyjen ratkaisujen arvostus kasvaa.

Hyvinvointi

Arjen monimutkaisuuteen, aikapaineeseen ja stressiin reagoidaan hidastamalla ja 
yksinkertaistamalla elämää. Kiinnostus kohdistuu tällöin ennen kaikkea itseen, 
perheeseen ja kotiin. Tavoitteena on tasapaino mielen ja kehon välillä. Perusar-
vot nousevat uudelleen esiin, kun ihmiset etsivät elämänsä sisältöä ja merkitystä 
omasta itsestään, läheisistä, historiasta, perinteistä jne. Tarve sillan rakentami-
seen menneen ja nykyisen välillä kasvaa.

”Leppoistamisesta” puhutaan silloin, kun ihmisen pyrkimyksenä on ajan kahlei-
den rikkominen ja tietoinen elämänrytmin hidastaminen. Omasta elämästä ha-
lutaan karsia pois turhia asioita ja tätä kautta varata aikaa esimerkiksi läheisille ih-
misille. Mukavuus, luottamus, perinteet, yksinkertaisuus ja turvallisuus nousevat 
tärkeiksi asioiksi elämässä. Myös oman terveyden ja hyvinvoinnin merkitys kasvaa.

Kodin ja perheen merkitys korostuu muutoinkin. Ihmiset hakevat suojaa ja tur-
vaa omasta yksityisyydestä, rauhasta ja läheisistä ihmisistä. Kodin noustessa elä-
mässä yhä keskeisempään rooliin voidaan koti nähdä rikkaan elämän ytimenä. 
Kotona olemiseen ja viihtymiseen kulutetaan; ihmiset hankkivat viihtyisyyttä, 
aikaa ja hyvää oloa.

Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys

Sekä yksilöllisyys että yhteisöllisyys ovat voimakkaita sosiokulttuurisia trendejä. 
Yksilönvapaus, itseilmaisun arvostus, riippumattomuus valinnoissa, toiminnan 
vapaus ja vapaaehtoisuus ovat keskeisiä elämää ohjaavia tekijöitä. Oman persoo-
nallisuuden korostamiseen ja itsensä toteuttamiseen ollaan valmiita käyttämään 
yhä enemmän aikaa ja rahaa. Massaratkaisut eivät sovi yksilöllisyyttä korosta-
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vaan trendiin, sillä ihmiset suosivat henkilökohtaisesti juuri heille itselleen rää-
tälöityjä ratkaisuja.

Oman identiteetin etsiminen ja ilmentäminen korostuu. Kiireisen elämänryt-
min, auktoriteettien vähenemisen ja ylhäältä annettujen totuuksien katoami-
sen on arveltu saavan ihmiset pohtimaan omaa rooliaan yhteiskunnassa. Epä-
varmuus, kiire ja jatkuva muutos ovat kenties osaltaan vaikuttaneet siihen, että 
ihmiset ovat kääntyneet sisäänpäin tutkailemaan sitä, mikä heille todella on tär-
keää elämässä.

Yksilöllisyyden vastapariksi ihmiset kaipaavat yhteisöllisyyttä. Erityisesti ihmis-
ten kokema juurettomuus saa ihmiset hakemaan turvaa toisista ihmisistä. Ih-
missuhteiden arvostus jatkaa kasvuaan. Perhe, sukulaiset ja ystävät eivät enää ole 
välttämättä fyysisesti lähellä ja saavutettavissa. Näin ollen ihmiset hakevat jatku-
vasti uudenlaisia keinoja olla yhdessä ja yhteydessä toisiinsa. Teknologia tarjoaa 
tähän uusia välineitä ja ratkaisuja. Ihmisillä on halu kuulua ryhmään yksilönä ja 
tuntea yhteenkuuluvuutta muiden kanssa.

Muita sosiokulttuurisia trendejä

Monimuotoiset elämänvaiheet: Ihmisten elämänvaiheet eivät enää kulje selkeästi 
yhden perinteisen kaavan mukaan. Erityisesti elämänkaaren alussa ja lopussa ole-
vat elämänvaiheet pitenevät; nuoruutta eletään pidempään ja toisaalta seniorit 
ovat aktiivisia toimijoita ja kuluttajia entistä pidempään.

Seuraavat ilmiöt heijastavat yhteiskunnallista muutosta, joka vaikuttaa eri ihmis-
ryhmien tavoitteisiin ja käyttäytymiseen myös veneen ostajina.

Luksus demokratisoituu: Kuluttajien hintatietoisuus ja varallisuus kasvaa. Ku-
luttajat panostavat resursseja (aika, raha) itselleen tärkeisiin kohteisiin. Varalli-
suutta näytetään yhä vähemmän, mikä näkyy erityisesti siirtymänä näyttävistä 
tuotteista kohti ns. pro-tuotteita.

Omistaminen saa uusia muotoja: Taustalla on ajatus siitä, että omistaminen ei 
ole ihmisille enää tulevaisuudessa yhtä tärkeää kuin nykyään. Haluaminen ja 
jahtaaminen tuovat tyydytyksen, ei omistaminen. Onkin esitetty, että ihmiset 
kärsisivät tuotteiden osalta sitoutumiskammosta eli ei välttämättä halutakaan si-
toutua tiettyyn, itselle ostettuun tuotteeseen.

Kuluttamisesta tulee kriittisempää: Kuluttajat ovat entistä kokeneempia, tiedos-
tavampia ja koulutetumpia. Kuluttamisessa korostuu kriittisyys, kärsimättömyys 
sekä vaatimus rehellisyydestä ja läpinäkyvyydestä.

Sukupuoliroolit hämärtyvät: Naisten harrasteet monimuotoistuvat ja ovat yhä 
vähemmän sidoksissa perheeseen. Lisäksi naiset osallistuvat enemmän myös 
miehille tyypillisiksi miellettyihin harrastuksiin.
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Ikänormit hämärtyvät: Kulutuskäyttäytymistä voi ennustaa yhä vähemmän iän 
perusteella. Myös lasten vaikutus vanhempien ostopäätöksiin on kasvanut.

3.3 KÄYTTÄJÄTIedon KeRÄÄmInen JA HYödYnTÄmInen

Käyttäjätiedon keräämisen tarkoituksena on tunnistaa veneilijöiden tarpeita ja 
toiveita ja vastata näihin uusilla tuote- ja palveluratkaisuilla. Käyttäjätiedon hyö-
dyntäminen on nähty useilla toimialoilla oivallisena keinona kehittää innovatii-
visia tuotteita ja palveluja. Todellisiin käyttöongelmiin perustuvat tuoteratkaisut 
menestyvät markkinoilla, koska veneilijät ymmärtävät kohtaamansa konkreetti-
sen ongelman ja siten myös tarjotun ratkaisun arvon. Näin käyttäjätieto tuottaa 
innovaation muodossa arvoa veneilijälle.

Käyttäjätietoa kerätään tuotekehitysprojektin alkuvaiheissa, mieluiten ennen 
varsinaisen suunnittelun alkamista. Käyttäjiä voidaan sekä havainnoida ja haas-
tatella että osallistaa suunnittelun eri vaiheisiin. Käyttäjiltä ei pidä kuitenkaan 
odottaa liikoja – käyttäjät osaavat pukea sanoiksi ilmiselvät puutteet ja käytän-
nön ongelmat, mutta tuotteen kokemuksellisuuteen ja syvällisempiin merkityk-
siin on käyttäjältä hankala saada analyysia. He eivät välttämättä osaa suoraan 
kertoa, mitä heidän tarpeensa ovat tai antaa vastausta siihen, millainen tuotteen 
tulisi olla.  Tutkijan ja tuotekehittelijän tulee tunnistaa ja jäsentää useiden käyt-
täjäkontaktien avulla keskeisimmät käyttäjätarpeet, kehityskohteet ja uudelta 
tuotteelta tai palvelulta vaadittavat ominaisuudet. 

Millaisiin kysymyksiin käyttäjätiedon keräämisellä pyritään vastaamaan? Tavoit-
teena voi olla ymmärtää, millaisia veneilyn motiivit ovat ja millaisia kokemuk-
sia veneilyssä tavoitellaan. Korostaaako käyttäjäryhmä vaivattomuutta vai ehkä 
elämyksellisyyttä? Perehtymällä käyttäjien maailmaan pyritään ymmärtämään, 
millainen rooli veneellä ja veneilyllä on käyttäjän arjessa. Konkreettisella tasolla 
käyttäjätieto kertoo, millaisista tilanteista ja vaiheista veneily koostuu ja millaisia 
ongelmia kohdataan. Perehtymällä todellisiin käyttötilanteisiin selvitetään kun-
kin käyttötilanteen tavoitteet ja ongelmat käyttäjän kannalta. Kerättyjä koke-
muksia tulkitsemalla kehitetään käyttäjiä houkuttelevampia ja toiminnallisesti 
fiksumpia ratkaisuja.

Miten käyttäjätietoa kerätään? Tyypillisiä menetelmiä ovat käyttäjien havain-
nointi ja haastattelu sekä tiedon kerääminen valmiista lähteistä, esimerkiksi alan 
lehdistä ja tutkimusjulkaisuista. Osallistuvassa havainnoinnissa kerätään laadul-
lista tietoa erityyppisistä veneilytilanteista. Tavoitteena on ymmärtää veneilijöi-
den konkreettisia käytännön veneilytilanteita sekä niihin liittyviä tarpeita. Ha-
vainnoimalla seurataan veneilijää käyttämässä venettä todellisessa veneily-ym-
päristössä. Havainnoimalla huomataan seikkoja, joita veneilijä ei osaa kertoa 
haastattelussa. Samalla perehdytään todelliseen veneily-ympäristöön. Havain-
noimalla saadaan selville veneilyn eri vaiheet sekä veneilyn motiiveja. Veneilijää 
voidaan pyytää ”ajattelemaan ääneen” eli kertomaan mitä hän tekee eri vaiheissa. 



76 Turun ammattikorkeakoulun raportteja 136

Muistiinpanojen lisäksi havainnointi kannattaa dokumentoida videolle tai valo-
kuvata. 

Haastatteleminen kannattaa yhdistää havainnointiin. Veneilijää pyydetään ker-
tomaan veneestä, sen käytöstä ja sen omistamiseen liittyvistä seikoista. Haas-
tattelun apuna on hyvä käyttää haastattelurunkoa, joka on etukäteen määritel-
ty lista veneilijöiden kanssa läpikäytävistä asioista. Haastattelun aikana voidaan 
toki tehdä haastattelurungosta poikkeavia täsmentäviä kysymyksiä. Haastatte-
lu on mielekästä toteuttaa aidossa käyttöympäristössä. Haastattelun lomassa on 
muistin tueksi hyvä ottaa valokuvia ja tehdä muistiinpanoja. Kysymyksiä valmis-
tellessa kannattaa varmistaa, että veneilijältä kysytään sellaisia asioita, joihin he 
osaavat vastata. Haastateltavalle ei tule antaa valmiita vastausvaihtoehtoja, eikä 
häneltä tule kysyä johdattelevia kysymyksiä. Viidestä kymmeneen kohderyhmää 
edustavaa veneilijää on useimmiten riittävä haastateltavien määrä.

Kerätty aineisto on jäsenneltävä, jotta sitä on helpompi hyödyntää tuotekehi-
tyksessä. Aineisto käydään läpi etsimällä vastauksia etukäteen määritettyihin tee-
moihin. Teeman voi esittää kysymysmuodossa.  Kysymys voi olla esimerkiksi: 
”Millaisia ongelmia veneilijä kohtaa rantautuessa luonnonrantaan?” Kysymyk-
seen vastaavat kommentit ja havainnot kirjataan esimerkiksi post-it-lapuille, ase-
tetaan taululle ja lopuksi ryhmitellään. Ryhmät otsikoidaan ja ryhmät järjestel-
lään edelleen suurempiin ryhmiin.  Ryhmittely antaa kokonaiskuvan käyttäjän 
ja tuotteen suhteesta. Jäsennellyt havainnot ja otsikot kuvaavat, mitkä teemaan 
liittyvät seikat ovat käyttäjälle olennaisia.

3.3.1  Käyttäjätutkimus Wave-tutkimuksessa

Wave-tutkimuksessa kerättiin tietoa siitä, millaista vapaa-ajan moottorivenei-
ly on veneilijöiden näkökulmasta. Tiedonkeruussa pyrittiin tunnistamaan sekä 
keskeisimpiä veneilyyn motivoivia tekijöitä että veneilijän harrastuksessaan koh-
taamia konkreettisia ongelmia ja tarpeita. Tunnistamalla veneilyn motiiveja ja 
tarpeita voidaan kehittää tuotteita ja palveluita, jotka tekevät veneilystä entistä 
houkuttelevampaa.

Kuinka tiedämme, keitä ovat käyttäjämme? Keneltä meidän tulisi kerätä käyttä-
jätietoa? Strategiaohjatun tuotekehityksen mukaisesti etenevän tuotekehityspro-
jektin alkuvaiheessa kohdesegmentti on jo määritelty. On siis olemassa joukko 
segmenttiä edustavia käyttäjiä, joilta käyttäjätietoa kannattaa kerätä.

Eräs Wave-tutkimuksessa tunnistettu segmentti muodostui veneilijöistä, joiden 
pääasiallinen veneen käyttötarkoitus oli välimatkan kulkeminen – esimerkiksi 
kotisatamasta mökille ja takaisin (katso kuva 6). Tällaisen veneilijän motiivi on 
välineellinen: vene on siirtymisen väline. He kokevat itsensä pikemminkin mök-
keilijöiksi kuin veneilijöiksi. He saattavat tehdä veneellä satunnaisia lyhyitä ret-
kiä mökkiympäristössä, joten veneily tapahtuu tutuilla vesillä. He ovat iäkkääm-
piä ja viettävät usein mökillä aikaa myös lasten ja lastenlasten kanssa. Veneessä 
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voi olla melko suuri joukko ihmisiä vauvasta vaariin. Koska veneily sinänsä ei ole 
heille kiinnostava harraste, he eivät halua tuhlata ylimääräistä aikaa veneensä pa-
rissa. Voidaan päätellä, että tämän ryhmän veneilyssä korostuu vaivattomuuden 
kokemus.

Kun kohteena on edellä kuvatun kaltainen segmentti, käyttäjätiedon keräämi-
nen rajatutuu mielekkäällä tavalla. Tiedonkeruun kohteeksi kannattaa valita ky-
seisen kaltaista veneilyä harrastavia ihmisiä ja mieluiten sellaisia, jotka innok-
kaasti kertovat veneilykokemuksistaan ja -ongelmistaan. Tietoa kannattaa kerätä 
sellaisista veneilyyn liittyvistä toimista, jotka ovat ristiriidassa veneilijöiden odo-
tusten kanssa. Helppoutta arvostava segmentti odottaa vaivattomuuden koke-
musta. Ongelmallisia toimia voivat olla esimerkiksi vaivalloiseksi koettu veneen 
lastaaminen tai liikkuminen veneessä. Jälkimmäiseen tuo oman lisähaasteensa 
kohderyhmän iäkkyys ja toisaalta mukana kulkevat pienet lapset.

Käyttäjätiedon keruussa on hyvä kiinnittää huomiota veneilyharrastukseen ko-
konaisuutena. Veneily sisältää yksittäisten veneellä kuljettujen matkojen lisäksi 
kaikki veneen kanssa suoritettavat toimet. Nämä toimet voivat liittyä varsinai-
seen käyttöön, huoltoon ja korjaukseen, vakuuttamiseen, säilyttämiseen, tela-
kointiin, veneen siirtämiseen tai vaikkapa veneretken suunnitteluun ja valmis-
teluun. Keskustelemalla ja seuraamalla veneilijöitä on mahdollista päästä jyväl-
le harrastuksen kipupisteistä. Havainnot auttavat ymmärtämään, miksi toimet 
koetaan käyttäjän näkökulmasta ongelmallisiksi. 

Kipupisteitä voidaan kutsua myös veneilyn ”kynnyksiksi”. Ongelmalliset toimet 
voivat olla kynnyksiä koko veneilyharrastuksen aloittamiselle, veneilyharrastuk-
sen jatkamiselle tai yksittäiselle venereissulle lähtemiselle. Ongelmalliset toimet 
kuten telakointi- ja kausihuoltotyöt ovat veneilyyn välttämättä liittyviä toimia 
käyttäjän näkökulmasta. Tällaiset toimet eivät kuitenkaan ole motivoivia teki-
jöitä veneilylle. Huoltaminen on kuitenkin erottamaton osa veneilyä. Sitä ei voi 
poistaa, mutta se voisi olla vaivattomampaa. Esimerkkejä on nähtävissä mm. 
henkilöautojen huoltoratkaisuissa. Kehittämällä toimia vaivattomammiksi alen-
netaan veneilyn kynnyksiä. Äärimmäisenä tavoitteena voidaan pitää tällaisten 
kynnysten poistamista. 

Edellä mainituilla, pääasiassa välimatkaa veneilevillä ihmisillä veneilyn kynnyk-
siä on paljon. Motivoivia teemoja sen sijaan on vähän – he haluavat päästä mää-
ränpäähänsä mahdollisimman joutuin, vaivattomasti ja turvallisesti. Toimet ku-
ten veneen säilyttäminen kotisatamassa, veneen lastaaminen tai vaikkapa liik-
kuminen veneessä ja satamassa ovat usein ongelmallisia. Ne ovat vaivalloisia ja 
aiheuttavat pahimmillaan vaaratilanteita. Myös sääolosuhteiden seuraaminen 
ja ennakointi tai vaikkapa rantautuminen luonnonsatamaan aiheuttavat turhaa 
päänvaivaa veneilijälle. Aloittelijalle ne ovat vaikeasti opittavia asioita, jotka ai-
heuttavat etukäteen pelkoa ja ahdistusta.
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Eräs ongelmallisimmaksi koettu veneilytilanne on liikkuminen ahtaissa satamis-
sa. Varsinkin kokemattomat veneilijät pelkäävät rantautumista. Veneilyn ja ran-
tautumisen tulisi olla mahdollista myös yksin. Tuuli ja aallokko tekevät liikku-
misesta erityisen haasteellista. Rantautuminen voi olla koko venekunnalle stres-
saava kokemus. 

Havainnoimalla veneilijöitä satamissa saa vaikutelman, että liikkuminen sata-
massa ja kiinnittymisen välineet eivät ole tuotekehittelyn kohteena. Nykyiset 
ratkaisut eivät tue vaivattomuuden kokemusta. Vene on allokon ja tuulen vie-
tävissä, eikä ohjaus ole täsmällistä. Lisäksi veneilijöillä ei ole tarkkaa tietoa siitä, 
miten ja mihin suuntaan liikutaan. Törmäystä estävät lepuuttimet vaativat eril-
listä asettelua, ja kiinnittymisköysien kanssa pelaaminen on vaivalloista. Köysiä 
saa selvitellä ja trimmata vielä jälkikäteenkin. Nopeasti tapahtuvassa rantautumi-
sessa köydet ovat todellinen kompastuskivi.

Monenlaisia kipupisteitä todettiin välimatkaa veneilevän lliikkumisessa satamas-
sa. He haluavat päästä veneellään määränpäähänsä mahdollisimman nopeasti 
ja turvallisesti. Kaikki muu on turhaa ja aiheuttaa päävaivaa. Voidaan todeta, 
että todelliset satamamanööverit ovat ristiriidassa vaivattomuuden kokemuksen 
kanssa, jota segmentin veneilijät arvostavat. Kun puemme nämä havainnot tuo-
tekehityksen kielelle, voimme olla yksimielisiä siitä, että tavoitteen tulisi olla seu-
raavan kaltainen: rantautumisen tulee olla helppoa sekä kotisatamassa että oudoissa 
vierassatamissa. Rantautumisen tulee olla vaivatonta yksin isommallakin veneellä – 
myös tuulessa ja aallokossa. Veneen kiinnitys on helppoa, ja kaikki onnistuu kerralla. 
Tästä on hyvä jatkaa varsinaista ideointityötä, jossa luodaan ratkaisuja tulevik-
si tuotteiksi ja palveluiksi (Ks. luku 4.1). Taulukossa 5 on kuvattu esimerkkejä 
muutamista vaivattomuuden näkökulmasta haastavista veneilyn toimista sekä 
tavoitteita näiden ratkaisemiseksi.
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tauluKKo  5. Vaivattomuuden kannalta ristiriitaisia veneilyn toimia.

Veneilyn toimet Ongelmat vaivattomuu-
den näkökulmasta

Tavoitteet veneilijän  
näkökulmasta

Ratkaisuideoita

Telakointi- ja 
kausihuoltotyöt

- vene pitää syksyisin 
nostattaa ylös, varata ja 
varustaa telakointipaikka 
ja kuljetuttaa telakointi-
paikkaan

- pohja pitää syksyi-
sin pestä ja siivota vene 
sisältä

-ulkosäilytyksen takia 
kerätään pois tekstiilit 
ja elektroniikka sisäsäi-
lytykseen useimmiten 
kotivarastoon

- vene pitää kattaa. Ka-
tetta pitää seurata ja kor-
jata talven kuluessa, ettei 
lumi ja tuuli riko sitä.

- keväisin kylkien ja 
kansien pesu, pohjan 
maalaus tarvittaessa, 
puupintojen öljyämi-
nen, moottorihuollot, 
homeenesto ja tekstiilien 
peseminen sekä veneen 
pesu sisältä

- satunnaiset korjaukset; 
moottori, sähköt ja run-
gon kolhut

- huoltovapaa vene

- telakointivapaa vene

esim. huoltopalvelut, 
itsepuhdistuvat ja -kor-
jautuvat pinnat, pay-
peruse

– omistus, talvilaituri-
vene, telakointipalve-
lu jne.

Vene

kotisatamassa

-veneen kiinnitys laitu-
riin löystyy tai kiristyy 
vedenkorkeuden muut-
tuessa ja kovassa tuulessa

- pressujen kiinnitys, 
ilkivalta ja varastelu ovat 
veneilijän huolenaiheena

-huoleton venesäilytys 
eli huoleton kiinnitys, 
huolettomat katteet ja 
ilkivaltavapaa vene

esim: automaattises-
ti kiristyvä/löystyvä 
kiinnitys, veneen etä-
seuranta, tuulenja aal-
lonsuojaisuus, tukevat 
säänsuojat, talkkaripal-
velut jne.
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Veneen lastaus ja

varustehuolto

-Vene lastataan kotisata-
massa; vaatteet, yöpy-
misvarusteet, ruoka, kyl-
mätavarat, vesi ja poltto-
aine, elektroniikka, lelut, 
lehdet, vauvanhoitotava-
rat jne. riippuen reissun 
pituudesta. Yleensä lasti 
siirretään auton perä-
kontista veneeseen. Las-
taaja tekee monta reissua 
veneen ja auton välillä 
tai vetää lastikärryllä 
tavarat kerralla veneel-
le. lastaus kestää kauan 
ja miehistö odottelee 
toimettomana - keula on 
”pullonkaula”

-kaikkien tavaroiden 
mahduttaminen venee-
seen

-sopivimman lastinsijoi-
tuspaikan tietäminen ja 
ennakointi

-oikean painojakauman 
tietäminen

-tavaroihin pitää päästä 
helposti käsiksi

-tavaroiden pitäminen 
kuivana

-tavaroiden kanssa kul-
keminen lastatessa ah-
dasta ja hankalaa

-järjestyksen pitäminen 
veneessä ettei sotkua, 
kolinaa ja kompasteluja 

- lastaus vaikuttaa olevan 
vain kipparin vastuulla

-tavoitteena on vaiva-
ton ja aikaa säästävä 
lastaus.

-lasti on helppo kul-
jettaa yhdellä kerralla 
veneelle ja lasti on vai-
vatonta nostaa kyytiin

- lasti on helppo si-
joittaa oikeaan paik-
kaan painojakauma 
huomioiden, jopa 
ilman kipparin neuvo-
mista

-selkeä lastausnokka, 
johon koko lasti help-
po nostaa laiturilta ja 
siirtää veneessä omille 
paikoilleen

- mahdollisuus säilyttää 
osaa tavaroista veneessä 
tai laiturissa

- yhden käden kannet-
tavuus

-modulimaiset ja koo-
datut ”lastiyksiköt”

-selkeä lastiväylä ve-
neessä

- etukäteen määritetyt 
paikat eri lastiyksiköil-
le, oikeaan laukkuun 
painava tavara

-lastimittari jne.
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Rantautuminen 
luonnonsata-
maan

Rantautumisessa luon-
nonsatamaan keskeis-
tä on sopivan rannan 
löytäminen. Rantautu-
mista rajoittaa pohjan-
laatu (pohjakosketusten 
välttäminen, sopivuus 
ankkurointiin), kuinka 
lähelle veneellä pääsee 
ja tietysti rantojen yksi-
tyisyys. Pohjakosketus-
ta vältetään seuraamalla 
pohjaa katsomalla tai 
kaikuluotainta seuraa-
malla. Oudolle rannalle 
rantauduttaessa kaiku-
luotain välttämättä ei 
riitä vaan vaaditaan tä-
hystystä keulassa, jolloin 
yksin rantautuminen ei 
ole mahdollista.

-voi rantautua minne 
vain, myös yksin

-ei haittaa vaikka ryti-
see ja pääsee matalal-
lekin rannalle

- tietää etukäteen 
minne voi rantautua 
eli vaivaton pääsy tie-
toihin rantautumis-
kelpoisista rannoista

Veneen toimin-
tojen seuraami-
nen

Venettä ja sen laitteita 
tarkkaillaan herkeämät-
tä. Se estää rentoutu-
mista tai ajan käytön 
johonkin kiinnostavam-
paan. Veneilijää painaa 
jatkuva epävarmuus ja 
huoli veneen kunnosta 
ja toimintavarmuudes-
ta. Huolta lisää kipparin 
vastuu miehistöstä.

-akkujen latausta, sep-
titankin täyttöastetta 
ja polttoaineen määrää 
tulee seurata ja laskea 
minne se riittää. Pitää 
miettiä missä voi ladata, 
tyhjentää tai tankata.

-Veneilijä kuuntelee 
jatkuvasti rungosta, pot-
kurista ja moottorista 
kuuluvia ääniä ja pohtii 
ovatko ne asianmukaisia 
vai merkkejä ongelmis-
ta ”Kolahtiko pohjaan? 
Vuotaako tää? Nakut-
taako?”

-huoleton venetalous, 
omavaraisuus

- huoleton ankku-
rointi

- omasta näkymisestä 
huolehtiva vene

reittitiedustelija, uh-
ripinnat, varmistetut 
reitit, kaikuluotain, 
lastimittari, älykäs poh-
ja, ajelehtimishälytin, 
älykäs ankkuri jne.
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-veneilijä pohtii pitääkö 
ankkuri vai laahaako se

-valojen sytyttämisen 
unohtaminen pimeällä

Sosiaalisuus 
veneessä ja sata-
massa

Sosiaalisuus veneessä tar-
koittaa tässä konkreet-
tisia ihmisten yhdessä-
olon tapoja ja tilanteita 
veneillessä. Sosiaalisuus 
veneessä on vaivaton-
ta kommunikointia 
miehistön välillä sekä 
vaivattomia mahdolli-
suuksia olla yhdessä tai 
vetäytyä yksinoloon. 
(Yhdessäolon tilanteita 
syntyy myös satamassa ja 
vesillä esim. venekuntien 
kesken.)

-melu, tilanjako ja ra-
kenteet estävät keskuste-
lun ja ohjeiden jakami-
sen puheäänellä

 -tilanjako estää kipparin 
yhdessäoloa muun mie-
histön kanssa ajettaessa 
vastuu voi estää kipparin 
yhdessäoloa muun mie-
histön kanssa tasaver-
taisesti

-yksityisyys rajallinen 
satamassa

-yksityisten tilojen puute 
veneessä

-kokemus yksityi-
syyden hallinnasta 
satamassa ja veneessä; 
näkyminen ja kuulu-
minen

-tilajärjestely ei saa 
olla tyyliin ”ihmisen 
säilytyskaappi”

-kipparivastuusta luo-
pumisen pitäisi olla 
mahdollista

-veneessä tulee olla ti-
loja sekä yhdessäololle 
että yksinololle

-esim. seinien läpinä-
kyvyyden muunnelta-
vuus

-meluton vene

-lainakippari, etäohja-
us, autopilotti/ reitti-
ohjaus

-satamaveneilyn puit-
teet

-tilojen pienuuden ta-
kia tarvitaan muun-
tuvia tiloja tai tilan 
lisäämistä jotenkin; 
esim. lisätilaa satamas-
sa omassa ”satama-
pilttuussa”, oma saari 
eli kelluva oleskelutila 
avomerellä, veneestä li-
sätasoja oleskeluun jne.
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Liikkuminen  
veneessä ja  
satamassa

-liikkeessä kannella ja 
reelingeillä liikkuminen 
hankalaa

-rajoitettu liikkuminen 
liikkeessä tasapainon takia

-rappuset ja kynnykset

-jatkuva tuen otto toisella 
kädellä merenkäynnin 
takia

-ahtaat kulkuaukot, liu-
kastelu ja kompastelu 
köysiin

-tasoerot veneen ja lai-
turin välillä ja liikehtivä 
vene veneeseen noustessa

Liikumisen tulee olla 
turvallista, vapaata ja 
myös erityisryhmille 
helppoa – siis estee-
töntä. Liikkumisen 
tulisi olla mahdollista 
liikkeessä pienessäkin 
veneessä. Liikkumista 
on liikkuminen venees-
sä, ulos laiturille tai 
luonnonsatamaan sekä 
laitureilla.

-”oveton vene”

-”köydetön vene”

-veneen suuri vakaus 
liikkeessä ja paikallaan

-kulkuväylien esteettö-
myys

-katamaraanirungot, gy-
roskoopit

-kaikki yhdessä tasossa

-tavaroille on omat paik-
kansa

-veneen pysyminen 
paikallaan ja samassa ta-
sossa, kun vene on kiin-
nitettynä laituriin; esim: 
omalle veneelle räätälöi-
ty laituri)

-vapaan liikkumisen sal-
liva tilajärjestys tai liik-
kumista vain sinne missä 
se on välttämätöntä

3.3.2  Veneilyn motivoivat teemat

Edellisessä luvussa tarkasteltiin veneilijäryhmää, jolle veneily merkitsee ensisijai-
sesti tiettyyn määränpäähän siirtymistä. Suuri osa veneilijöistä kuitenkin kokee 
harrastuksensa tärkeäksi muista kuin välineellisistä syistä johtuen. Veneily mer-
kitsee heille jotakin muuta kuin keinoa päästä paikasta A paikkaan B. Huvive-
neilyä on sen alkuajoista lähtien leimannut nimensä mukaisesti huvittelu – hu-
viveneily on aikuisten leikkiä. Huvitteluun liittyvät merkitykset saattavat vaikut-
taa turhilta, mutta ne voivat olla yksilön hyvinvoinnin kannalta tärkeitä. Veneily 
voi tarjota vaikkapa itseilmaisun tai vapauden kokemuksia siinä missä muutkin 
vapaa-ajan harrasteet.

Muutamat veneilyn merkitykset koettiin erottamattomana osana veneilyä kai-
kissa Wave-osaprojektissa erotetuissa segmenteissä. Näitä olivat luontokokemus 
ja hyvinvoinnin vaaliminen. 

Muita käyttäjätutkimuksen perusteella löydettyjä veneilyn merkityksiä olivat las-
ten kanssa veneily, veneily aikana itselle, vauhdikas ja jännittävä ajaminen, vene 
esteettisen tarkastelun kohteena, yhdessäolo, viihtyisän pesän laittaminen venee-
seen sekä suunnittelu, rakentaminen ja entisöinti. Nämä merkitykset ovat teki-
jöitä, jotka saavat ihmiset veneilemään ja joiden kautta heistä tulee veneilijöitä. 
Niitä voidaan kutsua veneilyyn motivoiviksi merkityksiksi. 
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Kuinka tällaisia monimutkaisia veneilyn merkityksiä voidaan ottaa tuotekehi-
tyksen lähtökohdaksi? Millaisilla tuote- ja palveluratkaisuilla tuemme tällaisten 
kokemusten syntymistä? Millaisilla tuote- tai palveluratkaisuilla kokemuksesta 
syntyy vahva ja muistettava elämys?

Käyttäjätieto kertoo nykyhetkestä eli siitä, millaisena veneily koetaan tällä het-
kellä. Veneilijät peilaavat tyydyttämättömiä tarpeitaan, toiveitaan ja unelmiaan 
tämänhetkiseen todellisuuteen ja veneilykokemuksiinsa. Tutkijan ja tuotekehit-
telijän tulee peilata käyttäjätietoa myös tulevaisuutta luotaavaan tietoon eli tässä 
tapauksessa vapaa-ajan ja kuluttamisen trendeihin. 

Esimerkiksi odotukset lasten kanssa ja lasten ehdoilla tapahtuvasta veneilystä 
voivat olla ristiriidassa sen kanssa, mitä veneilyllä on tällä hetkellä tarjottavana. 
Lapset odottavat veneilyltä jännittäviä seikkailuja ja mahdollisuutta päättää siitä, 
minne veneillään ja mitä kohteissa tehdään ja nähdään. Lasten kanssa veneillessä 
aikuisten näkökulmassa korostuu turvallisuus, minkä ei pitäisi tarkoittaa lasten 
istumista hytissä ilman välitöntä kosketusta luonnonympäristöön. 

Yhdessä oleminen perheen kesken on saanut ihmiset veneilemään jo kauan, 
mutta mitä voimme päätellä tämän muuttumisesta tulevaisuudessa? Olemme 
havainnoineet, että lasten kanssa veneily on keskeinen tekijä monelle veneilijäl-
le. Se todettiin erityisen keskeiseksi tekijäksi yhdessä segmentissä, veneessä viih-
tyjissä. 

Miten lasten kanssa veneily muuttuu tulevaisuudessa? Näkemyksemme mukaan 
peilaamalla veneilyn merkityksiä trendeihin voimme tehdä valistuneita arvauksia 
teemojen muutoksesta tulevaisuudessa. Oletuksena on, että vapaa-ajan ja kulut-
tamisen trendit väistämättä muuttavat huviveneilyä, koska huviveneily on yksi 
vapaa-ajanvieton muodoista. Se miten huviveneily muuttuu, on siis ennakoita-
vissa. Näkemyksemme mukaan trendien kaupallisiin ilmenemismuotoihin eli il-
mentymiin voidaan vaikuttaa (tuotteet, käytännöt, palvelut).
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Kuvio 27. Veneilyn toimien tarkastelu suhteessa megatrendeihin.

Käyttäjätutkimuksen tavoitteena on tarkastella, miten trendit muuttavat vapaa-
ajan veneilyä. Trendejä tulee katsoa huviveneilyn valossa – ikään kuin huvivenei-
lyn silmälasien läpi. Huviveneilyn ”silmälasit” toimivat työkaluna veneilyn eri 
osa-alueiden muutoksen tarkasteluun sekä trendien että käyttäjän näkökulmas-
ta. Ottamalla tuotekehityksen lähtökohdaksi sellaisia veneilyn merkityksiä, joita 
tällä hetkellä ei ole täydellisesti huomioitu, meillä on mahdollisuus tarjota mark-
kinoille jotain radikaalisti uutta. Kuvio 27 kuvaa veneilyn silmälaseja. Kutakin 
veneilyn merkitystä tarkasteltiin suhteessa megatrendeihin – mikä megatrendi 
vaikuttaa vahvimmin kuhunkin veneilyn merkitykseen. Esimerkiksi lasten kans-
sa veneily kytkeytyy ilmiselvästi hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen eikä niinkään 
yksilöllisyyteen ja elämyshakuisuuteen. 
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Kuvio	  27.	  Veneilyn	  toimien	  tarkastelu	  suhteessa	  megatrendeihin.	  

Käyttäjätutkimuksen	  tavoitteena	  on	  tarkastella,	  miten	  trendit	  muuttavat	  vapaa-‐ajan	  veneilyä.	  Trendejä	  
tulee	  katsoa	  huviveneilyn	  valossa	  –	  ikään	  kuin	  huviveneilyn	  silmälasien	  läpi.	  Huviveneilyn	  ”silmälasit”	  
toimivat	  työkaluna	  veneilyn	  eri	  osa-‐alueiden	  muutoksen	  tarkasteluun	  sekä	  trendien	  että	  käyttäjän	  
näkökulmasta.	  Ottamalla	  tuotekehityksen	  lähtökohdaksi	  sellaisia	  veneilyn	  merkityksiä,	  joita	  tällä	  
hetkellä	  ei	  ole	  täydellisesti	  huomioitu,	  meillä	  on	  mahdollisuus	  tarjota	  markkinoille	  jotain	  radikaalisti	  
uutta.	  Kuvio	  27	  kuvaa	  veneilyn	  silmälaseja.	  Kutakin	  veneilyn	  merkitystä	  tarkasteltiin	  suhteessa	  
megatrendeihin	  –	  mikä	  megatrendi	  vaikuttaa	  vahvimmin	  kuhunkin	  veneilyn	  merkitykseen.	  Esimerkiksi	  
lasten	  kanssa	  veneily	  kytkeytyy	  ilmiselvästi	  hyvinvointiin	  ja	  yhteisöllisyyteen	  eikä	  niinkään	  
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Kuva 8. Delfiinien tyyliin -design driveri. Yläkuva © CC BY 2.0 2010 Visit St. Pete/
Clearwater, Alakuva © CC BY 2.0 2008 Mike Vondran.

Veneilyn merkitykset ovat keskeisiä tuotekehitystä ohjaavien periaatteiden (de-
sign driverit) kannalta. WAVE-tutkimuksessa huviveneilyn merkityksiä olivat 
esimerkiksi luontokokemus, vauhdikas ja jännittävä ajaminen tai veneily aikana 
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itselle. Analyysitavaksi valittiin trendimatriisi sovellettuna (Ks. Lambourne ym. 
1997, 5–6). Trendimatriisilla kahden trendin vaikutusta tarkastellaan rinnak-
kain suhteessa valittuun merkitykseen. Trendimatriisin (kaavio 4) avulla voidaan 
pohtia, mitä tarkoittaa esimerkiksi luovan ilmaisun (yksilöllisyys) ja oppimisen 
(elämyshakuisuus) korostuminen vauhdikasta ja jännittävää ajamista korostavas-
sa huviveneilyssä

Trendimatriisi laadittiin yhdestä aiheesta kerrallaan, kuten esimerkiksi ”vauh-
dikas ja jännittävä ajaminen” kuviossa 28. Kustakin matriisista pyrittiin löytä-
mään kolme keskeisintä tekijää. Nämä nousivat esiin trendimatriisia työstettäes-
sä. Nämä kolme tekijää ovat ulottuvuuksia, jotka kuvaavat veneilyn merkityksen 
muutosta nykyhetkestä tulevaisuuteen. Tekijöillä voidaan esittää veneilyn merki-
tyksen tulevaisuuden tila – esimerkiksi millaista vauhdikas ja jännittävä veneily 
on tulevaisuudessa. 

Muutosta kuvaavien tekijöiden löytäminen voi tuntua haastavalta. Tekijöiden 
tunnistaminen on helpompaa, kun mietitään miten samankaltainen asia on to-
teutunut jossain muussa harrastuksessa. Esimerkiksi vauhdikkaan ja jännittävän 
veneilyn kaltaisia harrastuksia on helppo löytää – moottorikelkkailu, erilaiset 
moottoripyöräilyn lajit, laskettelu ja niin edelleen. Näistä ”vertailulajeista” kan-
nattaa valita vertailuun uusimmat ja suosituimmat, koska niiden kautta löytyy 
todennäköisesti uusia, veneilyssä hyödyntämättömiä ajatuksia.

Otetaan esimerkiksi vauhdikas ja jännittävä ajaminen. Se ilmeni olevan monelle 
tärkeä syy veneillä. Verrattaessa sitä megatrendeihin on ilmiselvää, että elämys-
hakuisuus liittyy siihen läheisemmin kuin hyvinvointihakuisuus. Toisaalta vauh-
dikas ja jännittävä ajaminen voi ilmentää sekä yksilöllisyyttä että yhteisöllisyyttä. 
Millaista tällainen veneily on, kun sitä verrataan elämyshakuisuuteen, yksilölli-
syyteen ja yhteisöllisyyteen? 

Vauhdikas ja jännittävä ajaminen on perusluonteeltaan intensiivisten kokemus-
ten etsimistä. Miten vauhdikas ja jännittävä ajaminen ilmaisee yksilöllisyyttä tai 
yhteisöllisyyttä? Tiedämme että yksilöllisyyden megatrendissä korostuu identi-
teetin ilmaisu. Yhteisöllisyydessä korostuvat ryhmään kuuluminen ja sosiaalista-
vat harrasteet. Mitä ovat vastaavat jännittävät ja vauhdikkaat lajit, jotka ovat vah-
vasti identiteettiä ilmaisevia ja muodostavat omia ryhmiä tai jopa alakulttuureja? 
Tällaisia ovat ainakin rullalautailu, lumilautailu ja parkour. Millaisia harrasteita 
nämä ovat? Keskeistä näissä lajeissa on taito, vapaus, kehittyminen, yksilöllisyys, 
kehollisuus ja luovuus. Kaikki nämä ovat myös piirteitä, joita trendit tukevat. 
Näissä lajeissa väline ei ole enää niin tärkeä kuin taito. 

Voimme valita keskeisimmät trendit, joita ovat yksilöllisyys, vapaus, oppiminen, 
luovuus, elämyshakuisuus ja yhteisöllisyys. Kun näitä vertaa nimenomaan vauh-
dikkaaseen ja jännittävään ajamiseen huviveneilyssä, esiin nousee kolme tekijää.

Ensimmäinen tekijä on lajin identiteettiä ilmaisevuus. Se kertoo lajin keskeises-
tä roolista yksilön elämäntyylissä eli laji tai harraste kuten esimerkiksi rullalau-
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tailu on keskeinen elämäntyylin piirre. Myös vesillä vauhdikkaan ja jännittävän 
ajamisen tulee ilmaista identiteettiä kuten vertailulajeissa. Toiminnan tulee ero-
ta olemassa olevista tavoista olla vesillä, jotta muodostuu vahva laji-identiteetti. 
Tällä hetkellä veneily ei tarjoa juuri mahdollisuuksia erottautumiseen varsinkaan 
pienten veneiden kohdalla. Välineet ovat keskenään melko samankaltaisia, joten 
erottautumisen mahdollisuuksia ei juuri ole.

Toinen tekijä on välineen rooli ajamisessa. Kuljettajan taidon, taitojen kehittä-
misen, yksilöllisyyden ja oppimisen tulee korostua. Tavoitteena on vertailulajien 
tapaan yksilöllisyys ja kehon taidokas hallinta. Tällöin välineen merkitys vähe-
nee. Ajaminen koetaan suoraan keholla eikä niinkään välineen kautta. Ajoko-
kemuksen tavoitteena on siis välitön tuntuma. Tällä hetkellä veneellä ajaminen 
muistuttaa liikkuvassa ammeessa istumista – kehollisuus ei ole läsnä ajamisessa 
samalla tavalla kuten esimerkiksi moottoripyöräilyssä tai moottorikelkkailussa.

Kolmanneksi tekijäksi nousi ympäristön rajallisuus. Vertailulajeissa on vapaus toi-
mia luovasti tietyssä ympäristössä. Vertailulajit ovat erittäin fyysisiä, jos välineen 
rooli on pieni kuten esimerkiksi parkourissa. Välineen pieni rooli on siis tavoi-
teltavaa, mutta toisaalta se kaventaa (vesi)aluetta, jolla toimia. Vesi antaa kuiten-
kin mahdollisuuden liikkua suuremmalla alueella, jos käytössä on voimanlähde. 
Voidaan päätellä, että suuremmalla alueella välineen merkitys korostuu. Suuren 
toiminta-alueen vertailulajeiksi valittiin moottorikelkat ja moottoripyörät, joilla 
liikutaan luonnonolosuhteissa. Näissä lajeissa kehollisuus on edelleen läsnä.

Ensimmäinen ja toinen tekijä osoittavat muutosta. Kolmas tekijä kuvaa erilaisia 
käyttöympäristöjä, jotka ovat muuttumattomia tulevaisuudessakin. Tekijöiden 
ääripäät ovat äärimmäisiä ja radikaaleja. Ne toimivat ajatuksen herättäjinä. Ää-
ripäihin muodostuu design driverin ydin, jota lähdetään purkamaan ja kuvaa-
maan sanoin ja kuvin (kuvat 8 ja 9). Esimerkiksi Vauhdikas ja jännittävä ajami-
nen -teemaan syntyi kaksi design driveria, jotka saivat nimet Delfiinien tyyliin ja 
X Shores. Delfiinien tyyliin -design driveria edustaa yksinkertainen ja vauhdikas 
leikki vedessä rajatulla alueella. Leikissä korostuu kehollinen kokeminen ilman 
apuvälineitä. Taitojen oppiminen on keskeistä. ”Leikki” kannustaa luovuuteen ja 
on yksilölaji. Leikki ilmaisee vahvasti identiteettiä, ja tunne ryhmään kuulumi-
sesta on tärkeää. Leikin tulee erota selkeästi olemassa olevista vesileikeistä, jotta 
muodostuu vahva laji-identiteetti. Tällä hetkellä vedessä tapahtuva leikki on vah-
vasti sidoksissa välineeseen. Taidot korostuvat, mutta leikki tapahtuu välineen ja 
olosuhteiden ehdoilla.

X Shores sen sijaan on vapautta rajattomalla alueella (kuva 9). Se on vapautta 
”mennä sinne minne haluaa ja milloin haluaa”. Tavoitteena on vauhdikas leikki 
vedessä sekä veden ja maan rajapinnassa. Leikissä korostuu kehollisuus ja suora 
tuntuma veteen. Tämä voi ilmetä esimerkiksi ohjaustavassa. Taitojen oppiminen 
on keskeistä. Tällä hetkellä liikkumisen vapautta rajoittaa riippuvaisuus välinees-
tä – erityisesti veden ja maan rajapinnoissa. 
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Design driverin tavoitteena on antaa selkeä ja inspiroiva lähtökohta radikaalisti uu-
den tuotteen suunnittelulle. Millainen olisi vesillä liikkumisen väline, joka sopisi 
X-Shores -maailmaan? Millainen väline antaa vapauden liikkua vedessä, maan ja ve-
den rajapinnoilla ja jopa jäällä ja lumella? Miten se voisi olla taitoa vaativa ajettava 

Kuva 9. Cross Shores. Design driver esitetään yhdenmukaisella kollaasilla, jossa otsikolla, 
tekstillä ja kuvalla ohjataan ajatusta haluttuun suuntaan nostamalla esiin eroja  
tulevaisuuden ja nykytilan välillä. Alakuva © CC BY 2.0 2007 WKeown.



91Better Products In Time – strategiaohjattu tuotekehityskonsepti venealalle 

ja keholla ohjattava? Sen tulisi myös poiketa nykyisistä vesillä liikkumisen välineis-
tä eli perinteisistä veneistä. Tähän suunnitteluhaasteeseen on vastattu luvussa 4.3.

Wave-tutkimuksessa veneilyn motivoivat merkitykset tunnistettiin aikataulusyis-
tä ennen segmentointia käyttäjätutkimuksen (havainnointi, haastattelu ja kirjal-
liset lähteet) avulla. Menetelmät ovat tutkimusotteeltaan laadullisia. Ne tuotta-
vat sisällöllisesti rikasta materiaalia ja auttavat ymmärtämään ilmiötä syvällisesti, 
mutta eivät kerro juurikaan siitä, kenelle ja kuinka suurelle veneilijäryhmälle 
mikäkin veneilyn merkitys on tärkeä. Tästä syystä motivoivia merkityksiä tulee 
peilata myöhemmässä vaiheessa tuotettuun segmenttitietoon, jotta ymmärretään 
missä segmentissä mikäkin veneilyn motivoiva merkitys on tärkeä ja huomioi-
tava tekijä. 

Seuraavaksi esitellään lyhyesti veneilyn motivoivat merkitykset megatrendien va-
lossa tarkasteltuna. Tuloksena on sanallinen kuvaus design drivereista. Kuvauk-
set antavat suuntaviivoja siihen, kuinka veneilyn merkitykset tulisi huomioida 
tuote- ja palvelukehityksessä.

Ajatus ”veneestä kodin jatkeena” kytkeytyy hyvinvointihakuisuuteen ja yhtei-
söllisyyteen. Veneilyn tulee ilmentää kotia rentoutumisen, arjesta irrottautumisen, 
yhdessäolon ja oman ajan “pyhäkkönä”. Kodinomaiselle veneilylle on keskeistä sel-
keiden rajojen vetäminen yksityisen ja julkisen välille. Kiireisen arjen pyörteissä 
kodin – eli tässä tapauksessa veneen ja veneilyn – tulee olla helposti saavutettavissa.

Luontokokemus on erottamaton osa suomalaista veneilyä. Luonnon kokemisen 
voidaan nähdä jakautuvan kahteen tyyppiin; elämyshakuisuutta ja hyvinvoin-
tia korostavaan kokemiseen. Kokonaisvaltaista ja elämyshakuista kokemista ku-
vataan tässä nimellä ”luonnon armoilla”. Tavoitteena on olla osana luontoa ja 
pärjätä siellä vaikeissakin olosuhteissa. Veneily on nykyaikaisen ihmisen harvoja 
mahdollisuuksia kohdata pelkoa luonnon elementtien keskellä hallitusti. Koke-
minen voi tapahtua yhdessä, mutta mahdollisuus yksityisyyteen on läsnä.

Hyvinvointihakuista luonnon kokemista kuvaa ajatus ”luonnosta virkistyspuis-
tona”. Luonto toimii rentoutumispaikkana ja tarjoaa henkisiä oman ajan elä-
myksiä vaivattomasti. Tällä hetkellä vesillä ja luonnossa virkistäytyjät ovat olo-
suhteiden armoilla. Yleisissä kohteissa veneilijät ovat myös toisten liikkujien “ar-
moilla”. Samaa tulevaisuudenkuvaa ilmentävät laskettelukohteet, joissa mökin 
ovesta pääsee koskemattomaan luonnonrinteeseen ja takaisin mökin lämpöön, 
mukavuuksiin, juhliin, kulttuuririentoihin ja oman huoneen rauhaan.

Veneilyä ja yhdessäoloa voidaan tarkastella sekä hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden 
että elämyshakuisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmista. Hyvinvointihakusi-
uudessa korostuvat perhe ja lähipiiri rikkaan elämän ytimenä. Veneily tuottaa 
”ikimuistoisia yhdessäolon hetkiä” läheisten – lähimpien ystävien, perheen tai 
kumppanin – kanssa. Yhteisten muistojen jakaminen on tärkeää. Rutiininomai-
nen vapaa-ajanvietto ei tarjoa ikimuistoisia hetkiä. Yhdessäolon kokeminen on 
turvallista ja vaivatonta ja yksityisyys säilyy. Yhdessäolo on siis omaehtoista. Rak-
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kaiden ihmisten ympäröimänä voi olla oma itsensä. Kokemukset muodostuvat 
rakkaiksi muistoiksi lähimpien kanssa. 

Elämyshakuinen yhteisöllisyys voidaan ajatella ”yhdessäoloksi samanhenkis-
ten” kanssa. Tällöin tavoitteena ovat yhteiset veneilyelämykset samanhenkisten 
kanssa yksilön omilla ehdoilla. Kyse on sosiaalistavista harrasteista, joissa yksilöi-
tä yhdistää yhteinen kiinnostuksen kohde.

Veneilystä haetaan myös oman ajan kokemuksia. Veneily voi tarjota ns. laatuai-
kaa itselle. Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden näkökulmasta tarkasteltuna tällai-
nen yksinolo on omaa aikaa irtiottona kiireisestä arjesta. Veneily on kuin ”oma 
saareke” arjen keskellä. Yksinolon miellyttävyys, helppous ja vaivaton saavutet-
tavuus arjen keskellä korostuvat. 

Elämyshakuisuuden värittämät oman ajan kokemukset vesillä korostavat yksi-
noloa fyysisenä ja henkisenä tilana, joka mahdollistaa intensiivisen keskittymisen 
itseen ja “henkiseen kasvuun”. Se on olemista ”intensiivisesti yksin”. Se antaa 
mahdollisuuden kysyä kuka minä olen, minne minä olen menossa ja mikä on 
minulle tärkeää. Ainutlaatuisuus näkyy puitteissa, taidoissa ja kokemuksessa ko-
konaisuutena. Yksinolon kokemisen saavutettavuus on tärkeää. Voidaan valita, 
milloin koetaan yksinoloa ja milloin ei. Yksinäisyys ei ole toivottavaa. Siirtymi-
nen kokemukseen arjen pyörityksestä tulee olla mahdollisimman sujuvaa.

Veneilijöillä on tapana tarkastella veneitä esteettiseltä kannalta – onko vene kau-
nis vai ei? Esteettisen asenteen soveltaminen käyttöesineeseen (veneeseen) on 
poikkeuksellinen ilmiö. Veneilijöinä miestenkin on aivan hyväksyttyä pohtia, 
onko jokin vene kaunis vai ruma. Käsitys siitä, mikä tekee veneestä kauniin, mo-
nipuolistuu. 

Tulevaisuudessa veneet tulevat ilmentämään yhä vahvemmin elämäntapaa ja 
identiteettiä. Elämäntapa, tietojen ja taitojen hallinta tullee näkymään esimer-
kiksi autenttisuuden ja nostalgian korostamisena. Aitous ja alkuperäisyys sekä 
tieto ja taito kytkeytyvät vahvasti toisiinsa. Toisaalta nostalgiahakuisuus on vah-
va hyvinvointitrendin ilmiö. Elämäntavat, tiedot ja taidot voisivat ilmetä myös 
veneen perimmäisen käyttötarkoituksen korostamisena. Venettä arvioidaan sen 
sopivuutena tiettyyn käyttötarkoitukseen, ja veneen “professionaalisuus” ilmen-
tää omistajansa osaamistasoa. Tämä kytkeytyy kulutuksen demokratisoitumisen 
trendiin, jossa näyttävyyden ja statuksen ilmentämisen sijaan arvostetaan yhä 
enemmän pro-tuotteita.

Osalle veneiljöistä veneen huoltaminen, entisöinti, ”tuunaaminen” ja  jopa ra-
kentaminen alusta alkaen itse ovat olennainen osa veneilykokemusta. Itse teke-
misen, taitojen oppimisen ja luovuuden korostuminen vapaa-ajanvieton tavois-
sa ja kulutuskäyttäytymisessä tulevat todennäköisesti vahvistamaan tätä ilmiö-
tä. Omin käsin tekemisestä saatu tyydytys nousee varsinaisen tuotteesta saadun 
hyödyn edelle. Veneitä rakennetaan tulevaisuudessa yhä enemmän käsillä teke-
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misen kuin itse veneen takia. Tällä hetkellä veneitä rakennetaan piirustusten ja 
mallien perusteella suoraan raaka-aineista alusta alkaen. 

Veneilijöiden ajanpuutteen vuoksi rakentamisen tulisi olla yhä vaivattomampaa. 
Vaivattomuus tulisi ilmetä esimerkiksi tuotteistetumpina “rakennussarjoina” tai 
vanhan veneen “modaustuotteina”. Kun puhutaan kokonaan uudenlaisen ve-
neen kehittämisestä yksityisin voimin, yksilökeskeisestä kehittelystä siirrytään 
kohti yhteisöllistä, avoimen periaatteen kehittämistä. Tulokset voivat olla kau-
pallisesti vakavasti otettavia. Innovaatioyhteisöt ja yhteiskehittelyn mahdollis-
tavat nyky-yhteiskunnan korkea koulutustaso, globaali verkottuminen, yhteisöl-
lisyyden kaipuu, yksilön halu oppia, luoda ja kehittää uutta ja saada mainetta 
sekä kyllästyminen yritysten tuotteisiin ja ”sanelupolitiikkaan”. Tämä voi tar-
koittaa yleisemmin yritysten sisäisten tuotekehitysmallien uudelleenarviointia 
yrityksissä ja aktiivisten edelläkävijäveneilijöiden ja kehittelyhaluisten toimijoi-
den valjastamista.
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4  KonsePToInTIPRosessI 

Janne	Pekkala	&	Sanna	Peltonen	

Konseptointiprosessin tavoitteena on kehittää tunnistetuista asiakastarpeista 
tuote- tai palveluideoita ja varmistaa, että ne ovat sekä kaupallisesti että tekni-
sesti toteutettavissa. Suurin osa tuotteen menestymisen kannalta merkittävistä 
päätöksiä tehdään juuri tässä vaiheessa. Tuotekonseptissa määritellään asiakkaan 
saama hyöty sekä tuotteen teknologia, toimintaperiaate ja muoto. Tuotekonsep-
tissa pyritään kuvaamaan suunniteltavaa tuotetta kokonaisuutena. Tuotekonsep-
tissa on olennaiset erottavat piirteet, jotka tekevät siitä poikkeuksellisen suhtees-
sa kilpailijoihin. 

Tuotekonseptointi on vaihtoehtoisten tuotekonseptien ideointia ja kehittämistä. 
Tavoitteena on konkretisoida tuotemahdollisuuksia tuotekonseptien muotoon. 
Konseptoinnilla valmistaudutaan varsinaiseen tuotantoon tähtäävään tuote-
suunnitteluun. Konseptointiprosessissa kehitetään ja valitaan lupaavin konsep-
ti. Tuotekonseptoinnilla tavallaan määritellään (Ks. Keinonen & Jääskö 2004) 
suunniteltava tuote ja tehdään siitä kattava kuvaus, jonka perusteella yksityis-
kohtaisempi suunnittelu voi alkaa. Konsepteja valitsemalla ja kehittelemällä pää-
dytään yhteen sopivimpaan, joka todennäköisesti valitaan jatkokehitykseen eli 
tuotantoon tähtäävään toteuttavaan suunnitteluun. 
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4 KONSEPTOINTIPROSESSI	  (Janne	  Pekkala,	  Sanna	  Peltonen)	  	  

	  

Konseptointiprosessin	  tavoitteena	  on	  kehittää	  tunnistetuista	  asiakastarpeista	  tuote-‐	  tai	  palveluideoita	  ja	  
varmistaa,	  että	  ne	  ovat	  sekä	  kaupallisesti	  että	  teknisesti	  toteutettavissa.	  Suurin	  osa	  tuotteen	  
menestymisen	  kannalta	  merkittävistä	  päätöksiä	  tehdään	  juuri	  tässä	  vaiheessa.	  Tuotekonseptissa	  
määritellään	  asiakkaan	  saama	  hyöty	  sekä	  tuotteen	  teknologia,	  toimintaperiaate	  ja	  muoto.	  
Tuotekonseptissa	  pyritään	  kuvaamaan	  suunniteltavaa	  tuotetta	  kokonaisuutena.	  Tuotekonseptissa	  on	  
olennaiset	  erottavat	  piirteet,	  jotka	  tekevät	  siitä	  poikkeuksellisen	  suhteessa	  kilpailijoihin.	  	  
	  
Tuotekonseptointi	  on	  vaihtoehtoisten	  tuotekonseptien	  ideointia	  ja	  kehittämistä.	  Tavoitteena	  on	  
konkretisoida	  tuotemahdollisuuksia	  tuotekonseptien	  muotoon.	  Konseptoinnilla	  valmistaudutaan	  
varsinaiseen	  tuotantoon	  tähtäävään	  tuotesuunnitteluun.	  Konseptointiprosessissa	  kehitetään	  ja	  valitaan	  
lupaavin	  konsepti.	  Tuotekonseptoinnilla	  tavallaan	  määritellään	  (Ks.	  Keinonen	  &	  Jääskö	  2004)	  
suunniteltava	  tuote	  ja	  tehdään	  siitä	  kattava	  kuvaus,	  jonka	  perusteella	  yksityiskohtaisempi	  suunnittelu	  
voi	  alkaa.	  Konsepteja	  valitsemalla	  ja	  kehittelemällä	  päädytään	  yhteen	  sopivimpaan,	  joka	  todennäköisesti	  
valitaan	  jatkokehitykseen	  eli	  tuotantoon	  tähtäävään	  toteuttavaan	  suunnitteluun.	  	  
	  
Konseptisuunnittelussa	  tehdään	  merkittäviä	  päätöksiä	  lopputuotteen	  kannalta.	  Liikkumavara	  on	  suuri	  ja	  
muutokset	  ovat	  edullisia.	  Merkittävä	  osuus	  kustannuksista	  muodostuu	  myöhemmissä	  kehitysvaiheissa.	  
Tästä	  syystä	  konseptoinnin	  perusteellinen	  toteuttaminen	  säästää	  rahaa	  ja	  vaivaa	  prosessin	  seuraavissa	  
vaiheissa.	  
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Konseptisuunnittelussa tehdään merkittäviä päätöksiä lopputuotteen kannalta. 
Liikkumavara on suuri ja muutokset ovat edullisia. Merkittävä osuus kustannuk-
sista muodostuu myöhemmissä kehitysvaiheissa. Tästä syystä konseptoinnin pe-
rusteellinen toteuttaminen säästää rahaa ja vaivaa prosessin seuraavissa vaiheissa.

Tuotekonseptoinnilla voidaan tavoitella radikaalisti uusia ratkaisuja. Jotta pys-
tytään kehittämään aidosti uudentyyppisiä ratkaisuja markkinoille, on tarpeen 
ottaa etäisyyttä välittömiin vaatimuksiin kuten tuotannon ja myynnin lyhyen 
tähtäimen tarpeisiin. Konseptoinnin alussa suunnittelutehtävä ei useinkaan ole 
täsmällinen, vaan pyritään tuoreella tavalla kuvaamaan, millaisia tuotemahdol-
lisuuksia esimerkiksi uudet teknologiat, markkinat tai käyttäjätarpeet avaavat. 
Siksi konseptointi vaatii rohkeaa heittäytymistä sekä näkemysten ja visioiden 
muodostamista. Konseptointi on usein monialaista ja vaatii asioiden ennakko-
luulotonta yhdistelyä. 

Konseptointiprosessissa käytetään erilaisia tekniikoita ja menetelmiä kuten ide-
ointia, käyttäjäkeskeistä suunnittelua, visualisointia ja arviointitekniikoita. Tuo-
tekonseptointi jakautuu tyypillisesti neljään vaiheeseen; ideointiin, kehittelyyn, 
valintaan ja testaukseen, jonka jälkeen valitun konseptin tuotantoon tähtäävä 
suunnittelu voi alkaa. 

Ideointivaiheen alussa pyritään täsmentämään suunnitteluhaastetta. Käytännös-
sä tämä tarkoittaa suunnitteluongelman täsmentämistä ja jakamista osaongel-
miin. Täsmentämällä haastetta pyritään rajaamaan ja kehystämään suunnitte-
luongelma (Dorst 2003, 132) tai tunnistamaan suunnittelua ohjaavia ajureita, 
design drivereita (Keinonen 2000, 195). Kehykset ja driverit perustuvat edeltä-
vässä vaiheessa kerättyyn ja järjesteltyyn käyttäjätietoon. Wave-projektissa design 
driverit pohjautuvat kerättyyn taustamateriaaliin, trendianalyysiin sekä havain-
nointi- ja haastatteluaineistoihin. 

Kun haaste on täsmennetty, pyritään kehittämään uusia ratkaisuja, jotka vastaa-
vat haasteeseen mahdollisimman monipuolisesti. Tämä on luova ja kritiikitön 
vaihe, jossa tavoitteena on kehittää useita uusia ratkaisuja. Keskeisiä työvälineitä 
tässä vaiheessa ovat kynä, paperi, iso taulu sekä mahdollisuus rakentaa nopeita 
ja karkeita kokeilumalleja. On tärkeää kirjata ideat ylös ja pyrkiä visualisoimaan 
ne ja asettamaan ne esille, jotta niistä voidaan keskustella. Rakentamalla nopeita 
malleja voidaan välittömästi kokeilla ideoiden toimivuutta, esimerkiksi mekaa-
nisia toimintaperiaatteita tai mitoitusta. Konseptien ideointia, arviointia ja tes-
tausta tehdään limittäin. Arvioinnissa pyritään hyödyntämään käyttäjiä, asian-
tuntijoita ja muita sidosryhmiä.
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4.1  KonsePToInnIn RooLI YRITYKsen TuoTeKeHITYKsessÄ

Kari	Nieminen	&	Mika	Seppänen

Konseptisuunnittelu (concept design) on tuotesuunnittelunomaista toimintaa 
ilman tavoitetta välittömästä tuotannon ohjeistuksesta ja markkinoille tulosta. 
(Keinonen & Jääskö 2004). Hyvä konsepti on ennakoiva, perusteltu, oleelliseen 
keskittyvä ja ymmärrettävä kuvaus tuotteesta. Hyvän konseptisuunnittelun tu-
lee olla myös laaja-alaista. Laaja tietämys on tarpeen, jotta kaikki mahdollisuu-
det (esim. asiakas, sisältö, tekniikka, design) saadaan käyttöön. Konseptisuun-
nittelun tulee olla selkeästi dokumentoitua, ottaen huomioon eri kohderyhmät 
(esim. asiakas vs. valmistaja)

Konseptoinnin aikana määritellään suunnittelun päälinjat, jonka jälkeen voi-
daan yksityiskohtien kanssa jatkaa rinnakkaisen tuotekehityksen toimintatapaa 
noudattaen. Tavoitteena on saavuttaa radikaalisti uudenlaisia ratkaisuja.

Ennen varsinaista tuotesuunnittelua tapahtuu konseptisuunnittelu. Konsepti-
suunnittelua pidetään ainoastaan yhtenä tuotekehitysprosessin vaiheena, mutta 
se tulisi kuitenkin jakaa kahteen erilliseen osa-alueeseen. Nämä erilliset osa-alu-
eet muodostuvat konseptisuunnitteluhankkeista, joissa kehitetään jokin konsep-
tituote, sekä tuotekehitysprojektin sisällä tehtävästä konseptisuunnittelusta. 

Molemmat projektityypit sisältävät eriluonteisia konseptointiaktiviteetteja. Val-
mistettavaan tuotteeseen johtavaan tuotekehitykseen kuuluu vaiheita, joissa et-
sitään vaihtoehtoisia ratkaisuja esimerkiksi teknisille ongelmille, rakenneratkai-
suille ja visuaaliselle ilmeelle. Näihin voidaan luoda myös vaihtoehtoisia konsep-
teja teknisen suunnittelun ja teollisen muotoilun prosessien mukaisesti.

Erillisissä tuotekonseptihankkeissa hahmotellaan omina kokonaisuuksinaan uu-
sia tuotteita ja niihin liittyviä liiketoimintayhteyksiä. Näillä projekteilla ei aina 
tähdätä suoraan markkinoille tuotettaviin tuotteisiin, vaan niissä voidaan tut-
kia esimerkiksi lupaavia teknologioita, uusia markkinoita tai tuottaa tukimate-
riaalia esimerkiksi brandin kehittämiseen ja mainontaan. Konseptisuunnittelun 
tuotokset jakaantuvat tuotekehitysprojekteissa tehtäviin (osa)konsepteihin, joilla 
kehitetään tuotteen jotakin tiettyä piirrettä, sekä erillisissä hankkeissa tehtäviin 
tuotekonsepteihin, joilla hahmotellaan kokonaisia tuotteita (Kokkonen & Kump 
2005,16).

Tuoteinnovaation syntyminen edellyttää usein teknologisia innovaatioita, jotka 
puolestaan syntyvät konsepti-innovaatioiden pohjalta. Uuden tuoteidean tulisi 
syntyä konseptoimalla. Tämä on mahdollista teknologian kehittämisen tai in-
novatiivisen soveltamisen avulla. Tuotekehitysprosessin avulla päästään lopulta 
tuoteinnovaatioon. Ilman konseptointiprosessia tutkimus- ja kehityssuuntia on 
vaikea ohjailla ja hallita.
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alueeseen.	  Nämä	  erilliset	  osa-‐alueet	  muodostuvat	  konseptisuunnitteluhankkeista,	  joissa	  kehitetään	  
jokin	  konseptituote,	  sekä	  tuotekehitysprojektin	  sisällä	  tehtävästä	  konseptisuunnittelusta.	  	  
	  
Molemmat	  projektityypit	  sisältävät	  eriluonteisia	  konseptointiaktiviteetteja.	  Valmistettavaan	  tuotteeseen	  
johtavaan	  tuotekehitykseen	  kuuluu	  vaiheita,	  joissa	  etsitään	  vaihtoehtoisia	  ratkaisuja	  esimerkiksi	  
teknisille	  ongelmille,	  rakenneratkaisuille	  ja	  visuaaliselle	  ilmeelle.	  Näihin	  voidaan	  luoda	  myös	  
vaihtoehtoisia	  konsepteja	  teknisen	  suunnittelun	  ja	  teollisen	  muotoilun	  prosessien	  mukaisesti.	  
	  
Erillisissä	  tuotekonseptihankkeissa	  hahmotellaan	  omina	  kokonaisuuksinaan	  uusia	  tuotteita	  ja	  niihin	  
liittyviä	  liiketoimintayhteyksiä.	  Näillä	  projekteilla	  ei	  aina	  tähdätä	  suoraan	  markkinoille	  tuotettaviin	  
tuotteisiin,	  vaan	  niissä	  voidaan	  tutkia	  esimerkiksi	  lupaavia	  teknologioita,	  uusia	  markkinoita	  tai	  tuottaa	  
tukimateriaalia	  esimerkiksi	  brandin	  kehittämiseen	  ja	  mainontaan.	  Konseptisuunnittelun	  tuotokset	  
jakaantuvat	  tuotekehitysprojekteissa	  tehtäviin	  (osa)konsepteihin,	  joilla	  kehitetään	  tuotteen	  jotakin	  
tiettyä	  piirrettä,	  sekä	  erillisissä	  hankkeissa	  tehtäviin	  tuotekonsepteihin,	  joilla	  hahmotellaan	  kokonaisia	  
tuotteita	  (Kokkonen	  &	  Kump	  2005,16).	  
	  
Tuoteinnovaation	  syntyminen	  edellyttää	  usein	  teknologisia	  innovaatioita,	  jotka	  puolestaan	  syntyvät	  
konsepti-‐innovaatioiden	  pohjalta.	  Uuden	  tuoteidean	  tulisi	  syntyä	  konseptoimalla.	  Tämä	  on	  mahdollista	  
teknologian	  kehittämisen	  tai	  innovatiivisen	  soveltamisen	  avulla.	  Tuotekehitysprosessin	  avulla	  päästään	  
lopulta	  tuoteinnovaatioon.	  Ilman	  konseptointiprosessia	  tutkimus-‐	  ja	  kehityssuuntia	  on	  vaikea	  ohjailla	  ja	  
hallita.	  

	  
Kuvio	  29.	  Konseptituotteen	  suunnittelu	  ja	  tuotekehitysprosessin	  konseptivaiheet.	  

Kuvio 29. Konseptituotteen suunnittelu ja tuotekehitysprosessin konseptivaiheet.

4.2 TuoTeKonsePToInnIn VAIHeeT 

Kari	Nieminen	&	Mika	Seppänen

4.2.1  Ideointi

Ideoinnin abstrakti päämäärä on tuottaa hyviä ideoita, jotka konkretisoituvat 
kohdekohtaisiin hyvyyksiin. Hyvä idea on oikeasti hyvä ja yleispätevä. Ideointia 
ohjaa toisessa päässä hyvyys ja toisessa päässä tiedon välittämä realismi (Reuna-
nen 2007, 38).

Koska ideoinnin tuottaminen on helppoa ja halpaa, tulisi alustavia ideoita syntyä 
jatkuvasti. Tuotettujen ideoiden määrä on tärkeä, koska luova prosessi noudattaa 
tutkimuksien mukaan tilastollisia todennäköisyyksiä. Suuresta joukosta ideoita 
löytyy todennäköisesti enemmän toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. Suuren ideoin-
tiryppään ajattelemisen pitäisi muuttaa ajatustapojamme vapaammiksi. Tällöin 
tulee esiin ideoita, jotka ensin vaikuttavat toteuttamiskelvottomilta, mutta joista 
kuitenkin lopulta löytyy hyviä aineksia jatkoideoihin. Ryhmässä ideoituna ”hul-
lut” ideat auttavat myös muita vapautumaan. 

Ideointiprosessissa myös monialaisuus ja kommunikointi eri alojen asiantuntijoi-
den kanssa ovat hyödyksi. Fasilitointi, ideoinnin sparraus, ohjaus ja tukeminen aut-
tavat työskentelyssä. Mikäli ideointi tapahtuu tiukassa aikataulussa, ideoita syntyy 
paljon, mutta niiden laatu on heikkoa. Mikäli aikataulua pystytään höllentämään, 
annetaan erikoisimmille ideoille aikaa nousta lähemmän tarkastelun kohteeksi.

Hyvät ideat

Luonne

• Vapaita, vapaamielisiä
• Uusia (tai historiaan jo unohtuneita, joiden aika voisi taas olla)
• Irti historiasta, perinteistä
• Monta – erilaisia, variaatioita
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Etujen edustaminen

• Asiakas hyötyy
• Yritys hyötyy
• Tukee omaa toimintaa

Perustelu

• Ei kritisoitu, ei heti perusteltu – hyvälle idealle voidaan myöhemmässä 
vaiheessa löytää perusteluja

• Hyöty ei tarvitse olla heti nähtävissä, mutta on löydettävissä

Prosessi-suhtautuminen

• Etsitään määrän kautta helmiä
• Käytetään sopivia menettelytapoja - ideoiden ei vain odoteta tulevan
• Ei vielä sitouduttu, ei vaadita sitoutumista
• Ymmärretään, sovitaan vain ideaksi, jota voidaan käsitellä vapaasti
• Kehitellään ideoiden asteella

Esitystapa

• Luonnosmainen – asia ei vaikuta liian valmiilta
• Visuaalinen

Uusia ideoita voidaan tuottaa erilaisilla menetelmillä, joita on käytössä satoja. 
On mahdotonta valita niistä ”parasta ja oikeaa”, mutta kannattaa opetella käyt-
tämään yhtä. 

Aivoriiheen (Pros 1898, Virkkala 1981, Helin 1990) kootaan 5–6 hengen ryh-
mään erilaisia ihmisiä. Ryhmä ei saa olla hierarkkinen, mutta sillä on oltava ve-
täjä, joka hallitsee tekniikan. Vetäjä ei saa olla esimiessuhteessa ryhmän jäseniin. 
Aivoriihi voidaan toteuttaa keskustellen, hiljaisesti kierrättämällä paperia tai 
hiljaisesti seinälle teipattujen papereiden äärellä. Tulokset puretaan keskustele-
malla ja tulokset ryhmitellään uusille papereille. Tämän jälkeen ideat arvioidaan 
erilaisilla merkinnöillä. Näin löytyvät keskeiset kannatusta saaneet ideat, jotka 
voidaan jatkojalostaa muilla menetelmillä. Tuplatiimi on aivoriihestä kehitelty 
muoto. Siinä ideoita kerätään sekä yksilö-, että parityönä.

Muuntelumenetelmässä vanhaa ratkaisua tai muilla menetelmillä saatua alustavaa 
ratkaisua kehitellään kysymyslistan mukaan. Tarkastelun perustana voi olla esimer-
kiksi idean suurentaminen, pienentäminen, yhdistämien tai osiin jakaminen.

SWOT-menetelmä on nelikenttäanalyysi, jonka avulla kartoitetaan idean vahvat 
puolet ja heikkoudet sekä tulevaisuudessa odotettavissa olevat uhat ja mahdol-
lisuudet. Analyysin tuloksena havaitut ja tiedostetut heikkoudet on mahdollista 
kääntää lopulta vahvuuksiksi.
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4.2.2  Kehittely

Ideoinnin jälkeen valitaan sopivimmat ideat, joilla tuotteen vaaditut toiminnot 
saadaan toteutettua. Kehittelyvaiheessa uuden tuotteen toiminnot pyritään jaka-
maan osatoimintoihin, joihin etsitään systemaattisesti ratkaisuja.

Ideoiden valinnassa käytetään asiakkaan ja yrityksen toiveiden vaatimuslistaa, 
jonka määrittelyn on oltava määrällisesti ja laadullisesti täsmällistä. Vaatimuslis-
taa tehtäessä asiat tulee määritellä tuotekohtaisen otsikoinnin alla. Otsikointia 
mietittäessä voidaan käyttää Taulukon 6 mukaista päätunnusmerkkiluetteloa.

tauluKKo  6. VDI 2222:n mukainen päätunnusmerkkiluettelo sovellettuna alusten 
konseptointiprosessiin.

PÄÄTUNNUS ESIMERKKEJÄ

Geometria Pituus, leveys, korkeus, syväys, runkomuoto, muotoilu

Kinematiikka Nopeus, kiihtyvyys

Voimat Vakavuus, paino, hydrostatiikka

Energia Teho, tehon lähde

Aines Valmistusmateriaali

Signaali Käyttö -ja valvontalaitteet

Turvallisuus Käyttö- työ – ja ympäristöturvallisuus

Ergonomia Käyttö- ja huoltoergonomia, valaistus

Valmistus
Tuotannon rajoitukset, valmistusvälineet, laatuvaati-
mukset

Tarkastus
Mittaus- ja testaus, erityismääräykset, viranomaistar-
kastukset, lait, asetukset

Asennus Erityiset asennusohjeet, kokoonpano

Kuljetus Nosturit, lähetystapa, lähetysehdot

Käyttö Melu, käyttöympäristö, miehitysvaatimukset

Kunnossapito Huollontarve ja mahdollisuudet

Kierrätys Materiaalin kierrätys ja poisto

Kustannukset Kehitys, valmistus, työkalut, investoinnit

Määräajat Kehitystyö valmis, välitavoitteet, toimitusaika
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Alla oleva esimerkki sisältää öljyntorjunta-aluksen konseptisuunnittelun perustana 
käytetyt toimintavaatimukset. Esimerkissä toimintavaatimukset on jaettu tehtä-
viin ja olosuhteisiin, jotka yhdistämällä on saatu uuden aluksen vaatimukset.

Kuvio 30. Uuden öljyntorjunta-aluksen konseptisuunnittelun perusteet. (Lähde: SYKE)

Tavoitteesta riippuen uusien ideoiden arvioinnissa on hyvä tarkastella vallitse-
vaa tilannetta ja mahdollisia kehityssuuntia useista eri näkökulmista ja lähteistä. 
Yrityksen tärkein informaation lähde on asiakas, jolta tietoa haetaan systemaatti-
sesti markkinatoiminnan yhteydessä. Myös negatiivinen palaute tulisi ottaa huo-
mioon tuotetta kehitettäessä. Muita ulkoisia tietolähteitä ovat lait, viranomais-
määräykset ja standardit. 

Kilpailijakartoituksen (benchmarking) avulla pyritään vastaamaan seuraaviin 
kysymyksiin:

• Mitä muut ovat tehneet?
• Miten?
• Miksi?
• Miten kilpailija on onnistunut?

 - Hyvät ja huonot puolet

Päätöksenteon tueksi haetaan markkinoilta tietoa markkinatutkimuksen avulla. 
Tuotekehitysprosessin kannalta kiinnostavat yritystä seuraavat asiat:

• Asiakkaat, asiakkaiden luonne, asiakastarpeet
• Menekki tulevina vuosina, markkina-alueet ja sektorit
• Markkinahinnat, kilpailijan tuotteet
• Markkinatilanne kokonaisuutena
• Tarvittavat markkinointia edistävät toimenpiteet

Kilpailija-analyysin avulla kerätään tietoa kilpailijoista laillisin keinoin. Tavoit-
teena on parantaa yrityksen asemaa kilpailijoihin nähden.
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Alla	  oleva	  esimerkki	  sisältää	  öljyntorjunta-‐aluksen	  konseptisuunnittelun	  perustana	  käytetyt	  
toimintavaatimukset.	  Esimerkissä	  toimintavaatimukset	  on	  jaettu	  tehtäviin	  ja	  olosuhteisiin,	  jotka	  
yhdistämällä	  on	  saatu	  uuden	  aluksen	  vaatimukset.	  
 

	  

Kuvio	  30.	  Uuden šljyntorjunta-aluksen konseptisuunnittelun perusteet. (LŠhde: SYKE)	  

Tavoitteesta	  riippuen	  uusien	  ideoiden	  arvioinnissa	  on	  hyvä	  tarkastella	  vallitsevaa	  tilannetta	  ja	  
mahdollisia	  kehityssuuntia	  useista	  eri	  näkökulmista	  ja	  lähteistä.	  Yrityksen	  tärkein	  informaation	  lähde	  on	  
asiakas,	  jolta	  tietoa	  haetaan	  systemaattisesti	  markkinatoiminnan	  yhteydessä.	  Myös	  negatiivinen	  palaute	  
tulisi	  ottaa	  huomioon	  tuotetta	  kehitettäessä.	  Muita	  ulkoisia	  tietolähteitä	  ovat	  lait,	  
viranomaismääräykset	  ja	  standardit.	  	  
	  
Kilpailijakartoituksen	  (benchmarking)	  avulla	  pyritään	  vastaamaan	  seuraaviin	  kysymyksiin:	  

¥ Mitä	  muut	  ovat	  tehneet?	  
¥ Miten?	  
¥ Miksi?	  
¥ Miten	  kilpailija	  on	  onnistunut?	  

o Hyvät	  ja	  huonot	  puolet	  
	  
Päätöksenteon	  tueksi	  haetaan	  markkinoilta	  tietoa	  markkinatutkimuksen	  avulla.	  Tuotekehitysprosessin	  
kannalta	  kiinnostavat	  yritystä	  seuraavat	  asiat:	  

¥ Asiakkaat,	  asiakkaiden	  luonne,	  asiakastarpeet	  
¥ Menekki	  tulevina	  vuosina,	  markkina-‐alueet	  ja	  sektorit	  
¥ Markkinahinnat,	  kilpailijan	  tuotteet	  
¥ Markkinatilanne	  kokonaisuutena	  
¥ Tarvittavat	  markkinointia	  edistävät	  toimenpiteet	  
	  

Kilpailija-‐analyysin	  avulla	  kerätään	  tietoa	  kilpailijoista	  laillisin	  keinoin.	  Tavoitteena	  on	  parantaa	  yrityksen	  
asemaa	  kilpailijoihin	  nähden.	  
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4.2.3  Arviointi ja testaus

On mahdollista, että ideoita syntyy niin suuri määrä, että niiden käsittely muo-
dostuu vaikeaksi. Tällöin voidaan lajitella ideat kahteen eri sarjaan kuten esimer-
kiksi ”nopeat” ja ”hitaat”. ”Nopeat” ovat käytännöllisen tuntuisia ideoita, jotka 
voidaan toteuttaa nopeasti. ”Hitaat” ovat epävarmoja ja pidempää kehitystyötä 
vaativia (Virkkala 1997, 128). Tilanteen mukaan keskitytään jompaankumpaan 
ryhmään tai toteutetaan vaihtoehtoisesti yksi nopea ja ruvetaan samanaikaisesti 
kehittämään yhtä hidasta.

Yksinkertainen seinäarvostelu, jossa tärkeimmät erot kirjataan paperille, on ha-
vainnollinen tapa ideoida. Havainnollisuutta voi parantaa esimerkiksi merkitse-
mällä kuhunkin arvostelukohtaan plussia ja miinuksia.

Painotettua pistearvostelua voidaan käyttää, jos vaihtoehtojen erot ovat kohtuul-
lisen pieniä tai jos eri ideoiden valimmoista vallitsee syvä erimielisyys. Jos jolla-
kin vaihtoehdolla on epävarmoja etuja tai haittoja, pisteytys ei välttämättä anna 
oikeaa kuvaa valinnasta.

Tehokas tapa arvioida ideoita on käyttää edellä kuvattua VDI 2222:n mukaista 
päätunnusmerkkiluetteloa. Ideaa arvioidaan vertaamalla tuotetta asiakkaan tai 
ostajan ja oman yrityksen kannalta. Näin saadaan aikaan kaksi erilaista sarjaa.

Laatukaaviossa asiakkaan vaatimuksia verrataan tuotteen teknisiin ominaisuuk-
siin. Asiakkaan vaatimukset esitetään samalla tavalla kuin hän ilmaisee ne itse. 
Teknisten ominaisuuksien ilmaisemiseen käytetään teknisiä termejä. Kaavi-
on avulla saadaan selville, miten hyvin asiakastarpeet täyttyvät kyseisen tuot-
teen osalta ja mitkä ovat tuotteen myyntiargumentit. Toisaalta kaaviosta saadaan 
myös selville tuotteen heikkoudet, joita tulee parantaa.

Kaavion tekeminen käynnistyy asiakastarpeiden määrittelystä. Tässä käytetään 
hyväksi markkinointiorganisaation tekemää asiakaskartoitusta, mutta myös 
kaikki omassa yrityksessä oleva tieto tulee hyödyntää. Asiakastarpeet jaetaan 
ryhmiin, ja ryhmille määritetään ylätason otsikot, jotka jaetaan hierarkkisesti 
alaotsikoihin. Vastaavalla tavalla ryhmitellään tuotteen tekniset ominaisuudet ja 
järjestetään ne pääotsikoiden alle hierarkkisesti. Kaavio on matriisi, jossa pystya-
kselilla esitetään asiakkaan vaatimukset ja vaaka-akselilla tuotteen tekniset omi-
naisuudet. Kaikkia teknisiä ominaisuuksia verrataan asiakastarpeisiin eri vaiku-
tustasot arvioiden. Näin saadaan havainnollinen kuvio, josta voidaan päätellä 
suoraan, kuinka hyvin tuote vastaa asiakastarpeita.

Laatukaaviota voidaan laajentaa seuraavilla vaiheilla:

1. Määritetään asiakkaan näkökulmasta asiakkaan tarpeiden tärkeysas-
te asteikolla 1–5.

2. Verrataan kahden tärkeimmän kilpailijan vastaavaa tuotetta asiak-
kaan tarpeet ja tuotteen ominaisuudet huomioiden asteikolla 1–5.



103Better Products In Time – strategiaohjattu tuotekehityskonsepti venealalle 

3. Arvioidaan oman nykyisen tuotteen ominaisuuksia asiakastarpeisiin 
nähden asteikolla 1–5. 

4. Tämän jälkeen arvioidaan, mihin tarvitaan panostusta ja mihin kan-
nattaa panostaa asteikolla 1–5.

5. Tämän jälkeen asiakastarpeita tarkastellaan myynnin kannalta et-
simällä asiakasvaatimuksista asiat, joihin panostetaan. Vahvoille 
myyntiargumenteille annetaan painoarvo 1,5 ja heikoille argumen-
teille 1,2.

6. Asiakkaan painoarvon määrittelyllä nähdään kohdat, joihin kannat-
taa panostaa. Asiakkaan vaatimusten painoarvo = tärkeysaste x (ta-
voitetila/oma nykytila) x myyntiargumentti.

7. Myös reklamaatiomäärät omasta nykytuotteesta voidaan siirtää laa-
tukaavioon. Tällöin nähdään, mihin seikkoihin kannattaa tässä mie-
lessä panostaa.

8. Tarkasteltaessa teknisiä ominaisuuksia, on syytä verrata tuotetta kah-
teen merkittävään kilpailijaan ja omaan nykytilaan. Ominaisuuksia 
voidaan kuvata niille tunnusomaisilla arvoilla, on-ei -periaatteella tai 
arvoasteikolla 1–5.

9. Lopuksi määritetään teknisten ominaisuuksien painoarvo jakamalla 
asiakasvaatimusten painoarvo vaikutussymbolien määrän ja vaiku-
tuksen vahvuuden suhteessa (3:2:1) kaavioon ja kirjoittamalla kun-
kin merkin kohdalle merkin arvo ko. rivillä. Lopuksi lasketaan ar-
vot pystysuunnassa ominaisuuksittain yhteen. Sama tulos saadaan 
jakamalla asiakasvaatimusten painoarvo ko. rivillä olevien merkkien 
summalla (merkkien arvot: suuri vaikutus =3, vaikuttaa=2, voi vai-
kuttaa=1). jakotulos kerrotaan merkin arvolla (3:2:1) ja sijoitetaan 
taulukkoon merkin paikalle. Näin menetellään jokaisella rivillä ja 
lasketaan lopuksi rivit ominaisuuksittain yhteen (Taulukot 3–5).

Kaavion laadinnassa kannattaa hyödyntää asiakkaan mielipiteitä omista ja kil-
pailijoiden tuotteista. (Välimaa & Kump 1994, 42)
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tauluKKo  7. Kaavio, jossa yhden akselin muodostaa käyttäjän tarpeet ja toisen tulevan 
tuotteen tekniset ominaisuudet (Välimaa & Kump 1994, 41).	  
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Taulukko	  	  8.	  	  Laajennettu kaavio sisŠltŠŠ myšs kŠyttŠjien tarpeiden painoarvot. (VŠlimaa & Kump 
1994, 43).	  
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Taulukko	  	  9.	  Tekniset ominaisuudet arvioidaan ja kŠyttŠjŠn tarpeiden painoarvo kohtaavuussymbolien 
suhteessa jaetaan (VŠlimaa & Kump 1994, 44).	  

tauluKKo  8.  Laajennettu kaavio sisältää myös käyttäjien tarpeiden painoarvot. 
(Välimaa & Kump 1994, 43).
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tauluKKo  9. Tekniset ominaisuudet arvioidaan ja käyttäjän tarpeiden painoarvo 
kohtaavuussymbolien suhteessa jaetaan (Välimaa & Kump 1994, 44).
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4.3 KonsePToInTI cAse WAVe-HAnKKeessA 

Janne	Pekkala	&	Sanna	Peltonen

Wave-osaprojektin tavoitteena oli visioida palveluita ja tuotteita, jotka ilmen-
täisivät suomalaisen venealan tuote- ja palvelumahdollisuuksia tulevaisuudessa. 
Tavoitteena oli myös kehittää keinoja, joilla venealan yritysten tuotekehitys voi-
taisiin integroida käyttäjätiedon tuotekehitykseen ja pidentää sen aikajännettä. 
Wave-projektissa kerättiin käyttäjätietoa hyvin yleisellä tasolla (kaikki suomalai-
set huviveneilijät) ja on korostettava, että kussakin yrityksessä tapahtuva kehitys-
työ on strategian mukaisesti rajatumpaa. 

Seuraavaksi käydään läpi muutamien projektissa kehitettyjen konseptin kehitys-
kaari. Rantautumisapuri edustaa yksittäisen käyttäjätarpeen ratkaisua vaivatto-
muuden näkökulmasta. Pintahybridissä konseptoinnin pohjaksi otettiin yksi ve-
neilyn keskeinen merkitys, nopea ja jännittävä ajaminen. Kolmannessa tapauk-
sessa tuote- ja palvelujen ideoinnin pohjana oli kokonaisen segmentin, veneessä 
viihtyjien tarpeet ja siinä yhdistyvät useat driverit.
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Kuva 10. Rantautumisapuri.

Käyttäjätutkimuksen tuloksena havaittiin, että rantautumisoperaatiot ja satama-
manööverit ovat ristiriidassa vaivattomuuden kokemuksen kanssa. Trendien va-
lossa vaivattomuus on yhä merkittävämpi tekijä tulevaisuudessa. Täsmennetty 
suunnitteluhaaste oli seuraava: rantautumisen tulee olla helppoa sekä kotisatamas-
sa että oudoissa vierassatamissa. Rantautumisen tulee olla vaivatonta myös yksin 
isommallakin veneellä - myös tuulessa ja aallokossa. Veneen kiinnitys on helppoa ja 
kaikki onnistuu kerralla. Tällaiset tavoitteet toimivat tuotekehitystä ohjaavana 
ajatuksena. 

Millainen on vene, jolla on vaivatonta liikkua satamissa ja rantautua? Millainen 
on satama, jossa on kokemattomankin helppoa liikennöidä? Millaiset palvelut 
tai lisävarusteet voisivat helpottaa veneilijän liikkumista ahtaissa satamissa? Täl-
laiset tuotteet ja palvelut ratkaisevat veneilijän kohtaamia tarpeita. Voisiko ran-
tautuminen olla jollain tavalla älykkäämpää? Voisiko vene aistia omaa asentoaan, 
paikkaansa, olosuhteita, satamarakenteita, pohjaa tai jopa muita veneitä? Voisi-
vatko kiinnittymiselimet olla fiksumpia ja vähemmän säätöä tarvitsevia? Tarvit-
seeko kipparin olla ”sidottu” kiinteään ohjauspisteeseen, vaikka häntä tarvittai-
siin rantautumisvaiheessa keulassa tai perässä. 
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Kuva	  10.	  Rantautumisapuri.	  

Käyttäjätutkimuksen	  tuloksena	  havaittiin,	  että	  rantautumisoperaatiot	  ja	  satamamanööverit	  ovat	  
ristiriidassa	  vaivattomuuden	  kokemuksen	  kanssa.	  Trendien	  valossa	  vaivattomuus	  on	  yhä	  merkittävämpi	  
tekijä	  tulevaisuudessa.	  Täsmennetty	  suunnitteluhaaste	  oli	  seuraava:	  rantautumisen	  tulee	  olla	  helppoa	  
sekä	  kotisatamassa	  että	  oudoissa	  vierassatamissa.	  Rantautumisen	  tulee	  olla	  vaivatonta	  myös	  yksin	  
isommallakin	  veneellä	  -‐	  myös	  tuulessa	  ja	  aallokossa.	  Veneen	  kiinnitys	  on	  helppoa	  ja	  kaikki	  onnistuu	  
kerralla.	  Tällaiset	  tavoitteet	  toimivat	  tuotekehitystä	  ohjaavana	  ajatuksena.	  	  
	  
Millainen	  on	  vene,	  jolla	  on	  vaivatonta	  liikkua	  satamissa	  ja	  rantautua?	  Millainen	  on	  satama,	  jossa	  on	  
kokemattomankin	  helppoa	  liikennöidä?	  Millaiset	  palvelut	  tai	  lisävarusteet	  voisivat	  helpottaa	  veneilijän	  
liikkumista	  ahtaissa	  satamissa?	  Tällaiset	  tuotteet	  ja	  palvelut	  ratkaisevat	  veneilijän	  kohtaamia	  tarpeita.	  
Voisiko	  rantautuminen	  olla	  jollain	  tavalla	  älykkäämpää?	  Voisiko	  vene	  aistia	  omaa	  asentoaan,	  paikkaansa,	  
olosuhteita,	  satamarakenteita,	  pohjaa	  tai	  jopa	  muita	  veneitä?	  Voisivatko	  kiinnittymiselimet	  olla	  
fiksumpia	  ja	  vähemmän	  säätöä	  tarvitsevia?	  Tarvitseeko	  kipparin	  olla	  ”sidottu”	  kiinteään	  
ohjauspisteeseen,	  vaikka	  häntä	  tarvittaisiin	  rantautumisvaiheessa	  keulassa	  tai	  perässä.	  	  
	  
Kuvassa	  10	  on	  luonnos	  langattomasta	  rantautumisohjaimesta,	  jonka	  avulla	  yksin	  rantautuminen	  on	  
helpompaa.	  Ratkaisu	  edellyttää	  veneen	  parempaa	  ohjattavuutta	  esimerkiksi	  useammalla	  potkurilla.	  
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Kuvassa 10 on luonnos langattomasta rantautumisohjaimesta, jonka avulla yk-
sin rantautuminen on helpompaa. Ratkaisu edellyttää veneen parempaa ohjatta-
vuutta esimerkiksi useammalla potkurilla.

Kuvattu tuotekonsepti on uudenlainen tuote, joka tarjoaa suoria ratkaisuja han-
kalaan rantautumisoperaatioon. Venevalmistajat hakevat kuitenkin ennemmin 
asteittaisia tuoteparannuksia olemassa oleviin venemalleihin, kuin täysin uusia 
tuotteita tai uusia markkinoita. Tällöin tulee tunnistaa olemassa olevista tuot-
teista kipupisteitä, jotka ovat ristiriidassa vaivattomuuden kokemuksen kanssa. 
Vaivattomuudella tarkoitetaan usein tuotteen käyttämisen tehokkuutta, käyttä-
misen helppoutta ja turvallisuutta. Jos veneilijä on fyysisessä vuorovaikutuksessa 
veneen kanssa, voidaan veneilijän ja veneen välinen toiminta nähdä tavoitteel-
lisena ”yhteistoimintana” jonkin tehtävän suorittamiseen. Ergonomiasuunnit-
telun näkökulmasta tuotteen toiminnalliset ominaisuudet sovitetaan käyttäjään 
kykyyn tehdä työtä ja käyttää tuotetta.

Luvussa 3.3.2 tarkasteltiin erästä veneilyn keskeistä merkitystä, vauhdikasta ja 
jännittävää ajamista, trendien valossa. Kehitettiin design drivereita, jotka osoit-
tavat vauhdikkaan ja jännittävän ajamisen suuntaa ja muutosta tulevaisuudessa 
veneilyn tapana. X Shores on vapautta rajattomalla alueella (kuva 9 kpl3). Se on 
vapautta ”mennä minne haluaa milloin haluaa”. Tavoitteena on vauhdikas leikki 
vedessä sekä veden ja maan rajapinnassa. Leikissä korostuu kehollisuus ja suora 
tuntuma veteen. Tämä voi ilmetä esimerkiksi ohjaustavassa. Taitojen oppiminen 
on keskeistä. 

Tällä hetkellä liikkumisen vapautta rajoittaa riippuvaisuus välineestä – erityi-
sesti veden ja maan rajapinnoissa. Leikki kannustaa luovuuteen ja on yksilölaji. 
Leikki ilmaisee vahvasti identiteettiä ja tunne ryhmään kuulumisesta on tärkeää. 
Leikin tulee erota selkeästi olemassa olevista vesileikeistä, jotta muodostuu vahva 
laji-identiteetti. Millainen olisi vesillä liikkumisen väline, joka sopisi X Shores’in 
maailmaan? Millainen väline antaa vapauden liikkua vedessä, maan ja veden ra-
japinnoilla, ja jopa jäällä ja lumella? Miten se voisi olla taitoa vaativa ajettava ja 
keholla ohjattava? Sen tulisi myös poiketa nykyisistä vesillä liikkumisen välineis-
tä eli perinteisistä veneistä.

Eräs ratkaisu design driverissa kuvailtuun maailmaan voisi olla ”pintahybridi”. 
Nimi kuvastaa laitteen riippumattomuutta alustasta ja elementistä, jonka pin-
nalla laite liikkuu. Se myös antaa mahdollisuuden liikkua vesialueilla liikkumista 
rajoittavien kelirikkokausien aikana. Pintahybridillä voi liikkua vedessä, rannas-
sa ja kaislikossa eli erilaisissa veden ja maan rajapinnoissa karikoita pelkäämättä. 
Pintahybridillä pääsee paikkoihin, joihin ei muilla veneillä pääse. Pintahybridin 
tulisi olla niin kiikkerä, että sitä voidaan ohjastaa keholla. Ohjaustavan on oltava 
kehollinen, jotta ajaminen olisi haastavaa ja vaatisi harjoittelua. 

Pintahybridi poikkeaa radikaalisti perinteisistä veneistä ja ilmestyessään vesille 
sen tulee kirvoittaa keskustelua sen sopivuudesta veneilyn maailmaan, kuten ve-
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sijetit aikoinaan. Tämä on keskeistä laji-identiteetin muodostumiselle. Kuvassa 
11 on esitetty konsepti ilmatyynyaluksen ja vesijetin risteytyksestä. Työntövoi-
mansa laite saa istuinrungon sisällä ilmatunnelissa pyörivästä potkurista, josta 
osa ilmasta ohjataan laitteen alle nostattamaan alus leijumaan, mikä on tyypil-
linen ratkaisu pienissä ilmatyynyaluksissa. Laite on korkea, ja sitä on haastavaa 
ohjata keholla ja ohjainsiivillä. Laite pystyy liikkumaan sekä monenlaisissa maas-
toissa maalla että veden ja jään päällä.

Kuva 11. Konseptuaalinen ratkaisu pintahybridistä. 

Veneessä viihtyjät -segmentin edustajille veneily merkitsi ensisijaisesti yhdessä-
oloa perheen kanssa. Veneily tarjoaa heille rentoutumisen ja rauhoittumisen ko-
kemuksia. Ulkoilu ja luonnon kokeminen ovat myös tärkeitä. Vene on paikka 
viettää aikaa perheen kanssa ja rentoutua ilman kiirettä. Loma alkaa jo veneessä. 
Veneessä he arvostavat mukavia puitteita, muunneltavuutta ja varustelua. He 
arvostavat edullisia käyttökustannuksia, mukavia yöpymistiloja sekä mukavuus-
varusteita. He yöpyvät usein veneessä ja viettävät aikaa satamassa – eli satama-
veneilevät.
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Kuva	  11.	  Konseptuaalinen	  ratkaisu	  pintahybridistä.	  	  

Veneessä	  viihtyjät	  -‐segmentin	  edustajille	  veneily	  merkitsi	  ensisijaisesti	  yhdessäoloa	  perheen	  kanssa.	  
Veneily	  tarjoaa	  heille	  rentoutumisen	  ja	  rauhoittumisen	  kokemuksia.	  Ulkoilu	  ja	  luonnon	  kokeminen	  ovat	  
myös	  tärkeitä.	  Vene	  on	  paikka	  viettää	  aikaa	  perheen	  kanssa	  ja	  rentoutua	  ilman	  kiirettä.	  Loma	  alkaa	  jo	  
veneessä.	  Veneessä	  he	  arvostavat	  mukavia	  puitteita,	  muunneltavuutta	  ja	  varustelua.	  He	  arvostavat	  
edullisia	  käyttökustannuksia,	  mukavia	  yöpymistiloja	  sekä	  mukavuusvarusteita.	  He	  yöpyvät	  usein	  
veneessä	  ja	  viettävät	  aikaa	  satamassa	  –	  eli	  satamaveneilevät.	  
	  
Veneessä	  viihtyjät	  tekevät	  veneellään	  mielellään	  lomamatkoja.	  Venematkan	  suunnittelu	  on	  merkittävä	  
osa	  veneilyä.	  Kiinnostavista	  kohteista	  ei	  ole	  tällä	  hetkellä	  saatavilla	  helposti	  tietoa.	  Veneessä	  viihtyjät	  
arvostavat	  tulevaisuudessa	  vaivattomia	  suunnittelu-‐	  ja	  valmistelupalveluja.	  Vaivattomuus	  ilmenee	  
suunnittelu-‐	  ja	  valmisteluvaiheen	  tylsien	  ja	  rutiininomaisten	  vaiheiden	  helpottamisena	  ja	  toisaalta	  
korostamalla	  tulevan	  matkan	  jännittävyyttä,	  yllätyksellisyyttä	  sekä	  uusien	  paikkojen	  löytämisen	  riemua.	  	  



111Better Products In Time – strategiaohjattu tuotekehityskonsepti venealalle 

	  

	   103	  

	  
Kuinka	  venematkan	  suunnittelusta	  voisi	  saada	  jännittävän	  ja	  ikimuistoisia	  yhdessäolon	  hetkiä	  tarjoavan	  
osan	  veneilyä?	  Kuvassa	  12	  esitetään	  konsepti	  reittitiedustelijasta,	  jonka	  avulla	  reittejä	  ja	  kohteita	  voi	  
suunnitella	  perheen	  kesken	  kotisohvalta	  käsin.	  Reittisuunnittelijaa	  ohjataan	  etäyhteydellä	  
reaaliaikaisesti	  ja	  reittisuunnittelija	  välittää	  kuvaa	  ja	  tarvittavaa	  dataa	  kohteista.	  Reittisuunnittelijan	  voi	  
varata	  haluamalleen	  kohdealueelle	  verkon	  kautta	  ja	  voipa	  sen	  pyytää	  mukaan	  myös	  varsinaiselle	  
venematkalle	  varmistamaan	  kuljettavaa	  reittiä.	  

	  

Kuva	  12.	  Reittisuunnittelija.	  

Kuinka	  tuetaan	  veneessä	  viihtyjien	  tapaa	  harrastaa	  satamaveneilyä?	  He	  viettävät	  aikaa	  satamassa	  
rentoutuen	  ja	  arvostavat	  mukavia	  puitteita,	  yöpymistiloja	  sekä	  mukavuusvarusteita.	  Oleskelu,	  
yöpyminen,	  ruuanlaitto	  ja	  ruokailu	  ovat	  kuitenkin	  tilaa	  vaativia	  toimia	  ja	  veneiden	  tilat	  rajallisia.	  	  
	  
Näihin	  tarpeisiin	  pyritiin	  vastaamaan	  kehittämällä	  konsepti	  satamapaikasta,	  joka	  tekee	  veneilijän	  
laituripaikasta	  erityisemmän	  ja	  yksityisemmän	  kuin	  mitä	  ne	  ovat	  tällä	  hetkellä.	  Laituripaikka	  voisi	  olla	  
kuin	  oma	  saareke,	  jonne	  voi	  tulla	  viettämään	  aikaa	  kuin	  siirtolapuutarhamökille	  lähtemättä	  välttämättä	  
edes	  veneilemään.	  Omassa	  saarekkeessa	  on	  tilaa	  rentoutua,	  laittaa	  ruokaa	  ja	  seurustella	  veden	  äärellä	  
satamapalveluiden	  läheisyydessä.	  Omassa	  saarekkeessa	  voi	  säilyttää	  veneilytarvikkeita,	  ja	  
kulkuyhteyden	  veneeseen	  voi	  rakentaa	  esteettömäksi.	  

Veneessä viihtyjät tekevät veneellään mielellään lomamatkoja. Venematkan suun-
nittelu on merkittävä osa veneilyä. Kiinnostavista kohteista ei ole tällä hetkellä 
saatavilla helposti tietoa. Veneessä viihtyjät arvostavat tulevaisuudessa vaivatto-
mia suunnittelu- ja valmistelupalveluja. Vaivattomuus ilmenee suunnittelu- ja 
valmisteluvaiheen tylsien ja rutiininomaisten vaiheiden helpottamisena ja toi-
saalta korostamalla tulevan matkan jännittävyyttä, yllätyksellisyyttä sekä uusien 
paikkojen löytämisen riemua. 

Kuinka venematkan suunnittelusta voisi saada jännittävän ja ikimuistoisia yh-
dessäolon hetkiä tarjoavan osan veneilyä? Kuvassa 12 esitetään konsepti reittitie-
dustelijasta, jonka avulla reittejä ja kohteita voi suunnitella perheen kesken koti-
sohvalta käsin. Reittisuunnittelijaa ohjataan etäyhteydellä reaaliaikaisesti ja reit-
tisuunnittelija välittää kuvaa ja tarvittavaa dataa kohteista. Reittisuunnittelijan 
voi varata haluamalleen kohdealueelle verkon kautta ja voipa sen pyytää mukaan 
myös varsinaiselle venematkalle varmistamaan kuljettavaa reittiä.

Kuva 12. Reittisuunnittelija.

Kuinka tuetaan veneessä viihtyjien tapaa harrastaa satamaveneilyä? He viettävät 
aikaa satamassa rentoutuen ja arvostavat mukavia puitteita, yöpymistiloja sekä 
mukavuusvarusteita. Oleskelu, yöpyminen, ruuanlaitto ja ruokailu ovat kuiten-
kin tilaa vaativia toimia ja veneiden tilat rajallisia. 
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Näihin tarpeisiin pyritiin vastaamaan kehittämällä konsepti satamapaikasta, joka 
tekee veneilijän laituripaikasta erityisemmän ja yksityisemmän kuin mitä ne ovat 
tällä hetkellä. Laituripaikka voisi olla kuin oma saareke, jonne voi tulla viettä-
mään aikaa kuin siirtolapuutarhamökille lähtemättä välttämättä edes veneile-
mään. Omassa saarekkeessa on tilaa rentoutua, laittaa ruokaa ja seurustella veden 
äärellä satamapalveluiden läheisyydessä. Omassa saarekkeessa voi säilyttää venei-
lytarvikkeita, ja kulkuyhteyden veneeseen voi rakentaa esteettömäksi.

Kuva 13. Oma saareke.

Millainen olisi veneessä viihtyjien unelmavene? Perheen lasten näkökulmasta 
siellä on paljon tilaa liikkumiseen ja leikkimiseen. Vanhempien näkökulmasta 
tila on turvallinen lapsille. Ympäristö – niin veden päällä kuin alla – avautuu 
lapselle katseltavaksi. Ikkunoiden takaa avautuvat näkymät sekä pinnan alle että 
sivuille ja taivaalle. Luontoa voi tarkastella lasin takaa turvallisesti. 

Tilat muuntuvat hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tilaa leimaavat huonemai-
set ja selkeät seinä- ja lattiapinnat, jotka voidaan sisustaa eri tarkoituksia varten 
oman maun mukaan. Tyhjä tilahan on sisustajan unelma. Asumisen ja sisusta-
misen näkökulmasta veneen ohjaamiseen liittyvien laitteiden ei tarvitse olla nä-
kyvillä silloin kun niitä ei tarvita. Kalusteet ovat helposti kiinnitettävissä ja irroi-
tettavissa tarpeen mukaan. 

Avarat näkymät avaavat ikkunapinnat ovat tarpeen mukaan muutettavissa läpi-
näkymättömiksi, jotta yksityisyys on taattu satamassa. Suuri vakaus, tasainen lat-
tia sekä kulku laiturille edestä ja takaa takaavat esteettömyyden. Vakauden sekä 
tasaisen ja leveän kannen mahdollistaa katamaraanirunkoratkaisu.
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Kuva	  13.	  Oma	  saareke.	  

Millainen	  olisi	  veneessä	  viihtyjien	  unelmavene?	  Perheen	  lasten	  näkökulmasta	  siellä	  on	  paljon	  tilaa	  
liikkumiseen	  ja	  leikkimiseen.	  Vanhempien	  näkökulmasta	  tila	  on	  turvallinen	  lapsille.	  Ympäristö	  –	  niin	  
veden	  päällä	  kuin	  alla	  –	  avautuu	  lapselle	  katseltavaksi.	  Ikkunoiden	  takaa	  avautuvat	  näkymät	  sekä	  pinnan	  
alle	  että	  sivuille	  ja	  taivaalle.	  Luontoa	  voi	  tarkastella	  lasin	  takaa	  turvallisesti.	  	  
	  
Tilat	  muuntuvat	  hyvin	  erilaisiin	  käyttötarkoituksiin.	  Tilaa	  leimaavat	  huonemaiset	  ja	  selkeät	  seinä-‐	  ja	  
lattiapinnat,	  jotka	  voidaan	  sisustaa	  eri	  tarkoituksia	  varten	  oman	  maun	  mukaan.	  Tyhjä	  tilahan	  on	  
sisustajan	  unelma.	  Asumisen	  ja	  sisustamisen	  näkökulmasta	  veneen	  ohjaamiseen	  liittyvien	  laitteiden	  ei	  
tarvitse	  olla	  näkyvillä	  silloin	  kun	  niitä	  ei	  tarvita.	  Kalusteet	  ovat	  helposti	  kiinnitettävissä	  ja	  irroitettavissa	  
tarpeen	  mukaan.	  	  
	  
Avarat	  näkymät	  avaavat	  ikkunapinnat	  ovat	  tarpeen	  mukaan	  muutettavissa	  läpinäkymättömiksi,	  jotta	  
yksityisyys	  on	  taattu	  satamassa.	  Suuri	  vakaus,	  tasainen	  lattia	  sekä	  kulku	  laiturille	  edestä	  ja	  takaa	  
takaavat	  esteettömyyden.	  Vakauden	  sekä	  tasaisen	  ja	  leveän	  kannen	  mahdollistaa	  
katamaraanirunkoratkaisu.	  
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Kuva	  14.	  Veneessä	  viihtyjien	  mieltymyksiä	  ilmentävä	  ”aurinkovene”.	  

4.4 TEHTÄVÄOSIO:	  TUOTE-‐	  JA	  PALVELUMAHDOLLISUUKSIEN	  
TUNNISTAMINEN	  JA	  KONSEPTOINTI	  (Janne	  Pekkala,	  Sanna	  Peltonen)	  

Pohtikaa	  seuraavia	  kysymyksiä	  yrityksenne	  näkökulmasta.	  
	  

¥ Millaisia	  kokemuksia	  haluamme	  käyttäjillemme	  tuottaa?	  
¥ Miten	  ratkaisemme	  käyttäjien	  ongelmat	  ja	  tarpeet,	  jotta	  voimme	  tarjota	  asiakkaalle	  innovatiivisia	  

tuotteita	  ja	  palveluita.	  
¥ Millaiset	  periaatteet	  ohjaavat	  tuotteen	  tai	  palvelun	  kehitystä?	  
¥ Millaisia	  tuotteita	  ja	  palveluita	  tarjoamme	  tulevaisuudessa?	  Miten	  ne	  muuttavat	  asemaamme	  

markkinoilla?	  

Kuva 14. Veneessä viihtyjien mieltymyksiä ilmentävä ”aurinkovene”.



114 Turun ammattikorkeakoulun raportteja 136

LÄHTeeT

Comprehensive Marina Master Plan. Boating Trends. Makers Architecture and Urban Design. 
http://66.175.4.144/dept/marina/pdf/mmp-2.pdf.

Coupal, Roger H., Bastian, Chris, May, Juliet, Taylor, David T. (2001) The Economic Benefits of Snow-
mobiling to Wyoming Residents: A Travel Cost Approach with Market Segmentation. Journal of Leisure 
Research. Vol. 33, No. 4, pp. 492-510.

Dorst, Kees (2003) Understanding Design. 175 Reflections on Being a Designer. BIS Publishers.

Finnboat news 1/2006, 3/2007, 1/2008, 2/2008, 1/2009 ja 3/2009. Venealan Keskusliitto Finnboat ry.

González Ana M. & Bello Laurentino (2002) The construct “lifestyle” in market segmentation. The beha-
vior of tourist consumers. European Journal of Marketing. Vol. 36, No. 1/2, pp. 51-85.

Hentinen, Jolma, Furustam, Aspara, Parvinen, Silfver (2007). Venealan tekniikan, muotoilun ja elinkei-
notoiminnan haasteita. Toimialaohjelman esiselvitys. Tekesin julkaisuja.

Keinonen & Jääskö (toim.) (2003) Tuotekonseptointi. Teknologiainfo Teknova Oy, Helsinki Kojola, Vesa 
(2008) Venetoimialan muutostekijät ja yhteisen kehittämisen mahdollisuudet. Johtamisen pro gradu-
tutkielma. Vaasan yliopisto.

Konu, Hanna & Pesonen, Juho (2008) Luontoa, henkisyyttä, rentoutumista ja liikuntaa: Itä-Suomen hy-
vinvointimatkailun potentiaaliset asiakassegmentit. Teoksessa: Toivonen Timo & Halme Maria (toim.) 
Kulttuurin, luonnon ja liiketoiminnan näkökulmia matkailuun. Turun kauppakorkeakoulu. Sarja KR-
4:2008. http://info.tse.fi/julkaisut/kr/Kre4_2008.pdf.

Kucukemiroglu Orsay (1999) Market segmentation by using consumer lifestyle dimensions and ethno-
centrism An empirical study. European Journal of Marketing. Vol. 33, No. 5/6, pp. 470-487.
Lambourne, Khodi, Rigot (1997) Social Trends and Product Opportunities: Philips Vision of the Future 
Project. http://www.sigchi.org/chi97/proceedings/briefing/rl.htm.

Manfredo, Michael J., Driver, B. L. & Tarrant, Michael A. (1996) Measuring Leisure Motivation: A 
Meta- Analysis of the Recreation Experience Preference Scales. Journal of Leisure Research. Vol. 28, No. 
3, pp. 188-213.

Markuksela, Vesa (2009) Sitoutuneet vapaa-ajankalastajat harrastajina ja matkailijoina. ISBN 978-
951-42-9164-7 Oulu University Press, May 2009 http://herkules.oulu.fi/isbn9789514291647/
isbn9789514291647.pdf.

Michman, Ronald D. (1991) Lifestyle Market Segmentation, Praeger Publishers. New York 1991. 220 
pp. van Raaij & Verhallen (1994) Domain-specific Market Segmentation. European Journal of Marketing 
Vol. 28, No. 10, 1994, pp. 49-66.

Recreational Boating & Fishing Foundation (2003) Boating & Fishing Attitude Segmentation Study. 
http://www.rbff.org/page.cfm?pageID=102.

Sievänen, Tuija, Neuvonen, Marjo & Pouta Eija (2003) Veneilijöiden harrastajaprofiilit. LIIKUNTA & 
TIEDE 5–6/2003 http://www.lts.fi/filearc/134_art7.pdf?LTS_reg=p6e7lti1pc98g3j00rna2b9nq3.

Stockholmsmässan (2006) Morgondagens båtliv – utmaningar och möjligheter. http://www.kmskoping.
se/upload/filer/2007-03-28%20Tidningen%20Morgondagens%20B%C3%A5tliv.pdf.

Vene -lehti 9/1994 ja 2/1999. Otavamedia.



115Better Products In Time – strategiaohjattu tuotekehityskonsepti venealalle 

Vyncke Patrick (2002) Lifestyle Segmentation, From Attitudes, Interests and Opinions, to Values, Aest-
hetic Styles, Life Visions and Media Preferences. European Journal of Communication 2002; 17; 445.

Wester Misse (2009) Green Boating - Nordic boat owners’ attitudes towards boating in the Baltic Sea. 
Avdelningen för filosofi, Kungliga Tekniska Högskolan. TemaNord 2009:510. http://www.hsr.se/docu-
ments/NY_Vartarbete/Miljomedvetet_batliv/Rapport_nordiskaministerradet_09.pdf.



116 Turun ammattikorkeakoulun raportteja 136

5 TuoTesuunnITTeLuPRosessI

Pentti	Häkkinen

Yksittäisen venetyypin tai ”veneperheen” suunnittelussa on pyrittävä prosessi-
maisuuteen ja johdonmukaisuuteen. Tämän etuna on esimerkiksi se, että joh-
donmukainen ja dokumentoitu suunnitteluprosessi on hyödynnettävissä useam-
man kerran. Prosessi on kuvattavissa hierarkisen vuokaavion avulla. Toisin sa-
noen suunnitteluprosessi kuvataan ensin karkealla tasolla sarjana toisiaan seuraa-
vina vaiheina, minkä jälkeen kukin vaihe puretaan tarkemmiksi osaprosesseiksi  
kunnes on saavutettu haluttu tarkkuus.
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5 TUOTESUUNNITTELUPROSESSI	  (Pentti	  Häkkinen)	  

	  

	  

Yksittäisen	  venetyypin	  tai	  ”veneperheen”	  suunnittelussa	  on	  pyrittävä	  prosessimaisuuteen	  ja	  
johdonmukaisuuteen.	  Tämän	  etuna	  on	  esimerkiksi	  se,	  että	  johdonmukainen	  ja	  dokumentoitu	  
suunnitteluprosessi	  on	  hyödynnettävissä	  useamman	  kerran.	  Prosessi	  on	  kuvattavissa	  
hierarkisen	  vuokaavion	  avulla.	  Toisin	  sanoen	  suunnitteluprosessi	  kuvataan	  ensin	  karkealla	  
tasolla	  sarjana	  toisiaan	  seuraavina	  vaiheina,	  minkä	  jälkeen	  kukin	  vaihe	  puretaan	  tarkemmiksi	  
osaprosesseiksi	  	  kunnes	  on	  saavutettu	  haluttu	  tarkkuus.	  
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5.1 TuoTesuunnITTeLuPRosessIn mÄÄRITTeLY

Pentti	Häkkinen

Suomalaiset venevalmistajat ovat tottuneet toimimaan muuttuvissa tilanteissa ja 
tiukkenevassa kilpailussa. Kotimarkkina-asemien säilyttäminen ja vientimenes-
tys ovat monilla venevalmistajilla tästä vahvoja näyttöjä. Yritykset ovat pieniä tai 
keskisuuria, eivätkä eräisen yritysten taustalle ilmaantuneet ulkomaiset omista-
jat muuta näitä selviytymisen ehtoja. Venealan tuntemus ja ammattitaito ovat 
yritysjohdolla keinoina selviytyä kilpailussa. Vahvuudet ovat usein käytännössä 
hankitut valmistustekniikan ja venemarkkinoiden, usein myös veneilyn osaami-
nen. Rohkeutta omaperäisiin ratkaisuihin ei myöskään alan toimijoilta puutu.

Venealan kilpailukyvyn edellytyksiä ja näkymiä on selvitetty eri yhteyksissä (). 
Kokonaismarkkinoiden supistuminen vuosina 2009–2010 saattaa olla ohime-
nevää, mutta ennakoi pitkällä tähtäimellä kiristyvää kilpailua. Kotimarkkinat ja 
merkkiuskollisuus ovat pienille yrityksille ratkaisevan tärkeitä. Kotimaisen ky-
synnän supistuessa lopetti syksyllä 2011 toimintansa muutama valmistaja, jonka 
tuotteiden kilpailukyky oli kunnossa.

Ammattityövoiman koulutuksen merkitys valmistajien kilpailukyvyssä ei kuu-
lu tämän selvityksen piiriin. Sen sijaan on aihetta todeta, että suunnittelijoiden 
monipuoliseen koulutukseen tulee panostaa. Runkomuoto, lujuus, materiaalit ja 
valmistusmenetelmät, tuotantoon soveltaminen sekä toimivat tilaratkaisut vaati-
vat uudenalaisten työkalujen hallintaa. Kun näistä osaamisalueista uuden veneen 
suunnitteluprosessissa vastaavat eri asiantuntijat, on niiden yhteensovittaminen 
vaativa tehtävä. Laatujärjestelmät ja riskien hallinta korostuvat jatkossa entises-
tään.  

Muita jatkossa korostuvia tekijöitä ovat tuotevastuu ja tuotteen elinkaaren ympä-
ristövaikutukset. Tuotannon työsuojelu ja haitalliset raaka-aineet ovat jo muut-
taneet veneiden tuotantomenetelmiä. Melutason ja päästöjen rajoitukset tulevat 
jatkossa sisävesiliikenteestä alkaen olemaan voimakas muutostekijä.

Veneen elinkaari on pitkä, ja rungon rakenteet ovat kiistatta kestäviä. Käytössä 
on paljon yli 30-vuotiaita keskikokoisia matkaveneitä kolmannen tai neljännen 
omistajan hallussa. Uudet veneet eivät tarjoa korkeaan hintaansa nähden ratkai-
sevia etuja. Myöskään vanhan veneen polttoainekulut tai muut käyttökustan-
nukset eivät aja vaihtamiseen uudempaan. Lisäksi lujitemuovivene on ”ongelma-
jätettä”.  Keskitettyä kierrätystä on järjestetty, mutta yksityinen omistaja ei voi 
kierrättää lujitemuovista venettään toiseen käyttötarkoitukseen tai hävittää sitä 
omatoimisesti. Loppuun käytetyn – melko suurenkin – puuveneen  matkan pää 
on helpommin omistajan saneltavissa. Tilanne merkitsee sitä, että tuotekehitys 
ja innovaatiot ovat Suomen veneteollisuudelle kohtalonkysymys. Tavoitteiden 
tulee olla kunnianhimoisia.
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Tuotteiden ja tuotannon kehittäminen ovat hoituneet tietyssä mielessä sivutoi-
misesti normaalin liikkeenjohdon ja markkinoinnin ohessa. Raporttien mukaan 
uusien mallien kehittämisessä ei olla saavutettu tavoiteltuja ominaisuuksia tai 
pysytty aikatuluissa. Näiden ongelmien toistuminen saattaa muodostua kohta-
lokkaaksi, kun tuonti Kiinasta ja muista uusista venemaista lisääntyy. 

5.1.1  Luvun rajaukset ja tavoitteet

Pentti	Häkkinen

Tarkastelun kohteena ovat tässä luvussa lähinnä pienet tai keskikokoiset virkis-
tyskäyttöön tarkoitetut moottoriveneet. Purjeveneitä käsitellään valikoidusti tie-
tyissä kohdissa. Käsittelystä on rajattu pois pienemmät ja halvimmat veneet, joi-
den pituus on alle 4 m ja moottoriteho tyypillisesti alle 20 hv. Näissä matalan 
hintaluokan pelkistetyissä veneissä kotimaisten valmistajien hallitseva markki-
naosuus todennäköisesti pysyy. Näiden kohdalla eivät asiakkaat myöskään hae 
viimeisintä tai edullisinta venemallia. Merkin kotimaisuus ja imago ovat olleet 
valintaperusteita.  

Perinteisesti huvivene on aina yksirunkoinen. Monirunkoisuus on liittynyt pur-
jekatamaraaneihin ja liukuvien veneitten vedenalaiseen runkomuotoon. Ei ole 
perusteita käsitellä monirunkoratkaisuja, kun tarkastellaan sarjavalmisteisia ve-
neitä.

Keskikokoinen huvivene on yleensä käyttäjälleen suuri investointi. Kun perheen 
omistaman veneen vuotuinen käyttöaika jää suhteellisen lyhyeksi, korostuu han-
kintahinnan merkitys venettä valittaessa. Jälleenmyyntimarkkinat ovat tärkeät, 
koska tyypillisesti vene vaihdetaan uuteen 5–7 vuoden iässä. Kuitenkin harvalla 
venemerkillä on keskiarvoa niin paljon parempi jälleenmyyntiarvo, että se vai-
kuttaisi uuden veneen ostopäätökseen. 

Huviveneen osaomistus ja veneen vuokraus eivät ole uusia liiketoimintamalleja, 
mutta tulevat yleistymään Suomessa juuri veneen suhteellisen korkean hankin-
tahinnan vuoksi. Käyttö- ja omistusmalli vaikuttaa konseptissa esimerkiksi help-
pokäyttöisyyden, turvallisuuden ja kulutus-kestävyyden osalta. Sen sijaan tuote-
kehitysprosessissiin omistusmalli ei juuri vaikuta.  

Keskeinen kysymys on siis veneen ominaisuuksien suhde sen hankintahintaan. 
Kun toivottujen ominaisuuksien yhdistelmä vaihtelee asiakkaiden kesken, ko-
rostuu veneen muunneltavuus ilman ratkaisevaa hinnannousua. Vaikka segmen-
tointi- ja konseptointiprosessit ovat valmiina ennen tuotesuunnittelua, säilyy 
paine tarjota veneeseen asiakkaan toivomia muutoksia.

Konseptivaiheessa on ratkaistu myös veneen materiaali, ainakin rungon osalta: 
alumiinivene tarjoaa etuja huollon ja pitemmän veneilykauden alueilla, mutta 
rajoittaa runkomuotoa levittyviin pintoihin. Keveys ja lujuus voidaan saada ai-
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kaan monilla materiaaleilla, eikä mitään vaihtoehtoja suljeta tässä vaiheessa pois. 
Valmistusteknologiat tulevat esille myöhemmin tässä luvussa.

Tässä luvussa on tarkoitus tarkastella osiin paloiteltuna uuden venemallin ke-
hittämisprosessia ja käsitellä siinä tehtäviä ratkaisuja ja tuotekehitykseen tarjolla 
olevia työkaluja. Prosessin ominainen piirre on sen eteneminen ”kovien pistei-
den” kautta. Niiden jälkeen ei enää tule eikä tarvitse palata kyseenalaistamaan 
aiemmin tehtyjä valintoja. 

Tuotesuunnitteluprosessin alkaessa konsepti on lyöty lukkoon: millaista venettä, 
millaisina versioina ja mille asiakaskunnalle tullaan tarjoamaan. Konseptiin sisäl-
tyy myös koko elinkaaren liiketalousmalli: ennakoidut tuotantomäärät, tuotan-
tokustannukset ja kate. Konseptivaiheessa ei tiedetä, mitä muunnoksia tuotteen 
elinkaaren aikana pyritään toteuttamaan, mutta jo silloin on muuntelumahdol-
lisuuksiin otettava kantaa.

Jossain vaiheessa venemallin kilpailukyky loppuu tai sen myyntikatteesta jou-
dutaan tinkimään. Siksi on tärkeää ratkaista jo lähtöviivalla, tehdäänkö pohja-
ratkaisu ja valitaanko tuotantomenetelmä niin, että muunteluihin on mahdolli-
suuksia. Pienen veneen kohdalla täysin uuden tekeminen on luultavasti parempi 
ratkaisu eikä muunneltavuuden mukanaan tuomista kompromisseista kannata 
maksaa.

Yksi tutkimuksen tavoitteista on pohtia, miten veneteollisuus tuotekehityksel-
lään vauhdittaisi venekannan uudistamista. Konseptivaiheessa pyritään luomaan 
tuotteita, jotka ”tarjoavat selvästi enemmän”. Tämän tavoitteen varmistaminen 
on tuotekehitysprosessin keskeinen tavoite.

5.1.2  Tuotteen kriittiset ominaisuudet

Pentti	Häkkinen

Konseptivaiheessa ”vene on olemassa vain paperilla” eli haastava yhdistelmäluet-
telo määriteltyjä ominaisuuksia sekä ulkonäön ja tilajärjestelyn hahmotelmia. 
Vain suunnittelijan ammattitaito on takuuna siitä, että tavoitellut ominaisuudet 
saavutetaan. Tietämys aikaisemmista esikuvaveneistä, epäonnistumisista ja tois-
ten valmistajien projekteista on silloin arvokasta. 

Huvivenedirektiivinen sääntöjen täyttäminen on triviaali ehto eli lähtökohtaises-
ti vaaditaan, että veneen lujuus, vakavuus, uppoamattomuus ja varustus täyttä-
vät perusvaatimukset. Sen sijaan kriittisenä ominaisuutena voidaan pitää veneen 
hintaansa nähden tarjoamia ominaisuuksia. Valmistajan kannalta tämä tarkoit-
taa tuotantokustannuksia. 

Valmistajan on tunnettava tuotantokustannusten rakenne venetyypin elinkaaren 
aikana ja potentiaali tuotannon ja tuotantokustannusten kehittämiseen. Valmis-
taja ei saa luottaa liikaa kykyynsä oppia aikaa myöten riittävän kustannustehok-



120 Turun ammattikorkeakoulun raportteja 136

kaat tuotantotavat! Teknologia ei useinkaan tarjoa mahdollisuuksia vaihtaa hal-
vempiin materiaaleihin tai ratkaisuihin, eikä merkittäviä tuotantokustannusten 
alentamisia ole tarjolla. Varusteiden osuus normaalissa esimerkkiveneessä voi ko-
hota neljännekseen kustannuksista. Kuvassa 15 on esimerkki veneen valmistus-
kustannusten jakautumisesta tärkeimpiin osiin.

Kuva 15. Lujitemuovinen 7 metriä pitkä retkivene sisäperämoottorilla sekä sen 
hinnanmuodostus rungon, muutaman pääkomponentin ja kalleimpien varusteiden osalta.

Hinta-laatusuhteeseen liittyy asiakkaan kokemana lukuisia tuotteen ominai-
suuksia. Niiden lista on oleellisesti erilainen huviveneilyn tai ammattikäytön vä-
lillä. Myös yksityiskäytössä ostaja voi painottaa ”työkalumaisia” ominaisuuksia, 
joiden rinnalla muiden vaatimusten osalta minimitaso mahdollisesti riittää. Esi-
merkkejä tästä ovat rantautumis- ja lastausratkaisut kuten esimerkiksi pyörätuo-
lissa liikkujan esteetön kulku.

Suunnittelu on täynnä monenlaisia kompromisseja. Onko vene esimerkiksi 
suunniteltu toimimaan hyvin vaihtelevalla matkustaja- ja kuormamäärällä? Jos 
esimerkiksi kahdeksan hengen veneessä on yleensä täyden henkilömäärän sijaan 
kyydissä vain kolme henkilöä, ovat vaatimukset erilaiset kuin vastaavan, vähin-
tään kuuden henkilön kuormalla kulkevan veneen.

Tuotteen kriittisiin ominaisuuksiin liittyy myös tarkemmin määrittelemätön, 
monien tekijöiden yhteisvaikutuksesta syntyvä käyttöturvallisuus: soveltuuko 
vene kokemattomalle käyttäjälle ja matkustajille? Antaako se anteeksi ohjaajan 
käsittelyvirheitä?  
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esimerkkiveneessä	  voi	  kohota	  neljännekseen	  kustannuksista.	  Kuvassa	  15	  on	  esimerkki	  veneen	  
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Kuva	   15.	   Lujitemuovinen	  7	  metriä	   pitkä	   retkivene	   sisäperämoottorilla	   sekä	   sen	  hinnanmuodostus	  
rungon,	  muutaman	  pääkomponentin	  ja	  kalleimpien	  varusteiden	  osalta.	  

Hinta-‐laatusuhteeseen	   liittyy	  asiakkaan	  kokemana	   lukuisia	   tuotteen	  ominaisuuksia.	  Niiden	   lista	  on	  
oleellisesti	   erilainen	   huviveneilyn	   tai	   ammattikäytön	   välillä.	   Myös	   yksityiskäytössä	   ostaja	   voi	  
painottaa	  ”työkalumaisia”	  ominaisuuksia,	  joiden	  rinnalla	  muiden	  vaatimusten	  osalta	  minimitaso	  
mahdollisesti	   riittää.	  Esimerkkejä	   tästä	  ovat	   rantautumis-‐	   ja	   lastausratkaisut	  kuten	  esimerkiksi	  
pyörätuolissa	  liikkujan	  esteetön	  kulku.	  

Suunnittelu	  on	   täynnä	  monenlaisia	  kompromisseja.	  Onko	  vene	  esimerkiksi	   suunniteltu	   toimimaan	  
hyvin	  vaihtelevalla	  matkustaja-‐	  ja	  kuormamäärällä?	  Jos	  esimerkiksi	  kahdeksan	  hengen	  veneessä	  
on	   yleensä	   täyden	   henkilömäärän	   sijaan	   kyydissä	   vain	   kolme	   henkilöä,	   ovat	   vaatimukset	  
erilaiset	  kuin	  vastaavan,	  vähintään	  kuuden	  henkilön	  kuormalla	  kulkevan	  veneen.	  

Tuotteen	   kriittisiin	   ominaisuuksiin	   liittyy	   myös	   tarkemmin	   määrittelemätön,	   monien	   tekijöiden	  
yhteisvaikutuksesta	   syntyvä	   käyttöturvallisuus:	   soveltuuko	   vene	   kokemattomalle	   käyttäjälle	   ja	  
matkustajille?	  Antaako	  se	  anteeksi	  ohjaajan	  käsittelyvirheitä?	  	  	  

Taulukko	  10.	  Veneen	  kriittiset	  ominaisuudet.	  

veneen	  suorituskyky	   huippunopeus	  erilaisilla	  kuormilla	  

kiihtyvyys	  ja	  liukuun	  nousu	  

polttoainetalous	  erilaisilla	  kuormilla	  

käyttäytyminen	  eri	  olosuhteissa	   suuntavakavuus	  tyynessä	  vedessä	  

liikkeet	  vasta-‐,	  myötä-‐	  ja	  sivuaallokossa	  
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tauluKKo 10. Veneen kriittiset ominaisuudet.

veneen suorituskyky huippunopeus erilaisilla kuormilla

kiihtyvyys ja liukuun nousu

polttoainetalous erilaisilla kuormilla

käyttäytyminen eri olosuhteissa suuntavakavuus tyynessä vedessä

liikkeet vasta-, myötä- ja sivuaallokossa

vesiheitto erilaisilla kuormilla

jäissäajo

tilankäyttö toiminta vaihtelevalla matkustajamäärällä

ohjaamo ja mahdollinen yläohjaamo

mukava ja turvallinen kulku sisällä

pentteri

makuutilat

saniteettitilat ja -varustus

muut käyttömukavuustekijät ohjaamon järjestely ja varustus

näkyvyys eri suuntiin, sateessa ja muissa tilanteissa

kansivarustus: kaiteet, kiinnittymis- ja muu varustus

melu- ja tärinätaso

kulku- ja työskentelytilat erikoistilanteissa kuten  ’ruuhkassa’ 
tai kaappeja availtaessa

säilytystilat 

muut ominaisuudet ulkonäkö ja ’edustavuus’, erikoispiirteet

kestävyys

korjattavuus

räätälöitävyys, ’tuunattavuus tee itse’-asiakkaalle 

korjattavuus karilleajon tai muun vaurion jälkeen

ympäristövaikutus valmistuksen aikana

käytön aikana

käytöstäpoisto, kierrätettävyys
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tauluKKo 11. Suunnitteluspiraalin tarkentuva eteneminen ja avainkysymykset 
sovellettuna esimerkin keskikokoiseen huviveneeseen (noin 7 metriä pitkä liukuva retkivene). 

1. Asiakkaan perusvaati-
mukset

Konseptivaiheessa määritelty toivotuin muuntelumahdollisuuksin. 
Suunnittelun edetessä karsitaan variaatioita, jotta ’paketin hinta ei 
karkaa’.

2. Päämitat Pituus ja leveys on ’kalliita’ mittoja. Tässä kokoluokassa niihin ei 
liity kynnyksiä sääntöjen tai muitten suhteen ja esim. leveys ei ra-
joita veneen maantiekuljetuksia. 

3. Runkomuoto Runkomuodon hiominen kannattaa, jotta ajo-ominaisuudet ja 
polttoainetalous saadaan vahvuuksiksi. Vaikka erikoisen tyypin 
vahvuus olisikin muissa ominaisuuksissa, tietty minimitaso tulee 
saavuttaa.  Numeerinen virtauslaskenta tarjoaa edullisia työkaluja.

4. Kellumisasento Esimerkkiluokan veneessä ei tuota ongelmaa. Tämä kohta on yhte-
ydessä kohtiin 8 ja 9. Tankkien tyhjeneminen ei saa muuttaa kellu-
mis- ja kulkuasentoa haitallisesti.

5. Laipioiden paikat Ratkaistaan yhdessä kohdan 6 kanssa. Laipioihin liittyvät aukot 
ovat enemmän turvallisuus- ja käyttökysymys kuin lujuusongelma.

6. Yleisjärjestely Jo konseptiin sisältyvät sisä- ja ulkotilat, pentteri, pesutilat, ohjaa-
mo. ’Tehokkaat tilakäyttöinnovaatiot’ saavat asiakaskunnassa usein 
hyvin vaihtelevan vastaanoton. Uudet CAD-sovellukset helpotta-
vat suunnitelman toimivuutta ergonomiselta kannalta. 

7. Lujuusmitoitus, raken-
neratkaisut

Muuntelumahdollisuuksiin toivottu pituuden ja yleisjärjestelyn 
vaihtelu tulee tässä kriittiseen tarkasteluun. Poikittaisten laipioiden 
asema voi muottitekniikasta riippuen olla vaikea muuttaa. 

8. Propulsiojärjestelmä, 
suorituskyky

Esimerkkiluokan veneessä vaihtoehtoina perämoottori ja sisäperä-
moottori. Suorituskykyvaatimus sisältyy konseptiin. 

9. Paino ja painopiste Moottorivalikoima aikaansaa vaihtelua. Konseptiin sisältyy vesi- ja 
polttoainetankkien massat. Tankkien pitkittäinen sijoitus voi aut-
taa kompensoimaan valikoiman moottorien painovaihtelua. 

10. Vakavuus ajossa ja le-
vossa

Vakavuus levossa on runkomuodon perusteella ’helppo’ laskea. 
Rungon ajo-ominaisuudet on paljon vaativampi kysymys ja ratkai-
sua haetaan usein kokemusperäistä tietä. Lasketaan tai mittauksiin 
perustuva systemaattinen tutkimus on kallista. 

11. Erikoisvaatimukset Valmistettavuus on tärkein vaatimus. Varusteiden kohdalla säilyy 
vaihteluvapaus pitempään suunnitteluprosessin tarkentuessa 

12. Hinta Rungon ja ylärakenteiden tuotantokustannus on kriittinen ja vai-
keimmin kalkyloitava tekijä. Suunnitteluprosessi alkuvaiheessa on 
varattava riittävät reservit, jottei konsepti ’kaadu’.

Taulukon 11 ominaisuuksista käsitellään tarkemmin kohtia 10 ja 11. Veneen ajo-omi-
naisuudet on vaativa tutkimuskohde. Turun Ammattikorkeakoulun mittausvene W. 
Froude tarjoaa työkalun systemaattisen mittaussarjan ajamiseen. Rungon valmistetta-
vuus ja tuotantokustannukset ovat kaikesta huolimatta keskeisimpiä kilpailutekijöitä.



123Better Products In Time – strategiaohjattu tuotekehityskonsepti venealalle 

5.1.3  Avainteknologioiden verifiointi

Pentti	Häkkinen

Veneen valmistuksessa avainteknologioita ovat erityiset, juuri tietynlaiseen tuot-
teeseen soveltuvat materiaalit ja valmistusmenetelmät. Materiaalien ja valmistus-
menetelmien valinnat ovat pitkälle ”sitoneet käsiä jatkopelissä”. Riskejä on otet-
tava hallitusti ja nyt pitää varmistaa, ettei näitä perusratkaisuja tarvitse muuttaa 
myöhemmin. Avainteknologiat myös rajoittavat muunneltavuutta – on pakko 
tapauskohtaisesti hyväksyä, että jokin myöhempi modifikaatio on mahdoton.

Esimerkkejä poikkeavista valmistusmateriaaleista ja niihin liittyvästä tekniikasta 
ovat kotimaisen Terhin ABS-muovi ja yhdysvaltalaisen Triumph-veneen rotaa-
tiovalu. Liiketaloudellisesti ratkaisevia niissä ovat suuret tuotantomäärät. Esko-
lan mukaan Pitkällä aikavälillä mitattuna rotaatiovalu kannattaa, mikäli vuosit-
tainen tuotantomäärä on yli 300 kappaletta. Pienemmillä määrillä ruiskulami-
nointi on kannattavin valmistusmenetelmä. (Tuomas Eskola, Lasikuituveneiden 
laminointitekniikoiden vaikutus venealan kannattavuuteen, VY 2009)

Valmistusteknologian valinta on pitkäaikainen ratkaisu. Siksi muutostarpei-
ta tulee ennakoida. Tällaisia ovat ennen kaikkea materiaalien tuleva hintake-
hitys. Muita muutostarpeita ovat esimerkiksi materiaalien kierrätettävyys sekä 
venemallin ja yksittäisen veneen elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Tuo-
tannon automatisointiasteen nostaminen on myös vääjäämätön kehityssuunta. 
Näin ollen liiketoimintaan tulee kuulua myös aiempien valintojen kyseenalais-
taminen. 

Suomessa yleisimmät veneiden rakennusmateriaalit ovat muovi (lujitemuovi, 
ABS-muovi ym.) ja alumiini. Lisäksi veneitä valmistetaan puusta ja teräksestä 
sekä vähäisessä määrin myös betonista. Eri materiaalien yhdistelmiä on alettu 
käyttää vuodesta 2005 lähtien. Tässä luvussa tarkastellaan lähemmin alumiini-
veneitä, koska muovivalmisteisia veneitä on tarkasteltu perusteellisesti muissa 
julkaisun osioissa.

Alumiiniveneiden suosio perustuu materiaalin ominaisuuksiin: Alumiini kestää 
hyvin meriveden sekä sään vaikutusta. Se on kevyt materiaali, ja lisäksi alumii-
niveneen huollontarve on vähäinen. Veneiden valmistukseen käytetään ns. me-
riveden kestäviä alumiinilaatuja, joiden tärkeimmät seosaineet ovat magnesium, 
mangaani ja pii. Veneiden loppukäyttäjäsegmentin perusteella alumiiniveneet 
voidaan ryhmitellä sarjatuotantona rakennettaviin huviveneisiin sekä suuriko-
koisempiin työveneisiin, jotka tyypillisesti valmistetaan yksittäiskappaleina tai 
muutaman veneen piensarjatuotantona.

Luvussa 8 tarkastellaan alumiiniveneen rungon rakentamista, laserhitsausta, hit-
sauksen automatisointia, venesuunnittelulle asetettavia vaatimuksia sekä tuotan-
nonkehitysinvestointeja. Luvussa arvioidaan automatisoidun hitsauksen soveltu-
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vuutta alumiinivenetuotantoon sekä tarkastellaan hitsausautomaation asettamia 
vaatimuksia veneen tuotekehitys- ja suunnitteluprosessille. 

Kierrätettävyys ja huoltovapaus todennäköisesti vahvistavat jatkossa alumiinin 
osuutta lujitemuovien kustannuksella. Huoltovapauden merkitys luultavasti ko-
rostuu, kun yhteiskäyttö yleistyy. Alumiinille ominaiset rajoitukset ”kauniin” ve-
denalaisen runkomuodon tuottamisessa eivät ole merkittäviä ja ilmeisesti moot-
torin äänenvaimennus vaimentavien massojen avulla onnistuu alumiiniveneessä 
muoviveneitä paremmin.  

Avainteknologioiden valintaan vaikuttaa myös päämittojen muunneltavuus. Ve-
neen rungon pituuden vaihtelu kohtuurajoissa sekä poikittaislaipioiden vapaam-
pi siirreltävyys ovat alumiinin etuja, jos halutaan tarjota sarjatuotantoveneessä 
”vapaata” tilankäytön muunneltavuutta.

5.1.4  Alustavat toimittajavalinnat

Pentti	Häkkinen

Strateginen kumppanuus tarkoittaa liittoutuman valintaa eli sitä kenen kanssa 
työkuormaa ja venetilauksia koetetaan hankkia. Suomessa keskikokoisten huvi-
veneitten sarjat ovat pieniä. Siksi on jo pitkään ehdotettu lujitemuoviveneiden 
valmistajien jonkinasteista yhteistyötä, mutta tuloksetta.

Runkomuoto ei kuitenkaan ole ratkaiseva kilpailuvaltti (edellyttäen kohtuullisen 
hyviä ominaisuuksia). Valmistajakohtaiset säilytettävät ominaiset piirteet voi-
daan toteuttaa ylärakenteissa ja poikittaislaipioissa, vaikka runko pitkittäisjäyk-
kääjineen olisi yhteinen. Valmistajakohtaiset painotukset tai käyttötarkoitukset 
eivät huviveneiden kohdalla poikkea toisistaan kovin paljon.

Muilta osin toimittajien laite- ja järjestelmäteknologiat eroavat kovin vähän toi-
sistaan. Vapaus ostaa erimerkkisiä moottoreita tai varusteita säilyy. Ostamista ja 
valmistamista koskevat päätökset vaikuttavat tuotteen paloiteltavuuteen ja liit-
tämisteknologioihin. Esimerkiksi vieraasta talosta tilattu peräkolmannes pitää 
kiinnittää omassa pajassa tehtyyn keski- ja keulaosaan. Tästä paloittelusta joh-
tuvat kustannuslisät voivat kuitenkin parantaa tuotemallin elinkaaren aikaista 
muunneltavuutta ja modernisoitavuutta. Varusteiden toimittajavalinnat ovatkin 
osaltaan tuotteen mielikuvaan ja hintatasoon liittyviä ratkaisuja.

5.1.5  Potentiaaliset innovaatiot

Pentti	Häkkinen

Luvussa 4 on tarkasteltu järjestelmällisesti konseptointia ja uusien ideoitten ha-
kemista. Esimerkkinä oli alumiininen pienvene. Esimerkkimielessä käsikirjaan 
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laaditaan systematiikka, joka tuottaa tuotekohtaista variointia. Kaikkia kysy-
myksiä ei voida keksiä, mutta tuotesuunnittelijaa voidaan auttaa luomaan uutta. 

Innovaatioiden ajurina on tarpeiden tunnistus. Esimerkiksi uudet veneilijät on 
käyttäjäryhmä, jonka vähäiset taidot ja kokemus sisältävät joukon erityistarpei-
ta. Monet näistä tarpeista liittyvät veneilyn turvallisuuteen. Tuoreen veneilijän 
kyky arvioida veneen liikkeitä ja jopa ulkomittoja on puutteellinen. Taitojen 
karttuminen poistaa vaaratilanteita nopeassa tahdissa edellyttäen, että harrastus 
on kohtuullisen säännöllistä.

Taulukossa 12 on esitetty eräitä innovaatioita tarkemman tutkimisen kohteiksi. 
Esimerkkien sovellettavuus rajautuu tiettyyn asiakaskuntaan ja kokoluokkaan. 

 

tauluKKo 12. Esimerkkejä innovaatioketjuista. 

Ominaisuus Tarpeiden tunnistaminen

Ajokustannukset (ympäris-
töystävällisyys liittyy monesti 
myös kustannuksiin).

Hybridikoneistot ovat tulossa. Niiden kiinnostavuutta edistää 
yhä lisääntyvä hidasajo ruuhkassa ja nopeusrajoitusalueilla. Run-
komuotoja voidaan kehittää siihen suuntaan, että liukuveneen 
tehontarve 10 – 15 km/h nopeuksilla alenee. 

Vastaavasti peräaallon vaimentaminen mainituilla nopeuksilla on 
runkosuunnittelijan intressissä. 

Aurinkokennojen pinta-alan kasvattaminen ja tuulivoiman hyö-
dyntäminen ovat vaikeita yhdistää käytännöllisesti ja elegantisti: 
siihen liittyy haasteita. Aaltoenergian hyödyntämistä ei ole toteu-
tettu isoissakaan aluksissa. 

Integroitu rungonharjauslaitteisto kasvuston torjumiseksi tulee 
todennäköisesti lähivuosina korvaamaan pohjamaalit.

Ajomukavuus Laivoissa käytetyt kallistelunvaimennusratkaisut ovat mukavuus-
tekijänä tarpeen silloin, kun alus kulkee pitkään sivuaallokossa. 

Uudenlaisia ratkaisuja pohjaiskujen vaimentamiseen tarvitaan.

Asumismukavuus APB on edelleen esimerkki uudenlaisesta ajattelusta, jota on jat-
kettava. 

Perinteiset kuomut tarjoavat muunneltavuutta, jonka status ei 
ehkä ole täysin oikealla tasolla.

Näkyvyys ja näkösuoja voidaan uuden tekniikan avulla toteuttaa 
’toisin’

Voidaanko luopua symmetriasta esimerkiksi liikkumisen helpot-
tamiseksi tai päinvastoin hyödyntää sitä enemmän?

Laiturointi ja lastaus Kiinnittyminen merenkäynnissä ja sivutuulessa ahtaaseen paik-
kaan / luonnon-satamaan on kokemattoman veneilijän painajai-
nen. Uutta tekniikkaa tarvitaan.

Integroitu lepuutin on valmiiksi asennettuna ja paineilmalla va-
kiokoostaan pullistettava.
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Veden varaan joutuneen henkilön veneeseen nousua helpottavaa 
tekniikkaa tarvitaan. 

Teleskooppiset maihinnoususillat eivät onnistu pienissä veneissä. 
Integroitu nostin ollut puhtaan työveneen ratkaisu, voiko asen-
taa myös huviveneeseen? Nostimen käyttö vaatii ammattitaitoa, 
muuten nosturi tuo vain lisää ongelmia.

Pienehköissä veneissä ovat walk around –ratkaisun tuomat sivuo-
vet ja kulkutiet hankalan ahtaita. Esim. kaiteet saattaisivat kään-
tyä laiturissa väljempään asentoon –seurauksena ei saa liikkumi-
nen vaikeutua merenkäyntitilanteissa.  

Kulkuturvallisuus Sisustus on kova eikä kovinkaan ystävällinen henkilön kaatuessa. 
Tartunta-kahvoja on kiitettävästi, mutta yllättävässä tilanteessa ei 
niistä ehdi saada otetta. 

Muunneltavuuden toteutus veneessä on haastavaa myös teknisesti lujuus- ja tii-
viystekijöiden takia. Jos veneeseen tarjotaan esimerkiksi vaihtoehtoista raken-
netta, jolla suljetun keulan makuutilat muutetaan avoimiksi oleskelutiloiksi, voi 
muutos teknisten vaatimusten takia olla kohtuuttoman kallis ja nostaa myös pe-
rusveneen hintaa kohtuuttomasti.  

5.1.6  markkinointiviesti 

Taru	Penttilä

Tuotesuunnitteluprosessin kaikkiin vaiheisiin (määrittely, suunnittelu ja esituo-
tanto) on perusteltua kytkeä saumattomasti myös markkinointiviestintä. Mark-
kinointiviestin tavoite ja keinot määritellään kohderyhmälähtöisesti jo suunnit-
teluprosessin määrittelyvaiheessa. Suunnittelun edetessä viesti tarkennetaan ja 
suunnataan yksityiskohtaisemmin, ja esituotantovaiheessa valmiina on lopulli-
nen markkinointiviesti. Seuraavassa kuvataan lyhyesti kunkin vaiheen markki-
nointiviestintään liittyvät perustoiminnot.

Määrittelyvaihe

Markkinointiviestinnän ei tule olla oma toimintonsa vaan saumaton osa yri-
tyksen toimintaa ja yrityksen strategian mukaista. Markkinointiviestintäsuunni-
telman tulee siten vastata samoihin kysymyksiin kuin kaiken muunkin yrityk-
sen suunnittelun; missä olemme nyt (nykytilanteen analyysi), mihin haluamme 
mennä (tavoitteet), miten sinne päästään (toimenpidesuunnitelma) ja miten var-
mistamme perillepääsyn (seuranta).

Nykytilanne: Markkinointiviestin suunnittelu lähtee liikkeelle liikeideasta. Jotta 
liikeidea olisi menestyksekäs myös viestinnällisesti, tulee siihen liittää imago eli 
yrityskuva, tuotekuva, palvelukuva ja laatukuva. Onnistuneen markkinoinnil-
lisen liikeidean perusteella asiakas valitsee yrityksen tuotteet kilpailijan sijasta. 
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Lähtökohta suunnittelulle on selvittää, millainen markkinoinnillinen liikeidea 
on kohderyhmäasiakkaiden keskuudessa nyt. 

• Kenelle tuote tai palvelu on suunnattu, millainen on tämä tuote tai pal-
velu ja millainen on toimintapa? Toimitaanko kohderyhmälähtöisesti?

Tavoitteet: Kokonaisvaltainen markkinointiviestintä toteuttaa liikeideaa ja 
muokkaa toimintaa tavoitteiden mukaiseksi. Kaikkien viestinnän osa-alueiden 
tulisi noudattaa yhtenäistä linjaa, jotta viestinnän välittämä kuva ei olisi ristirii-
tainen vaan tukisi tavoitteiden saavuttamista. 

Markkinointiviestinnän tavoitteet tulisi asettaa kuten muutkin tavoitteet; nii-
den tulisi olla realistia, selkeitä ja mitattavia. Jotta mittaaminen onnistuisi, tulisi 
tavoitteiden olla ajallisesti rajattuja ja kvantitatiivisesti ilmaistuja. Markkinoin-
tiviestin tavoitteet johdetaan markkinoinnin kokonaistavoitteista, joita yleensä 
ovat myyntitavoitteet (euroa, kpl, liikevaihto), välitavoitteet (esim. tuotekuvan 
kehittäminen, tunnettuuden lisääminen, tuoteuudistus, uusien markkinoiden 
valtaus, hintakuvan muutos) ja kannattavuustavoitteet (katteet). 

Ovatko markkinointiviestinnän tavoitteet realistisia, selkeästi ilmaistuja, saavu-
tettavissa olevia, mitattavia ja ajallisesti rajattuja?

Toimenpiteet: Kun suunnitellaan kokonaisvaltaista, kohderyhmistä ja tavoit-
teista lähtevää markkinointiviestintää, on ratkaistava 

• mitä viestintäkeinoja käytetään?
• miten keinoja painotetaan ja miten viestintäbudjetti jaetaan?
• mikä tehtävä ja tavoite kullakin toiminnolla on?
• miten kutakin viestintämuotoa käytetään?

Perinteisesti markkinointiviestintä jaetaan neljään osa-alueeseen, jotka ovat hen-
kilökohtainen myyntityö, mainonta, myynninedistäminen sekä suhde- ja tie-
dotustoiminta. Näiden lisäksi on noussut esiin muitakin viestinnällisiä keinoja, 
kuten digitaalinen viestintä tai design management eli muotoiluviestintä. On 
kuitenkin edelleen yleistä, että yrityksen markkinointiviestintä keskittyy pääasi-
allisesti joko myyntiin (etenkin yritysten välisessä liiketoiminnassa) tai mainon-
taan (etenkin kuluttajamyynnissä) muiden viestintäkeinojen ollessa lähinnä näi-
tä tukevia tai täydentäviä. On olemassa myös monia menestyviä yrityksiä, joiden 
viestintä eroaa perinteisistä malleista keskittyen esimerkiksi asiakasmarkkinoin-
tiin (ns. word of mouth, viidakkopuhelin) tai ns. sissimarkkinoinnin keinoihin 
(ei-perinteiset, usein edulliset tavat tavoittaa kohderyhmä usein uusin, huomiota 
herättävin keinoin, esimerkiksi teaser-mainonta, tapahtumamarkkinointi, elä-
mysmarkkinointi). 

Jotta rajallisella viestintäbudjetilla päästäisiin asetettuihin tavoitteisiin, kannat-
taa budjetti jakaa keskittäen valittujen viestintäkeinojen kesken. Budjetin jakoa 
ei kannata tehdä tasaeräisesti tai tasasummin kuukausittain, vaan keskittämällä 
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viestintäpanos tiettyihin keinoihin ja ajanjaksoihin, jolloin saavutettu tulos on 
yleensä parempi . 

Eri viestintäkeinojen käyttö tulee miettiä myös sen perusteella, miten hyvin niil-
lä päästään tavoitteisiin. Yhdellä viestintäkeinolla ei useinkaan voida tavoittaa 
kaikkia kohderyhmiä. Myös sanoman muotoa ja sisältöä tulee sopeuttaa kohde-
ryhmän mukaan eri viestintäkeinoilla esitettäväksi. Suuntauksena ovat yhä yksi-
löllisemmät, tarkemmin kohdennetut ja tietyille segmenteille suunnatut viestin-
nän muodot suurten massaesiintymisten sijaan. 

Seuranta: Markkinointiviestinnän onnistumisen seuranta on helppoa, jos ta-
voitteet on asetettu aiemmin kuvatulla tavalla. Vertaamalla etenemistä asetettui-
hin tavoitteisiin saadaan ajantasaista tietoa viestinnän onnistumisesta. 

• Millä mittareilla viestinnän onnistumista tullaan seuraamaan syste-
maattisesti ja säännöllisesti?

Suunnitteluvaihe

Säännöllinen ja systemaattinen seuranta verrattuna asetettuihin viestinnän ta-
voitteisiin mahdollistaa viestinnän onnistumisen mittaamisen. Seurantamittarei-
den asettaminen heti tuotesuunnittelun määrittelyvaiheessa – ja niiden tarken-
taminen suunnitteluvaiheessa – auttaa viestinnän onnistumisen mittaamisessa 
kaikkien yrityksen toimintaprosessien vaiheissa. Seurantamittareiden asettami-
nen ja tarkentaminen antaa mm. raamit tai standardit hyväksytylle viestintä-
tulokselle sekä arviointityökalun kilpailijoiden viestintätoimintojen vertailuun.  
Seurantamittareiden määrittely riittävän aikaisessa vaiheessa varmistaa myös sen, 
että tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin osataan tarttua ajoissa. Havaitaan esi-
merkiksi, ettei viesti mene perille tai erotu. Se voidaan myös torjua tai ymmärtää 
väärin.

Määrittelyvaiheessa tai viimeistään suunnitteluvaiheessa valitaan sekä viestinnän 
sanoma- että kanavastrategia. Sanoman osalta määritellään, mitä kohderyhmälle 
sanotaan (sanoman sisältö) sekä miten sanoma esitetään (sanoman muoto). Sa-
noman sisällön suunnitteluun kuuluvat päätökset käytettävistä vetoomuksista 
sekä asemoinnista. Sanoman tulee informoida ja suostutella sen mukaan, mitkä 
ovat kohderyhmän ostomotiivit, toisin sanoen vetoomuksina voidaan käyttää 
rationaalisia ja emotionaalisia tekijöitä, joita kohderyhmän oletetaan käyttävän 
valintaperusteinaan. Asemoinnissa viestinnällä luodaan haluttu mielikuva koh-
deryhmälle eli valitaan ne elementit tai tekijät, joilla tuote tai palvelu viestitään 
kohderyhmälle siten, että saavutetaan haluttu mielikuva. 

Kanavastrategiassa päätetään, mitä ja miten kanavia käytetään. Aluksi selvite-
tään, mitä kanavia vastaanottaja seuraa ja miten hän käyttää viestintää hyväk-
seen. Usein markkinointiviestintäohjelmassa yhdistetään useampia kanavavaih-
toehtoja, jotta synnytetään kohderyhmän haluttu prosessointi ja käyttäytymis-
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vaikutus. Esimerkiksi ensin ennakkotiedotetaan suoramainonnalla, sitten tarkis-
tetaan viestin havaitseminen puhelimitse ja lopuksi sovitaan tapaaminen myyjän 
yhteydenotolla.

Esituotantovaihe

Tuotekehityksen esituotannon aikana on perusteltua suorittaa myös markki-
nointiviestinnän testivaihe. Testivaiheen taustalla ovat aiemmin tehdyt mark-
kinatilanteen ja kohderyhmän kartoitukset (nykytilanteen analyysi), joilla on 
vaikutusta sekä tarjottavan tuotteen tai palvelun mielikuvalliseen kehittämiseen 
että viestinnän rakentamiseen. Testivaihe suoritetaan yleensä rajatussa ja valitus-
sa kohderyhmässä, jolloin on tärkeää huomioida että testiryhmä edustaa luotet-
tavasti myös suurempia, aiottuja viestinnän kohderyhmiä. Keskeistä esituotanto-
vaiheessa on erityisesti tuotelupausten eli tuotteen myyntiargumenttien testaus.

Voidaan testata esimerkiksi

• myyntiargumentin soveltuvuutta asiakkaan ostomotiiveihin
• erottuvuutta kilpailijoista
• tuotelupauksen elinkelpoisuutta pitkällä aikavälillä.

Viestisanoman esitestauksella voidaan selvittää viestisisältöä ja viestintätapaa. 
Näin voidaan varmistaa, että suunniteltu viestintä toimii halutulla tavalla koh-
deryhmässä ja pystytään tekemään etukäteen sellaiset välttämättömät muutok-
set, jotka edesauttavat viestinnän tavoitteiden saavuttamista. 

5.1.7  Käyttötilanne 

Kai	Saarinen

Suunnitteluprosessin loppuvaiheessa venevalmistaja tarkistaa, näyttääkö siltä, 
että venetyypille tavoitellut käyttöominaisuudet voidaan saavuttaa. Määrittelyt 
veneen päämitoista lähtien tarkistetaan kertauksenomaisesti. Tarkistetaan tuot-
teen ennakoituja käyttöominaisuuksia konseptointivaiheen valintoihin verrat-
tuna: tavoitetaanko näillä näkymin riittävä ostajakunta? Käyttötilanne on vaih-
televa ja hyvin asiakaskohtainen, mutta seuraavissa tuotesuunnittelun vaiheissa 
tehdään peruuttamattomia ratkaisuja. 

Tässä yhteydessä ei siis haluta rajoittua ajattelemaan käyttötilannetta pelkästään 
sään ja merenkäynnin termein. Jo konseptivaiheessa on lyöty lukkoon pääasial-
linen käyttötilanne. Käyttäjä miettii kuitenkin myös muita kalliin hankintansa 
käyttömahdollisuuksia:

• Olosuhteet: avovesi, jääpeite, karikkoinen vesi, matala tai muuten han-
kala ranta
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• Käyttötapa:  vesihiihto, kalastus, sukelluksen tukialus, satunnainen hi-
naus

• Yhteiskäyttö:  oman tai yhdessä hankitun veneen säännöllinen lainaa-
minen. Tällöin  korostuvat turvallisuus, kulutuskestävyys ja vastuulli-
suuskysymykset. 

• Lasti: rakennustarvikkeet, eläimet, nestemäinen polttoaine. Nämä saatta-
vat esiintyä, vaikkei veneeseen asenneta varsinaista ”lastinsiirtokalustoa”. 

Tiedostava käyttäjä on venevalmistajalle tärkeä asia. Asiallisen tason keskustelua 
alan lehdissä ja muilla foorumeilla on tärkeä seurata ja siihen on jopa hyvä pro-
vosoida. Siksi valmistaja lisää omistajan käsikirjaan käytännön tietoja, joita tämä 
ei välttämättä kaipaisikaan. Miten veneellä ajetaan: montako henkeä on kyydis-
sä, miten pitkiä matkoja ajetaan, millä nopeudella ajetaan sekä millaisessa sääs-
sä ja millaisessa matkarytmissä ajetaan. Tiedostava käyttäjä on todennäköisesti 
myös mielipidevaikuttaja ympäristössään ja siksi häneltä aktiivisesti pyydetty pa-
laute venevalmistajalle tärkeää.

5.2 suunnITTeLu 

Pentti	Häkkinen

Suunnittelulla tarkoitetaan suunnitteluprosessissa lopullista mitoitusta ja yksi-
tyiskohtien lukkoon lyömistä. Varsinaiset valmistuspiirustukset ja luovutusai-
neiston kuvat syntyvät tätä myöhemmässä vaiheessa.

5.2.1  Virtauslaskennan (cfd) hyödyntäminen veneen suunnittelussa 

Juha	Tanttari

Virtauslaskennalla pystytään tutkimaan veneen hydro- ja aerodynaamisia omi-
naisuuksia, joita aiemmin on pystytty havaitsemaan vasta kun venettä on päästy 
kokeilemaan käytännössä.

Aihepiiri ja soveltaminen

Virtauslaskentaa käytetään nykyisin osana suunnittelua, tuotekehitystä ja tutki-
musta. Laskennalla pystytään tarkastelemaan tutkittavan laitteen virtaustekni-
siä ominaisuuksia heti kun tämän geometria – tyypillisesti 3D CAD malli – on 
muotoutunut. 
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Kuva 16. Veneen geometrinen malli (vas.) ja laskentamalli (oik.). 

CAD-mallin perusteella tehdään laskentamalli, joka verkotetaan. Virtauslasken-
nassa tyypillisesti laskentamalli käsittää varsinaisen kappaleen ympärillä olevan 
fluidin. Kun on kyse veneistä, fluidina on vesi kun ollaan vesilinjan alapuolella 
ja ilma kun halutaan nähdä vesirajan yläpuolisia virtaustapahtumia. Itse raken-
ne voi olla laskenta-alueessa mukana, mikäli siinä halutaan nähdä esimerkiksi 
lämmönsiirtoa; virtauslaskennasta saatavia tuloksia on mahdollista kytkeä raken-
neanalyysien laskentaan.

Laskennan reunaehtoina käytetään olosuhteita, joissa veneen toimintaa halutaan 
tarkastella. Näille on hyvin paljon erilaisia vaihtoehtoja. Erilaisia muuttujia voi-
vat olla esimerkiksi veneen nopeus, ympäröivän tuulen nopeus suhteessa veneen 
nopeuteen sekä aallokko – veden mahdollinen virtaus vaikkapa sivusuunnassa 
suhteessa veneen kulkusuuntaan. 

Mukana laskennassa on mahdollista huomioida myös perävetolaitteet, joita voi 
tietyin edellytyksin vaihdella myös reunaehtojen avulla. Laskenta on mahdollis-
ta suorittaa tarkalla perävetolaitemallilla, jossa tämänkin toiminta simuloidaan 
virtauslaskennalla. Laskenta on mahdollista tehdä aikariippumattomana, jolloin 
tarkastellaan tiettyä vakionopeudella etenevää jatkuvuustilaa tai aikariippuvana. 
Mukaan voidaan ottaa esimerkiksi aallokko tai veneen nopeuden muutokset.. 
Aikariippuva laskenta vaatii usein huomattavasti enemmän laskentaresursseja, 
sillä se lisää myös tuloskäsittelyn edellyttämää työmäärää.

Keskeisimmät tulokset

Laskentatulosten tarkastelussa voidaan selvittää kaikki virtauksiin liittyvät fysi-
kaaliset tapahtumat veneen ympärillä. Näitä tapahtumia ovat esimerkiksi veneen 
ja fluidin väliset suhteelliset nopeudet, paineet, aallon muodostukset ja pisaroi-
den liikeradat jakaumina tai lukuarvoina halutuilla pinnoilla tai tietyissä pisteis-
sä. Tuloksista voidaan selvittää veneen hydro- ja aerodynamiikka, vastukset sekä 
kulkuasennot eri nopeuksissa tai olosuhteissa.
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5.2 SUUNNITTELU	  (Pentti	  Häkkinen)	  

Yritysstrategia
Tulos: kannattava tuote, 
joka toteuttaa yrityksen 
toiminta-ajatusta

KŠyttŠjŠtietoprosessi
- KŠyttŠjŠtietoanalyysi
- Trendianalyysi
- Segmentointi
- Mahdollisuudet ja uhat

Suunnittelu

MŠŠrittely
Tuotantoon 
tuominen

Tuotesuunnittelu      
prosessi

Kyselytutkimukset Palaute

Markkinastrategia

Tuotestrategia

Teknologiastrategia

Ideointi

Arviointi ja 
testaus

Kehittely

Konseptointi 
prosessi

Veneilyfoorumit

	  

Suunnittelulla	   tarkoitetaan	   suunnitteluprosessissa	   lopullista	   mitoitusta	   ja	   yksityiskohtien	   lukkoon	  
lyömistä.	   Varsinaiset	   valmistuspiirustukset	   ja	   luovutusaineiston	   kuvat	   syntyvät	   tätä	  
myöhemmässä	  vaiheessa.	  

5.2.1 VIRTAUSLASKENNAN	  (CFD)	  HYÖDYNTÄMINEN	  VENEEN	  SUUNNITTELUSSA	  (Juha	  
Tanttari)	  

Virtauslaskennalla pystytŠŠn tutkimaan veneen hydro- ja aerodynaamisia ominaisuuksia, 
joita aiemmin on pystytty havaitsemaan vasta kun venettŠ on pŠŠsty kokeilemaan 
kŠytŠnnšssŠ. 

5.2.1.1 Aihepiiri	  ja	  soveltaminen	  
Virtauslaskentaa	  käytetään	  nykyisin	  osana	  suunnittelua,	  tuotekehitystä	  ja	  tutkimusta.	  

Laskennalla	  pystytään	  tarkastelemaan	  tutkittavan	  laitteen	  virtausteknisiä	  ominaisuuksia	  
heti	  kun	  tämän	  geometria	  –	  tyypillisesti	  3D	  CAD	  malli	  –	  on	  muotoutunut.	  	  
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Tulosten hyödyntäminen

Oleellinen osa tulostarkastelua on usein eri vaihtoehtojen vertaileminen. Tällai-
sia voivat olla eri ajo-olosuhteiden lisäksi itse rungon muotoon tai sen yksityis-
kohtiin tehdyt pienet geometriset muokkaukset. Näiden erojen havainnointi on 
hyvin yksiselitteistä simulointitulosten nojalla, ja niiden avulla pystytään helpos-
ti arvioimaan, millä tavalla esimerkiksi rungon muotoa olisi mahdollista muo-
kata vaikkapa pienemmän energiakulutuksen saavuttamiseksi tai minkä tahansa 
halutun ominaisuuden aikaansaamiseksi.

Simulointi tarjoaa nopeamman ja edullisemman vaihtoehdon mallikokeille. Usein 
tulokset ovat myös tarkempia, koska mittakaava vaikuttaa mittaustuloksiin. 

5.2.2   Tuotekonstruktio 

Pentti	Häkkinen

Tuotekonstruktio tarkoittaa tässä yhteydessä veneen yleisjärjestelyä, jossa sijoite-
taan koneisto, ohjaamo, laipiot, säiliöt, pentteri, käymälät, makuutilat, avoimet 
ulkotilat ja muut tilat. Konstruktioon sisältyvät myös kiinteät rakenteet: kannet, 
yläohjaamot, kulkuaukot, luukut, ikkunat ja kiinteät kaiteet. 

Osa varusteista on muunneltavia, eivätkä ne varsinaisesti kuulu tuotekonstruk-
tioon. Tällaisia ovat irtokaiteet, kiinnityshelat sekä ohjaamon ja matkustamon 
varusteet. Kalliimmat ja painavimmat varusteet sen sijaan katsotaan kuuluviksi 
tuotekonstruktioon, koska niiden muutokset vaikuttavat laajemmalti. 

Tuotekonstruktio tarkoittaa niitä veneen tietoja, jotka tarvitaan lujuusmitoituk-
sen, painon, varalaidan ja kulkuasennon, tehontarpeen sekä vastaavien laskel-
mien suorittamiseen. Hyväksytyn tuotekonstruktion tuloksena saadaan ”vihreä 
valo” yksityiskohtaisen mitoituksen tekemiseen. Tuotekonstruktio on osa lopul-
lista materiaalia, jolla veneelle haetaan CE-hyväksyntä ja sitä osoittava kilpi. 

5.2.3  Tuotespesifikaatio 

Pentti	Häkkinen

Veneen merkittäville ominaisuuksille tulisi olla vakiintunut, tarkoituksenmukai-
nen ja selkeä sisällysluettelo, jossa asiat määritellään vain kerran. On tapahtunut 
esimerkiksi sellaista, että muutoksia on tehty vain yhteen paikkaan. Tästä on ai-
heuttanut haittaa valmistajalle. 

Hyvä spesifikaatio palvelee kaikkia osapuolia: veneen ostajaa, myyjää, suunnit-
telua, tuotantoa ja valmistajaa. Veneteollisuuden EU-käsikirjan esittämä järjestys 
voi olla hyvä pohja spesifikaatiolle. Ristiriidat erikielisten käännösten välillä ovat 
kuitenkin mahdollisia varsinkin moottoreita tai muita uusia ulkomaisia kom-
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ponentteja kuvailtaessa. Tarpeeton kuvailu on karsittava pois, sillä subjektiiviset 
markkinointiviestit ja laatuominaisuudet voivat tulla kalliiksi.  

Varsinaisen tuotesuunnittelun tehtävät linkittyvät kiinteästi toisiinsa, eivätkä 
ne ole ajallisesti eroteltavissa. Valinnat ovat ”kimppavalintoja” ja mitoitustilan-
teissa hyppäyksittäisiä.  Alla pyritään kuvaamaan ne erillisinä. Monia suunnitte-
luun liittyviä asioita lukittiin jo edellisessä määrittelyvaiheessa. 

Alla olevassa listauksessa Merenkulkulaitoksen ammattiveneohjeiston versiota 
2009.1 on täsmennetty lujitemuoviveneiden osalta lisäämällä veneen valmista-
jan, myyntisopimuksen ja käyttäjän kannalta keskeisiä näkökohtia.

YLEISTÄ:

1. Vene ja sen tyyppi yksilöiden ja siihen liittyvät variaatiot merkintöineen 
 - Päämittatiedot
 - Säännöt, standardit, jotka vene täyttää.

2. Yleisjärjestely piirustuksen muodossa ja lyhyesti kuvattuna tekstein 

VAKAVUUS JA KELLUVUUS:

3. Veden sisäänpääsyn estäminen
 - Ilmanottoaukot
 - Ilmaputket

4. Varalaita ja vakavuus
5. Kaukalot ja vedenpoistojärjestelyt

 - Päätyhjennysjärjestelmä
 - Varatyhjennysjärjestelmä
 - Pilssiveden pinnan hälytin
 - Tyhjennysputket ja letkut

6. Kelluvuus ja vuotovakavuus

RAKENNE:

7. Mitoittavat kuormitukset
8. Suunnitteluperiaatteet, lujitemuovi
9. Lujitemuovi, materiaalit
10. Mitoitus, lujitemuovi
11. Lujitemuovialusten tuotanto

PROPULSIO JA OHJAUS:

12. Peräsin ja ohjausjärjestelmät
13. Propulsiokoneisto

 - Moottori
 - Asennus
 - Pakokaasujärjestelmä
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 - Koneen hallintalaitteet 
 - Näyttö ja hälytys

14. Polttoainejärjestelmä
 - säiliöt
 - pumput, putkistot, sulkuventtiilit, suodattimet, maadoitus

15. Voimansiirto
16. Voitelujärjestelmä
17. Jäähdytysjärjestelmä
18. Käynnistysjärjestelmä
19. Moottori- ja tankkitilan tuuletus

MUUTA:

20. Sähköjärjestelmä, tasavirta
21. Sähköjärjestelmä, vaihtovirta
22. Ryhmäjako ja hälytyspiirit

SISUSTUS:

23. Henkilöturvallisuus
24. Paloturvallisuus
25. Ankkurointi, kiinnitys ja hinaus
26. Ohjauspaikan järjestelyt
27. Ajo-ominaisuudet
28. Käsiksipäästävyys ja huollettavuus

 - Akut
 - Merkinnät
 - Sulakkeet, kojekaapit, ulosotot, johdot, ylivirtasuojat, kotelointi 
 - Valaisimet

29. Saastumisen ja melun ehkäiseminen

SISUSTUS:

30. Makeavesijärjestelmä
31. Henkilöturvallisuus – liukuesteet, portaat 
32. Paloturvallisuus, rakenteellinen 
33. Sammutusjärjestelmät 
34. Nostolaitteet 
35. Kiinnitys- ja ankkurivarustus
36. Ohjaamo ja navigointivarusteet
37. Kulkuvalot

LISÄVAATIMUKSET MATKUSTAJA-ALUKSILLE:

38. Turvallisuus vedellä täyttymistä vastaan sellainen suojaus, ettei suu-
rehko vuoto keulassa, nopean veneen keulalaivan pohjassa tai pe-
rälaivan pohjassa suojaamattoman peräsimen potkurin tapauksessa. 
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Nämä vierekkäiset tilat tulee pystyä tyhjentämään veneen päätyhjen-
nysjärjestelmällä. 

39. Suoja putoamista vastaan
40. Matkustajatila ja uloskäynti
41. Käymälä, jätevesisäiliö ja maihinpumppaus

5.2.4  Valmistuksen suunnittelu

Pentti	Häkkinen

Keskeisiä valmistuksen komponentteja ovat asennusjigit, muottisuunnittelu, ro-
bottitekniikka ja ohjelmointi. 

Periaatteessa toimiva venemalli kehitetään tässä vaiheessa ”tuotantoystävällisek-
si”. Tässä ei tarvitse lähteä liikkeelle puhtaalta pöydältä, vaan voidaan hyödyn-
tää aikaisempia venemalleja. Esikuvavene on monella tavalla hyödyllinen: hyvät 
ratkaisut voidaan kopioida ja parannusta vaativat kohteet tunnistetaan. Tähän 
liittyy vaaramomentti: Tuotesuunnitteluprosessin aikataulun pettäessä korostuu 
houkutus turvautua vanhoihin työkaluihin, muotteihin ja konstruktioihin. Uu-
teen veneeseen kohdistuvat tavoitteet saattavat vesittyä ehkä kohtalokkaastikin 
ajan loppuessa kesken. 

Myös koko tuotantoprosessi analysoidaan, jotta ”koko ajan tapahtuisi jotain 
hyödyllistä”: työkalujen vaihtoja pyritään vähentämään ja kuivatteluvaiheet py-
ritään saamaan samanaikaisiksi. Puolivalmisteiden, moottorien ja muitten kal-
liitten komponenttien välivarastointi on kyseenalaista – ellei sitten erävalmistuk-
sella saada merkittäviä etuja. 

Tarkastus- ja korjausvaiheet on asetettava kriittisen tarkastelun alle. Yksittäisten 
tuotteiden korjaaminen ja muuttaminen vaativat usein paljon aikaa. Jos korjaus 
on lujuuden kannalta kyseenalainen, on pelkästään sen selvittely kallista.

Ulkonäköön liittyvät tavoitteet otetaan tässä huomioon, mutta sen hiomisva-
pautta pitää jättää myöhempiinkin vaiheisiin. Runkomuodon hiomiseen liitty-
vät laskelmat ja mallikokeet ovat kalliita ja erittäin aikaa vieviä! Lisäksi niiden 
myöhästymisriksi on suuri.

Tässä yhteydessä on tarpeen käsitellä myös suunnittelumenetelmiä. Autocad on 
venevalmistajilla edelleen laajalti käytössä, ja sen 3D-versiot ovat kohtuuhintai-
sia. Siirtyminen 3D-suunnitteluun ja sen täyteen hyödyntämiseen on tärkeää, 
mutta ohjelman käyttö vaatii suunnittelijan harjaantumista. Tuotemallin käyt-
töön liittyy sellainen piirre, että kerran tehty muutos toteutuu kaikissa tulostet-
tavissa piirustuksissa. Myös rakenteiden ja kanavien törmäystarkastelut tehostu-
vat ja suunnitteluvirheiden määrä vähenee.
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3D-menetelmien tunnetut edut markkinointiaineiston tuottamisessa ja liikku-
misreittien tarkastelussa soveltuvat myös veneensuunnitteluun. Veneympäristös-
sä ehkä ergonomian haasteet korostuvat. Siirtymiset veneen ja laiturin välillä, 
kummankin kallistelu ja nopeatkin liikkeet (lähinnä veneen keinunta) aiheutta-
vat erityisiä vaatimuksia verrattuna paikallaan pysyviin kohteisiin.

5.2.5  Valmistusteknologia

Pentti	Häkkinen

Käsityö- ja muitten menetelmien valinnat olivat jo aiemman vaiheen strategia-
kysymyksiä. Silloin oli jo myös – toivottavasti ennakkoluulottomasti - ratkaistu 
valmistuksen aikaiset kumppanuudet ja muu yhteistyö. Nyt kyse on investoin-
neista ja niiden takaisinmaksuista. Tässä vaiheessa käsitellään laitteistojen valin-
nat eli päätetään millä tuotantolinjalla ja millä koneilla työ tehdään.

5.2.6  Toimittajavalinnat

Pentti	Häkkinen

Materiaalikustannusten osuus ilman rungon materiaaleja on pienveneessä noin 
50 % Materiaaleihin sisältyvät kustannukset, jotka muodostuvat muun muassa 
metalliosista, jalopuukansista, sisustuselementeistä, elektroniikasta sekä mootto-
reista. Yritysten välillä kustannusten jakautumisessa ilmenee suuria eroja, jotka 
selittyvät erityyppisillä tuotteilla. Siten on tärkeää, ettei suunnittelijan mielen-
kiinto rajoitu runkomuotoon, yleisjärjestelyyn ja imagovalintoihin. 

Tässä suunnitteluvaiheessa laitteiden ja järjestelmien väliset erot saattavat pakot-
taa valintoihin, joiden jälkeen toimittajien kilpailutus ei enää onnistu. Saatetaan 
esimerkiksi valita partneriksi jokin moottoritoimittaja, jonka kompaktien malli-
en tilaan ei mahdu saman tehoinen toisen valmistajan merkki. 

Toinen mahdollinen ongelma liittyy toimittajan kapasiteettiin. Venevalmistajan 
on suojauduttava sen varalta, että valittu sisustuksen, kaiteiden tai muitten osien 
toimittaja ei kykene täyttämään tilausta. Kakkostoimittajasta ei ole hyötyä, jos 
hänen kapasiteettinsa on jo myyty tai hintataso on neuvottelematta. Toisaalta 
kakkostoimittajan on myös saatava oma hyötynsä joko osatilauksen muodossa 
tai muulla tavoin. 

5.2.7  Hankintasopimukset

Pentti	Häkkinen

Hankinta on harvoin suoraviivaista tavaroiden ostamista. Tutkittavia aiheita ovat 
esimerkiksi teknologian ja tuotteiden suojaaminen sekä yhteistyö tuotekehitys-
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hankkeissa, joissa on sovittava riskien ja voiton jakamisperiaatteet. Näiden asioi-
den huolellinen selvittäminen auttaa välttämään myöhempiä ristiriitoja toimit-
tajien kanssa.

5.2.8  Prototyyppien valmistus

Pentti	Häkkinen

On löydettävä perusteet siihen, miksi prototyyppi yleensä tarvitaan. Aina ei kan-
nata tehdä täydellistä prototyyppiä, koska osa veneen ominaisuuksista voi olla 
selvillä aikaisempien, lähes samanlaisten venemallien perusteella. Esimerkiksi si-
sustuksesta on helppo tehdä ns. mock up -malli, jossa kulkemis- ja työskentely-
tilat voidaan tarkistaa ja muunnokset helppo toteuttaa. 

Miksi prototyyppiä on tärkeä korostaa suunnittelun yhteydessä? Eikö riitä, että 
prototyyppi saadaan äkkiä testattavaksi? Ihanteellinen prototyyppi on toisaalta 
äärimmäisen muunneltava ja toisaalta auttaa valmistajaa kustannuskalkyylin var-
mistamiseen ja tuotantokoneiston virittämiseen.  

Tuotesuunnitteluun liittyy tavoite tuotannon muuttamisesta prosessimaiseksi ja 
simuloitavaksi.  

Huviveneiden kohdalla tuotesuunnittelun moderni vaatimus siitä, että proto-
yyppi tulee voida synnyttää sarjatuotannon tehokkuudella, koska sarjatuotan-
toon tähdätään, on ehkä sopimaton. Ammattikäyttöön tarkoitettujen veneiden 
kohdalla tilanne voi olla päinvastainen, koska asiakas maksaa nimenomaan rää-
tälöidystä ratkaisusta. 

5.3 sIIRTYmInen TuoTAnToVAIHeeseen 

5.3.1  esisarjan valmistus ja testaus

Kai	Saarinen

Salliiko budjetti venetuotteen ja valmistumenetelmien vaihtelun esisarjassa? Tämä 
on kallista ja aikaa vievää, jos tarkoitus on tehdä esimerkiksi neljän kappaleen esi-
sarja. Tällä esisarjalla tuotantokoneisto saadaan vasta viritetyksi kilpailukyiseksi. 
Pikemminkin harjoitellaan prosessin ja tuotteen toimintaa yhdessä kuin tehdään 
kymmentä prototyyppivenettä venelehdille ja luotettavalle avainasiakaskunnalle. 

Esisarjalle tehdyt viranomaisten hyväksyntätestit eivät ole ongelma eivätkä kus-
tannuskysymys. Sen sijaan esisarjan avulla tulisi suunnitelmallisesti ja tehokkaas-
ti löytää heikkoudet suunnitellun asiakaskunnan kannalta ja kilpaileviin tuottei-
siin verrattuna.
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Kilpailijoista ja omasta mallistosta poikkeavan tuotteen arvoa asiakkaille on vai-
kea arvioida –  suuri määrä esisarjan veneitä tulisi saada suuren ja heterogeenisen 
testiryhmän analysoitavaksi. Onko järkevintä rikkoa tuotteita ja varautua niiden 
ripeään korjaamiseen jatkotesteihin? Toinen vaihtoehto on usein instrumentoin-
ti ja pitkäaikaismittaukset, jotka tulevat harvoin kysymykseen. 

Millaisia mittauksia esisarjan veneelle voidaan valmistusvaiheessa tehdä? Mitä 
erilaisia kuormituskokeita voidaan käyttää? Millaisia mittauksia esisarjan veneel-
le voidaan koekäytössä merellä tehdä? Miten otetaan huomioon erilaiset käyt-
täjät? Suomen markkinasyklin tapauksessa on todennäköistä, että esisarja tulee 
ajettavaksi esimerkiksi Välimerellä. Myös halutut testaajat on silloin kuljetettava 
Välimerelle. 

5.3.2  Hyväksyttäminen 

Kai	Saarinen

Sääntöjen täyttyminen ja muut viranomaiskysymykset ovat selkeitä kohtia työ-
listassa. Hyväksyttäminen tarkoittaa myös, että prototyypissä tai esisarjassa avoi-
meksi jääneet kysymykset saadaan ripeästi päätetyiksi ja välttämättömät korjauk-
set tai muutokset tehtäväksi. 

Huviveneellä tarkoitetaan tyypistä tai kuljetuskoneistosta riippumatta urheiluun 
tai vapaa-ajan viettoon tarkoitettua 2,5–24 metriä pitkää venettä. Huviveneeksi 
ei kuitenkaan lueta miehittämättömänä tai miehitettynä vuokrattavaa venettä. 
Ammattiveneellä puolestaan tarkoitetaan 2,5–24 metriä pitkää alusta, jota käy-
tetään ammatin tai elinkeinon harjoittamiseen.

Huviveneiden tarkastus- ja hyväksymistyötä ohjaa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston huvivenedirektiivi. Laaditut tai työn alla olevat EN-ISO-standardit 
sisältävät tekniset ohjeet direktiivin vaatimusten täyttämiseksi. Direktiivin en-
simmäinen versio, 94/25/EU, julkaistiin vuonna 1994. Uusittu huvivenedirek-
tiivi 2003/44/EY astui voimaan 1.1.2005. Huvivenedirektiivin kaksi päätarkoi-
tusta ovat:

• varmistaa CE-merkittyjen veneiden esteetön markkinointi ja myynti 
kaikissa EU:n jäsenmaissa

• varmistaa, että EU:n alueella myytävät ja käytettävät veneet ovat tietyn 
teknisen turvallisuustason mukaisia.

Ammattiveneiden tarkastuksia ja katsastuksia ohjaa alusturvallisuuslaki 
1686/2009. Suomessa ammattiveneiden tarkastukset ja hyväksynnät kuuluvat 
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin vastuualueeseen. Trafi on antanut alusten 
katsastuksia koskevan määräyksen, joka määrittää myös ammattiveneille suoritet-
tavat katsastukset. Ammattiveneiden teknisessä suunnittelussa noudatetaan Me-
renkulkulaitoksen ammattiveneohjeistoa ja soveltuvin osin EN-ISO-standardeja. 
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5.3.3  Lopullinen konstrukstio 

Pentti	Häkkinen

Prototyypin tai mahdollisen esisarjan perusteella vaadittujen muutosten tulee 
olla ennakoidusti toteutettavissa lopulliseen konstruktioon. Vaadittujen muu-
tosten luonnetta ei voida täysin ennakoida, mutta valmistajan tulee olla varau-
tunut nopeisiin muutoksiin. Muutoksista ainakin osan luonnetta ja suuntaa on 
mahdollista ennakoida ja tuntea. Mikä kohta tai ominaisuus ”kärsii” toista pa-
rannettaessa? Helppoja esimerkkejä ovat nousulistojen tai rakenteen jäykisteiden 
lisääminen ja kulkukaiteiden muuttaminen. Melunvaimennusmateriaalin lisäys-
tä voidaan myös kaavailla. Majoitusmukavuuden parantamiseen tai tankkimuu-
toksiin voidaan varautua ennakolta. 

Runkomuodon muutokset voivat olla ylivoimaisen kalliita, jos veneen kul-
kuominaisuudet osoittautuvat heikoiksi. Tässä piilee selvästi yksi kriittisistä koh-
dista ja kohtalokkaiden myöhästymisien tai toimitusvaikeuksien riski.
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6 TuoTAnnon VIsIoInTI -cAse 

Petri	Helo

Tämän luvun tavoitteena on esitellä konseptiveneiden idea sekä mahdollinen 
tuotantolaitos, jossa vene voitaisiin valmistaa. Luku käsittelee myös lean-tuotan-
non periaatteita sekä lupaavaa tuotantomenetelmää – rotaatiovalua. Laskelmat ja 
kuvat tukevat esitettyjä konsepteja. 

6.1 JoHdATus LeAn-AJATTeLuun

Lean-ajattelun idea juontaa juurensa japanin sanasta muda, joka tarkoittaa huk-
kaa (engl. waste). Hukka voidaan määritellä miksi tahansa inhimilliseksi toi-
minnaksi, joka kuluttaa resursseja, mutta ei tuota mitään arvoa. Toyotan johtaja 
Taiichi Ohno on määritellyt seitsemän perustavaa mudaa, joita ovat ylituotanto, 
odotus, turhat siirrot, turha käsittely, turhat varastot, turha työntekijöiden liik-
kuminen ja virheet. Voidaan kuitenkin väittää, että hukkaa löytyy joka paikasta. 

Lean-ajattelu kehittyi lääkkeeksi tuhlailevaan ja aikaa vievään toimintaan. Wo-
mackin ja Jonesin (1996) mukaan lean-ajattelu antaa tavan tehdä enemmän vä-
hemmällä – vähemmän työvoimaa, laitteistoa, aikaa ja tilaa. Samanaikaisesti asi-
akas pysyy huomion keskipisteenä kaikissa vaiheissa. Voidaan sanoa, että hukan 
minimointi on tehokkuuden maksimointia. 

Lean ajattelun toteuttaminen edellyttää seuraavien asioiden huomioimista: 

• Arvon luominen (hukan minimointi): Arvon luominen voidaan näh-
dä hieman monimutkaisena ja vaikeasti määriteltävänä haasteena. Sitä 
voidaan kuitenkin lähestyä erilaisista näkökulmista. Voidaan olettaa, 
että jos tuhlailevat ja tarpeettomat toiminnot tunnistetaan ja poiste-
taan, jäljelle jäävät vain ne toiminnot, jotka edistävät arvon luomista.

• Kerralla oikein: Viittaa virheiden välttämiseen käyttämällä aikaa huo-
lelliseen suunnitteluun ja nopeaan toteuttamiseen, niin päätöksenteos-
sa kuin virheistä oppimisessa.

• Huomioidaan ihmiset, jotka lisäävät arvoa: Erityisesti tuotantolaitok-
sissa annetaan harvoin vastuuta tai luottamusta linjatyöntekijöille. 
Yleensä oletetaan, että arvoa luovat vain johtajat ja esimiehet. Tämän-
kaltainen lähestymistapa tuo mukanaan riskin menettää arvoon kes-
kittymisen. Pitäisi muistaa, että arvon luominen on myös linjatyönte-
kijöiden vastuulla. Todellinen arvon luominen tulee perustua oletuk-
seen, että jokainen henkilö yrityksessä on vastuussa arvon luomisesta. 
Lisäksi menetelmät kuten SMED (single minute exchange of die), no-
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peat asetusajat, juontaa juurensa linjatyöntekijöiden kasvaneesta vas-
tuusta ja luottamuksesta heidän taitoihinsa.

• Huomioidaan toimintojen virta: Jotta vakaa lean-tuotanto säilytetään, 
tulisi suosia juuri oikeaan tarpeeseen tuotantoa ja häivyttää ”sarja ja 
jono -lähestymistapoja”.

• Tavoitellaan täydellisyyttä: Välittömästi kun yritys astuu polulle, jossa 
poistetaan hukkaa ja tarpeettomia toimintoja, osoittautuu prosessi lo-
puttomaksi. Aina löytyy uusi parannusalue kun on kysymys työn, ajan, 
kustannusten, tilan ja virheiden vähentämisestä.

6.2 TuoTeALusTA JA muunneLmAT

Ajatus tuotealustasta perustuu oletukseen, että veneestä on kolme versiota, jotka 
tullaan valmistamaan konseptitehtaassa. Versiot ovat seuraavanlaiset:

Kuva 17. Yksinkertainen (avoin vene).  

Yksinkertainen venemalli on tarkoitettu vapaa-aikaan, kalastukseen jne. Tämä 
on monipuolinen malli, joka sisältää (yksinkertaisimmassa muodossa) penkkiri-
vin ja säilytyslaatikoita, kaksi pyörivää tuolia ja kaksi pulpettia: ohjauspulpetin 
ja matkustajapulpetin (molemmat sisältävät tuulilasin). 

Kuva 18. Konsoli (keskikonsoli). 

Kuvassa 18 on paranneltu malli, joka on rakennettu pikaveneen malliseksi. 
Tämä vene soveltuu vapaa-aikaan ja urheiluun. Malli sisältää (yksinkertaisim-
massa muodossa) penkkirivin ja säilytyslaatikoita, kaksi pyörivää tuolia ja isom-
man keskikonsolin. Malli on ympärikäveltävä.

	  

	   133	  

Voidaan	  olettaa,	  että	  jos	  tuhlailevat	  ja	  tarpeettomat	  toiminnot	  tunnistetaan	  ja	  poistetaan,	  

jäljelle	  jäävät	  vain	  ne	  toiminnot,	  jotka	  edistävät	  arvon	  luomista.	  

- Kerralla	  oikein:	  Viittaa	  virheiden	  välttämiseen	  käyttämällä	  aikaa	  huolelliseen	  suunnitteluun	  ja	  

nopeaan	  toteuttamiseen,	  niin	  päätöksenteossa	  kuin	  virheistä	  oppimisessa.	  

- Huomioidaan	  ihmiset,	  jotka	  lisäävät	  arvoa:	  Erityisesti	  tuotantolaitoksissa	  annetaan	  harvoin	  

vastuuta	  tai	  luottamusta	  linjatyöntekijöille.	  Yleensä	  oletetaan,	  että	  arvoa	  luovat	  vain	  johtajat	  ja	  

esimiehet.	  Tämänkaltainen	  lähestymistapa	  tuo	  mukanaan	  riskin	  menettää	  arvoon	  keskittymisen.	  

Pitäisi	  muistaa,	  että	  arvon	  luominen	  on	  myös	  linjatyöntekijöiden	  vastuulla.	  Todellinen	  arvon	  

luominen	  tulee	  perustua	  oletukseen,	  että	  jokainen	  henkilö	  yrityksessä	  on	  vastuussa	  arvon	  

luomisesta.	  Lisäksi	  menetelmät	  kuten	  SMED	  (single	  minute	  exchange	  of	  die),	  nopeat	  asetusajat,	  

juontaa	  juurensa	  linjatyöntekijöiden	  kasvaneesta	  vastuusta	  ja	  luottamuksesta	  heidän	  

taitoihinsa.	  

- Huomioidaan	  toimintojen	  virta:	  Jotta	  vakaa	  lean-‐tuotanto	  säilytetään,	  tulisi	  suosia	  juuri	  oikeaan	  

tarpeeseen	  tuotantoa	  ja	  häivyttää	  ”sarja	  ja	  jono	  -‐lähestymistapoja”.	  

- Tavoitellaan	  täydellisyyttä:	  Välittömästi	  kun	  yritys	  astuu	  polulle,	  jossa	  poistetaan	  hukkaa	  ja	  

tarpeettomia	  toimintoja,	  osoittautuu	  prosessi	  loputtomaksi.	  Aina	  löytyy	  uusi	  parannusalue	  kun	  

on	  kysymys	  työn,	  ajan,	  kustannusten,	  tilan	  ja	  virheiden	  vähentämisestä.	  

	  

6.2 TUOTEALUSTA	  JA	  MUUNNELMAT	  
	  

Ajatus	  tuotealustasta	  perustuu	  oletukseen,	  että	  veneestä	  on	  kolme	  versiota,	  jotka	  tullaan	  

valmistamaan	  konseptitehtaassa.	  Versiot	  ovat	  seuraavanlaiset:	  

	  

	  

Kuva	  17.	  Yksinkertainen	  (avoin	  vene).	  	  	  

Yksinkertainen	  venemalli	  on	  tarkoitettu	  vapaa-‐aikaan,	  kalastukseen	  jne.	  Tämä	  on	  monipuolinen	  

malli,	  joka	  sisältää	  (yksinkertaisimmassa	  muodossa) penkkirivin ja sŠilytyslaatikoita, kaksi 	  
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pyörivää	  tuolia	  ja	  kaksi	  pulpettia:	  ohjauspulpetin	  ja	  matkustajapulpetin	  (molemmat	  sisältävät	  

tuulilasin).	  	  

	  

Kuva	  18.	  Konsoli	  (keskikonsoli).	  	  

Kuvassa	  18	  on	  paranneltu	  malli,	  joka	  on	  rakennettu	  pikaveneen	  malliseksi.	  Tämä	  vene	  soveltuu	  

vapaa-‐aikaan	  ja	  urheiluun.	  Malli	  sisältää	  (yksinkertaisimmassa	  muodossa)	  penkkirivin	  ja	  

säilytyslaatikoita,	  kaksi	  pyörivää	  tuolia	  ja	  isomman	  keskikonsolin.	  Malli	  on	  ympärikäveltävä.	  

	  

Kuva	  19.	  Suojattu.	  	  	  

Tämä	  malli	  on	  näistä	  malleista	  ylellisin.	  Vene	  antaa	  vaikutelman	  paljon	  suuremmasta	  ja	  

kalliimmasta	  veneestä	  kuin	  mitä	  se	  todellisuudessa	  on.	  Yksinkertaisimpaan	  malliin	  sisältyy	  

penkkirivi	  ja	  säilytyslaatikoita,	  kaksi	  kääntyvää	  tuolia	  ja	  kansirakenteiden	  päällysteen,	  joka	  

suojaa	  muita	  elementtejä.	  

	  

Ulrichin	  ja	  Eppingerin	  (2008)	  mukaan	  tuotealusta	  on	  kokoelma	  etuja.	  Yhtenä	  esimerkkinä	  tällaisesta	  

edusta	   on	   jaettu	   komponenttien	   suunnittelu.	   Tuotealusta	   antaa	   yrityksille	   mahdollisuuden	  

tarjota	   asiakkailleen	   useita	   erilaisia	   tuotteita,	   joissa	   on	   paljon	   samanlaisia	   komponentteja.	  

Tuotealustojen	   suunnittelu	   vaatii	   kuitenkin	   kompromisseja	   erilaisten	   ja	   yhteisien	  

ominaisuuksien	  välillä.	  

Suurin	  syy	  tuotealustojen	  kehittämiseen	  on	  kustannusten	  ja	   läpimenoajan	  pienentäminen,	  samoin	  

kuin	   tuotekehityksen	   tehokkuuden	   ja	   tuottavuuden	   lisääminen	   (Muffarro	   1999).	  

Tuotealustakonseptin	   lisäetuna	   on	   mahdollisuus	   vaihtaa	   tuotantoa	   koneistojen	   välillä.	   Siksi	  

konseptitehtaat	  tulevat	  yleistymään	  (Ulrich	  &	  Eppinger	  2002).	  
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Kuva 19. Suojattu.  

Tämä malli on näistä malleista ylellisin. Vene antaa vaikutelman paljon suurem-
masta ja kalliimmasta veneestä kuin mitä se todellisuudessa on. Yksinkertaisim-
paan malliin sisältyy penkkirivi ja säilytyslaatikoita, kaksi kääntyvää tuolia ja 
kansirakenteiden päällysteen, joka suojaa muita elementtejä.

Ulrichin ja Eppingerin (2008) mukaan tuotealusta on kokoelma etuja. Yhtenä 
esimerkkinä tällaisesta edusta on jaettu komponenttien suunnittelu. Tuotealus-
ta antaa yrityksille mahdollisuuden tarjota asiakkailleen useita erilaisia tuotteita, 
joissa on paljon samanlaisia komponentteja. Tuotealustojen suunnittelu vaatii 
kuitenkin kompromisseja erilaisten ja yhteisien ominaisuuksien välillä.

Suurin syy tuotealustojen kehittämiseen on kustannusten ja läpimenoajan pie-
nentäminen, samoin kuin tuotekehityksen tehokkuuden ja tuottavuuden lisää-
minen (Muffarro 1999). Tuotealustakonseptin lisäetuna on mahdollisuus vaih-
taa tuotantoa koneistojen välillä. Siksi konseptitehtaat tulevat yleistymään (Ul-
rich & Eppinger 2002).

Tässä luvussa esitetty konseptivene perustuu venealustaan, joka on tarkoitettu 
ensimmäiseksi ”rakennuspalikaksi” kaikille tuotevariaatioille. Tuotealustakon-
septi on jo todettu erityisen menestyksekkääksi autoteollisuudessa, jossa eri au-
tomerkit on rakennettu samalle tuotealustalle. Tuotealustakonseptilla on monia 
etuja, mutta todennäköisesti merkittävin etu sekä veneen tuottajille että asiak-
kaille on tuotantokustannusten aleneminen. Tuotevariaatioiden lisäkustannuk-
set ovat vain murto-osa tuotealustan kehityskustannuksista. Myös tuotannon in-
vestointikustannuksia voidaan todennäköisesti alentaa tuotantolinjojen pienem-
män määrän avulla. 

Konseptivene perustuu rotaatiovalulla valmistettuun alustaan. Venekomponen-
tit on esitetty viereisellä sivulla olevassa taulukossa.

Penkit ja säilytyslaatikot on tarkoitettu helposti vaihdettaviksi, jotta asiakkaat 
voivat muunnella veneitään. Ajatuksena tässä on muokata veneistä sellaisia, että 
ne täyttäisivät kohderyhmän vaatimukset. 

Ideana on luoda sellainen tuotealusta, joka voidaan helposti muuntaa kehitty-
neemmäksi veneeksi. Tämä voidaan saavuttaa luomalla nopeasti asennettavia ja 
keskenään vaihtokelpoisia osia.
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pyörivää	  tuolia	  ja	  kaksi	  pulpettia:	  ohjauspulpetin	  ja	  matkustajapulpetin	  (molemmat	  sisältävät	  
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tauluKKo 13. Veneen komponentit.

Rotaatiovalulla valmistetut komponentit Ostetut komponentit

Runko

Kansilevy

Ohjauskonsoli

Matkustajan konsoli

Penkit

Kannelliset laatikot

Polttoainetankki

Uimatikkaat

Sivukaiteet (alumiinia)

Etukaide (alumiinia)

Istuimen pystytuki

Tuulilasi

Akkulaatikko

Pilssipumppu

Ohjauslaite

Ohjauspyörä

Sivuvalot

Valkoinen 360 ° valo

Kevyt tolppa valkoiselle valolle

Alla olevassa kuvassa on esitetty venekonseptin kehitys (kolme perusmallia).

Kuva 19. Venekonseptin kehitys.1

1. Lyhenteiden selitykset:  
HT (Kova kansi, katettu malli)  
CC (keskikonsoli)  
SC (sivukonsoli)
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Ideana	  on	  luoda	  sellainen	  tuotealusta,	  joka	  voidaan	  helposti	  muuntaa	  kehittyneemmäksi	  veneeksi.	  

Tämä	  voidaan	  saavuttaa	  luomalla	  nopeasti	  asennettavia	  ja	  keskenään	  vaihtokelpoisia	  osia.	  

	  

Alla	  olevassa	  kuvassa	  on	  esitetty	  venekonseptin	  kehitys	  (kolme	  perusmallia).	  

	  

Kuva	  19.	  Venekonseptin	  kehitys.	  

Lyhenteiden	  selitykset:	  

- HT	  (Kova	  kansi,	  katettu	  malli)	  

- CC	  (keskikonsoli)	  

- SC	  (sivukonsoli)	  

6.3 MATERIAALILUETTELO	  JA	  KUSTANNUSTEN	  JAKAUTUMINEN	  
	  

Materiaaliluettelo	  on	  lista	  kaikista	  raakamateriaaleista,	  komponenteista	  ja	  kokoonpanosta,mitä	  
tarvitaan	  lopputuotteen	  tuottamiseen.	  

Alla	  olevassa	  taulukossa	  on	  esitetty	  materiaaliluettelo,	  joka	  sisältää	  sekä	  rotaatiovalulla	  tehdyt	  
komponentit	  että	  hankittavat	  komponentit.	  Saatavilla	  olevia	  Motonetin	  ja	  Fantoyn	  hintoja	  on	  
alennettu	  70	  %,	  jotta	  hinnat	  saadaan	  vastaamaan	  paremmin	  teollisuuden	  hintoja.	  Alla	  olevassa	  
taulukossa	  on	  esitetty	  myös	  materiaalikustannukset.	  
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6.3 mATeRIAALILueTTeLo JA KusTAnnusTen  
 JAKAuTumInen

Materiaaliluettelo on lista kaikista raakamateriaaleista, komponenteista ja 
kokoonpanosta,mitä tarvitaan lopputuotteen tuottamiseen.

Alla olevassa taulukossa on esitetty materiaaliluettelo, joka sisältää sekä rotaatio-
valulla tehdyt komponentit että hankittavat komponentit. Saatavilla olevia Mo-
tonetin ja Fantoyn hintoja on alennettu 70 %, jotta hinnat saadaan vastaamaan 
paremmin teollisuuden hintoja. Alla olevassa taulukossa on esitetty myös mate-
riaalikustannukset.

tauluKKo 14. Materiaalikustannukset.

Materiaalikustannukset – rotaatiovalettu runko, lisävarusteet, täydentävät varusteet ALV 0%
Osa Mitat / Tiedot Kpl € /

kpl
€ /
yht

Runko n. 30 m2 1 1000 1000

Kansilevy Rotaatiovalettu, Plastweld 1 240 240

Kansirakenteet Rotaatioval., sis.. tuulilasi, pyyhkijät, ovi 1 400 400

Keskikonsoli Rotaatioval., sis. tuulilasi, mittarit,  katkaisijat 1 280 280

Kuljettajan pulpetti Rotaatioval. sis.. tuulilasi, mittarit, katkaisijat 1 160 160

Matkustajan pulpetti Rotaatioval., sis. tuulilasi 1 92 92

Penkit Rotaatioval. Plastweld 2 20 40

Istuimen kiinnitys Fantoy 2 33 66

Uimatikkaat RST putki, d 20 mm 1 18 18

Tuulilasi Sisältyy pulpetteihin 2 -
Kannen varastointi- 
laatikot

Rotaatioval., Plastweld 3 56 168

Knaapit Motonet, RST 6-20 €, kumia 2-3 € 4 3,6 14,4

Polttoainetankki Rotaatioval., 50 L 1 40 40

Akkulaatikko Muovi 1 5,4 5,4

Pilssipumppu Motonet, 13-25 € 1 6 6

Ohjauspulpetti Sisältyy pulpettiin, PlastWeld - -
Sivuvalo(t) Motonet 2 3 6

360 ajovalo Motonet, sis. antennin 1 6,9 6,9

Ajovalon masto Sisältyy 360 ajovaloon 1 -
Polttoainetankin korkki Motonet, 50 mm 1 2,1 2,1

Silmukkapultti RST putki 1 1,8 1,8

Takakaide ca. 2m, RST putki, d 25 mm 1 -
Sivukaide RST putki, 24 mm, 3000 mm, ei tulppia 2 -
Etukaide RST putki, 24 mm, 2500 mm, kts. kuva 1 -
Kaiteet Takakaide, sivukaiteet, etukaide 4 - 30

Lisävarusteet/pakolliset Turvavyö, mela, pilssi, äyskäri, sammutin. - - 36
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tauluKKo 15. Materiaalikustannukset yhteensä.

MATERIAALIKUSTENNUKSET YHTEENSÄ

Perusmalli Konsoli Katettu

1933  € 1960,6  € 2240,6 €

6.4  RoTAATIoVALu

Konseptivene on tarkoitettu tuotettavaksi rotaatiovalulla, joka on yleistynyt vii-
meaikoina melko nopeasti. Tämä tuotantomenetelmä antaa myös suunnitteli-
joille enemmän vapautta tuotteiden suunnitteluun. Rotaatiovaluyhdistyksen 
mukaan (1999) rotaatiovalun vaiheet ovat seuraavat:

1. Mitataan haluttu määrä muovijauhetta tai -liuosta muottiin ja sul-
jetaan muotti. 

2. Siirretään muotti uuniin, jossa se pyörii kuumennuksen aikana ak-
seliensa ympäri.

3. Muovi sulaa kiinni kuumenevaan metallimuotin seinämiin muodos-
taen yhtenäisen kerroksen.

4. Muotti otetaan uunista ja jäähdytetään. Muotti pyörii myös jääh-
dytyksen aikana. Pyöriminen loppuu kun materiaali on kovettunut.

5. Avataan muotti ja poistetaan ontto osa. 

Rotaatiovalun etuja:

• mahdollisuus valmistaa pieniä tai suuria yhtenäisiä kappaleita (koko 
vene voidaan valaa yhtenä kappaleena) 

• mahdollisuus valaa osia erilaisilla seinämäpaksuuksilla (vaihtelu ei voi 
kuitenkaan olla kovin suuri)

• mahdollisuus tuottaa isoja ja monimutkaisia osia lyhyehkössä ajassa
• muottikustannukset suuria, mutta tuotantokustannuksissa säästetään
• rotaatiovaletut osat eivät alttiita korroosiolle tai murtumille
• laaja valikoima mahdollisia pintoja (karkea, sileä, kohokuviointi jne.)
• mahdollisuus saada lisäkappaleita tai kiinteitä kierteitä 
• materiaalihukka lähes olematonta
• erilaisia tuotteita voidaan valaa yhdellä koneella.

Rajoituksia rotaatiovalulle:

• vaikeus valmistaa suuria litteitä pintoja (erityisen tärkeää kun valetaan 
veneeseen kansiosaa; laajat litteät alueet vaativat erityistä valutekniikkaa) 

• vaikeus tuottaa osia, joilla on pieni toleranssi mittasuhteissa
• pitkät valukierrot
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• korkea lämpölaajeneminen
• voidaan käyttää vain muutamia hartsilaatuja. 

Yritysten on otettava huomioon kaikki vaihtoehdot kun pyritään uudistamaan 
ja tehostamaan tuotantoa. Rotaatiovalumenetelmä tarjoaa veneteollisuudelle 
mahdollisuuden tähän. Lisäksi tämä menetelmä on myös ympäristöystävällinen, 
se poistaa haitallisten aineiden ongelman, joka on esimerkiksi paljon käytetyllä 
ruiskulaminoinnilla.

6.4.1  Rotaatiovalun kustannukset

Suuret kappaleet kuten veneen runko vaativat suuren uuni-mallisen koneen. 
Pienemmät komponentit kuten laatikot, istuimet ja pulpetit olisi paljon tehok-
kaampaa ja joustavampaa tuottaa pienemmällä koneella. Suuremmalla koneella 
on kuitenkin mahdollista tuottaa pienempiäkin komponentteja. Muottien kus-
tannukset ovat suuret, joten muottien lukumäärää pyritään minimoimaan käyt-
tämällä DFA (design for assembly)-menetelmää, jossa otetaan huomioon ko-
koonpanon sujuvuus ja samalla myös muottien lukumäärän minimoiminen jo 
suunnitteluvaiheessa. Plastweldin toimittaman tiedon mukaan suuren rotaatio-
valukoneen kustannus on noin 500 000–600 000 €.

Alla olevassa taulukossa on koottuna kolmen edellä mainitun venemallin tuotta-
miseen tarvittavat muotit ja niiden kustannukset:

tauluKKo 16. Muottien kustannukset.

osa kappaleet kustannus yhteensä

runko
1,5(erilaiset yläpuo-
let tuottavat erilaiset 
rungot)

65 000 € 95 000 €

kansilevy 1 35 000 € 35 000 €

ohjaajan/matkustajan 
pulpetti

2 45 000 € 90 000 €

keskikonsoli 1 50 000 € 50 000 €

kansirakenteet 1 50 000 € 50 000 €

laatikko 3 20 000 € 60 000 €

polttoainetankki 1 20 000 € 20 000 €

tuoli 2 20 000 € 40 000 €

Muottien kustannukset yhteensä: 440 000 €
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6.4.2  Rotaatiovalun läpimenoajat

Alla olevassa taulukossa on esitettynä rotaatiovalulla valmistettujen veneen kom-
ponenttien läpimenoajat. Näitä läpimenoaikoja ei tarvitse lisätä kokonaistyöai-
kaan koska 

• läpimenoajat on sisällytetty osien kustannuksiin
• kone voi toimia samalla kun tehdään asennuksia
• kone vaatii hyvin vähän valvontaa.

tauluKKo 17. Rotaatiovalun kiertoajat.

SULATUS MUOTTIIN/
MUOTISTA

JÄÄHDYTYS YHTEENSÄ

suuret osat (runko, kansile-
vy, kansirakenteet)

45 min 15 min 40 min 100 min

pienet osat(kuljettajan/mat-
kustajan pulpetti, keskikon-
soli, laatikko, tuoli)

15 min 10 min 20 min 45 min

6.5 KoKoonPAnoAJAT JA AJAnKÄYTön JAKAuTumInen

Kokoonpanoprosessi vaatii toimintoja, jotka tapahtuvat vasta kun osa on valet-
tu, otettu muotista, jäähdytetty ja testattu. Kokoonpanoprosessi sisältää valettu-
jen ja hankittujen osien yhdistämisen. Taulukossa 18 on esitetty kokoonpanon 
vaiheet sekä ajankäytön jakautuminen perus- ja konsolimallille. 
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tauluKKo 18. Kokoonpanovaiheiden ajankäytön jakautuminen (perus- ja konsolimallit). 

KOKOONPANOVAIHEET – PERUS- & KONSOLIMALLIT

Kokoonpano-vaihe Kokoonpano
Aika 
(min) Toistot Kokonaisaika (min)

Asentaa PA tankin asennus 10 1 10

Asentaa ja testata Pilssipumppu 10 1 10

Lisätä & kiinnittää Kansilevy 80 1 80

Liittää & yhdistää
Kuljettajan pulpetti 
(sis. ohjaus) 100 1 100

Liittää Matkustajan pulpetti 32,5 1 32,5

TAI

Liittää & yhdistää Keskikonsoli  
(sis. ohjaus jne.)

100 1 100

Liittää & yhdistää 360 ajovalo  
(sis. masto)

15 1 15

Liittää & yhdistää Akkulaatikko 7,5 1 7,5

Liittää & yhdistää Sivuvalo(t) 15 2 30

Liittää Istuimien  
kiinnikkeet

10 2 20

Liittää Kannen säilytys-
laatikot

7,5 3 22,5

Asentaa & yhdistää Istuimet 7,5 2 15

Yhdistää Takakaide 10 1 10

Yhdistää Sivikaiteet 12,5 2 25

Yhdistää Etukaide 10 1 10

Yhdistää Silmukkapuoltti 5 1 5

Yhdistää Knaapit 2,5 4 10

Asentaa & yhdistää Uimatikkaat 7,5 1 7,5

Asentaa Korkki, PA-tankki 2,5 1 2,5

Lisätä Varusteet, pakolliset 17,5 1 17,5

Lisätä Tarrat & tunnukset 5 4 20

Jälkitestaus 90 1 90

Kokoonpanoaika yhteensä perusmallille: 9,00 työtuntia

Kokoonpanoaika yhteensä konsolimallille: 8,46 työtuntia
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Katetun mallin kokoonpanovaiheet ja ajankäytön jakautuminen on esitetty tau-
lukossa 19.

tauluKKo 19. Kokoonpanovaiheiden ajankäytön jakautuminen (katettu malli).

KOKOONPANOVAIHEET – KATETTU MALLI

Kokoonpano-vaihe Kokoonpano Aika (min) Toistot Kokonais-aika (min)

Asentaa PA tankin asennus 10 1 10

Asentaa ja testata Pilssipumppu 10 1 10

Lisätä & kiinnittää Kansilevy 80 1 80

Liittää & yhdistää Kuljettajan pulpetti 
(sis. ohjaus)

100 1 100

Liittää & yhdistää 360 ajovalo  
(sis. masto)

15 1 15

Liittää & yhdistää Akkulaatikko 7,5 1 7,5

Liittää & yhdistää Sivuvalo(t) 15 2 30

Yhdistää Istuimien  
kiinnikkeet

10 2 20

Yhdistää Kannen säilytys-
laatikot

7,5 3 22,5

Asentaa & yhdistää Istuimet 7,5 2 15

Asentaa & yhdistää Kansirakenteet 90 1 90

Yhdistää Takakaiteet 10 1 10

Yhdistää Sivukaiteet 12,5 2 25

Yhdistää Etukaiteet 10 1 10

Yhdistää Silmukkapultit 5 1 5

Yhdistää Knaapit 2,5 4 10

Asentaa & yhdistää Uimatikkaat 7,5 1 7,5

Asettaa Korkki, PA-tankki 2,5 1 2,5

Lisätä Varusteet, pakolliset 17,5 1 17,5

Lisätä Tarrat & tunnukset 5 4 20

Jälkitestaus 90 1 90

Kokoonpanoaika yhteensä: 9,96 työtuntia
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Yhdistää	   Kannen	  säilytyslaatikot	   	   7,5	   3	   22,5	  
Asentaa	  &	  

Yhdistää	   Istuimet	   	   	   7,5	   2	   15	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Asentaa	  &	  

Yhdistää	   Kansirakenteet	   	   	   90	   1	   90	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Yhdistää	   Takakaiteet	   	   	   10	   1	   10	  
Yhdistää	   Sivukaiteet	   	   	   12,5	   2	   25	  
Yhdistää	   Etukaiteet	   	   	   10	   1	   10	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Yhdistää	   Silmukkapultit	   	   	   5	   1	   5	  
Yhdistää	   Knaapit	   	   	   	   2,5	   4	   10	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Asentaa	  &	  

Yhdistää	   Uimatikkaat	   	   7,5	   1	   7,5	  
Asettaa	  	   Korkki,	  PA-‐tankki	   	   	   2,5	   1	   2,5	  
Lisätä	   Varusteet,	  pakolliset	   	   17,5	   1	   17,5	  
Lisätä	   Tarrat	  &	  tunnukset	   	   5	   4	   20	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Jälkitestaus	   	   90	   1	   90	  
Kokoonpanoaika	  yhteensä:	  9,96	  työtuntia	  

Taulukko	  20.	  Kokoonpanokustannukset	  (palkkakustannukset	  laskettu	  keskimääräisen	  palkan	  28,7€	  
mukaan,	  sis.	  noin	  30%	  sosiaalikuluja).	  

	   	   Kokoonpanokustannukset	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  
	  
	  
	  

	   	   	   	  
	  

	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   Perus	   	   Konsoli	   	   Katettu	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   PA	  tankin	  asennus	   	   4,75	   €	   4,75	   €	   4,75	   €	  
	   Pilssipumppu	   	   4,75	   €	   4,75	   €	   4,75	   €	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Kansilevy	   	   38	   €	   38	   €	   38	   €	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Kuljettajan	  pulpettu	   	   47,5	   €	   	   	   47,5	   €	  
	   Matkustajan	  pulpettu	   	   15,4375	   €	   	   	   	   	  
	   Keskikonsoli	   	   	   	   47,5	   €	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   360	  ajovalo	   	   7,125	   €	   7,125	   €	   7,125	   €	  
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Yhdistää	   Kannen	  säilytyslaatikot	   	   7,5	   3	   22,5	  
Asentaa	  &	  

Yhdistää	   Istuimet	   	   	   7,5	   2	   15	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Asentaa	  &	  

Yhdistää	   Kansirakenteet	   	   	   90	   1	   90	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Yhdistää	   Takakaiteet	   	   	   10	   1	   10	  
Yhdistää	   Sivukaiteet	   	   	   12,5	   2	   25	  
Yhdistää	   Etukaiteet	   	   	   10	   1	   10	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Yhdistää	   Silmukkapultit	   	   	   5	   1	   5	  
Yhdistää	   Knaapit	   	   	   	   2,5	   4	   10	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Asentaa	  &	  

Yhdistää	   Uimatikkaat	   	   7,5	   1	   7,5	  
Asettaa	  	   Korkki,	  PA-‐tankki	   	   	   2,5	   1	   2,5	  
Lisätä	   Varusteet,	  pakolliset	   	   17,5	   1	   17,5	  
Lisätä	   Tarrat	  &	  tunnukset	   	   5	   4	   20	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Jälkitestaus	   	   90	   1	   90	  
Kokoonpanoaika	  yhteensä:	  9,96	  työtuntia	  

Taulukko	  20.	  Kokoonpanokustannukset	  (palkkakustannukset	  laskettu	  keskimääräisen	  palkan	  28,7€	  
mukaan,	  sis.	  noin	  30%	  sosiaalikuluja).	  

	   	   Kokoonpanokustannukset	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  
	  
	  
	  

	   	   	   	  
	  

	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   Perus	   	   Konsoli	   	   Katettu	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   PA	  tankin	  asennus	   	   4,75	   €	   4,75	   €	   4,75	   €	  
	   Pilssipumppu	   	   4,75	   €	   4,75	   €	   4,75	   €	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Kansilevy	   	   38	   €	   38	   €	   38	   €	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Kuljettajan	  pulpettu	   	   47,5	   €	   	   	   47,5	   €	  
	   Matkustajan	  pulpettu	   	   15,4375	   €	   	   	   	   	  
	   Keskikonsoli	   	   	   	   47,5	   €	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   360	  ajovalo	   	   7,125	   €	   7,125	   €	   7,125	   €	  
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Yhdistää	   Kannen	  säilytyslaatikot	   	   7,5	   3	   22,5	  
Asentaa	  &	  

Yhdistää	   Istuimet	   	   	   7,5	   2	   15	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Asentaa	  &	  

Yhdistää	   Kansirakenteet	   	   	   90	   1	   90	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Yhdistää	   Takakaiteet	   	   	   10	   1	   10	  
Yhdistää	   Sivukaiteet	   	   	   12,5	   2	   25	  
Yhdistää	   Etukaiteet	   	   	   10	   1	   10	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Yhdistää	   Silmukkapultit	   	   	   5	   1	   5	  
Yhdistää	   Knaapit	   	   	   	   2,5	   4	   10	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Asentaa	  &	  

Yhdistää	   Uimatikkaat	   	   7,5	   1	   7,5	  
Asettaa	  	   Korkki,	  PA-‐tankki	   	   	   2,5	   1	   2,5	  
Lisätä	   Varusteet,	  pakolliset	   	   17,5	   1	   17,5	  
Lisätä	   Tarrat	  &	  tunnukset	   	   5	   4	   20	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Jälkitestaus	   	   90	   1	   90	  
Kokoonpanoaika	  yhteensä:	  9,96	  työtuntia	  

Taulukko	  20.	  Kokoonpanokustannukset	  (palkkakustannukset	  laskettu	  keskimääräisen	  palkan	  28,7€	  
mukaan,	  sis.	  noin	  30%	  sosiaalikuluja).	  

	   	   Kokoonpanokustannukset	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  
	  
	  
	  

	   	   	   	  
	  

	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   Perus	   	   Konsoli	   	   Katettu	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   PA	  tankin	  asennus	   	   4,75	   €	   4,75	   €	   4,75	   €	  
	   Pilssipumppu	   	   4,75	   €	   4,75	   €	   4,75	   €	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Kansilevy	   	   38	   €	   38	   €	   38	   €	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Kuljettajan	  pulpettu	   	   47,5	   €	   	   	   47,5	   €	  
	   Matkustajan	  pulpettu	   	   15,4375	   €	   	   	   	   	  
	   Keskikonsoli	   	   	   	   47,5	   €	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   360	  ajovalo	   	   7,125	   €	   7,125	   €	   7,125	   €	  

tauluKKo 20. Kokoonpanokustannukset (palkkakustannukset laskettu keskimääräisen 
palkan 28,7€ mukaan, sis. noin 30% sosiaalikuluja).

KOKOONPANOKUSTANNUKSET

Perus Konsoli Katettu

PA tankin asennus 4,75 € 4,75 € 4,75 €

Pilssipumppu 4,75 € 4,75 € 4,75 €

Kansilevy 38 € 38 € 38 €

Kuljettajan pulpettu 47,5 € 47,5 €

Matkustajan pulpettu 15,4375 €

Keskikonsoli 47,5 €

360 ajovalo 7,125 € 7,125 € 7,125 €

Akkulaatikko 3,5625 € 3,5625 € 3,5625 €

Sivuvalo(t) 14,25 € 14,25 € 14,25 €

Istuimien kiinnikkeet 9,5 € 9,5 € 9,5 €

Kannen säilytyslaatikot 10,6875 € 10,6875 € 10,6875 €

Istuimet 7,125 € 7,125 € 7,125 €

Kansirakenteet 42,75 €

Takakaide 4,75 € 4,75 € 4,75 €

Sivukaiteet 11,875 € 11,875 € 11,875 €

Etukaide 4,75 € 4,75 € 4,75 €

Silmukkapultti 2,375 € 2,375 € 2,375 €

Knaapit 4,75 € 4,75 € 4,75 €

Uimatikkaat 3,5625 € 3,5625 € 3,5625 €

Korkki, PA tankki 1,1875 € 1,1875 € 1,1875 €

Varusteet 8,3125 € 8,3125 € 8,3125 €
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Tarrat & tunnukset 9,5 € 9,5 € 9,5 €

Jälkitestaus 42,75 € 42,75 € 42,75 €

Työ yht. Työ yht. Työ yht.

256,5 241,1 283,8

6.6 KoKonAIsKusTAnnuKseT

Taulukossa 21 on esitetty yhteenveto tuotantokustannuksista.

tauluKKo 21. Yhteenveto tuotantokustannuksista.

materiaalikustannukset 1933 € (39% 
myyntihinnasta)

1961 € (39% 
myyntihinnasta)

2241 € (39 % 
myyntihinnasta)

kokoonpanokustannukset 257 € (5 % myynti-
hinnasta)

241 € (5% myynti-
hinnasta)

284€ (5% myynti-
hinnasta)

yhteensä 2189 € 2202 € 2524 €

 
Taulukossa 22 on esitetty investoinnin takaisinmaksu.

tauluKKo 22. Investoinnin takaisinmaksu.

+ 586 € (12% myynti-
hinnasta)

586 € (12% myynti-
hinnasta)

586 € (11% myyn-
tihinnasta)

Yhteensä 2775 € 2788 € 3110 €

Odotettu tuotto annetuilla myyntihinnoilla on esitetty taulukossa 23.

tauluKKo 23. Odotettu tuotto annetuilla myyntihinnoilla.

Myyntihinta 5000 € 5000 € 5200 €

- 2775 € 2788 € 3110 €

Tuotto 2225 € (44% myyn-
tihinnasta)

2212 € (44 % myyn-
tihinnasta)

2090 € (40% myyn-
tihinnasta)
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Yhdistää	   Kannen	  säilytyslaatikot	   	   7,5	   3	   22,5	  
Asentaa	  &	  

Yhdistää	   Istuimet	   	   	   7,5	   2	   15	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Asentaa	  &	  

Yhdistää	   Kansirakenteet	   	   	   90	   1	   90	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Yhdistää	   Takakaiteet	   	   	   10	   1	   10	  
Yhdistää	   Sivukaiteet	   	   	   12,5	   2	   25	  
Yhdistää	   Etukaiteet	   	   	   10	   1	   10	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Yhdistää	   Silmukkapultit	   	   	   5	   1	   5	  
Yhdistää	   Knaapit	   	   	   	   2,5	   4	   10	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Asentaa	  &	  

Yhdistää	   Uimatikkaat	   	   7,5	   1	   7,5	  
Asettaa	  	   Korkki,	  PA-‐tankki	   	   	   2,5	   1	   2,5	  
Lisätä	   Varusteet,	  pakolliset	   	   17,5	   1	   17,5	  
Lisätä	   Tarrat	  &	  tunnukset	   	   5	   4	   20	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Jälkitestaus	   	   90	   1	   90	  
Kokoonpanoaika	  yhteensä:	  9,96	  työtuntia	  

Taulukko	  20.	  Kokoonpanokustannukset	  (palkkakustannukset	  laskettu	  keskimääräisen	  palkan	  28,7€	  
mukaan,	  sis.	  noin	  30%	  sosiaalikuluja).	  

	   	   Kokoonpanokustannukset	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  
	  
	  
	  

	   	   	   	  
	  

	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   Perus	   	   Konsoli	   	   Katettu	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   PA	  tankin	  asennus	   	   4,75	   €	   4,75	   €	   4,75	   €	  
	   Pilssipumppu	   	   4,75	   €	   4,75	   €	   4,75	   €	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Kansilevy	   	   38	   €	   38	   €	   38	   €	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Kuljettajan	  pulpettu	   	   47,5	   €	   	   	   47,5	   €	  
	   Matkustajan	  pulpettu	   	   15,4375	   €	   	   	   	   	  
	   Keskikonsoli	   	   	   	   47,5	   €	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   360	  ajovalo	   	   7,125	   €	   7,125	   €	   7,125	   €	  
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Yhdistää	   Kannen	  säilytyslaatikot	   	   7,5	   3	   22,5	  
Asentaa	  &	  

Yhdistää	   Istuimet	   	   	   7,5	   2	   15	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Asentaa	  &	  

Yhdistää	   Kansirakenteet	   	   	   90	   1	   90	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Yhdistää	   Takakaiteet	   	   	   10	   1	   10	  
Yhdistää	   Sivukaiteet	   	   	   12,5	   2	   25	  
Yhdistää	   Etukaiteet	   	   	   10	   1	   10	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Yhdistää	   Silmukkapultit	   	   	   5	   1	   5	  
Yhdistää	   Knaapit	   	   	   	   2,5	   4	   10	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Asentaa	  &	  

Yhdistää	   Uimatikkaat	   	   7,5	   1	   7,5	  
Asettaa	  	   Korkki,	  PA-‐tankki	   	   	   2,5	   1	   2,5	  
Lisätä	   Varusteet,	  pakolliset	   	   17,5	   1	   17,5	  
Lisätä	   Tarrat	  &	  tunnukset	   	   5	   4	   20	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Jälkitestaus	   	   90	   1	   90	  
Kokoonpanoaika	  yhteensä:	  9,96	  työtuntia	  

Taulukko	  20.	  Kokoonpanokustannukset	  (palkkakustannukset	  laskettu	  keskimääräisen	  palkan	  28,7€	  
mukaan,	  sis.	  noin	  30%	  sosiaalikuluja).	  

	   	   Kokoonpanokustannukset	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  
	  
	  
	  

	   	   	   	  
	  

	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   Perus	   	   Konsoli	   	   Katettu	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   PA	  tankin	  asennus	   	   4,75	   €	   4,75	   €	   4,75	   €	  
	   Pilssipumppu	   	   4,75	   €	   4,75	   €	   4,75	   €	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Kansilevy	   	   38	   €	   38	   €	   38	   €	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Kuljettajan	  pulpettu	   	   47,5	   €	   	   	   47,5	   €	  
	   Matkustajan	  pulpettu	   	   15,4375	   €	   	   	   	   	  
	   Keskikonsoli	   	   	   	   47,5	   €	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   360	  ajovalo	   	   7,125	   €	   7,125	   €	   7,125	   €	  
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Asentaa	  &	  
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	   Keskikonsoli	   	   	   	   47,5	   €	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   360	  ajovalo	   	   7,125	   €	   7,125	   €	   7,125	   €	  
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Kuviossa 31 esitetään vertailu rotaatiovaletun ja ruiskulaminoinnilla valmistetun 
veneen kustannuksista.

Kuvio 31. Kustannusvertailu rotaatiovaletusta ja ruiskulaminoinnilla valmistetusta 
veneestä. 

Kuvio 32. Investoinnin takaisinmaksu (ulkoistettu tuotanto, muottikustannukset).
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Kuvio	  31.	  Kustannusvertailu	  rotaatiovaletusta	  ja	  ruiskulaminoinnilla	  valmistetusta	  veneestä.	  	  

 

 

Kuva	  32.	  Investoinnin	  takaisinmaksu	  (ulkoistettu	  tuotanto,	  muottikustannukset).	  
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Kuvio	  31.	  Kustannusvertailu	  rotaatiovaletusta	  ja	  ruiskulaminoinnilla	  valmistetusta	  veneestä.	  	  

 

 

Kuva	  32.	  Investoinnin	  takaisinmaksu	  (ulkoistettu	  tuotanto,	  muottikustannukset).	  
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Kuvio	  33.	  Investoinnin	  takaisinmaksu	  (sisältää	  koneet	  ja	  muotit).	  

6.7 TUOTANTOLAITOKSEN	  LAY-‐OUT	  
	  

Aiemmin	  kuvailtu	  idea	  konseptiveneestä	  on	  lähtökohtana	  konseptitehtaan	  suunnittelussa,	  koska	  se	  

määrittää	   layoutin	   ja	   toimintojen	   kulun.	   Yleiset	   oletukset,	   jotka	   ohjaavat	   tulevaisuuden	  

venetehtaiden	  konseptointia	  ovat	  seuraavat:	  

- tuotantoajan	  lyheneminen	  

- tuotteet	  saadaan	  nopeammin	  markkinoille	  

- tuotantokustannusten	  pieneneminen	  

- kokoonpanoprosessin	  yksinkertaistuminen	  

Tavoiteltuna	   tuloksena	   tulisi	   olla	   korkealaatuinen	   ja	   järkevästi	   hinnoiteltu	   vene,	   joka	   on	  

kohdennettu	  harrastelijakalastelijoista	  mökkimatkaajille.	  	  

Tulevaisuuden	   tehdasta	   tulisi	   johtaa	   lean-‐filosofian	   mukaisesti.	   Siksi	   seuraavat	   käsitteet	   tullaan	  

selittämään	  yksityiskohtaisemmin:	  	  

- SMED	  (single	  minute	  exchange	  of	  die)	  	  	  

 

Kuvio 33. Investoinnin takaisinmaksu (sisältää koneet ja muotit).

6.7 TuoTAnToLAIToKsen LAY-ouT

Aiemmin kuvailtu idea konseptiveneestä on lähtökohtana konseptitehtaan suun-
nittelussa, koska se määrittää layoutin ja toimintojen kulun. Yleiset oletukset, 
jotka ohjaavat tulevaisuuden venetehtaiden konseptointia ovat seuraavat:

• tuotantoajan lyheneminen
• tuotteet saadaan nopeammin markkinoille
• tuotantokustannusten pieneneminen
• kokoonpanoprosessin yksinkertaistuminen

Tavoiteltuna tuloksena tulisi olla korkealaatuinen ja järkevästi hinnoiteltu vene, 
joka on kohdennettu harrastelijakalastelijoista mökkimatkaajille. 

Tulevaisuuden tehdasta tulisi johtaa lean-filosofian mukaisesti. Siksi seuraavat 
käsitteet tullaan selittämään yksityiskohtaisemmin: 

• SMED (single minute exchange of die)  
• Kanban
• 5 S
• Design for assembly (menetelmä, jolla yksinkertaistetaan kokoonpa-

noprosessia)

Tuotantolaitoksen layout on yksi tärkeimmistä päätöksistä, ja se vaatii yksityis-
kohtaista suunnittelua ja tarkkaa harkintaa. Kun päätös on tehty ja esitelty, voi 
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layoutin muuttaminen sen jälkeen olla yllättävän kallista. Allingtonin (2006) 
mukaan on olemassa kolme peruslayoutia, joista lähdetään liikkeelle:  

• prosessi-layout, jossa samanlaiset tuotantoprosessit on ryhmitelty yh-
teen käytettävyyden parantamiseksi

• solu-layout, jossa saapuvat materiaalit ja informaatio jaetaan aluksi 
ryhmiin, jotka siirretään tiettyyn tuotannon osaan (soluun). Tämän 
jälkeen ne työstetään soluissa määrätyssä järjestyksessä. Solut on suun-
niteltu yksinkertaistamaan mutkikasta materiaalivirtaa, joka on tyypil-
listä prosessi-layoutille.  

• tuote-layout, jossa koneet ja laitteet on järjestetty tuotteen vaatimaan 
järjestykseen. 

Kun ajatellaan rotaatiovalun yksityiskohtia ja tarpeita, tuote-layout on paras läh-
tökohta layout-suunnittelulle. 

Ehdotettu tehdas-layout perustuu rotaatiovalukoneen ominaispiirteisiin. Yleen-
sä kone on kookas ja se vaatii paljon tilaa. Heti aluksi on hyvä osoittaa koneelle 
kiinteä paikka tuotantolaitoksessa, koska koneen asettamisen jälkeen sitä ei ole 
kovinkaan helppo siirtää. Tästä syystä konseptitehtaan layout asettaa rotaatio-
valukoneen tuotantoprosessin alkuun. Toiminnot järjestetään puolipyöreään tai 
pyöreään layoutiin. Tämä mahdollistaa seuraavat asiat:

• nopean muovijauheen lisäyksen
• nopean muottien vaihdon (jos tapeen)
• valmiiden osien nopean poistamisen
• muottien, jotka eivät ole käytössä, helpon varastoimisen
• helpon siirtymisen kokoonpanovaiheesta toiseen. 

Syklin pituus määräytyy pääosin vaaditun polttoajan perusteella. Kun rotaatiova-
lukone on käynnissä, se vaatii hyvin vähän valvontaa. Tällöin tehtaan työntekijät 
voivat samanaikaisesti keskittyä muihin tehtäviin. Asetusaikoja voidaan lyhentää 
asentamalla näkyvä ajastin koneen yläpuolelle. Ajastimesta työntekijät näkevät, 
missä vaiheessa muotin valaminen on, ja näin he voivat valmistautua tuleviin 
tehtäviin kuten muotin vaihtoon. Valmistautumalla tulevaan tehtävään he ovat 
valmiita avustamaan koneen toimintoja heti tarpeen vaatiessa. Tuotannon orga-
nisoinnin tulisi olla vähemmän aikaa vievää ja mahdollisimman tehokasta. 

Kun komponentti on rotaatiovalettu ja irrotettu muotista, se jätetään jäähty-
mään. Kun osa on jäähtynyt, se skannataan ja tarkastetaan virheiden eliminoimi-
seksi. Osan skannaus mahdollistaa nopean poikkeamien – esimerkiksi poikkea-
ma halutusta seinämän paksuudesta – tunnistamisen. Ajatus “veneskannerista” 
perustuu halkeamien ja murtumien laser-tarkastukseen, joka soveltuu myös sei-
nämien paksuuden kontrolloimiseen. Jos osa todetaan vialliseksi, se kierrätetään 
ja muutetaan muovijauheeksi, jota voidaan käyttää uudelleen. Mikäli osa on vir-
heetön, se ohjataan kokoonpanoon.  
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Kokoonpanoprosessi koostuu rotaatiovalettujen osien sekä hankittujen osien yh-
teen liittämisestä. Tämän prosessin tulisi olla mahdollisimman lyhyt. Tähän täh-
täävät tekniikat, välineet ja menetelmät esitetään tulevissa luvuissa tarkemmin. 

Kun kokoonpanoprosessi on valmis, veneelle annetaan viivakoodi, minkä jäl-
keen se voidaan kuljettaa jälleenmyyjälle (Ks. luku 6.8.3 Asiakastyökalu ja ko-
koonpanon vaihtelu). Viimeistelty vene kuljetetaan asiakkaalle mahdollisimman 
pian, jotta vältytään turhilta varastointokustannuksilta ja säästetään tilaa.

Kuvio 34. konseptitehtaan layout.

Ehdotettu tehdas layout perustuu yleiseen kokoonpanolinjaan. Tätä päätöstä on 
perusteltu seuraavasti:

• Tuotettu tuote voidaan määritellä yhdeksi tuoteperheeksi (eri venemal-
lien tuottaminen ei vaadi täysin erilaista kokoonpanoprosessia).

• Tuotetut tuotteet vaativat samanlaisen kuljetusmenetelmän kokoonpa-
novaiheiden välillä (esim. omni-pyörä tuotealusta).

• Tuotetut tuotteet on luokiteltu komponenttien ominaisuuksien mu-
kaan – ei merkittäviä eroja varastointitilan tarpeessa.

• Kokoonpanoprosessissa käytetään samanlaisia työkaluja.

Tästä syystä tehtaan, joka tuottaa kolmea erilaista tuotevariaatiota, jotka kuulu-
vat samaan tuoteperheeseen, pitäisi keskittyä tuotteeseen ennemmin kuin pro-
sessiin. 
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Kuvio	  34.	  konseptitehtaan	  layout.	  

Ehdotettu	   tehdas	   layout	   perustuu	   yleiseen	   kokoonpanolinjaan.	   Tätä	   päätöstä	   on	   perusteltu	  

seuraavasti:	  

- Tuotettu	   tuote	   voidaan	  määritellä	   yhdeksi	   tuoteperheeksi	   (eri	   venemallien	   tuottaminen	  ei	  

vaadi	  täysin	  erilaista	  kokoonpanoprosessia).	  

- Tuotetut	   tuotteet	   vaativat	   samanlaisen	   kuljetusmenetelmän	   kokoonpanovaiheiden	   välillä	  

(esim.	  omni-‐pyörä	  tuotealusta).	  

- Tuotetut	   tuotteet	   on	   luokiteltu	   komponenttien	   ominaisuuksien	   mukaan	   –	   ei	   merkittäviä	  

eroja	  varastointitilan	  tarpeessa.	  

- Kokoonpanoprosessissa	  käytetään	  samanlaisia	  työkaluja.	  

Tästä	   syystä	   tehtaan,	   joka	   tuottaa	   kolmea	   erilaista	   tuotevariaatiota,	   jotka	   kuuluvat	   samaan	  

tuoteperheeseen,	  pitäisi	  keskittyä	  tuotteeseen	  ennemmin	  kuin	  prosessiin.	  	  
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Kuva 20. Omni-pyörä esimerkki.

6.8 VAIVATon KoKoonPAno

Appletonin ja Garsiden (2000) mukaan yleisesti tiedetään, että vaivaton kokoon-
pano määritellään jo suunnitteluvaiheessa. Kokoonpanokustannusten arvioimi-
nen ja määrääminen tulisi ottaa huomioon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sellaista suunnitteluvaihetta, jossa kaikki muutok-
set on vielä helppo tehdä eli yhtään tuotetta ei ole vielä valmistettu.   

Huolellinen osien suunnittelu on ensimmäinen askel kohti tehokasta kokoonpa-
noa. Tehokas kokoonpano perustuu mahdollisimman pieneen osien määrään, ja 
tähän voidaan päästä monin menetelmin. 

Suunnittelijoiden tulisi aina pitää ohjeistuksena, että heidän tulee minimoida 
osien lukumäärä ja käyttää sellaisia osia, jotka ovat helppoja ja nopeita asentaa. 
Veneteollisuudessa rotaatiovalu tarjoaa mahdollisuuden alentaa osien lukumää-
rää, koska koko venemalli voidaan valaa yhtenä kappaleena. Tällainen vene kui-
tenkin tarjoaa vain vähän mahdollisuuksia muutoksiin, eikä anna asiakkaalle ko-
vinkaan paljon vapautta tehdä omia valintoja. Jotta asiakas voisi vaikuttaa enem-
män veneensä ulkonäköön, ratkaisuna ovat rotaatiovaletut nopeasti asennettavat 
lisäkappaleet. Kokoonpanoa nopeuttavat ratkaisut ovat seuraavat: 

• polttoainetankin ja -letkujen asennus kansilevyn alle – veneeseen ei 
tarvitse kiivetä 

• Konsolien, ohjauslaitteiden, laatikoiden ja kaapeleiden asennus kansi-
levyyn – veneeseen ei tarvitse kiivetä 

• Kansilevy, jossa on jo asennetut komponentit nostetaan ja kiinnitetään 
runkoon
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Kuva	  20.	  Omni-‐pyörä	  esimerkki. 

6.8 VAIVATON	  KOKOONPANO	  
	  

Appletonin	   ja	  Garsiden	  (2000)	  mukaan	  yleisesti	   tiedetään,	  että	  vaivaton	  kokoonpano	  määritellään	  

jo	   suunnitteluvaiheessa.	   Kokoonpanokustannusten	   arvioiminen	   ja	   määrääminen	   tulisi	   ottaa	  

huomioon	   mahdollisimman	   aikaisessa	   vaiheessa.	   Käytännössä	   tämä	   tarkoittaa	   sellaista	  

suunnitteluvaihetta,	   jossa	   kaikki	   muutokset	   on	   vielä	   helppo	   tehdä	   eli	   yhtään	   tuotetta	   ei	   ole	  

vielä	  valmistettu.	  	  	  	  

Huolellinen	   osien	   suunnittelu	   on	   ensimmäinen	   askel	   kohti	   tehokasta	   kokoonpanoa.	   Tehokas	  

kokoonpano	  perustuu	  mahdollisimman	  pieneen	  osien	  määrään,	  ja	  tähän	  voidaan	  päästä	  monin	  

menetelmin.	  	  

Suunnittelijoiden	   tulisi	   aina	   pitää	   ohjeistuksena,	   että	   heidän	   tulee	  minimoida	   osien	   lukumäärä	   ja	  

käyttää	   sellaisia	   osia,	   jotka	  ovat	   helppoja	   ja	   nopeita	   asentaa.	   Veneteollisuudessa	   rotaatiovalu	  

tarjoaa	  mahdollisuuden	  alentaa	  osien	  lukumäärää,	  koska	  koko	  venemalli	  voidaan	  valaa	  yhtenä	  

kappaleena.	  Tällainen	  vene	  kuitenkin	  tarjoaa	  vain	  vähän	  mahdollisuuksia	  muutoksiin,	  eikä	  anna	  

asiakkaalle	   kovinkaan	   paljon	   vapautta	   tehdä	   omia	   valintoja.	   Jotta	   asiakas	   voisi	   vaikuttaa	  

enemmän	   veneensä	   ulkonäköön,	   ratkaisuna	   ovat	   rotaatiovaletut	   nopeasti	   asennettavat	  

lisäkappaleet.	  Kokoonpanoa	  nopeuttavat	  ratkaisut	  ovat	  seuraavat:	  	  

- polttoainetankin	  ja	  -‐letkujen	  asennus	  kansilevyn	  alle	  –	  veneeseen	  ei	  tarvitse	  kiivetä	  	  

- Konsolien,	  ohjauslaitteiden,	   laatikoiden	   ja	  kaapeleiden	  asennus	  kansilevyyn	  –	  veneeseen	  ei	  

tarvitse	  kiivetä	  	  

- Kansilevy,	  jossa	  on	  jo	  asennetut	  komponentit	  nostetaan	  ja	  kiinnitetään	  runkoon	  
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Kuva 21. Venemalli, jossa on kaapeleita ja polttoaineletkut esiasennettuina kansilevyn kanaviin.

Kun optimaalinen osien määrä on päätetty, on vielä ratkaistava kokoonpanopro-
sessin käytännöllinen puoli. Ottamalla huomioon edellä mainitut tavat maksi-
moida kokoonpanon vaivattomuus, ehdotetaan seuraavia ratkaisuja: 

• Osien lukumäärän vähentäminen: rotaatiovalu mahdollistaa perusmal-
lin valamisen yhtenä kappaleena. 

• Ruuvien ja muiden pienten osien määrän alentaminen: ne tekevät ko-
koonpanosta aikaa vievää. Rotaatiovalu tarjoaa mahdollisuuden valaa 
osia, jotka on mahdollista asentaa pikakiinnityksellä.

• Asennukseen tarvittavien työkalujen määrän vähentäminen: Konsepti-
na ”viiden työkalun vene”, jossa kokoonpanoprosessi on hyvin suunni-
teltu. Tuloksena on yksinkertaistettu kokoonpano, jossa tarvitaan vain 
rajallinen määrä työkaluja. 

• Jokainen kokoonpanotyöntekijä varustetaan erityisellä vyöllä, jossa voi 
kantaa kaikki tarvittavat työkalut – tämä vähentää tarvetta kävellä ym-
päriinsä hakien oikeita työkaluja. 
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Kuva 21. Venemalli, jossa on kaapeleita ja polttoaineletkut esiasennettuina kansilevyn kanaviin. 

Kun  optimaalinen  osien  määrä  on  päätetty,  on  vielä  ratkaistava  kokoonpanoprosessin 

käytännöllinen  puoli.  Ottamalla  huomioon  edellä  mainitut  tavat  maksimoida  kokoonpanon 

vaivattomuus, ehdotetaan seuraavia ratkaisuja:  

- Osien  lukumäärän  vähentäminen:  rotaatiovalu  mahdollistaa  perusmallin  valamisen  yhtenä 

kappaleena.  

- Ruuvien ja muiden pienten osien määrän alentaminen: ne tekevät kokoonpanosta aikaa vievää. 

Rotaatiovalu tarjoaa mahdollisuuden valaa osia, jotka on mahdollista asentaa pikakiinnityksellä. 

- Asennukseen tarvittavien työkalujen määrän vähentäminen: Konseptina ”viiden työkalun vene”, 

jossa  kokoonpanoprosessi  on  hyvin  suunniteltu.  Tuloksena  on  yksinkertaistettu  kokoonpano, 

jossa tarvitaan vain rajallinen määrä työkaluja.  
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Kuva 22. Pikakiinnityksellä asennettava yläosa.
 

6.8.1  smed – nopeat asetusajat

Jotta rotaatiovaluprosessi sujuisi tasaisesti ja jatkuvana prosessina, nopeat asetus-
ajat ovat tärkeässä asemassa. SMED tarjoaa tuotantoprosessille mahdollisuuden 
eri veneen osien muottien nopeaan vaihtamiseen lyhennetyssä ajassa. Menetelmä 
nopeille asetusajoille tähtää asetus- ja tarkastusaikojen lyhentämiseen. Tämän 
menetelmän on kehittänyt Shigeo Shingo Japanissa. 

SMED:n käyttöönotossa on huomioitava seuraavat vaiheet:

• Sisäisten ja ulkoisten asetusten erillisyys: Perustuu tietoon siitä, että 
joitain tehtäviä voidaan tehdä kun kone on käynnissä (ulkoisia), kun 
taas jotkut tehtävät vaativat koneen pysäyttämistä (sisäiset). Tehtävät, 
jotka voidaan tehdä koneen käydessä, muodostuvat osien ja työkalujen 
valmistelusta, tarvittavien muottien hakemisesta lähemmäksi rotaatio-
valukonetta, muovijauheen valmistelusta ja niin edelleen. Asetusaikoja 
voidaan lyhentää, kun jaottelu sisäisten ja ulkoisten tehtävien välillä 
on selkeä.

• Sisäisten asetusten muuttaminen ulkoisiksi asetuksiksi: Vaatii niiden 
toimintojen, jotka pysäyttävät koneen toiminnan, uudelleen tutkin-
taa. Tavoitteena on löytää tapoja toteuttaa toiminnat niin, ettei konetta 
tarvitse pysäyttää.

• Sujuvat ulkoiset ja sisäiset toiminnat: Tässä vaiheessa tulisi parantaa 
jäljellä olevia ulkoisia ja sisäisiä toimintoja. Jos jakoa ulkoisiin ja sisäi-
siin toimintoihin on mahdotonta poistaa, molemmat ryhmät tulisi ar-
vioida uudelleen mahdollisten parannusten löytämiseksi.
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- Jokainen	  kokoonpanotyöntekijä	  varustetaan	  erityisellä	  vyöllä,	  jossa	  voi	  kantaa	  kaikki	  tarvittavat	  

työkalut	  –	  tämä	  vähentää	  tarvetta	  kävellä	  ympäriinsä	  hakien	  oikeita	  työkaluja. 

	  

Kuva	  22.	  Pikakiinnityksellä	  asennettava	  yläosa.	  

	  

6.8.1 SMED	  –	  NOPEAT	  ASETUSAJAT	  
	  

Jotta	   rotaatiovaluprosessi	   sujuisi	   tasaisesti	   ja	   jatkuvana	   prosessina,	   nopeat	   asetusajat	   ovat	  

tärkeässä	   asemassa.	   SMED	   tarjoaa	   tuotantoprosessille	   mahdollisuuden	   eri	   veneen	   osien	  

muottien	  nopeaan	  vaihtamiseen	   lyhennetyssä	  ajassa.	  Menetelmä	  nopeille	  asetusajoille	   tähtää	  

asetus-‐	   ja	   tarkastusaikojen	   lyhentämiseen.	   Tämän	   menetelmän	   on	   kehittänyt	   Shigeo	   Shingo	  

Japanissa.	  	  

SMED:n	  käyttöönotossa	  on	  huomioitava	  seuraavat	  vaiheet:	  

- Sisäisten	   ja	   ulkoisten	   asetusten	   erillisyys:	   Perustuu	   tietoon	   siitä,	   että	   joitain	   tehtäviä	   voidaan	  

tehdä	  kun	  kone	  on	  käynnissä	  (ulkoisia),	  kun	  taas	  jotkut	  tehtävät	  vaativat	  koneen	  pysäyttämistä	  

(sisäiset).	   Tehtävät,	   jotka	   voidaan	   tehdä	   koneen	   käydessä,	   muodostuvat	   osien	   ja	   työkalujen	  

valmistelusta,	   tarvittavien	   muottien	   hakemisesta	   lähemmäksi	   rotaatiovalukonetta,	  
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Taulukossa 24 on esitetty malli rotaatiovalun asetusten mahdollisuuksista ajan 
säästöön.

tauluKKo 24. Asetustehtävien luokittelu ja parannusehdotukset.

TEHTÄVÄ LUOKITTELU PARANNUS (AJANSÄÄSTÖ)

Oikean muotin valinta ulkoinen Väreillä koodatut osat ja muotit, muottien 
määrän vähentäminen, jotta muotteja ei 
tarvitse vaihtaa usein

Muotin hakeminen varastosta ulkoinen Varastotila lähelle rotaatiovalukonetta 

Koneen pysäyttäminen

Koneessa olevan muotin poisto sisäinen Lisähenkilö auttamaan,  jäähdytysalue lä-
hellä 

Halutun muotin asentaminen sisäinen Oikeiden työkalujen valinta ja niiden 
määrän minimointi, helposti suljettavien 
muottien valinta 

Muovijauheen lisääminen sisäinen Oikean määrän annostelu etukäteen 

Koneen tarkastus sisäinen Tulee nopeammaksi harjoittelun myötä

Koneen käynnistys

Joissain tapauksissa rotaatiovalun tehtävien jakoa kahteen, sisäisiin ja ulkoisiin 
tehtäviin, ei voida häivyttää. Ehdotetut pienet parannukset voivat kuitenkin joh-
taa merkittäviin ajansäästöihin.

Käytännön toteutus:

SMED-menetelmän käytännön toteutus sisältää seuraavat kohdat:

• Huolellinen muottien lukumäärän suunnittelu (ja vähentäminen) – 
tämä vaihe tulisi ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. 

• Muottivaraston sijainnin suunnittelu – tehtaan layout perustuu rotaa-
tiovalutilojen ryhmittelyyn ja toiminnot koneen ympärillä tulisi suun-
nitella niin, että ne nopeuttavat asetusaikoja. Tätä edistää mm. lyhyt 
välimatka varaston ja koneen välillä.  

• Muottien pitäminen lähellä  
• Tarvittavien muottien valmistelu etukäteen (kun kone on vielä käyn-

nissä)
• Päämääränä tulisi olla tehokas siirtyminen.

On tärkeää mainita, että rotaatiovalukoneen kehittäminen mahdollistaa muottien 
vaihdon niin, että koko konetta ei tarvitse pysäyttää. Näin säästettäisiin enemmän 
aikaa ja saataisiin koneen käyttökapasiteetti mahdollisimman suureksi. 
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6.8.2  Kanban

Kanban on menetelmä, jolla pyritään vähentämään varastointia. Menetelmä pe-
rustuu imuohjaukseen. Lean-ajattelun mukaan varastoja tulisi välttää aina kun 
mahdollista, sillä ne vievät tilaa ja vaativat työvoimaa. Kanban-menetelmä on 
yksi tapa saavuttaa mahdollisimman pieni varastojen määrä. Kanban tulee japa-
ninkielestä ja se tarkoittaa korttia.

Perustava ajatus Kanban-menetelmässä on siirtää ohjausta linjan alusta linjan 
loppuun. Oletuksena on, että jokaista solua tai työpistettä edeltää varasto, jossa 
on kyseiselle työpisteelle tarvittavat materiaalit. Näillä materiaaleilla on määri-
tellyt vähimmäismäärät tuotannon keskeytyksettömään toimintaan. Jotta pysyt-
täisiin minimimäärissä, tuotantoa ohjataan linjan lopusta käsin. Toisin sanoen 
tietty vaihe (esim. vaihe B) ohjaa sitä, mitä edellinen vaihe (vaihe A) tuottaa. 
Tämä voidaan toteuttaa kanban-kortin avulla. Kanban-järjestelmä lähettää sel-
keän viestin vastaanottajalle “anna… kappaleiden määrä …”. Kun tehtävä on 
suoritettu, vastaanottaja ei saisi toimia ennen kuin seuraava kanban-viesti tarvit-
tavasta määrästä tulee. 

Pyrkimyksenä on tasoittaa valmistuksen määrää ja saada tuotanto toimimaan 
sujuvasti ilman tukoksia tai turhaa materiaalin odottelua.  Kuvio 35 kokoaa me-
netelmän perusajatuksen. Alapuolella on kuvattuna materiaalivirta, joka kulkee 
linjan alusta eri vaiheiden kautta linjan loppuun. Yläpuolella on kuvattuna kat-
koviivoilla informaatiovirta, joka kulkee linjan lopusta linjan alkuun. Tätä infor-
maatiovirtaa ohjataan Kanban-järjestelmän avulla. 

Kuvio 35. Kanban-kaavio.
 

Käytännön toteutus:

Ehdotetut ratkaisut kanban-menetelmän toteuttamiseksi konseptitehtaassa: 

• Arvioidaan varastojen määrä, jolla taataan sujuva kokoonpanoprosessi 
• Viestinnän tueksi yksinkertaistetut kanban-kortit, joilla kerrotaan osi-

en tarve
• Tehokas ja nopea tapa viestiä osien tarpeesta on esim. näkyvä taulu, 

jossa on selkeät vaatimukset, jokaisen kokoonpanovaiheen yläpuolella. 
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Pyrkimyksenä	   on	   tasoittaa	   valmistuksen	   määrää	   ja	   saada	   tuotanto	   toimimaan	   sujuvasti	   ilman	  

tukoksia	   tai	   turhaa	   materiaalin	   odottelua.	   	   Kuvio	   35	   kokoaa	   menetelmän	   perusajatuksen.	  

Alapuolella	   on	   kuvattuna	  materiaalivirta,	   joka	   kulkee	   linjan	   alusta	   eri	   vaiheiden	   kautta	   linjan	  

loppuun.	   Yläpuolella	   on	   kuvattuna	   katkoviivoilla	   informaatiovirta,	   joka	   kulkee	   linjan	   lopusta	  

linjan	  alkuun.	  Tätä	  informaatiovirtaa	  ohjataan	  Kanban-‐järjestelmän	  avulla.	  	  

	  

Kuvio	  35.	  Kanban-‐kaavio.	  

	  	  

Käytännön	  toteutus:	  

Ehdotetut	  ratkaisut	  kanban-‐menetelmän	  toteuttamiseksi	  konseptitehtaassa:	  	  

- Arvioidaan	  varastojen	  määrä,	  jolla	  taataan	  sujuva	  kokoonpanoprosessi	  	  

- Viestinnän	  tueksi	  yksinkertaistetut	  kanban-‐kortit,	  joilla	  kerrotaan	  osien	  tarve	  

- Tehokas	   ja	   nopea	   tapa	   viestiä	   osien	   tarpeesta	   on	   esim.	   näkyvä	   taulu,	   jossa	   on	   selkeät	  

vaatimukset,	   jokaisen	   kokoonpanovaiheen	   yläpuolella.	   Merkki	   laukaisee	   rotaatiovaluprosessin	  

tai	   tarvittavien	   osien	   hankkimisen	   varastosta.	   Tässä	   tehtävässä	   tulisi	   olla	   työntekijä,	   jonka	  

vastuulla	  on	  hankia	  tarvittavat	  komponentit.	  	  

- Kanban-‐kortit	   näkyviksi	   esimerkiksi	   asettamalla	   ne	   erityiseen	   paikkaan,	   josta	   ne	   tarkistetaan	  

säännöllisesti.	  Asettamalla	  näyttö	  kokoonpanolinjan	  yläpuolelle	  tarpeet	  näkyvät	  välittömästi.	  

	  

	  

6.8.3 ASIAKASTYÖKALU	  JA	  KOKOONPANON	  VAIHTELU	  
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Merkki laukaisee rotaatiovaluprosessin tai tarvittavien osien hankkimi-
sen varastosta. Tässä tehtävässä tulisi olla työntekijä, jonka vastuulla on 
hankia tarvittavat komponentit. 

• Kanban-kortit näkyviksi esimerkiksi asettamalla ne erityiseen paik-
kaan, josta ne tarkistetaan säännöllisesti. Asettamalla näyttö kokoon-
panolinjan yläpuolelle tarpeet näkyvät välittömästi.

6.8.3  Asiakastyökalu ja kokoonpanon vaihtelu

Ajatus asiakkaan työkalusta juontaa juurensa tarpeesta nopeuttaa informaation 
kulkua asiakkaan, vähittäismyyjän ja tuottajan välillä. Lisäksi se antaa asiakkaille 
enemmän vapautta rakentaa ja muuttaa venettä, jonka he aikovat ostaa. 

Päätöksenteko ja veneen rakentaminen asiakkaan toiveiden mukaiseksi tapahtuu 
vähittäismyyjän tiloissa, jossa se tehdään kosketusnäytöllä. Siinä asiakas voi valita 
tarjolla olevista malleista sopivimman ja muokata sitä lisäosilla. Heti kun päätös 
on tehty, tieto lähetetään valmistajalle, jotta tuotanto voi alkaa mahdollisimman 
nopeasti. Sekä vähittäismyyjä että asiakas pidetään ajan tasalla tuotannon tilasta. 

Kuvassa 23 esitetään ajatus interaktiivisesta tilaustyönä valmistettavasta veneestä, 
jonka asiakas voi itse suunnitella. Esimerkki löytyy Busterin nettisivuilta (www.
buster.fi).

Kuva 23. Veneen suunnittelua – Buster-veneet.
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Ajatus	   asiakkaan	   työkalusta	   juontaa	   juurensa	   tarpeesta	   nopeuttaa	   informaation	   kulkua	   asiakkaan,	  

vähittäismyyjän	   ja	   tuottajan	   välillä.	   Lisäksi	   se	   antaa	   asiakkaille	   enemmän	   vapautta	   rakentaa	   ja	  

muuttaa	  venettä,	  jonka	  he	  aikovat	  ostaa.	  	  

Päätöksenteko	   ja	   veneen	   rakentaminen	   asiakkaan	   toiveiden	   mukaiseksi	   tapahtuu	   vähittäismyyjän	  

tiloissa,	   jossa	   se	   tehdään	   kosketusnäytöllä.	   Siinä	   asiakas	   voi	   valita	   tarjolla	   olevista	   malleista	  

sopivimman	  ja	  muokata	  sitä	  lisäosilla.	  Heti	  kun	  päätös	  on	  tehty,	  tieto	  lähetetään	  valmistajalle,	  jotta	  

tuotanto	  voi	  alkaa	  mahdollisimman	  nopeasti.	  Sekä	  vähittäismyyjä	  että	  asiakas	  pidetään	  ajan	  tasalla	  

tuotannon	  tilasta.	  	  

Kuvassa	  23	  esitetään	  ajatus	  interaktiivisesta	  tilaustyönä	  valmistettavasta	  veneestä,	  jonka	  asiakas	  voi	  itse	  

suunnitella.	  Esimerkki	  löytyy	  Busterin	  nettisivuilta	  (www.buster.fi).	  

	  

Kuva	  23.	  Veneen	  suunnittelua	  –	  Buster-‐veneet. 
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Kuva 24. Asiakastyökalu ja informaation kulku.

Käytännön toteutus – kokoonpanon vaihtelu 

Asiakastyökalun ajatus perustuu nopeaan vähittäismyyjän välityksellä tapahtu-
vaan tiedonkulkuun asiakkaan ja tuottajan välillä.. Asiakkaalle on annettu vapa-
us valita venemalli. Tarkka kokoonpano ja viimeistely päätetään yhdessä vähit-
täismyyjän kanssa. Kun päätös on tehty, tieto siirretään asiakastyökalulla valmis-
tajalle, ja tuotantoprosessi voi alkaa. 

Kokoonpano perustuu seuraaviin vaiheisiin, jotka on esitetty alla olevassa kuviossa. 

Kuvio 36. Kokoonpanon valintaprosessi.

Ajatus työkalussa on antaa asiakkaalle melko vapaat kädet tulevaisuuden venei-
den kokoonpanon valinnassa. Halutun veneen hahmotelmaprosessi voidaan tii-
vistää kuviossa 37 esitettyihin vaiheisiin.  
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Kuvio	  36.	  Kokoonpanon	  valintaprosessi.	  

Ajatus	  työkalussa	  on	  antaa	  asiakkaalle	  melko	  vapaat	  kädet	  tulevaisuuden	  veneiden	  kokoonpanon	  

valinnassa.	  Halutun	  veneen	  hahmotelmaprosessi	  voidaan	  tiivistää	  kuviossa	  37	  esitettyihin	  

vaiheisiin.	  	  	  

 

Kuvio	  37.	  Tuotekokoonpano	  asiakastyökalulla.	  

 

Kuva 25 on visuaalinen esitys kokoonpanon vaihtelusta. 
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Kuva	  24.	  Asiakastyökalu	  ja	  informaation	  kulku.	  

Käytännön	  toteutus	  –	  kokoonpanon	  vaihtelu	  	  

Asiakastyökalun	   ajatus	   perustuu	   nopeaan	   vähittäismyyjän	   välityksellä	   tapahtuvaan	   tiedonkulkuun	  

asiakkaan	   ja	   tuottajan	   välillä..	   Asiakkaalle	   on	   annettu	   vapaus	   valita	   venemalli.	   Tarkka	  

kokoonpano	   ja	   viimeistely	   päätetään	   yhdessä	   vähittäismyyjän	   kanssa.	   Kun	   päätös	   on	   tehty,	  

tieto	  siirretään	  asiakastyökalulla	  valmistajalle,	  ja	  tuotantoprosessi	  voi	  alkaa.	  	  

Kokoonpano	  perustuu	  seuraaviin	  vaiheisiin,	  jotka	  on	  esitetty	  alla	  olevassa	  kuviossa.	  	  
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Kuvio 37. Tuotekokoonpano asiakastyökalulla.

Kuva 25 on visuaalinen esitys kokoonpanon vaihtelusta.

Kuva 25. Räätälöity veneen layout.

6.8.4   5 s

5 S on japanilainen menetelmä, joka perustuu viiteen avainsanaan, jotka kaik-
ki alkavat kirjaimella S. Menetelmän avulla on tarkoitus saavuttaa puhtaampi 
ja paremmin organisoitu työpaikka. Ho’n (1998) mukaan menetelmän osat 5 S 
ovat seuraavat: 

• Seiri (sorteeraus): Lajittelu on jätteeksi luokiteltujen tuotteiden hävit-
tämistä. Esimerkki  seiri-sovelluksesta sisältää yhden sarjan työkaluja 
kokoonpanoon, yhden sivun lomakkeita ja yhden päivän käsittelyn. 
Toisin sanoen kaikki se materiaali, jota ei tarvita tuotteen valmiiksi saa-
miseksi, tulisi tunnistaa. Lajittelun tärkein etu on tilan vapautuminen.

• Seiton (systematisointi): Viittaa tehokkuuteen, joka on saatu aikaiseksi 
järjestyksellä, joka tarkoittaa sitä, että tarvikkeet saadaan nopeasti pai-
kalle silloin kuin niitä tarvitaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
työkalu-layout suunnitellaan niin, ettei työkalujen hakeminen ja vaih-
taminen vie työntekijöiltä kovin paljon aikaa. Tämä tarkoitta a myös 
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Kuvio	  36.	  Kokoonpanon	  valintaprosessi.	  

Ajatus	  työkalussa	  on	  antaa	  asiakkaalle	  melko	  vapaat	  kädet	  tulevaisuuden	  veneiden	  kokoonpanon	  

valinnassa.	  Halutun	  veneen	  hahmotelmaprosessi	  voidaan	  tiivistää	  kuviossa	  37	  esitettyihin	  

vaiheisiin.	  	  	  

 

Kuvio	  37.	  Tuotekokoonpano	  asiakastyökalulla.	  

 

Kuva 25 on visuaalinen esitys kokoonpanon vaihtelusta. 
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Kuva	  25.	  Räätälöity	  veneen	  layout.	  

	  

6.8.4 5	  S	  
	  

5	  S	  on	  japanilainen	  menetelmä,	  joka	  perustuu	  viiteen	  avainsanaan,	  jotka	  kaikki	  alkavat	  kirjaimella	  S.	  

Menetelmän	  avulla	  on	  tarkoitus	  saavuttaa	  puhtaampi	  ja	  paremmin	  organisoitu	  työpaikka.	  Ho’n	  

(1998)	  mukaan	  menetelmän	  osat	  5	  S	  ovat	  seuraavat:	  	  

- Seiri	   (sorteeraus):	   Lajittelu	   on	   jätteeksi	   luokiteltujen	   tuotteiden	   hävittämistä.	   Esimerkki	   	   seiri-‐

sovelluksesta	   sisältää	   yhden	   sarjan	   työkaluja	   kokoonpanoon,	   yhden	   sivun	   lomakkeita	   ja	   yhden	  

päivän	  käsittelyn.	  Toisin	  sanoen	  kaikki	  se	  materiaali,	  jota	  ei	  tarvita	  tuotteen	  valmiiksi	  saamiseksi,	  

tulisi	  tunnistaa.	  Lajittelun	  tärkein	  etu	  on	  tilan	  vapautuminen.	  

- Seiton	   (systematisointi):	   Viittaa	   tehokkuuteen,	   joka	   on	   saatu	   aikaiseksi	   järjestyksellä,	   joka	  

tarkoittaa	  sitä,	  että	  tarvikkeet	  saadaan	  nopeasti	  paikalle	  silloin	  kuin	  niitä	  tarvitaan.	  Käytännössä	  

tämä	   tarkoittaa	   sitä,	   että	   työkalu-‐layout	   suunnitellaan	   niin,	   ettei	   työkalujen	   hakeminen	   ja	  

vaihtaminen	   vie	   työntekijöiltä	   kovin	   paljon	   aikaa.	   Tämä	   tarkoittaa	   myös	   sitä,	   että	   työkalut	   ja	  

välineet	  järjestetään	  niin,	  että	  työskentely	  on	  mahdollisimman	  tehokasta.	  
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Kuva	  24.	  Asiakastyökalu	  ja	  informaation	  kulku.	  

Käytännön	  toteutus	  –	  kokoonpanon	  vaihtelu	  	  

Asiakastyökalun	   ajatus	   perustuu	   nopeaan	   vähittäismyyjän	   välityksellä	   tapahtuvaan	   tiedonkulkuun	  

asiakkaan	   ja	   tuottajan	   välillä..	   Asiakkaalle	   on	   annettu	   vapaus	   valita	   venemalli.	   Tarkka	  

kokoonpano	   ja	   viimeistely	   päätetään	   yhdessä	   vähittäismyyjän	   kanssa.	   Kun	   päätös	   on	   tehty,	  

tieto	  siirretään	  asiakastyökalulla	  valmistajalle,	  ja	  tuotantoprosessi	  voi	  alkaa.	  	  

Kokoonpano	  perustuu	  seuraaviin	  vaiheisiin,	  jotka	  on	  esitetty	  alla	  olevassa	  kuviossa.	  	  
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sitä, että työkalut ja välineet järjestetään niin, että työskentely on mah-
dollisimman tehokasta.

• Seiso (siivota): Viittaa siivoamiseen, jota jokaisen organisaatiossa työs-
kentelevän tulisi tehdä. Japanilaisen ajattelutavan mukaan siivous puh-
distaa mieltä ja siksi siivous on tärkeää. Siivous tarkoittaa tässä muu-
takin kuin lattioiden pyyhkimistä. Sujuva tuotanto voidaan saavut-
taa yksinkertaisesti listaamalla vastuut jokaiselle työpaikalle. Kaikkien 
tehtävien tulee olla selkeitä ja mahdollisimman ymmärrettäviä. Seiso:n 
lisäetuna on tunnistaa vähemmän näkyviä ongelmia kuten vuodot, 
murtumat tai saastuminen. 

• Seiketsu (standardisointi): Liittyy organisaation siisteyden ja puhtau-
den ylläpitoon, joka voidaan saavuttaa esimerkiksi visuaalisella hallin-
nalla. Standardisointi tarkoittaa tässä myös sitä, että jokainen työnte-
kijä organisaatiossa tietää oman roolinsa. Tämä voidaan saavuttaa, kun 
jokainen työpiste on tarkasti kuvattu.  

• Shitsuke (seuranta): Tällä periaatteella keskitytään luomaan työpistee-
seen hyvät tavat – opettamalla jokaiselle mitä pitää tehdä, millä tavalla 
huonot tavat rikotaan ja miten luodaan ja edistetään uusia, hyviä tapo-
ja.  Järjestys saavutetaan työskentelyllä ja toistoilla.

Käytännön toteutus

Kokoonpanotyökalut jaetaan ryhmiin ja niille osoitetaan sopivat varastotilat. 
(työkalut, joita tarvitaan päivittäin, tulee sijoittaa lähelle työntekijöitä, loput voi-
daan varastoida vaikka ylemmille hyllyille).

Kuvio 38. Kokoonpanotyökalujen määrittely.

• “Viiden työkalun vyö”: Vyö tarkoitettu työkaluille, joita tarvitaan ko-
koonpanoon päivittäin. Ideaalitilanteessa jokainen työntekijä varuste-
taan vyöllä, jossa on kiinnitettynä välttämättömät työkalut, joten aikaa 
ei kulu oikeiden työkalujen hakemiseen.
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- Seiso	   (siivota):	   Viittaa	   siivoamiseen,	   jota	   jokaisen	   organisaatiossa	   työskentelevän	   tulisi	   tehdä.	  

Japanilaisen	   ajattelutavan	  mukaan	   siivous	   puhdistaa	  mieltä	   ja	   siksi	   siivous	   on	   tärkeää.	   Siivous	  

tarkoittaa	   tässä	   muutakin	   kuin	   lattioiden	   pyyhkimistä.	   Sujuva	   tuotanto	   voidaan	   saavuttaa	  

yksinkertaisesti	  listaamalla	  vastuut	  jokaiselle	  työpaikalle.	  Kaikkien	  tehtävien	  tulee	  olla	  selkeitä	  ja	  

mahdollisimman	   ymmärrettäviä.	   Seiso:n	   lisäetuna	   on	   tunnistaa	   vähemmän	   näkyviä	   ongelmia	  

kuten	  vuodot,	  murtumat	  tai	  saastuminen.	  	  

- Seiketsu	  (standardisointi):	  Liittyy	  organisaation	  siisteyden	  ja	  puhtauden	  ylläpitoon,	  joka	  voidaan	  

saavuttaa	   esimerkiksi	   visuaalisella	   hallinnalla.	   Standardisointi	   tarkoittaa	   tässä	   myös	   sitä,	   että	  

jokainen	  työntekijä	  organisaatiossa	  tietää	  oman	  roolinsa.	  Tämä	  voidaan	  saavuttaa,	  kun	  jokainen	  

työpiste	  on	  tarkasti	  kuvattu.	  	  	  

- Shitsuke	   (seuranta):	   Tällä	   periaatteella	   keskitytään	   luomaan	   työpisteeseen	   hyvät	   tavat	   –	  

opettamalla	  jokaiselle	  mitä	  pitää	  tehdä,	  millä	  tavalla	  huonot	  tavat	  rikotaan	  ja	  miten	  luodaan	  ja	  

edistetään	  uusia,	  hyviä	  tapoja.	  	  Järjestys	  saavutetaan	  työskentelyllä	  ja	  toistoilla.	  

Käytännön	  toteutus:	  

- Kokoonpanotyökalut	   jaetaan	   ryhmiin	   ja	   niille	   osoitetaan	   sopivat	   varastotilat.	   (työkalut,	   joita	  

tarvitaan	   päivittäin,	   tulee	   sijoittaa	   lähelle	   työntekijöitä,	   loput	   voidaan	   varastoida	   vaikka	  

ylemmille	  hyllyille).	  

KOKOONPANOTY…KALUJEN M€€RITTELY 

PŠivittŠin 

 

 

Viikoittain 

 

HŠtŠtapaus/korjaus 

 

Varalta 

 

Kuvio	  38.	  Kokoonpanotyökalujen	  määrittely.	  

- “Viiden	   työkalun	   vyö”:	   Vyö	   tarkoitettu	   työkaluille,	   joita	   tarvitaan	   kokoonpanoon	   päivittäin.	  

Ideaalitilanteessa	   jokainen	  työntekijä	  varustetaan	  vyöllä,	   jossa	  on	  kiinnitettynä	  välttämättömät	  

työkalut,	  joten	  aikaa	  ei	  kulu	  oikeiden	  työkalujen	  hakemiseen.	  

- Työkalujen	  säännöllinen	  tarkastus:	  poistetaan	  rikkoutuneet	  tai	  tarpeettomat	  työkalut.	  	  

- Säännöllinen	  siivous	  ja	  tarkastus,	  että	  työkalut	  ovat	  niille	  varatuilla	  paikoillaan.	  



165Better Products In Time – strategiaohjattu tuotekehityskonsepti venealalle 

• Työkalujen säännöllinen tarkastus: poistetaan rikkoutuneet tai tarpeet-
tomat työkalut. 

• Säännöllinen siivous ja tarkastus, että työkalut ovat niille varatuilla pai-
koillaan.

• Esineiden laputus: työntekijöille annetaan vapaus laputtaa tarpeetto-
mia tavaroita punaisilla lapuilla. Näin ylläpidetään lajittelua. 

• Näkyvä kokoonpano-opas: työtilan yläpuolelle sijoitetaan hyvin näky-
vä näyttö, jossa on esitetty kokoonpanovaiheet. Tämä tukee ajatusta 
joustavista työntekijöistä ja yksinkertaisesta kokoonpanoprosessista. 

• Työkalujen värikoodaus: Jokaisella venemallilla on oma värinsä ja ne 
työkalut, joita siinä mallissa tarvitaan, on koodattu samalla värillä. 
Näin voidaan välttää mahdolliset sekaannukset.

• Varoitusvalot: jos kokoonpanoprosessissa menee jokin vikaan tai työn-
tekijä tarvitsee apua, on hänellä oikeus sytyttää varoitusvalo. 

• Lattian maalaus tai merkkaus: ohjeistaa kokoonpanoprosessin vaihetta 
ja näyttää esimerkiksi alueet, jotka tulisi pitää tyhjinä koko ajan.

• Viiden S:n toimeenpanon tarkistus: tämä voidaan tehdä yksinkertai-
sen arviointilomakkeen avulla. Taulukossa 25 on esitetty yksi esimerk-
ki tällaisesta lomakkeesta.

tauluKKo 25. 5 s:n tarkastuslomake.

ARVIOITAVA TEKIJÄ KRITEERIT PISTEET 
(0-4)

PARANNUS-EHDO-
TUKSET (KUKA, 
ERÄPÄIVÄ)

Osien / komponenttien 
varasto

Tarkasti vaadittu määrä

Työkalut Oikeilla, niille osoite-
tuilla, paikoilla

Varatut työkalut Oikeilla, niille osoite-
tuilla, paikoilla

Ympäröivä alue Vapaa tarvikkeista, joita 
ei tarvita työssä. Maa-
lattu (merkattu) sieltä 
mistä pitääkin.

Säiliöt Siisti, tarvittava kapasi-
teetti, merkattu nimila-
pulla.

Roskat Ei roskia lattialla

Kyltit / visuaaliset taulut Näkyviä, hyvässä kun-
nossa, puhtaita

Siivousaikataulu Siivottu suunnitelman 
mukaisesti
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Liiat/tarpeettomat 
materiaalit 

Määritelty, merkattu ni-
milapuilla, siirretty väli-
aikaisiin paikkoihin.

Varastotila Siisti, tavarat helpos-
ti haettavissa, merkatut 
hyllyt.

Pisteiden määrittely 0–4:

0 – Erittäin huono, 1 – Huono, 2 – Tyydyttävä, 3 – Hyvä,  4 – Erittäin hyvä

On tärkeää, että tarkastus tehdään säännöllisesti, jotta mahdolliset heikkoudet 
voitaisiin tunnistaa ja parannusehdotukset toteuttaa ja arvioida.

6.9 YHTeenVeTo 

Perinteinen veneteollisuus tarvitsee tehokkaampia ratkaisuja (kustannusten ja 
ajan osalta), jotta se voisi selvitä jatkuvassa muutoksessa olevassa toimintaym-
päristössä. Monessa tapauksessa nämä tehokkaammat ratkaisut ovat välttämät-
tömiä, jotta yritys selviää tulevaisuudessa. Siksi tässä luvussa esitetyt ideat pe-
rustuvat todellisiin liiketoiminnan haasteisiin, joita jokainen valmistaja joutuu 
kohtaamaan jossain vaiheessa.

Ehdotettujen ratkaisujen keskeisimpänä ajatuksena on rotaatiovalu, joka on 
melko uusi menetelmä veneteollisuudessa. Rotaatiovalu mahdollistaa korkeam-
man tuotantovolyymin kustannustehokkaasti pienemmässä ajassa. Lisäksi se on 
ympäristöystävällinen ratkaisu, sillä se ei tuota haitallisia kaasuja. 

Rotaatiovalu sanelee ehdotetun tehdas-layoutin. Rotaatiovalu on nopea prosessi 
(jos verrataan esimerkiksi ruiskulaminointiin), ja se vaatii vain vähän työvoimaa. 
Koneinvestoinnit ja konnen koko ovat kuitenkin huomattavat. Siksi päädyttiin 
ajatukseen ympyränmuotoisesta layoutista.  Kun rotaatiovalukone sijoitetaan 
keskelle, sen tarkoitus on lyhentää asetusaikoja ja nopeuttaa muottien vaihtoa. 

Kustannuksia voidaan alentaa kasvattamalla tehtaan tehokkuutta ja poistamalla 
hukka. Noudattamalla lean-filosofiaa huomioidaan myös japanilaiset tuotanto-
tekniikat (SMED, kanban, 5s). Luvussa esitelty asiakastyökalu vastaa asiakkaan, 
vähittäismyyjän ja tuottajan välisen tiedonvälityksen tarpeeseen. Tämän myötä 
on myös mahdollista lyhentää tuotannon asetusaikoja – tuottaja on kytketty lo-
pullisen muodon valintaan ja tuotanto voidaan aloittaa välittömästä, kun asiakas 
on tehnyt päätöksensä. 

Lisäksi konsepti, joka juontaa juurensa lean-ajattelusta, yksinkertaistaa kaikkia 
prosesseja. Rotaatiovalukoneen käyttäminen on melko mutkatonta riippumatta 
veneen mallista. Sen sijaan kokoonpanoprosessi onkin sitten haastavampi. On-
neksi sujuva kokoonpano voidaan saavuttaa ottamalla se huomioon jo suunnit-
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teluvaiheessa. Tästä syystä kokoonpano oli ohjaava tekijä kun suunniteltiin esi-
tettyjä venemalleja. 

Yhteenvetona suurimmat edut ehdotetuilla ratkaisuilla ovat: 

• mahdollisuus kustannusten alentamiseen
• mahdollisuus läpimenoajan lyhenemiseen
• monipuolisuuden saavuttaminen yhdellä tuotealustalla 
• tuotannon ja kokoonpanomenettelyn yksinkertaistaminen – yksi työn-

tekijä voi suorittaa kaikki tehtävät 
• työntekijöiden määrän vähennys tuotannossa tai kokoonpanossa
• tehokas työtilojen käyttö
• puhtaampi ja paremmin organisoitu tehdas
• paremmat mahdollisuudet kasvattaa tuotantoa
• enemmän joustavuutta venesuunnittelijoille
• nopea tiedonvaihto asiakkaan, vähittäismyyjän ja tuottajan välillä 
• vähemmän kappaleita
• viat löydetään ajoissa.
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7 Veneen TeKnIsen 
suunnITTeLun PÄÄPIIRTeITÄ 

Pekka	Räisänen

Veneprojektin tilaajan, rakennuttajan, muotoilijan tai tuotantovastaavan tulee 
tunnistaa veneen teknisen suunnittelun fysikaalisia ja sääntöjen asettamia rajoi-
tuksia erityisesti silloin, kun hyvää esikuvaa suunnittelulle ei ole olemassa. Suo-
rituskyky, painon suuruus, painopisteen paikka, vakavuus ja kellumisasento ovat 
tärkeitä tekijöitä. Suunnittelija ei pysty laskemaan näitä lopullisesti työtä aloitta-
essaan, vaan tarvitaan tarkentuvia suunnittelukierroksia eli niin sanottua suun-
nitteluspiraalia (engl. design spiral).

Tässä yhteenvedossa tarkastellaan lyhyesti veneiden teknisen alkusuunnittelun 
keskeisiä kohtia. Lukijan on ajateltu omaavan perustiedot veneiden rakentami-
sesta ja käytöstä, mutta on pyritty siihen, että tekninen koulutus ei olisi tarpeen 
sisällön ymmärtämiseksi. Tavoitteena on, että yhteenveto voisi auttaa esimerkiksi 
veneprojektin tilaajaa, rakennuttajaa, muotoilijaa tai tuotantovastaavaa tunnista-
maan veneen teknisen suunnittelun fysikaalisia ja sääntöjen asettamia rajoituk-
sia. Lisäksi tavoitteena on helpottaa keskustelua venesuunnittelijoiden kanssa.

Suunnittelun keskeinen osa on nostetasapainon toteuttaminen niin, että tasa-
paino löytyy halutulla syväyksellä ja oikeassa kellumisasennossa. Asian tekee vai-
keaksi se, että veneen kokonaispaino vaikuttaa sen osien ja järjestelmien mitoi-
tukseensekä painopisteen paikkaan ja päinvastoin.

Poikittainen vakavuus on keskeinen tekijä venen turvallisuuden, käyttökelpoi-
suuden, merikelpoisuuden ja aallokossa liikkumisen kannalta. Alkuvakavuuden 
kannalta veneen leveys- ja painopisteiden korkeus ovat tärkeimmät muuttujat. 
Suurilla kallistuskulmilla myös muun runkomuodon, erityisesti laitakorkeuden 
vaikutus korostuu. Jos tarkastellaan kaatumista, kansirakenteen muoto ja veneen 
vesitiiveys ovat oleellisia.

Kun suunnitellaan tavallisuudesta poikkeavia veneitä, joudutaan usein myös ta-
vallisuudesta poikkeaviin rakenteisiin. Tyypillisiä syitä ovat keveysvaatimukset 
ja suuret aukot kantavissa rakenteissa. Lujitemuovirakenteissa tämä tarkoittaa 
usein kerroslevyrakenteita ja suunnattujen kuitujen käyttöä. Rakennedetaljien 
suunnittelu vaatii korkeaa ammattitaitoa, hyviä laskentaohjelmia ja aikaa. Tuo-
tannon laatuvirheet voivat aiheuttaa rakenteen katastrofaalisen sortumisen hel-
pommin kuin perinteisessä rakenteessa.
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Veneen runkomuodon suunnittelussa on otettava huomioon yleisjärjestely sekä 
tilat tankeille, ihmisille ja veneen toiminnoille. Myös kelluvuus- ja vakausasiat 
ovat keskeisiä. Runkomuodolla on suuri vaikutus suorituskykyyn ja merikelpoi-
suuteen. Purjeveneissä runkomuoto vaikuttaa liikkeisiin aallokossa sekä nopeu-
teen ja tuuleennousukykyyn. Moottoriveneissä runkomuoto vaikuttaa liikkei-
siin, aaltoiskuihin, veden tuloon kannelle sekä saavutettuun nopeuteen ja talo-
udellisuuteen.

Huviveneprojektissa EU:n huvivenedirektiivin vaatimukset ovat tärkeitä. Huvi-
veneet jaetaan neljään suunnitteluluokkaan käyttötarkoituksen mukaan (A. Val-
tameri, B. Lähivesi, C. Rannikko, D. Suojaiset vedet), ja vaatimukset luonnol-
lisesti kovenevat olosuhteiden mukaan. Suunnitteluluokan valinta on oleellinen 
perussuunnittelua aloitettaessa. Huvivenestandardien tulkinta ja käyttö vaativat 
kokemusta ja insinööritaitoa. Standardeilla puututaan suuriin asioihin kuten nä-
kyvyyteen ohjauspaikalta, vakavuuteen ja varalaitaan, mutta myös hyvin pieniltä 
tuntuviin detaljeihin.

Veneen käyttömukavuuden kannalta meluntorjunta on oleellista. Sisämelun 
pienentäminen on haasteellista erityisesti kevytrakenteissa, joissa projektin alku-
vaiheissa tulee varata äänenvaimennusmateriaaleja painolaskelmaan. Varsinkin 
moottorin, vetolaitteen, potkurin ja aallokkoiskujen aiheuttaman runkomelun 
vaimennus on tärkeää.

Veneen suunnittelu teknisenä projektina on suhteellisen yksinkertainen verrat-
tuna monimutkaisempiin tuotteisiin, mikäli käytettävissä on hyviä esikuvia. Esi-
kuvien käyttö on tavallista: yleisin veneensuunnittelumenetelmä on markkinoil-
la olevien veneiden tai toteutettujen suunnitelmien käyttö lähtökohtana. Täl-
löin suunnittelun lopputulos voi usein olla varsin hyvin hallinnassa sääntöjen, 
vakavuuden, painon, hinnan ja suorituskyvyn suhteen, ja teknisen suunnittelun 
haasteet ja ristiriidat muiden suunnitteluprosessin osapuolten kanssa ovat suh-
teellisen pieniä. 

Tavanomaisesta poikkeavissa veneissä sen sijaan suunnitteluristiriidat ja toteu-
tusriskit kasvavat voimakkaasti. Täysin uuden venekonseptin tekninen suunnit-
telu on vaativaa. Tässä yhteenvedossa esitellään tällaisen täydellisen suunnittelu-
prosessin keskeisiä piirteitä.

Veneiden tekninen suunnittelu on yhdistelmä monista insinööritieteistä. Tar-
vitaan muun muassa lujuus-, laiva-, kone-, sähkö-, materiaali- ja virtausteknii-
kan tuntemista. Sen lisäksi kaupallista veneenrakennusta säätelevät nykyään mo-
nipuolinen EU-huvivenedirektiivi ja siihen liittyvät säännöt. Veneen teknisellä 
perussuunnittelulla tarkoitetaan seuraavassa uuden veneen suunnitteluprosessin 
alkuvaiheessa tapahtuvaa työtä. Se tuottaa aineiston, jonka perusteella voidaan 
aloittaa prototyypin rakentaminen sekä tuotanto- ja detaljisuunnittelu.

Perussuunnitteluvaiheessa pyritään luomaan toteutettavissa oleva lopputulos asi-
akkaan toiveista. Usein ne ovat vaikeita toteuttaa niin, että budjetti ja aikataulu 
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eivät ylity. Vanha sanonta toteaa venesuunnittelussa olevan usein kolme päämää-
rää: “halpa toteuttaa, suuret asuintilat ja hyvä suorituskyky, mutta vain kaksi 
näistä on mahdollista toteuttaa yhtä aikaa”. Tarvitaan siis kompromisseja: ve-
neinsinöörin, muotoilijan, tuotannon ja projektin asiakkaan on pystyttävä kes-
kustelemaan keskenään ja ymmärtämään mahdollisuuksien rajat.

7.1 suunnITTeLusPIRAALI

Venesuunnittelussa suorituskyky, painon suuruus, painopisteen paikka, vakavuus 
ja kellumisasento ovat tärkeitä tekijöitä. Suunnittelija ei pysty laskemaan näitä 
lopullisesti työtä aloittaessaan, vaan tarvitaan tarkentuvia suunnittelukierroksia. 
Tätä yrityksen ja erehdyksen kautta etenevää teknisen suunnittelun prosessia kut-
sutaan laiva- ja venetekniikassa suunnitteluspiraaliksi (engl. design spiral).

Miten toimitaan, jos esimerkiksi halutaan lisätä sisäperämoottorilla varustetun 
veneen huippunopeutta viidellä solmulla? Suunnittelija kasvattaa konetehoa, 
mistä seuraa moottorin painon nouseminen. Koska toimintamatkan halutaan 
säilyvän samana, polttoaineen paino nousee ja näin ollen tarvitaan tilaa suu-
remmille tankeille. Veneen rungon lujuutta täytyy kasvattaa ja tämän seuraukse-
na veneen kokonaispaino nousee. Kun veneen kokonaispaino kasvaa, se painuu 
syvemmälle. Päämittoja voidaan joutua muuttamaan. Lisääntyneen uppouman 
takia tarvitaan lisää konetehoa. Muuttuneen painon ja painopisteen takia myös 
vakavuus muuttuu. Plaaniin nousukyky muuttuu, kun kuorma kasvaa. Potkurin 
kuormitus muuttuu. Veneen painopiste siirtyy painojen muutoksen takia ja kel-
lumisasento muuttuu. Suunnittelijan hakiessa tasapainoa mm. konetehon, no-
peuden, rungon lujuuden, painon, kellumisasennon ja vakavuuden suhteen hän 
toimii suunnitteluspiraalissa.

Ei ole varmaa, että kaikkiin alkuvaatimuksiin löytyy aina ratkaisu: voi olla, että 
yllä olevan esimerkkimme jokin suunnittelun osa-alue ei toteudu. Esimerkiksi 
haluttua nopeutta ei saavuteta, veneen kantavuus ei riitä tai markkinoilta ei löy-
dy sopivaa moottoria. Tällöin alkuvaatimuksia täytyy muuttaa esimerkiksi pää-
mittoja suurentamalla. Tämän seurauksena kustannukset kasvavat, jolloin ryh-
dytään pohtimaan keinoja niiden pienentämiseksi. Suunnitteluspiraalissa ”kier-
täminen” siis jatkuu.

Kuviossa 39 tilaajalla tarkoitetaan sitä tahoa, joka asettaa vaatimukset tekniselle 
suunnittelulle. Tilaaja voi olla yksittäisen veneprojektin ostaja tai sisäinen asia-
kas. Mitä kauempana tavanomaisesta tilaajan vaatimukset ovat, sitä vähemmän 
hyötyä on esikuvista ja sitä enemmän tarvitaan suoraa teknistä laskentaa. 

Parempien vaihtoehtojen puutteessa spiraalissa kiertäminen voidaan aloittaa ar-
vioimalla sopivat päämitat, paino ja teho (purjeveneillä myös purjepinta-ala), 
joiden avulla päästään käsiksi runkomuotoon ja kellumisasentoon. Seuraavana 
on vuorossa osastointi ja varalaita, joiden avulla voidaan tehdä yleisjärjestelys-
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kissejä, tankkikapasiteettilaskentaa ja laitesijoittelua sekä luonnostella ulkonä-
köä. Yleisjärjestelyluonnoksien avulla voidaan sijoitella ja alustavasti mitoittaa 
rakenteiden kuten laipioiden, pohjatukkien ja kaarien kokoa ja paikkaa sekä ko-
nejärjestelyä. Näiden perusteella määriteltyjen painojen ja painopisteiden avulla 
saadaan tarkempi arvio painolle ja painopisteelle. Lisäksi propulsiotehon (kone-
teho tai purjeala) perusteella saadaan arvioitua suorituskykyä tarkemmin kuin 
spiraalin alussa. Painon ja painopisteen tarkentamisen jälkeen voidaan tarkastella 
vakavuutta; kallistumista eri käyttötilanteissa ja vakavuussääntöjen täyttämistä. 

Tämän jälkeen voidaan tarkastella tarkemmin veneelle asetettuja erityisvaati-
muksia kuten työtehtäviä, tuotantovaatimuksia tai teknisiä erikoiskysymyksiä. 
Esimerkiksi erityiset keveys- tai lujuusvaatimukset voivat vaatia pitkällistä las-
kentaa. Spiraalin kierros päättyy hinnan (tai sisäisen kustannuksen) laskentaan, 
jonka perusteella tilaaja useimmiten tarkentaa toiveitaan ja spiraalia lähdetään 
kiertämään uudelleen. 

Tyypillisiä veneen teknisen suunnittelun lopputuloksia:

• sisustuksen yleisjärjestely
• kansijärjestely, purjepiirustus, rikimitoitus
• rungon ja kannen muodot - linjapiirustus (ks. kohta Runkomuoto)

Kuvio 39. Suunniteluspiraali.

	  

	   168	  

Ei	  ole	  varmaa,	  että	  kaikkiin	  alkuvaatimuksiin	  löytyy	  aina	  ratkaisu:	  voi	  olla,	  että	  yllä	  olevan	  esimerkkimme	  
jokin	  suunnittelun	  osa-‐alue	  ei	  toteudu.	  Esimerkiksi	  haluttua	  nopeutta	  ei	  saavuteta,	  veneen	  kantavuus	  ei	  
riitä	  tai	  markkinoilta	  ei	  löydy	  sopivaa	  moottoria.	  Tällöin	  alkuvaatimuksia	  täytyy	  muuttaa	  esimerkiksi	  
päämittoja	  suurentamalla.	  Tämän	  seurauksena	  kustannukset	  kasvavat,	  jolloin	  ryhdytään	  pohtimaan	  
keinoja	  niiden	  pienentämiseksi.	  Suunnitteluspiraalissa	  ”kiertäminen”	  siis	  jatkuu.	  

	  

Kuvio	  39.	  Suunniteluspiraali.	  

Kuviossa	  39	  tilaajalla	  tarkoitetaan	  sitä	  tahoa,	  joka	  asettaa	  vaatimukset	  tekniselle	  suunnittelulle.	  Tilaaja	  
voi	  olla	  yksittäisen	  veneprojektin	  ostaja	  tai	  sisäinen	  asiakas.	  Mitä	  kauempana	  tavanomaisesta	  tilaajan	  
vaatimukset	  ovat,	  sitä	  vähemmän	  hyötyä	  on	  esikuvista	  ja	  sitä	  enemmän	  tarvitaan	  suoraa	  teknistä	  
laskentaa.	  	  
	  
Parempien	  vaihtoehtojen	  puutteessa	  spiraalissa	  kiertäminen	  voidaan	  aloittaa	  arvioimalla	  sopivat	  
päämitat,	  paino	  ja	  teho	  (purjeveneillä	  myös	  purjepinta-‐ala),	  joiden	  avulla	  päästään	  käsiksi	  
runkomuotoon	  ja	  kellumisasentoon.	  Seuraavana	  on	  vuorossa	  osastointi	  ja	  varalaita,	  joiden	  avulla	  
voidaan	  tehdä	  yleisjärjestelyskissejä,	  tankkikapasiteettilaskentaa	  ja	  laitesijoittelua	  sekä	  luonnostella	  
ulkonäköä.	  Yleisjärjestelyluonnoksien	  avulla	  voidaan	  sijoitella	  ja	  alustavasti	  mitoittaa	  rakenteiden	  kuten	  
laipioiden,	  pohjatukkien	  ja	  kaarien	  kokoa	  ja	  paikkaa	  sekä	  konejärjestelyä.	  Näiden	  perusteella	  
määriteltyjen	  painojen	  ja	  painopisteiden	  avulla	  saadaan	  tarkempi	  arvio	  painolle	  ja	  painopisteelle.	  Lisäksi	  
propulsiotehon	  (koneteho	  tai	  purjeala)	  perusteella	  saadaan	  arvioitua	  suorituskykyä	  tarkemmin	  kuin	  
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• painolasku
• kellumisasento
• vakavuustarkastelut
• tankkikapasiteetit
• rakenne-erittely
• EU-direktiivin ja sääntöjen vaikutukset yleisjärjestelydetaljeihin (esim. 

kynnyskorkeudet, varalaita)
• koneteho ja nopeusennuste
• purjeveneillä suorituskykyennusteet purjeilla
• sähkönkulutuslaskelma ja sähkökaaviot
• LVI-kaaviot
• moottorivalinnat ja -järjestelypiirrokset
• rungon ja kannen sisäpuolen ja jäykkääjien muoto sisustuksen suun-

nittelua ja laitteiden sijoittelua varten
• pääkomponenttien sijoittelu

Nykyään suunnittelun lopputuloksena on usein myös 3D-tietokonemalli, jon-
ka tarkkuus riippuu käyttötarkoituksesta. Lestin jyrsinnässä tarvittava tarkkuus 
(millin osia) poikkeaa mainosmateriaalin tekoon tarvittavasta tarkkuudesta 
(senttejä) suuresti.

7.2 PAInoLAsKenTA JA HYdRosTAATTInen TAsAPAIno

Kelluvien laitteiden suunnittelun keskeinen osa on nostetasapainon toteuttami-
nen. Arkhimedeen lain mukaan aluksen runko painuu veteen niin syvälle, että 
rungon syrjäyttämän veden paino on yhtä suuri kuin veneen kokonaispaino. 
Luonto hoitaa myös sen, että uppouman tilavuuden keskipiste ja veneen pai-
nopiste asettuvat samalle pystysuoralle. Suunnittelijan tehtävänä on pitää huoli 
siitä, että tasapaino löytyy halutulla syväyksellä ja oikeassa kellumisasennossa. 
Ei ole harvinaista, että veneet uivat syvemmällä kuin oli alun perin suunniteltu 
tai että etukäteen maalattu vesiviiva pitääkin muuttaa uuteen kulmaan keulas-
sa ja perässä. Asiaa vaikeuttaa se, että veneen kokonaispaino vaikuttaa sen osien 
mitoitukseen ja painopisteen paikkaan sekä päinvastoin kuten edellä todettiin. 
Suunnittelun aikana projektin paino useimmiten aliarvioidaan, eivätkä yllätyk-
set ole harvinaisia prototyyppiä rakennettaessa. Mikäli venettä onnistutaan ke-
ventämään, hyödyt tukevat toisiaan ja vene kevenee entisestään.
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Mitä kauempana ollaan sopivista suunnitteluesikuvista, sitä vaikeampaa on las-
kea painoa ja painopistettä tarkasti etukäteen. Laskennan kriittisyys korostuu eri-
tyisesti, jos kyseessä on suorituskyvyn tai muiden vaatimusten takia kevyt konst-
ruktio. Painolaskennan matematiikka on helppoa, mutta lopputulos riippuu 
paljon suunnittelijan sitkeydestä ja tarkkuudesta. Veneen kokonaispaino (joka 
on yhtä suuri kuin syrjäytetyn veden paino = uppouman paino Δ) saadaan las-
kemalla kaikkien veneen osien, varastojen, lastin ja matkustajien painon summa:

Painopisteen paikka lasketaan kertomalla kukin paino sen etäisyydellä valitus-
ta origoista ja jakamalla kokonaispainolla. Etäisyyksien lähtökohtana käytetään 
esimerkiksi keulan kärkeä, peräsinakselin paikkaa, peräpeiliä tai keularangan ja 
vesiviivan leikkauspistettä (kaikille painoille käytetään samaa lähtökohtaa, las-
kelman tulos on kokonaispainopisteen etäisyys samasta pisteestä). Alla XCG (x- 
coordinate of center of gravity) viittaa pituussuuntaiseen komponenttiin. Kor-
keussuunta z lasketaan samalla tavalla, useimmiten rungon alimmasta pisteestä 
ylöspäin.

Suunnittelun alussa käytetään yleisesti esikuvista saatuja karkeita painoja, esi-
merkiksi rungon keskimääräistä kuutiopainoa (rungon paino/(pituus x leveys x 

Kuva 26. Veteen nostettu vene muuttaa kellumisasentoaan, kunnes 1) noste on yhtä suuri 
kuin paino sekä 2) paino ja noste asettuvat samalle pystysuoralla tai 3) tasapaino saavutetaan 
niin, että vene nojaa pohjaan.
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vene nojaa pohjaan.	  

Mitä	  kauempana	  ollaan	  sopivista	  suunnitteluesikuvista,	  sitä	  vaikeampaa	  on	  laskea	  painoa	  ja	  
painopistettä	  tarkasti	  etukäteen.	  Laskennan	  kriittisyys	  korostuu	  erityisesti,	  jos	  kyseessä	  on	  suorituskyvyn	  
tai	  muiden	  vaatimusten	  takia	  kevyt	  konstruktio.	  Painolaskennan	  matematiikka	  on	  helppoa,	  mutta	  
lopputulos	  riippuu	  paljon	  suunnittelijan	  sitkeydestä	  ja	  tarkkuudesta.	  Veneen	  kokonaispaino	  (joka	  on	  
yhtä	  suuri	  kuin	  syrjäytetyn	  veden	  paino	  =	  uppouman	  paino	  Δ)	  saadaan	  laskemalla	  kaikkien	  veneen	  osien,	  
varastojen,	  lastin	  ja	  matkustajien	  painon	  summa:	  

	  

Painopisteen	  paikka	  lasketaan	  kertomalla	  kukin	  paino	  sen	  etäisyydellä	  valitusta	  origoista	  ja	  jakamalla	  
kokonaispainolla.	  Etäisyyksien	  lähtökohtana	  käytetään	  esimerkiksi	  keulan	  kärkeä,	  peräsinakselin	  
paikkaa,	  peräpeiliä	  tai	  keularangan	  ja	  vesiviivan	  leikkauspistettä	  (kaikille	  painoille	  käytetään	  samaa	  
lähtökohtaa,	  laskelman	  tulos	  on	  kokonaispainopisteen	  etäisyys	  samasta	  pisteestä).	  Alla	  XCG	  (x-‐	  
coordinate	  of	  center	  of	  gravity)	  viittaa	  pituussuuntaiseen	  komponenttiin.	  Korkeussuunta	  z	  lasketaan	  
samalla	  tavalla,	  useimmiten	  rungon	  alimmasta	  pisteestä	  ylöspäin.	  

	  

Suunnittelun	  alussa	  käytetään	  yleisesti	  esikuvista	  saatuja	  karkeita	  painoja,	  esimerkiksi	  rungon	  
keskimääräistä	  kuutiopainoa	  (rungon	  paino/(pituus	  x	  leveys	  x	  laitakorkeus,m	  kg/m3).	  Suunnittelun	  
edetessä	  detaljit	  tarkentuvat.	  Alla	  on	  esitetty	  puisen	  kosterin	  rungon	  painolaskelma	  spiraalin	  
kolmannelta	  kierrokselta.	  Tuloksena	  ovat	  paino	  ja	  painopisteen	  koordinaatit	  pituus-‐	  ja	  
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laitakorkeus,m kg/m3). Suunnittelun edetessä detaljit tarkentuvat. Alla on esi-
tetty puisen kosterin rungon painolaskelma spiraalin kolmannelta kierrokselta. 
Tuloksena ovat paino ja painopisteen koordinaatit pituus- ja korkeussuunnassa. 
Sarake “Litteranumero” tarkoittaa veneen osien luokittelujärjestelmän koodeja, 
joiden avulla laskija voi ryhmitellä painotilastoaineistoja.

tauluKKo  26. Kosterin rungon painolaskelma.

L B 

8,75 2,6 

Litteranumero Nimike m x z m*x m*z 

11 Vaippa 221,9 3,4 0,9 754,58 199,74 

15 Kansi 78,3 3,2 1,35 250,43 105,65 

17 Sittlåda 59,3 1,2 1,12 71,16 66,42 

21 Runkokaaret 92,5 3,4 1 314,51 92,50 

131 Kölitukit 43,4 3 0,2 130,20 8,68 

132 Kölipuu 93,6 4 0,2 374,50 18,73 

134 Polviot 14,9 4 1,4 59,50 20,83 

141 Konepeti 15,0 1,7 0,3 25,50 4,50 

143 Mastonjalka 10,0 5,05 0,25 50,50 2,50 

144 Rustiraudat 2,4 4,7 1,3 11,28 3,12 

149 Levankipuu 4,0 1,25 0,8 5,00 3,20 

151 Peräsin 19,9 0,2 0,25 3,97 4,97 

152 Peräsinhelat 3,0 0,2 0,25 0,60 0,75 

65 Reunajäykkääjä 27,3 4 1,5 109,20 40,95 

71 Tyhjennysputket 6,0 1,5 0,5 9,00 3,00 

74 Maston kaulus 4,0 5,05 1,6 20,20 6,40 

Massa xpp zpp 

695,5 3,15 0,84 

Jotta painoa voidaan laskea detaljitasolla, on rakenteet ja laitteet mitoitettava 
suhteellisen tarkkaan. Esimerkiksi rakennemitoituksen jälkeen on tiedossa levy-
paksuuksia ja jäykkääjien mittoja. Näistä voidaan laskea painokertoimia, jotka 
pätevät riittävällä tarkkuudella, vaikka suunnittelun lähtöarvot (esim. päämitat) 
hieman muuttuisivatkin. Alla on esimerkki levykentän neliöpainon laskemisesta.
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tauluKKo  27. Pohjarakenteen neliöpainon laskenta 6m pitkälle moottoriveneelle.

Arvioidaan pohjarakenteen neliöpaino, kun V-pohjaveneen pohjan ala on 12,2 m2 ,  
keskileveys 2000 mm, ja se on tehty 4 mm alumiinilevystä. 

Pituuskaarijako on 500 mm, poikittaiskaarijako 1000 mm 

Poikittaiskaaret 4x50x70, pitkittäiskaaret 4x30x30 

Alumiinin tiheys on 2700 kg/m3 

Pohjan ala Keskileveys 
Keskipi-
tuus 

Levypak-
suus 

Pituuskaari 
väli

Poikittais-
kaariväli l 

Alumiinin 
tiheys 

(m2) (m) (m) (mm) s (mm) (mm) (kg/m3) 

12,2 2 6,1 4 500 1000 2700 

Pituusjäykkääjän metripaino Poikittaiskaaren metri-
paino 

0,65 kg/m 1,30 kg/m 

Poikittaiskaaren pituus ja paino Pituuskaaren pituus ja paino 

12,2 m 24,4 m 

15,8 kg 15,8 kg 

Pohjalevyn paino 

131,8 kg 

Pohjan kokonaispaino 

163 kg 

Neliöpaino 

13,4 kg/m2 

Veneprojektin painoriskit siis kasvavat, kun suoraa esikuvaa ei ole olemassa. Pro-
jektin tilaajan tulisi tarkastella suunnittelun tuottamia tuloksia riskit mielessään 
ja vaikuttaa materiaali- ja yleisjärjestelyvaihtoehtoihin siten, että tasapaino säi-
lyy. Todellisuudessa käy usein päinvastoin: projektin tilaajan päätökset lisäävät 
kierroksia spiraalissa ja lisäävät epävarmuutta, kun aika käy vähiin. Tyypillisiä 
ongelmakohtia painon kannalta ovat tarkan tiedon puute konetehosta, laminoi-
tujen osien painot (varsinkin prototyypeissä ja ruisku- ja käsilaminoinnissa) ja si-
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sustuspainot (esim. paksut vanerirakenteet, verhoilut, liimat, metalliosat, kaape-
lointi). Painopisteen kannalta riskejä tuottavat painavien komponenttien kuten 
rungon, kansirakenteen, moottorien, akkujen ja tankkien paikat. Tankit pitäisi 
pyrkiä sijoittamaan veneen keskelle, jotta viippaus (kallistumaa vastaava kulma 
pituussuunnassa) ei muutu, kun nestemäärät muuttuvat.

Veneen nosteen painopisteen tulee sijaita siten, että se sijoittuu veneen paino-
pisteen kanssa samalle pystysuoralle halutulla vesiviivalla. Nosteen painopisteen 
paikka vaikuttaa myös vastus- ja konetehotarkasteluissa, mikä rajoittaa edelleen 
suunnittelijan vapautta toteuttaa tilaajan yleisjärjestelytoiveita. Pituussuuntai-
nen painopiste vaikuttaa plaanaavien veneiden kulkuominaisuuksiin, esimerkik-
si laukkaamis- ja leikkaustaipumuksiin. Tavallisille runkomuodoille konetehon 
ja ajo-ominaisuuksien kannalta parhaita nosteen keskipisteen sijoituspaikkoja 
löytyy kirjallisuudesta. Erikoisille runkomuodoille voidaan joutua etsimään pa-
rasta paikkaa esimerkiksi mallikokein.

Kun ensimmäinen arvio veneen painopisteen paikasta on olemassa, venesuun-
nittelija tavallisimmin mallintaa rungon johonkin suunnittelujärjestelmään, jos-
ta voidaan tulostaa mm. kellumisasento ja perusvakavuustiedot, joiden avulla 
päästään eteenpäin suunnitteluspiraalissa. Seuraavalla sivulla on kuva tasakölille 
lasketusta tilanteesta.

tauluKKo 28. Tiivistelmä hydrostaattisista tiedoista 7,5 metrin pituiselle 
puoliplaanaavalle moottoriveneelle.

Hydrostatics 26-Aug-2010 15:28:18 

Model file: harjrunko 

Inputs: 

Sink 0 m 

Trim  0 deg 

Heel 0 deg 

Spec. weight of water 1026 kg/m^3 

Vertical c.g. 0 m 

Calculated dimensions: 

Length in WL 6,771 m 

Beam in WL 1,945 m 

Displacement volume 1,108 m^3 
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Displacement weight in sea water 1137 kg 

Waterplane area 9,93 m^2 

Wetted area 12,59 m^2 

Coordinates of the center of buoyancy (xb, 
yb, zb) 

3,752 0 -0,103 m from origin 

Initial stability: 

Transversal GM 2,02 m 

Longitudinal GM 24,4 m 

Transversal Righting Moment per Degree 40 m-kg 

Longitudinal Righting Moment per Degree 485 m-kg 

Coefficients: 

Waterplane 0,754 

Prismatic 0,55 

Block 0,156 

Midsection 0,283 

KGPC 102 kg/cm 

TPC 0,102 t/cm 

MCT1cm 41 kgm/cm 

Longitudinal Centre of Buoyancy (LCB) 55,4 % % of WL 

Longitudinal Centre of Flotation (LCF) 44,5 % % of WL 

Painon ja kelluma-asennon muutoksille saadaan laskelmasta tunnuslukuja, joi-
den avulla suunnitteluvaihtoehtoja voidaan punnita vaikkapa päässälaskulla tai 
taskulaskimella täydellisten suunnittelukierrosten välissä. Yhden sentin syväys-
muutokseen tarvittava paino (TPC, tonnes per centimetre) antaa suunnittelu-
prosessin osapuolille peukalotuntuman painon muutosten vaikutuksesta. 

Yhden sentin viippausmuutokseen tarvittava momentti (MCT1cm, Moment ot 
change trim 1 cm) kertoo veneessä olevien painojen siirrosten vaikutuksesta. 
Yllä olevien tietojen perusteella satakiloisen matkustajan nousu esimerkkivenee-
seemme saa sen vajoamaan 1 cm syvemmälle, ja 60 kg:n akkujen siirto perästä 
keulaan päin viiden metrin verran (=60 x 5 = 300 kgm) muuttaa keulan ja perän 
syväyksien erotusta 7 cm (=300kgm/41 kgm/cm).
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7.3 PoIKITTAInen VAKAVuus

Poikittainen vakavuus on keskeinen tekijä veneen turvallisuuden ja käyttökel-
posuuden kannalta. Sillä on myös yhteys merikelpoisuuteen ja liikkeisiin aallo-
kossa. Useimmiten tarkastellaan erikseen alkuvakavuutta (kallistuma alle 7–10 
astetta) ja vakavuutta suurilla kallistuskulmilla. Alkuvakavuuden kannalta ve-
neen leveys ja painopisteen korkeus ovat tärkeimmät muuttujat. Myös syväys 
ja vesiviivapinnan muoto vaikuttavat. Leveyden kasvattaminen useimmiten li-
sää vastusta. Plaanaavilla aluksilla tilanne on monimutkaisempi. Suurilla kallis-
tuskulmilla myös muun runkomuodon, erityisesti laitakorkeuden vaikutus ko-
rostuu. Jos tarkastellaan kaatumista, kansirakenteen muoto ja veneen vesitiiveys 
ovat oleellisia.

Alla olevassa kuvassa esitetään vakavuuden perustekijöitä. Kuvan veneeseen koh-
distuu ulkoinen kallistava momentti (esimerkiksi tuulen tai lastauksen takia). 
Se kallistuu, ja nosteen vaikutuspiste (uppouman tilavuuden painopiste) siirtyy 
sivuun veneen keskiviivalta. Veneen painosta johtuva voima sen sijaan vaikuttaa 
edelleen painopisteessä keskiviivalla. Syntyneestä noste–paino-voimaparista ai-
heutuu momentti, joka pyrkii oikaisemaan veneen takaisin pystyasentoon. Ve-
neen leveys sanelee, miten kauas nostevoima siirtyy sivusuunnassa. Painopisteen 
korkeuden vaikutus näkyy myös kuvassa. Mitä korkeammalla painopiste G on, 
sitä pienempi on oikaisevan momentin varsi. Jos painopiste nousee ylöspäin niin 
että painovoima siirtyy nosteen “väärälle” puolelle, vene kallistuu lisää väärään 
suuntaan. Alkuvakavuuden mittarina käytetään insinööripiireissä kuvan janan 
GM pituutta. Kun G siirtyy M:n yläpuolelle, vene ei ole enää ole vakaa pysty-
asennossa. Samalla tavoin keinutuolin istuimelle seisomaan nouseminen aiheut-
taa äkillisen vakavuuden menetyksen.

Kuva 27.  Kallistava ja oikaiseva momentti.
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Kuva	  27.	  Kallistava ja oikaiseva momentti.	  

Vakavuus	  suurilla	  kallistuskulmilla	  on	  tärkeää	  veneen	  turvallisuuden	  kannalta.	  Laskennan	  tulokset	  
esitetään	  oikaisevan	  momentin	  tai	  momenttivarren	  käyrinä	  (Ks.	  kuvio	  40).	  
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Vakavuus suurilla kallistuskulmilla on tärkeää veneen turvallisuuden kannalta. 
Laskennan tulokset esitetään oikaisevan momentin tai momenttivarren käyrinä 
(Ks. kuvio 40).

Kuvio 40. Purjeveneen oikaiseva momentti eri kallistuskulmilla.

Kuvassa momentti on pystyyn nostava välillä 0–122 astetta. Sitä suuremmalla 
kulmalla vene kaatuu. Keskeistä on se, kuinka suuri momentti on maksimikoh-
dassa, maksimin sijaintikulma ja kaatumiskulman suuruus. Näitä voidaan paran-
taa mm. suurentamalla laitakorkeutta, mikä voi aiheuttaa esimerkiksi esteettisiä 
ja käyttöön liittyviä ongelmia. Jos veneessä on vuotoaukkoja (usein on), joita ei 
voida sulkea vesitiiviisti ja jotka sallivat sen täyttymisen ennen kaatumista, voi-
daan turvallisuutta parantaa siirtämällä aukot ylöspäin ja lähemmäs keskilaivaa.

Poikittaisen vakavuuden ja merenkäynnin aiheuttamien veneen liikkeiden välillä 
on yhteys. Pieni vakavuus tuottaa veneen, jonka keinunta on kokoon nähden hi-
dasta. Keinuntakulmat voivat tällöin olla suuria. Suuri vakavuus puolestaan tuo 
mukanaan pienet ja nykivät liikkeet. Sopivan kompromissin löytäminen ei aina 
ole yksinkertaista; purjeet ja kölit vaimentavat liikkeitä.

Suunnittelun ääritilanteissa suurimpia yllätyksiä tuottavat vapaat nestepinnat ja 
siirtyvät lastit. Esimerkkejä on laidasta laitaan, aina täyttyneessä soutuveneessä 
vellovasta vedestä Estonian kaatumiseen.

Veneprojektin tilaajan on syytä varmistaa vakavuusasiat heti suunnittelutyön 
alussa: viranomaisten vakavuusvaatimukset on täytettävä eikä suuria vakavuus-
parannuksia voida tehdä ilman radikaaleja muutoksia päämittoihin tai painoihin.
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Kuvio	  40.	  Purjeveneen oikaiseva momentti eri kallistuskulmilla.	  

Kuvassa	  momentti	  on	  pystyyn	  nostava	  välillä	  0–122	  astetta.	  Sitä	  suuremmalla	  kulmalla	  vene	  kaatuu.	  
Keskeistä	  on	  se,	  kuinka	  suuri	  momentti	  on	  maksimikohdassa,	  maksimin	  sijaintikulma	  ja	  kaatumiskulman	  
suuruus.	  Näitä	  voidaan	  parantaa	  mm.	  suurentamalla	  laitakorkeutta,	  mikä	  voi	  aiheuttaa	  esimerkiksi	  
esteettisiä	  ja	  käyttöön	  liittyviä	  ongelmia.	  Jos	  veneessä	  on	  vuotoaukkoja	  (usein	  on),	  joita	  ei	  voida	  sulkea	  
vesitiiviisti	  ja	  jotka	  sallivat	  sen	  täyttymisen	  ennen	  kaatumista,	  voidaan	  turvallisuutta	  parantaa	  siirtämällä	  
aukot	  ylöspäin	  ja	  lähemmäs	  keskilaivaa.	  
	  

Poikittaisen	  vakavuuden	  ja	  merenkäynnin	  aiheuttamien	  veneen	  liikkeiden	  välillä	  on	  yhteys.	  Pieni	  
vakavuus	  tuottaa	  veneen,	  jonka	  keinunta	  on	  kokoon	  nähden	  hidasta.	  Keinuntakulmat	  voivat	  tällöin	  olla	  
suuria.	  Suuri	  vakavuus	  puolestaan	  tuo	  mukanaan	  pienet	  ja	  nykivät	  liikkeet.	  Sopivan	  kompromissin	  
löytäminen	  ei	  aina	  ole	  yksinkertaista;	  purjeet	  ja	  kölit	  vaimentavat	  liikkeitä.	  
	  
Suunnittelun	  ääritilanteissa	  suurimpia	  yllätyksiä	  tuottavat	  vapaat	  nestepinnat	  ja	  siirtyvät	  lastit.	  
Esimerkkejä	  on	  laidasta	  laitaan,	  aina	  täyttyneessä	  soutuveneessä	  vellovasta	  vedestä	  Estonian	  
kaatumiseen.	  
	  

Veneprojektin	  tilaajan	  on	  syytä	  varmistaa	  vakavuusasiat	  heti	  suunnittelutyön	  alussa:	  viranomaisten	  
vakavuusvaatimukset	  on	  täytettävä	  eikä	  suuria	  vakavuusparannuksia	  voida	  tehdä	  ilman	  radikaaleja	  
muutoksia	  päämittoihin	  tai	  painoihin.	  
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7.4 LuJuusnÄKöKoHTIA

Kun suunnitellaan tavallisuudesta poikkeavia veneitä, joudutaan usein turvau-
tumaan myös tavallisuudesta poikkeaviin rakenteisiin. Tyypillisiä syitä ovat suo-
rituskykyyn liittyvät keveysvaatimukset, suuri kaari- tai laipioväli sekä suuret 
aukot kantavissa rakenteissa. Lujitemuovirakenteissa tämä tarkoittaa usein ker-
roslevyrakenteita ja kuormitusten mukaan suunnattuja lasi- ja hiilikuituja kat-
kokuitumaton tai ruiskulaminaatin sijasta. Lujitemuovissa kuidut sidotaan toi-
siinsa hartsilla, joka estää kuitujen liukumista toistensa suhteen ja nurjahtamis-
ta. Tavanomaisen polyesterin ominaisuudet eivät riitä lujille kuiduille ja näiden 
kanssa käytetään sitkeämpiä hartseja kuten epoksia. 

Tällaisten rakenteiden detaljien suunnittelu vaatii korkeaa ammattitaitoa, hyviä 
laskentaohjelmia ja aikaa. Materiaalit ovat kalliita (hinta esimerkiksi 5–10-ker-
tainen tavalliseen mattolaminaattiin nähden) ja voidaan tarvita enemmän työ-
vaiheita kuin perinteisten veneiden suunnittelun kohdalla. Laatuvirheet voivat 
aiheuttaa rakenteen katastrofaalisen sortumisen helpommin kuin perinteisessä 
rakenteessa. Jotta vältettäisiin kalliita suunnittelu- ja testauskierroksia, täytyy eri-
koisia rakenteita sisältävän projektin määrittely, painolaskenta, yleisjärjestely ja 
toiminnalliset vaatimukset tehdä erityisen huolellisesti. Alla käydään läpi raken-
teiden suunnittelun perusteita.

Huvi- ja työveneille on olemassa mitoitussäännöt, joiden perusteella rakenteiden 
vahvuudet suunnitellaan. Suunnitteluaineiston hyväksyy useimmiten joku ulko-
puolinen taho: ns. ilmoitettu laitos (huviveneet), luokituslaitos tai tekninen tar-
kastaja (työveneet). Tämä hidastaa suunnitteluprosessia. Koska suunnittelijoilla 
ja aineiston hyväksyvillä tahoilla on useimmiten töitä useille toimeksiantajille 
yhtä aikaa, voivat teknisen tuotekehityksen suunnittelu- ja hyväksymiskierrokset 
huonossa tapauksessa viedä useita kuukausia kalenteriaikaa, varsinkin sesonkiai-
kaan keväisin.
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Sääntöjen rakennemitoitus lähtee liikkeelle kuormituksista, joita veneen ajatel-
laan kohtaavan käyttöikänsä aikana, esimerkiksi veden paineesta rungon ja kan-
nen pinnoille ja paikallisista kuormituksista veneen osissa. Peruskuormitus riip-
puu mm. veneen koosta, nopeudesta ja käyttöalueesta. Suuruusluokka on 5–30 
kertaa hydrostaattinen paine rungolla. Tämän perusteella voidaan lähteä mitoit-
tamaan veneen lujuuden peruselementtejä: pintalevyn paksuutta, kuitusuuntia, 
jäykkääjien välimatkoja, jäykkääjien korkeuksia ja lujuuteen osallistuvien laipi-
oiden paksuuksia. 

Sännöissä määritellyn peruskuormituksen lisäksi mitoitukseen tarvitaan toimek-
siantajan päätöksiä jäykisteistä: kaarien välien ja korkeuden valinnassa on jon-
kin verran vapauksia; suuri kaariväli tuo mukanaan raskaamman pintalevyn ja 
korkeammat kaaret. Laipioiden sijoittelun sanelee useimmiten veneen yleisjär-
jestely, mutta usein voidaan valita, osallistuvatko ne veneen lujuuteen vai ovat-
ko ne vain ns. sisustuslaipioita. Lujuuslaipio usein keventää rakennetta, mutta 
rungosta sisätiloihin siirtyvän melun hallinta vaikeutuu. Alla olevassa kuvassa on 
esimerkki tyypillisestä modernista kevytrakenteesta, jossa laipioita käytetään lu-
juuselementteinä.

Kuva 28. Kevytrakenteisen purjeveneen rungon jäykisteitä. 

Oleellinen on myös päätös pintalevyn tyypistä: valitaanko kerroslevy vai umpi-
laminaatti? Kerroslevyt ovat tavallisia kansirakenteissa, mutta keveimmissä ra-
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Kuva	  28.	  Kevytrakenteisen purjeveneen rungon jŠykisteitŠ. 	  

Oleellinen	  on	  myös	  päätös	  pintalevyn	  tyypistä:	  valitaanko	  kerroslevy	  vai	  umpilaminaatti?	  Kerroslevyt	  
ovat	  tavallisia	  kansirakenteissa,	  mutta	  keveimmissä	  rakenteissa	  niitä	  käytetään	  nykyään	  myös	  
sisustuksessa	  ja	  rungon	  vedenalaisissa	  osissa.	  Kerrosrakenteet	  voivat	  rikkoutua	  useammalla	  tavalla	  kuin	  
umpilaminaatit.	  Esimerkiksi	  ydinaine	  voi	  murskaantua	  tai	  pintalevyt	  poimuilla	  puristuksessa.	  Tämä	  
asettaa	  lisävaatimuksia	  paitsi	  suunnittelulle	  myös	  rakentamiselle.	  Laadunvalvonnan	  haasteet	  korostuvat	  
erityisesti	  hiilikuitulaminaatteja	  käytettäessä,	  sillä	  ne	  eivät	  ole	  läpinäkyviä,	  jolloin	  laminaatin	  sisällä	  tai	  
ydinaineen	  ja	  pintalevyjen	  liitoksessa	  olevia	  virheitä	  on	  vaikea	  havaita	  visuaalisesti.	  
	  
Rungon	  ja	  kannen	  kokonaislujuuden	  lisäksi	  paikallinen	  lujuus	  on	  tärkeää.	  Esimerkiksi	  rungon	  
karilleajokuormat,	  kannen	  pistekuormat	  ja	  kriittisten	  rakenteiden	  mitoitus	  ovat	  oleellisia,	  Kriittisiä	  
rakenteita	  ovat	  esimerkiksi	  konealustat,	  peräpeilit	  ja	  peräsimet.	  Purjeveneessä	  kriittisiä	  rakenteitya	  ovat	  
edellisten	  lisäksi	  köli	  ja	  riki.	  Kriittisiksi	  rakenteet	  tekee	  niiden	  suhde	  veneen	  toimivuuteen.	  Esimerkiksi	  
peräpeilin	  tai	  kölin	  menetys	  johtaa	  usein	  kuolonuhreihin	  avomeriolosuhteissa.	  
	  
Kuvan	  28	  esimerkissä	  veneen	  pituus	  on	  12	  m	  ja	  paino	  4,5	  tonnia.	  Runko	  on	  15	  mm	  paksua	  Core-‐Cell-‐
vaahtolevyä	  (90	  kg/m3),	  jonka	  ulkopinnalle	  on	  laminoitu	  epoksilla	  2x600	  g/m2	  lasilaminaatti	  
suunnatuista	  kuiduista.	  Sisäpinnalla	  on	  600	  g/m2	  laminaatti.	  Tämän	  lisäksi	  rungossa	  on	  runsaasti	  
paikallisia	  vahvikkeita	  kuormitetuissa	  kohdissa.	  	  
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kenteissa niitä käytetään nykyään myös sisustuksessa ja rungon vedenalaisissa 
osissa. Kerrosrakenteet voivat rikkoutua useammalla tavalla kuin umpilaminaa-
tit. Esimerkiksi ydinaine voi murskaantua tai pintalevyt poimuilla puristuksessa. 
Tämä asettaa lisävaatimuksia paitsi suunnittelulle myös rakentamiselle. Laadun-
valvonnan haasteet korostuvat erityisesti hiilikuitulaminaatteja käytettäessä, sillä 
ne eivät ole läpinäkyviä, jolloin laminaatin sisällä tai ydinaineen ja pintalevyjen 
liitoksessa olevia virheitä on vaikea havaita visuaalisesti.

Rungon ja kannen kokonaislujuuden lisäksi paikallinen lujuus on tärkeää. Esi-
merkiksi rungon karilleajokuormat, kannen pistekuormat ja kriittisten raken-
teiden mitoitus ovat oleellisia, Kriittisiä rakenteita ovat esimerkiksi konealustat, 
peräpeilit ja peräsimet. Purjeveneessä kriittisiä rakenteitya ovat edellisten lisäksi 
köli ja riki. Kriittisiksi rakenteet tekee niiden suhde veneen toimivuuteen. Esi-
merkiksi peräpeilin tai kölin menetys johtaa usein kuolonuhreihin avomeriolo-
suhteissa.

Kuvan 28 esimerkissä veneen pituus on 12 m ja paino 4,5 tonnia. Runko on 15 
mm paksua Core-Cell-vaahtolevyä (90 kg/m3), jonka ulkopinnalle on laminoi-
tu epoksilla 2x600 g/m2 lasilaminaatti suunnatuista kuiduista. Sisäpinnalla on 
600 g/m2 laminaatti. Tämän lisäksi rungossa on runsaasti paikallisia vahvikkeita 
kuormitetuissa kohdissa. 

Täsmällisen laskennan lisäksi myös valmistuksen laatu on oleellinen tekijä ve-
neiden lujuudessa. Monien lujitemuovilaminaateissa esiintyvien virhetyyppien 
löytäminen ainetta rikkomatta on vaikeaa tai kallista, joten projektin tuotanto-
tapoihin, tuotteen tarkastettavuuteen ja laadunvarmistuksen menetelmiin tulee 
kiinnittää huomiota jo suunnitteluvaiheessa.

7.5 RunKomuoTo, noPeus JA KoneTeHo

Veneen suunnittelija joutuu ottamaan suunnitteluspiraalin (kuvio 39) kaikki 
osatekijät huomioon piirtäessään veneen runkomuodon. Veneen muodot esi-
tetään yleensä linjapiirustuksen avulla. Näissä veneen mallia viipaloidaan kuin 
pullapitkoa suunnitteluohjelmistossa, ja viipaleita katsellaan eri suunnista. Poi-
kittaisia leikkauksia kutsutaan kaariksi, vaakaleikkauksia vesiviivoiksi ja pysty-
leikkauksia vertikaaleiksi. Veneen keula keskilaivaan saakka esitetään oikealla 
puolella kaariruutua ja perän kaaret vasemmalla.
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Kuva 29. Linjapiirustus.

Kuva 30. Linjapiirustuksen käyrät veneen runkomallin pinnalla.
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Kuva	  30.	  Linjapiirustuksen kŠyrŠt veneen runkomallin pinnalla.	  

	  
Normaalin	  runkomuodon	  omaaville	  V-‐pohjaveneille	  ja	  purjeveneille	  löytyy	  paljon	  esikuvia	  ja	  
laskentamenetelmiä,	  monirunkoaluksille	  vähemmän.	  Uusille	  konsepteille	  ei	  välttämättä	  löydy	  lainkaan	  
esikuvia.	  Runkomuodon	  ja	  suorituskyvyn	  suhteen	  tavallisesta	  poikkeavan	  veneprojektin	  tilaaja	  voi	  
pienentää	  riskejään	  mallikokein	  ja	  prototyyppikokein,	  joilla	  päästään	  tyypillisesti	  muutaman	  solmun	  
tarkkuuteen	  plaanausnopeuksissa.	  
	  

Runkomuodon	  lisäksi	  tarvittavaan	  tehoon	  vaikuttaa	  propulsiolaitteen	  hyötysuhde.	  Sisäperämoottori	  on	  
yleensä	  jonkin	  verran	  parempi	  kuin	  akseliveto.	  Eniten	  propulsiolaitteen valinta vaikuttaa koneiden 
paikkaan	  veneen	  pituussuunnassa,	  mistä	  voi	  seurata	  muutoksia	  veneen	  viippaukseen	  ja	  kulkuasentoon.	  
Suurissa	  nopeuksissa	  (yli	  30–40	  solmua)	  vesisuihku-‐	  ja	  pintapotkuripropulsioilla	  on	  paremmat	  
hyötysuhteet	  kuin	  tavanomaisemmilla	  ratkaisuilla.	  Pienissä	  nopeuksissa	  ja	  raskaasti	  kuormitettuna	  
(esim.	  hinaus)	  näiden	  hyötysuhde	  on	  vaatimaton.	  
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Täsmällisen	  laskennan	  lisäksi	  myös	  valmistuksen	  laatu	  on	  oleellinen	  tekijä	  veneiden	  lujuudessa.	  Monien	  
lujitemuovilaminaateissa	  esiintyvien	  virhetyyppien	  löytäminen	  ainetta	  rikkomatta	  on	  vaikeaa	  tai	  kallista,	  
joten	  projektin	  tuotantotapoihin,	  tuotteen	  tarkastettavuuteen	  ja	  laadunvarmistuksen	  menetelmiin	  tulee	  
kiinnittää	  huomiota	  jo	  suunnitteluvaiheessa.	  
	  

7.5 RUNKOMUOTO,	  NOPEUS	  JA	  KONETEHO	  
Veneen	  suunnittelija	  joutuu	  ottamaan	  suunnitteluspiraalin	  (kuvio	  39)	  kaikki	  osatekijät	  huomioon	  
piirtäessään	  veneen	  runkomuodon.	  Veneen	  muodot	  esitetään	  yleensä	  linjapiirustuksen	  avulla.	  Näissä	  
veneen	  mallia	  viipaloidaan	  kuin	  pullapitkoa	  suunnitteluohjelmistossa,	  ja	  viipaleita	  katsellaan	  eri	  
suunnista.	  Poikittaisia	  leikkauksia	  kutsutaan	  kaariksi,	  vaakaleikkauksia	  vesiviivoiksi	  ja	  pystyleikkauksia	  
vertikaaleiksi.	  Veneen	  keula	  keskilaivaan	  saakka	  esitetään	  oikealla	  puolella	  kaariruutua	  ja	  perän	  kaaret	  
vasemmalla.	  

	  

Kuva	  29.	  Linjapiirustus.	  
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Normaalin runkomuodon omaaville V-pohjaveneille ja purjeveneille löytyy pal-
jon esikuvia ja laskentamenetelmiä, monirunkoaluksille vähemmän. Uusille 
konsepteille ei välttämättä löydy lainkaan esikuvia. Runkomuodon ja suoritus-
kyvyn suhteen tavallisesta poikkeavan veneprojektin tilaaja voi pienentää riske-
jään mallikokein ja prototyyppikokein, joilla päästään tyypillisesti muutaman 
solmun tarkkuuteen plaanausnopeuksissa.

Runkomuodon lisäksi tarvittavaan tehoon vaikuttaa propulsiolaitteen hyötysuh-
de. Sisäperämoottori on yleensä jonkin verran parempi kuin akseliveto. Eniten 
propulsiolaitteen valinta vaikuttaa koneiden paikkaan veneen pituussuunnassa, 
mistä voi seurata muutoksia veneen viippaukseen ja kulkuasentoon. Suurissa no-
peuksissa (yli 30–40 solmua) vesisuihku- ja pintapotkuripropulsioilla on parem-
mat hyötysuhteet kuin tavanomaisemmilla ratkaisuilla. Pienissä nopeuksissa ja 
raskaasti kuormitettuna (esim. hinaus) näiden hyötysuhde on vaatimaton.

Veden yläpuolella olevan rungon muoto on käytännön näkökohtien ohella tär-
keä osa veneen estetiikkaa. Teknisen suunnittelun ja muotoilun välinen yhteistyö 
on tärkeää, sillä muoto vaikuttaa merikelpoisuuteen. Keulan vesiheiton, roiske-
listojen ja varalaidan muotoilu vaikuttaa kulkuun suuressa aallokossa ja kannelle 
tulevien roiskeiden määrään. Näitä on joskus hankala ennustaa etukäteen. Mal-
likokeista on apua ennen prototyyppivaihetta.

7.6 sÄÄnTöJen VAIKuTus VenesuunnITTeLussA

Huviveneen valmistajan tai markkinoille asettajan on varmistuttava, että tuote 
täyttää EU:n huvivenedirektiivin vaatimukset. Tällöin vene voidaan CE-merkitä 
ja asettaa myyntiin. Varmistamisen menettelyt on koottu moduulijärjestelmäk-
si. Joka maassa on niin sanottu ilmoitettu laitos, joka toimii tarkastajana.  Kon-
sulttiapua sääntöjen tulkintaan on hankittavissa. Usein suunnittelijakin tarvitsee 
ulkopuolista apua. 

Työaluksilla on omat sääntönsä (ks. http://virtual.vtt.fi/virtual/fmav2009/fi/in-
dex.htm.) Vaatimukset ovat tiukemmat kuin huvialuksilla esimerkiksi rakenne-
vaatimusten, vakavuuden vesitiiveyden paloturvallisuuden ja melun suhteen.

Huviveneet jaetaan neljään suunnitteluluokkaan käyttötarkoituksen mukaan (A. 
Valtameri, B. Lähivesi, C. Rannikko, D. Suojaiset vedet) ja vaatimukset luonnol-
lisesti kiristyvät olosuhteiden mukaan. Suunnitteluluokan valinta on oleellinen 
perussuunnittelua aloitettaessa.

Direktiivin mukaan huviveneiden on täytettävä niin sanotut olennaiset turvalli-
suusvaatimukset (39 kpl), jotka voidaan täyttää ensisijaisesti noudattamalla EU-
harmonisoituja standardeja. Myös vaihtoehtoisia menetelmiä (esim. suoraa lu-
juuslaskentaa) voidaan käyttää, jos ilmoitettu laitos hyväksyy tulokset. Tällaisia 
menetelmiä käytetään erikoistapauksissa, jos suoria sääntöjä ei löydy tai pyrittä-
essä erityiseen keveyteen.
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Alle on listattu huviveneisiin kohdistuvia standardeja, lisätietoa löytyy oheisista 
linkeistä. Useimmat standardit ovat hyvin hyödyllisiä suunnittelijalle, mutta nii-
den tulkinta ja käyttö vaativat kokemusta ja insinööritaitoa. Standardeissa puu-
tutaan suuriin asioihin kuten näkyvyyteen ohjauspaikalta, vakavuuteen ja vara-
laitaan, mutta myös hyvin pieniltä tuntuviin detaljeihin kuten esimerkiksi kan-
nen karhennuksiin ja varvaslistojen mittoihin, joita perussuunnitteluvaiheessa ei 
useinkaan tarvitse miettiä. 

Toisaalta esimerkiksi kynnysten korkeuksia voidaan pohtia jo hyvin varhaisessa 
vaiheessa, kun veneen kulkureittejä suunnitellaan. Säännöillä on hyvät perusteet, 
useimmiten turvallisuus tai päästöjen ehkäiseminen. Koska detaljeja on paljon, 
voi suunnittelijakin tarvita ammattiapua. Tärkeimpiä standardeja:

• Perustiedot (EN ISO 8666: 2002)
• Merkintäjärjestelmä (EN ISO 10087:1996/A1:2000)
• Pakokaasupäästöt (EN ISO 8178-1:1996)
• Melupäästöt (EN ISO 14509)
• Valmistajan kilpi (EN ISO 14945:2004)
• Laidan yli putoamisen ehkäiseminen ja veneeseen uudelleen nousemi-

nen (ISO 15085:2003)
• Moottoriveneet. Näkyvyys ohjauspaikalta (ISO 11591:2000).
• Omistajan käsikirja (EN ISO 10240:2004)
• Rungon rakenne. Mitoitus:

 - Osa 1: Materiaalit. Kertamuovihartsit, lasikuitulujitteet, vertailu-
laminaatti (ISO12215-1:2000)

 - Osa 2: Materiaalit: Kerrosrakenteen sisusmateriaalit, sisäänvaletut 
materiaalit(ISO12215- 2:2002).

 - Osa 3: Materiaalit: Teräs, alumiiniseokset, puu, muut materiaalit 
(ISO 12215-3:2002).

 - Osa 4: Valmistusolosuhteet (ISO 12215-4:2002)
 - Osa 5: Laskennallinen paine ja mitoitus
 - Osa 6: Rakenneyksityiskohdat ja valmistustapa
 - Suunnitteilla:
 - Osa 7: Monirunkoveneiden mitoitus
 - Osa 8: Peräsin
 - Osa 9: Purjeveneet – ”Appendages and rig attachment”

• Vakavuuden ja kelluvuuden arviointi ja luokittelu:
 - Osa 1: Moottoriveneet, joissa rungon pituus on suurempi tai yhtä 

suuri kuin 6 m (EN ISO 12217-1:2002).
 - Osa 2: Purjeveneet, joissa rungon pituus on suurempi tai yhtä suu-

ri kuin 6 m (EN ISO 12217-2:2002).
 - Osa 3: Veneet, joissa rungon pituus on alle 6 m (EN ISO 12217-3:2002)

• Ikkunat, valoventtiilit, kansiluukut, aukot ja ovet. Lujuus- ja tiiveys-
vaatimukset (ISO 12216:2002)

• Pohjaventtiilit ja runkoläpiviennit:
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 - Osa 1: Metalliset (ISO 9093-1:1994)
 - Osa 2: Ei-metalliset (ISO 9093-2:2002)

• Vesitiiviit istuinkaukalot ja nopeasti tyhjentyvät istuinkaukalot (EN 
ISO 11812:2001)

• Pilssipumppausjärjestelmät (EN ISO 15083:2003)
• Sähkökäyttöiset pilssipumput (EN ISO 8849:2003)
• Suurin kuormankantokyky (EN ISO 14946:2001)
• Palontorjunta:

 - Osa 1: Veneet, joiden runkopituus on enintään 15 m (EN ISO 
9094-1:2003) ja

 - Osa 2: Veneet, joiden runkopituus on yli 15 m (EN ISO 9094-
2:2002)

• Ankkurointi, kiinnitys ja hinaus. Kiinnityskohdat (EN ISO 
15084:2003)

• Veneet, joiden rungon pituus on alle 8 metriä. Suurimman propulsio-
konetehon määritys (ISO 11592:2001)

• Kiinteästi asennettujen bensiinimoottoreiden polttoaine- ja sähköjär-
jestelmät (EN ISO 15584:2001

• Diesel-käyttöiset sisämoottorit. Moottoriin asennetut polttoaine- ja 
sähkökomponentit (EN ISO 16147:2002)

• Palonkestävät polttoaineletkut (EN ISO 7840:2004)
• Ei palonkestävät polttoaineletkut (EN ISO 8469:1994/ ISO DIS 

8469:2003)
• Nestemäisellä polttoaineella toimivat liedet (EN ISO 14895:2000)
• Bensiinimoottoreita ja/tai bensiinisäiliöitä sisältävien tilojen tuuletus 

(EN ISO 11105:1997)
• Kiinteästi asennetut polttoainejärjestelmät ja kiinteät polttoainesäiliöt 

(EN ISO 10088:2001)
• Ulkolaitamoottorin käynnistämisen esto (EN ISO 11547:1994)
• Sähköjärjestelmät. Pienjänniteasennukset tasavirtaa varten (EN ISO 

10133:2000)
• Sähköjärjestelmät. Vaihtovirtalaitteistot (EN ISO 13297:2000)
• Sähkölaitteet. Suojaus tulenarkojen kaasujen syttymistä vastaan ((EN 

ISO 28846:1993/A1:2000 (ISO 8846))
• Laivojen sähköasennukset (EN 60092:2000 – Osa 507: Huvialukset = 

IEC 60092-507:2000)
• EY:n pienjännitedirektiivi (73/23/ETY, jota on muutettu direktiivillä 

93/68/ETY) on sovellettavissa veneissä rajojensa puitteissa
• Ohjauslaitteet. Vaijeriohjausjärjestelmät (EN ISO 8847:2004)
• Kaapeliohjausjärjestelmät (EN 28848/A1 (ISO 8848:1990))
• Hydrauliohjausjärjestelmä (EN ISO 10592:1995/A1:2000 (ISO 

10592:1994))
• 15–40 kW:n teholla toimivien perämoottorien ohjausjärjestelmät (EN 

29775/A1 (ISO 9775:1990))
• Ohjauslaitteet. Veto- ja vipuvarsijärjestelmät (EN ISO 13929:2001)
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• Nestekaasulaitteet (EN ISO 10239:2000)
• Sähköiset kulkuvalot (prEN ISO 16180:2004)
• Käymäläjäteveden varastointijärjestelmät (EN ISO 8099:2000)
• Moottoriveneiden aiheuttaman ilmamelun äänenpainetason mittaa-

minen (EN ISO 14509:2000)
• Moottorit ja propulsiojärjestelmät. Tehon mittaus ja ilmoittaminen 

(ISO 8665:1994).

Linkkejä:

http://portal.fma.fi/sivu/www/veneily/rakenne_varusteet/huvivenedirektiivi/si-
salto

http://portal.fma.fi/sivu/www/veneily/rakenne_varusteet/huvivenedirektiivi/
esimerkit

Soveltamisohjeita:

http://portal.fma.fi/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docna-
me=1420642.PDF

http://www.rsg.be/

Työalukset:

http://virtual.vtt.fi/virtual/fmav2009/fi/index.htm

7.7 meLu JA VÄRÄHTeLYn mInImoInTI

Vene aiheuttaa liikkuessaan melua sekä käyttäjiensä että rannalla seisojien kor-
viin. Sisämelun vähentäminen on haasteellista erityisesti kevytrakenteissa, jois-
sa projektin alkuvaiheissa tulee varata äänenvaimennusmateriaaleja painolaskel-
maan. Melun hallinta on haasteellista. Monissa nykyisissä veneissä melutasot 
ovat jo sellaisia, että matkustajien pitäisi käyttää kuulosuojaimia.

Rungon kautta tulevien äänien, varsinkin moottorin, vetolaitteen, potkurin ja 
aallokkoiskujen melun, vaimennus sekä vastaavien ilmaäänien etenemisen estä-
minen tiivistyksin ovat oleellisia. Ilmaäänen eristämiseen tarvitaan massan lisäys-
tä ja tiivistyksiä. joustavat kiinnitykset sisustukselle ja kannen rakenteille estävät 
värähtelyjen ja runkoäänen siirtymistä sisätiloihin. Kansirakenteen erottaminen 
kokonaan rungosta kelluvaksi on tehokas keino estää melun ja värähtelyjen pää-
sy ohjaamotiloihin.

Peruskeinoja moottoriääniongelmien pienentämiseen ovat moottorin kotelointi, 
kaikkien moottoritilaan menevien kaapeli- ja letkuläpivientien tiivistys, moot-
toritilan pintojen peittäminen absorptiomateriaalilla (paksuus vähintään 30–40 
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mm.). Rakenteiden pienimpienkin reikien tiivistäminen on ensimmäinen, help-
po askel, jonka jälkeen voidaan parantaa ilmaäänen eristystä lisäämällä massaa 
melulähteen eristäviin rakenteisiin.

Aallokkoiskujen ja kohinan vaimentamiseksi voidaan avoimia koteloita täyttää 
vaahdolla ja runkopaneeleita peittää elastisella ääneneristysmassalla tai raskasma-
tolla. Tämän seurauksena paino kuitenkin lisääntyy. Joustavat kiinnitykset sisus-
tuselementeillä estävät näiden toimimista säteilijöinä ja resonanssinopeuksissa 
räminän lähteinä.

7.8 YHTeenVeTo 

Veneen teknisen suunnitteluprojektin tilaajan tulee olla hyvin perillä veneteknii-
kan rajoituksista.  Jos käytettävissä on hyviä esikuvia, projektin riskit pienenevät. 
Jos läheisiä esikuvia ei ole, joudutaan turvautumaan suoraan suunnitteluun, jon-
ka keskeiset tekijät ovat paino, painopiste, vakavuus, suorituskyky, turvallisuus 
ja merikelpoisuus. On myös mahdollista, että päädytään umpikujaan, eikä toi-
mivaa ratkaisua löydy. Suunnitteluprojekti etenee spiraalissa, jossa suunnittelun 
tilaajan päätökset ovat keskeisessä osassa.
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8 nYKYAIKAIsTen 
HITsAusmeneTeLmIen  
VAIKuTuKseT ALumIInIVeneen 
TuoTeKeHITYs-, suunnITTeLu- 
JA VALmIsTusPRosessIIn 

Jari	Lahtinen

8.1 JoHdAnTo

Suomessa yleisimmät veneiden rakennusmateriaalit ovat muovi (lujitemuovi, 
ABS‐muovi, ym.) ja alumiini. Lisäksi veneitä valmistetaan puusta ja teräksestä 
sekä vähäisessä määrin myös betonista. Alumiiniveneiden suosio perustuu ma-
teriaalin ominaisuuksiin; alumiini kestää hyvin meriveden ja sään vaikutusta, li-
säksi alumiiniveneen huollontarve on vähäinen. 

Veneiden loppukäyttäjäsegmentin perusteella alumiiniveneet voidaan ryhmitel-
lä sarjatuotantona rakennettaviin huviveneisiin sekä suurikokoisempiin työve-
neisiin, jotka tyypillisesti valmistetaan yksittäiskappaleina tai muutaman veneen 
piensarjatuotantona. 

Lentokoneteollisuuden yleisesti käyttämä kokoonpanomenetelmä, alumiinin 
niittaus, ei ole nykyisin juurikaan käytössä venetuotannossa. Yleisimmin alu-
miiniveneet kootaan hitsaamalla. Alumiinin hitsauksessa käytetään kaarihitsa-
uksen manuaalisia suojakaasumenetelmiä; MIG‐hitsausta (Metal Inert Gas) ja 
TIG‐hitsausta (Tungsten Inert Gas). MIG‐menetelmässä hitsauslisäaine syöte-
tään hitsiin koneellisesti ja tämän tuotantotavan tehokkuus on parempi kuin 
TIG‐menetelmässä. Edellisten lisäksi koneellista kitkahitsausta käytetään erityi-
sesti pitkien ja suorien liitosten valmistukseen. Tällaisia rakenteita ovat esimer-
kiksi alumiinipursoteprofiileista valmistettavat suurten alusten kannet. 

Alumiiniveneen hitsausprosessi voi olla yrityksen avainteknologia tai vaihtoeh-
toisesti liitännäisteknologia. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa veneen runko oste-
taan alihankintana ja varustelu toteutetaan omana työnä. 

Manuaalisen hitsauksen tuottavuutta voidaan parantaa lisäämällä hitsausauto-
maatiota sekä siirtymällä moderneihin hitsausmenetelmiin. Laajempaa mielen-
kiintoa alumiinin hitsauksessa on herättänyt laserhybridihitsaus, jossa yhdistyvät 
perinteinen MIG- ja MAG-hitsaus sekä laserhitsaus. Laserhitsausta käyttämäl-



190 Turun ammattikorkeakoulun raportteja 136

	  

	   186	  

Alumiiniveneen	  levyt	  liitetään	  toisiinsa	  yleisimmin	  läpihitsattuina	  päittäishitseinä,	  jolloin	  levyrakenteessa	  
saavutetaan	  hyvä	  lujuus	  sekä	  yhtenäinen	  rakenne.	  Jäykisteet	  liitetään	  levyrakenteisiin	  tyypillisesti	  
pienahitseillä,	  jotka	  kustannussyistä	  eivät	  yleensä	  ole	  läpihitsattuja.	  Kuten	  kuvassa	  31	  on	  esitetty,	  
pienahitsit	  hitsataan	  pääsääntöisesti	  katkohitseinä.	  Pienahitsin	  ja	  päittäishitsin	  poikkileikkaukset	  on	  
esitetty	  kuvassa	  31.	  

	  

Kuva 31. Laidoituksen rakenne Ð levy, jŠykisteet ja kaaret Ð suurikokoisessa 
alumiiniveneessŠ (Aluminium and the Sea). 

	  

Alumiiniveneen	  rakennusprosessissa	  veneen	  runko	  kootaan	  rakennusalustalla,	  joka	  osaltaan	  määrittää	  
rakenneosien	  oikean	  sijainnin	  toisiinsa	  nähden.	  Rungon	  koonti	  voidaan	  tehdä	  oikein	  päin	  tai	  
vaihtoehtoisesti	  ylösalaisin.	  Kääntämällä	  veneen	  asentoa	  valmistusprosessin	  aikana	  rakenteiden	  
luoksepäästävyys	  ja	  työskentelyergonomia	  paranevät.	  Rakennusprosessin	  aikana	  esivalmistetutut	  
rakenneosat	  asennetaan	  paikoilleen	  aluksen	  runkoon	  ja	  kiinnitetään	  toisiinsa	  silloitushitseillä.	  Silloitetut	  
rakenneosat	  tukevat	  kokonaisrakennetta,	  ja	  yhdessä	  rakennusalustan	  kanssa	  ne	  pitävätaluksen	  oikeassa	  
muodossaan	  hitsauksen	  aikana.	  Hitsausjärjestyksellä	  voidaan	  vaikuttaa	  hitsausmuodonmuutosten	  
syntymiseen.	  Periaatteessa	  alumiinia	  pitäisi	  hitsata	  mahdollisimman	  vähän,	  mutta	  kuitenkin	  lujuuden	  ja	  
jäykkyyden	  kannalta	  riittävästi.	  

	  

lä voidaan vähentää rakenteisiin syntyviä muodonmuutoksia, lämpöjännityksiä 
sekä näistä aiheutuvaa jälkityötä. Lisäksi hitsausnopeus ja tuottavuus kasvavat. 

Tässä luvussa tarkastellaan alumiiniveneen rungon rakentamista, laserhitsausta, 
hitsauksen automatisointia, venesuunnittelulle asetettavia vaatimuksia sekä tuo-
tannonkehitysinvestointeja. Luvussa myös arvioidaan automatisoidun hitsauk-
sen soveltuvuutta alumiinivenetuotantoon sekä tarkastellaan hitsausautomaati-
on asettamia vaatimuksia veneen tuotekehitys‐ja suunnitteluprosessille. 

8.2 ALumIInIVeneen RAKenne JA HITsAuKseT

Perinteisesti alumiiniveneiden runko muodostuu levyosista (pohja, laidat, perä-
peili, laipiot ja kannet), levyosia tukevista jäykisteistä (bulbi-, L- ja T-profiilit) 
sekä polvioista ym. pienosista (kuva 32). Usein tasomaisia levyjä muotojäykis-
tetään lisäämällä niihin ylimääräisiä taivutuksia, jolloin puhutaan ns. korrugo-
iduista rakenteista (vrt. talon profiilipeltikatto). Lisäksi käytetään pursotettuja 
levykaistaleita, joissa jäykisteet ovat integroituna levyosaan.

Alumiiniveneen levyt liitetään toisiinsa yleisimmin läpihitsattuina päittäishitsei-
nä, jolloin levyrakenteessa saavutetaan hyvä lujuus sekä yhtenäinen rakenne. Jäy-
kisteet liitetään levyrakenteisiin tyypillisesti pienahitseillä, jotka kustannussyistä 
eivät yleensä ole läpihitsattuja. Kuten kuvassa 31 on esitetty, pienahitsit hitsataan 
pääsääntöisesti katkohitseinä. Pienahitsin ja päittäishitsin poikkileikkaukset on 
esitetty kuvassa 31.

Kuva 31. Laidoituksen rakenne – levy, jäykisteet ja kaaret – suurikokoisessa alumiiniveneessä 
(Aluminium and the Sea).
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Alumiiniveneen rakennusprosessissa veneen runko kootaan rakennusalustalla, 
joka osaltaan määrittää rakenneosien oikean sijainnin toisiinsa nähden. Run-
gon koonti voidaan tehdä oikein päin tai vaihtoehtoisesti ylösalaisin. Kääntä-
mällä veneen asentoa valmistusprosessin aikana rakenteiden luoksepäästävyys ja 
työskentelyergonomia paranevät. Rakennusprosessin aikana esivalmistetutut ra-
kenneosat asennetaan paikoilleen aluksen runkoon ja kiinnitetään toisiinsa sil-
loitushitseillä. Silloitetut rakenneosat tukevat kokonaisrakennetta, ja yhdessä ra-
kennusalustan kanssa ne pitävätaluksen oikeassa muodossaan hitsauksen aikana. 
Hitsausjärjestyksellä voidaan vaikuttaa hitsausmuodonmuutosten syntymiseen. 
Periaatteessa alumiinia pitäisi hitsata mahdollisimman vähän, mutta kuitenkin 
lujuuden ja jäykkyyden kannalta riittävästi.

Kuva 32. Läpihitsattu päittäishitsi sekä osittain läpihitsattuja pienahitsejä (Germanischer Lloyd).

Kuvan 33 mukaisessa rakennustavassa kootaan ensin aluksen jäykisteosat (luu-
ranko), ja vasta tämän jälkeen kiinnitetään levyosat paikoilleen. Ennen levyjen 
asennusta pyritään hitsaamaan sellaiset rungon saumat, joiden hitsaaminen on 
vaikeaa tai mahdotonta levytyksen jälkeen. Kaikkia mahdollisia hitsauksia ei teh-
dä avoimeen runkoon ennen levyjen asennusta, koska runkolevyt vähentävät 
osaltaan hitsausmuodonmuutoksia.
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Kuva 32. LŠpihitsattu pŠittŠishitsi sekŠ osittain lŠpihitsattuja 

pienahitsejŠ (Germanischer Lloyd). 

Kuvan	  33	  mukaisessa	  rakennustavassa	  kootaan	  ensin	  aluksen	  jäykisteosat	  (luuranko),	  ja	  vasta	  tämän	  
jälkeen	  kiinnitetään	  levyosat	  paikoilleen.	  Ennen	  levyjen	  asennusta	  pyritään	  hitsaamaan	  sellaiset	  rungon	  
saumat,	  joiden	  hitsaaminen	  on	  vaikeaa	  tai	  mahdotonta	  levytyksen	  jälkeen.	  Kaikkia	  mahdollisia	  hitsauksia	  
ei	  tehdä	  avoimeen	  runkoon	  ennen	  levyjen	  asennusta,	  koska	  runkolevyt	  vähentävät	  osaltaan	  
hitsausmuodonmuutoksia.	  

	  

Kuva 33. Purjeveneen runkorakenne ennen levyjen asennusta.	  

Ennen	  hitsausta	  alumiinin	  pinnalla	  oleva	  kova	  oksidikerros,	  epäpuhtaudet,	  rasva	  ja	  kosteus	  poistetaan.	  
Jos	  liitettävät	  kappaleet	  puhdistetaan	  etukäteen,	  ne	  on	  suojattava	  hapettumiselta	  
varastointiolosuhteiden	  mukaisesti.	  Varsinaisen	  hitsaustyön	  suorittavat	  pätevöitetyt	  hitsarit	  
perusaineen	  mukaan	  valituilla	  hitsauslisäaineilla.	  Hitsauksen	  jälkeen	  hitsisaumat	  puhdistetaan.	  
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Kuva 34. Laserhybridihitsauksen periaate (Fronius). 
 
Seuraavassa	   kuvassa	   on	   esitetty	   laserhybridilaitteisto,	   joka	   muodostuu	   hitsausrobotista,	  

robotinohjausjärjestelmästä,	   langansyöttölaitteesta	   (lisäaine),	   hitsausvirtalähteestä	   ja	  
laseryksiköstä.	  
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Kuva 32. LŠpihitsattu pŠittŠishitsi sekŠ osittain lŠpihitsattuja 
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Kuva 33. Purjeveneen runkorakenne ennen levyjen asennusta.	  

Ennen	  hitsausta	  alumiinin	  pinnalla	  oleva	  kova	  oksidikerros,	  epäpuhtaudet,	  rasva	  ja	  kosteus	  poistetaan.	  
Jos	  liitettävät	  kappaleet	  puhdistetaan	  etukäteen,	  ne	  on	  suojattava	  hapettumiselta	  
varastointiolosuhteiden	  mukaisesti.	  Varsinaisen	  hitsaustyön	  suorittavat	  pätevöitetyt	  hitsarit	  
perusaineen	  mukaan	  valituilla	  hitsauslisäaineilla.	  Hitsauksen	  jälkeen	  hitsisaumat	  puhdistetaan.	  

Kuva 33. Purjeveneen runkorakenne ennen levyjen asennusta.

Ennen hitsausta alumiinin pinnalla oleva kova oksidikerros, epäpuhtaudet, rasva 
ja kosteus poistetaan. Jos liitettävät kappaleet puhdistetaan etukäteen, ne on suo-
jattava hapettumiselta varastointiolosuhteiden mukaisesti. Varsinaisen hitsaustyön 
suorittavat pätevöitetyt hitsarit perusaineen mukaan valituilla hitsauslisäaineilla. 
Hitsauksen jälkeen hitsisaumat puhdistetaan. Hitsisaumojen laatua valvotaan ai-
netta rikkomattomilla tutkimusmenetelmillä, esimerkiksi röntgenkuvien avulla.

Kuva 34. Laserhybridihitsauksen periaate (Fronius).
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8.3 LAseRHITsAus

Kehittyneillä hitsausmenetelmillä pyritään parantamaan tuottavuutta (hitsaus-
nopeutta) ja hitsin laatua sekä vähentämään lämmöntuontia hitsiin. Kitkahit-
sauksen rinnalla laserhitsauksen käyttö alumiinivenetuotannossa on herättänyt 
kiinnostusta. Laserhitsauksessa suuren energiatiheyden omaava lasersäde koh-
distetaan hitsattavaan aineeseen, jolloin syntyy kapea, mutta syvälle tunkeutuva 
hitsi. Laserhitsauksella voidaan liittää eri paksuisia materiaaleja toisiinsa, ja hitsin 
jälkityöstö Ja rakenteen hitsauksen jälkeinen oikomistyö vähenevät.

Laserhitsaus voidaan toteuttaa, joko kapeana ”avaimenreikähitsauksena”, lisäai-
neettomana sulatuksena tai lisäainetta käyttäen. Perinteisen laserhitsauksen hait-
tana ovat ankarat hitsausrailon toleranssivaatimukset, joiden saavuttaminen nor-
maalissa venetuotannossa on vaikeaa. Liitettävien kappaleiden tulisi olla kaut-
taaltaan kiinni toisissaan, jotta hitsaus onnistuisi. Lasersäteen halkaisija on noin 
0.3 mm ja sen on osuttava samanaikaisesti molempiin hitsattaviin kappaleisiin, 
jotta liitos onnistuisi. Päällekkäis‐ ja limiliitoksia voidaan hitsata laserilla yhteen 
ilman ankaria tarkkuusvaatimuksia, mutta näiden liitostyyppien käyttö perintei-
sessä alumiiniveneteollisuudessa on vähäistä.

Jos yhdistetään laser‐ ja kaarihitsaus laserhybridihitsaukseksi, railotoleranssivaa-
timukset helpottuvat ja hitsisauman sulavyöhykkeestä tulee leveämpi. Hybridi-
menetelmässä liitettävien kappaleiden välinen etäisyys on tyypillisesti 0,3–0,50 
mm. Laserhybridihitsauksessa lasersäde kulkee edellä ja tunkeutuu alumiiniin. 
Perässä tuleva MIG/MAG‐poltin tuottaa lisäainetta ja lisälämpöä hitsisaumaan, 
jonka leveys tällöin kasvaa (kuva 34). Jos hitsisaumaa halutaan leventää lisää, 
hitsauspäätä on mahdollista liikuttaa myös sivusuunnassa. On myös mahdollista 
sammuttaa lasersäde tilapäisesti leveän hitsausrailon kohdalla.

Seuraavassa kuvassa on esitetty laserhybridilaitteisto, joka muodostuu hitsausro-
botista, robotinohjausjärjestelmästä, langansyöttölaitteesta (lisäaine), hitsausvir-
talähteestä ja laseryksiköstä.
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Kuva 35. Laserhitsauksen kokoonpano (Fronius).

Yleisesti ottaen laserhitsausmenetelmiä on taloudellista soveltaa silloin, kun hit-
sattavat saumat ovat pitkiä. Alumiiniveneessä tulevat tällöin kyseeseen lähinnä 
levyjen väliset vedenpitävät liitokset eli laita-, pohja- ja kansilevyjen hitsaukset 
sekä säiliöiden ja vesitiiviiden laipioiden saumat.

Laserhitsausprosessin soveltaminen alumiinivenetuotantoon edellyttää tark-
kuutta, joskin tarkkuusvaatimus on väljempi hybridimenetelmällä. Hitsattavi-
en veneen osien on oltava mittatarkkoja. Jos levyosia leikataan ”kuumilla” me-
netelmillä, kuumuuden aiheuttamat muodonmuutokset osissa pitää ennakoida 
tai kompensoida muulla tavoin. Samoin levyosien muokkaaminen kaksoiskaare-
vaan muotoon ja särmäys on tehtävä mittatarkasti. Kaksoiskaarevia pintoja ovat 
esimerkiksi pallomaiset ja satulamaiset pinnat, joihin levy ei luontaisesti taivu 
(ns. ei-levittyvät pinnat). Myös jäykisteprofiilien taivutukselle, hitsausviisteiden 
työstölle sekä esivalmistettavien osien mittatoleransseille pätee sama tarkkuus-
vaatimus.

Toinen tarkkuutta vaativa työvaihe on laserhitsattavan kokonaisuuden kokoon-
pano ennen varsinaista hitsausta. Liitettävien osien kohdistuksen on oltava täs-
mällistä. Järkevä tapa tehdä täsmällisiä kohdistuksia on erilaisten kiinnittimien, 
aputuentojen ja kohdistimien käyttö. Näiden apulaitteiden tehtävänä on ohjata 
ja ”pakottaa” hitsattavat osat oikeaan asentoon. Myös varsinaisiin rakenneosiin 
voidaan tehdä kohdistuspintoja ja ohjaimia. Jos käytetään robotisoitua rungon 
kokoonpanoa, laiteinvestoinnit ja tuotantotekninen suunnittelupanos lisäänty-
vät huomattavasti.
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Laserhybridihitsauksessa käytettävä hitsauspää on kooltaan suuri (kuva 36). Tä-
män vuoksi veneen sisäpuolisten rakenteiden on oltava riittävän avaria ja siten 
suunniteltuja, että halutut hitsaukset on mahdollista tehdä automatisoidusti. 
Jos veneen runko asennetaan automaattisesti ohjatulle käänneltävälle alustalle, 
liikerataongelmia voidaan vähentää. Hitsauspaikka pitää suunnitella siten, että 
robotin suurin ulottuma on otettu huomioon. Jos robotti asennetaan kiskoille, 
hitsausalue laajenee merkittävästi. Hitsauksen paloaikasuhde voidaan pitää kor-
keana, jos yhden robotin työskentelyalueella on kaksi hitsauspaikkaa; toisessa 
hitsataan ja toisessa samanaikaisesti valmistellaan hitsausta. Valmistelun aikana 
edellinen hitsattu veneenrunko poistetaan ja uusi runko tai rungon osat tuo-
daan hitsattavaksi.

Kuva 36. Laserhybridihitsauspää (Fronius).

Jos alumiiniveneen rakenne on sellainen, että jäykisteiden ja levyjen liitos voi-
daan laserhitsata päällekkäisliitoksena rungon ulkopuolelta, robotilla on hyvä 
liikkumatila (kuva 36). Tällöin hitsausjäljet jäävät näkyviin muodostaen pieneh-
kön esteettisen haitan, joka on poistettavissa rungon maalauksella.
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8.4 HITSAUKSEN	  AUTOMATISOINTI	  
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8.4 HITsAuKsen AuTomATIsoInTI

Perinteisesti hitsauskustannusten on ajateltu määräytyvän hitsiaineentuoton ja 
paloaikasuhteen perusteella. Edellisellä mitataan sitä, kuinka paljon hitsiainetta 
kulutetaan hitsaustapahtuman aikana. Hitsiaineen tuotto lisääntyy hitsausvir-
ran ja hitsausnopeuden kasvaessa. Hitsaustapahtuman ajallista kestoa nimitetään 
kaariajaksi. Paloaikasuhde puolestaan kertoo kaariajan ja kokonaisajan välisen 
suhteen. Pienet hitsauskustannukset syntyvät korkean hitsiaineentuoton ja pa-
loaikasuhteen yhdistelmällä. Laserhitsauksessa pyritään kapeaan hitsiin, jolloin 
hitsauslisäainetta kuluu vähemmän. Tällöin hitsiaineentuottoa ei voida verrata 
suoraan laserhitsauksen ja perinteisten hitsausmenetelmien välillä hitsauskustan-
nusten parametrina.

Automaation avulla voidaan parantaa hitsauksen paloaikasuhdetta, koska ihmi-
sen hitsauksessa tarvitsemat tauot jäävät pois. Hitsaus voi jatkua keskeytymättä, 
kunhan hitsattavia kappaleita on työskentelyalueella riittävästi. Tuotanto keskey-
tyy ainoastaan hitsauslaitteen ja automaation huollon ajaksi tai vikatilanteessa.

Hitsauksen mekanisointiin ja automatisointiin käytetään erilaisia yksinkertaisia 
kuljettimia sekä kehittyneempiä robotteja. Tyypillisesti kuljettimeen tai robottiin 
kiinnitetään hitsauspistooli, joka tekee ennalta ohjelmoidun kulkuradan mukai-
sen hitsaussauman käyttäen etukäteen valittuja hitsausparametreja. Parametreista 
tärkeimmät ovat hitsausnopeus, hitsauslisäaineen syöttönopeus sekä hitsausvirran 
ominaisuudet (jännite, virta, taajuus sekä pulssitus). Hitsauspistoolin kohdistuk-
seen voidaan käyttää myös hitsausrailonseuranta‐automatiikkaa.

Automatisointia käyttämällä hitsisaumojen virheiden määrä vähenee ja tuotta-
vuus paranee huomattavasti usein toistuvissa työvaiheissa eli sarjatuotannossa. 
Lisäksi automaatiota käytettäessä työntekijä ei ole vaarassa altistua hitsauksen ai-
heuttamille savukaasuille, kuumuudelle, lämpösäteilylle ja häikäisylle.

8.5 TuoTAnToAuTomAATIon AseTTAmAT VAATImuKseT  
 Veneen TuoTeKeHITYKseLLe JA TuoTesuunnITTeLuLLe

Käytettävät valmistusteknologiat pitää ottaa huomioon veneen tuotesuunnit-
teluprosessissa, jotta veneen valmistus olisi tehokasta. Jos hitsaus on yrityksen 
avainteknologia, hitsauksen toteutustapa päätetään jo tuotteen määrittelyvai-
heessa. Venesuunnittelijoiden työtä auttaa hyvä tuotanto‐osaaminen, jota hyö-
dyntämällä suunnittelijat pystyvät vaikuttamaan olennaisesti veneen valmistus-
kustannuksiin. Mikäli uuden venemallin tuotantolaitteistoihin on mahdollista 
investoida, sekä uutta venettä että veneen tuotantoprosessia tulee suunnitella sa-
manaikaisesti. Haasteena on tällöin veneen hyvien ominaisuuksien ja tehokkaan 
valmistettavuuden samanaikainen yhdistäminen.
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Prototyyppivalmistuksesta saadun palautteen on ohjattava voimakkaasti valmis-
tusmenetelmien kehitystä sekä myös veneen rakenteiden jalostamista valmis-
tusystävällisiksi.

Valmistusteknisessä suunnittelussa on perusteltua tarkastella veneen tuotantosar-
jan suuruutta sekä sitä, millaisista osista vene koostuu. Jos veneen osiin tehdään 
runsaasti hitsauksia ennen lopullista veneen kokoonpanoa, hitsausautomaatiota 
voidaan käyttää nimenomaisesti osavalmistuksessa. Usein veneen rungon osat 
ovat samantyyppisiä mutta eivät kuitenkaan samanlaisia. Syynä tähän on venei-
den rungon muodon muuttuminen koko rungon pituudelta.

Pienissä veneissä on vähän tai ei lainkaan yhdensuuntaista runko‐osuutta. Vähäi-
nen toistettavuus tuotannossa ei kannusta automaation käyttöönottoon, mutta 
veneen suunnittelussa pitäisi pyrkiä osien samantyyppisyyteen. Tällöin hitsaus-
automaatiolle olisi mahdollista syöttää jokaisen osan toisistaan poikkeavat geo-
metriatiedot ilman että hitsaustoiminnan järjestely tuotantopisteessä muuttuisi.

Varsinaisessa veneen rungossa on helpommin ja vaikeammin automatisoitavia 
hitsauksia. Mekaanisten kuljettimien avulla voidaan hitsata osa saumoista. Tyy-
pillisesti tällaisia kohteita ovat veneen ulkopuoliset hitsaukset. Investointina kul-
jetin on robottia edullisempi, mutta sen käyttömahdollisuudet ovat rajallisem-
mat. Veneen suunnitteluvaiheessa on päätettävä, mitä hitsejä hitsataan robotilla 
ja missä järjestyksessä. Ennen hitsausta tarvittavat liikeradat ohjelmoidaan ro-
bottiin sekä mahdollisiin rungon pyörityslaitteisiin. Samalla tarkastetaan, ettei 
yhteentörmäyksiä synny hitsaustapahtuman aikana.

Yksittäistuotannossa robotin käytön joustavuutta voidaan helpottaa simuloimal-
la hitsaustapahtuma jo veneen suunnittelutyön yhteydessä. Simulointia edeltä-
vä rungon suunnittelutyö on tehtävä kolmiulotteisesti 3D‐suunnitteluohjelmis-
tolla. Hitsaussimuloinnin avulla robotin liikeradat määritellään valmiiksi ennen 
hitsaustyön aloitusta. Myös hitsauskiinnittimet on syytä mallintaa, koska ne voi-
vat olla robotin suunnitellulla liikeradalla. Simulointia käyttämällä yksittäistuo-
tanto on tuottavampaa, koska robotin toiminta ei keskeydy liikerataohjelmoin-
nin vuoksi aina ennen uuden yksittäiskappaleen hitsauksen aloitusta. Simuloin-
tiohjelmistojen avulla voidaan tarkastella ja kehittää koko veneen tuotantopro-
sessia; ei ainoastaan hitsausta.

8.6 HITsAusAuTomAATIoInVesToInnIT

Yksinkertaisin ja halvin tapa tehostaa tuotantoa on työmenetelmien, työvaihei-
den, materiaalivirtojen, odotusaikojen ym. työnkulkuun liittyvien tapahtumien 
analysointi ja havaittujen epäkohtien parantaminen. Läpimenoaikoja, laatua ja 
kustannuksia voidaan tehostaa yksinkertaisillakin muutoksilla. Kappaleenkäsit-
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telylaitteilla ja pikakiinnitysjärjestelmillä voidaan vähentää asennustyötä. Tämän 
lisäksi veneen suunnittelussa, rakenteessa tai tuotantotavassa olevia puutteita on 
mahdollisuuksien mukaan korjattava.

Varsinaisen hitsausautomaation käyttöönotto tuotannossa edellyttää investoin-
teja. Lisäksi on varauduttava uuden investoinnin käyttöönottokustannuksiin ja 
henkilöstön kouluttamiseen. Aluksi uuden valmistusprosessin tuloksena syntyy 
todennäköisesti myös virheellisiä tuotteita. Hitsausautomaatiota on järkevintä 
soveltaa ensisijaisesti sellaisessa venetuotannossa tai veneiden osien tuotannossa, 
jossa tuotantosarjat ovat pitkiä eli yksityiskäyttöön tarkoitettujen veneiden tuo-
tannossa.

Uusien tuotantoinvestointien tekemisen pitää perustua investointilaskelmiin, 
jolloin keskeisin arviointikriteeri on investoinnin takaisinmaksuaika. Investoin-
tilaskelmien tekoa vaikeuttaa usein se, ettei tulevan tuotannon venetyypeistä ja 
veneiden määrästä ole varmaa tietoa. Tämän vuoksi investoinnista on tehtävä 
myös riskianalyysi, jota verrataan tuotto‐odotuksiin. Pahimmassa tapauksessa 
investoinnit toteutetaan lainarahalla ja tilauskanta loppuu juuri silloin, kun in-
vestointi pitäisi saada tuottamaan. Toisaalta yrityksen kilpailukyky on huono 
myös silloin, kun tuottavuus polkee paikoillaan vanhentuneen tuotantotekno-
logian vuoksi. Laserhitsauksen käyttö edellyttää investointeja hitsausautomaati-
oon. Aluksi onkin perusteltua pohtia sitä, miten paljon tuotanto tehostuu aino-
astaan kehittyneemmän hitsausautomaation avulla. Jos tuotteen laatu – esimer-
kiksi ulkonäkösyistä – edellyttää kehittyneempää hitsausmenetelmää, laserhitsa-
us voi olla ratkaisu ongelmaan.

Tuotantotekninen etumatka kilpailijoihin nähden on usein massavalmistajalla, 
joka toimii suurella budjetilla. Esimerkiksi suurten autotehtaiden tuotantolinjat 
ovat hyvin pitkälle kehitettyjä. Pienen venevalmistajan on valmistuksessa kilpail-
tava myös muilla keinoilla kuten joustavuudella ja hyvällä yhteistyöverkostolla.

8.7 YHTeenVeTo 

Alumiiniveneen rakenne on monimutkainen ja hitsattavuuden kannalta hanka-
la. Laserhitsausmenetelmiä hyödyntämällä voidaan tehostaa hitsauksen tuotta-
vuutta ja parantaa hitsatun tuotteen laatua. Laserhitsausmenetelmien soveltami-
nen alumiinivenetuotantoon on haasteellista, ja niiden käyttö tulee kysymykseen 
ensisijaisesti osatuotannossa tai valikoidusti sarjatuotantoveneiden hitsauksessa.

Jos veneiden rakenteita kehitetään laserhitsauslähtöisesti (lisää limi- ja päällek-
käisliitoksia), menetelmän käyttö helpottuu. Hitsausautomaatiota voidaan lisätä 
helpommin käyttämällä perinteisiä hitsausmenetelmiä.

Valmistustekninen suunnittelu on osa uuden veneen suunnitteluprosessia. Sar-
javalmistuksessa tuotannosta saatavaa palautetta on käytettävä mahdollisuuksien 
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mukaan veneen rakenteiden valmistettavuuden kehittämiseen. Veneen valmis-
tusprosessia tulee analysoida ongelmien löytämiseksi ja varsinaisten hitsausauto-
maatioinvestointien tulee perustua investointilaskelmiin sekä investointiin liit-
tyviin riskianalyyseihin.
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9 sIsÄVesILAIVAn KonsePTI     
 – oPInnÄYTeTYöT,  
 ToImeKsIAnTAJAn nÄKemYKseT  
 JA oPIsKeLIJAPRoJeKTIn IdeAT

Tarja	Heikkilä

9.1 cAse suomen HoPeALInJA oY

Tuotekehityshankkeen esimerkkiyrityksenä on Tampereen alueella liiketoimin-
taansa harjoittava Suomen Hopealinja Oy. Yritys tarjoaa sisäliikennealustensa 
avulla risteily- ja ravintolapalveluita Pyhäjärvellä ja Vanajavedellä.  Osana Teke-
sin Vene-hanketta Turun ammattikorkeakoulussa työstettiin suuntaviivat Ho-
pealinjan tarpeisiin soveltuvalle tulevaisuuden alukselle.

9.2 oPIsKeLIJAPRoJeKTI

9.2.1  opinnäytetyöt

Lähtökohdaksi aluksen suunnittelua varten teetettiin neljä Turun ammattikor-
keakoulun opinnäytetyötä. Hopealinjan osalta töissä tarkasteltiin asiakastyyty-
väisyyttä, yritysasiakassuhteiden luontia ja suhteiden ylläpitämistä. Veneteolli-
suuden ja muun liiketoiminnan näkökulmasta esillä olivat venealan liiketoimin-
tamallit ja arvoketjut sekä työvenevalmistuksen tulevaisuuden trendit. 

Opiskelija Anu-Leena Korpi selvitti opinnäytetyössään Hopealinja Oy:n asia-
kastyytyväisyyttä. Viihtyisyyttä luovina tekijöinä mainittiin asiakaspalvelun li-
säksi sisustus, jonka muunneltavuus mahdollistaa vaihtelun ja uudistumisen. Ti-
lojen osalta huomiota kiinnitettiin siihen, että sisätilat tulisi järjestää niin, että 
suurikin määrä asiakkaita pääsee esteettä liikkumaan eikä ruuhkapaikkoja pääse 
syntymään. Potentiaalisia ruuhkapaikkoja ovat noutopöydän ympäristö ja ruo-
kapöytien ahdas sijoittelu. Saniteettitilojen osalta puhtaus ja siisteyden ylläpito 
todettiin niin ikään erityisen tärkeäksi.

Opiskelija Carita Alander tarkasteli opinnäytetyössään pitkäaikaisten asiakas-
suhteiden luomista palvelualalla.  Case-yrityksenä työssä oli Suomen Hopealinja 
Oy. Asiakassuhteiden luomisen ja hankinnan osalta esiin nostettiin ajantasai-
sen markkinoinnin ja myynnin aktiivisuuden merkitys. Tapahtumajärjestelyiden 
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osalta mainittiin joustavuus. Tällä tarkoitettiin valmiutta kansainvälisten ryh-
mien vastaanottamiseen, aikataulun ulkopuolisiin risteilyihin ja eri kokoisten 
ryhmien palvelemiseen ilman, että yhden ryhmän tarvitsee varata koko alusta 
yksityiskäyttöönsä. 

Aluksen osalta esiin nousi myös tarve laadukkaalle palvelulle, siistille ympäristöl-
le ja ehjälle, asiakkaiden käytössä olevalle musiikkilaitteistolle. Tyypillisiä tapah-
tumia yrityksillä olivat kesäjuhlat ja joulunajan juhlat, koulutukset ja virkistysta-
pahtumat.  Asiakkaat arvostivat ohjelma- ja ravintolapalveluita ja saunomismah-
dollisuuksia osana tapahtumapaikan kokonaispalvelua. Lisäksi tärkeäksi koettiin 
helpot kulkuyhteydet alukselle. Kolme tärkeintä tekijää tapahtumapaikan valin-
nassa olivat sijainti, osallistujamäärä ja hinta.

Opiskelija Janne Lehdonkiven työn aihe oli venealan liiketoimintamallit ja arvo-
ketjut.  Opinnäytetyössä keskeiseksi venealan kehittämisen kohteeksi todettiin 
palvelukokonaisuuksien kehittäminen ja arvoketjuajattelun hyväksikäyttö.  Asi-
akkaille tulisi tarjota enenevissä määrin kokonaisvaltaisia palveluita, joissa yh-
distyvät helppous, hyvä saatavuus ja kattavuus. Esimerkkinä Lehdonkivi käytti 
telakointi- ja huoltopalveluiden yhdistettyä palvelukokonaisuutta. 

Lehdonkiven työssä käytettiin lähteenä mm. Vuorisen ja Jäntin vuonna 2010 
työstämää raporttia “Merellisen matkailun kehittäminen”. Keskeisimmiksi ve-
neilyyn vaikuttaviksi megatrendeiksi nostetaan väestön lisääntyminen ja kau-
pungistuminen, mikä Suomessa tarkoittaa erityisesti venäläisasiakkaiden lisään-
tymistä. Ilmastonmuutos saa aikaan kysynnän ympäristöystävällisempään tek-
nologiaan ja toimintaan. Terveyden ja elintason noustessa ja väestön ikääntyessä 
kuntoutus- ja hyvinvointipalveluiden kysynnän odotetaan kasvavan. Matkailu-
alan trendeistä samainen raportti nostaa esille kuluttajaryhmien kasvun ja moni-
puolistumisen eli uusien kuluttajien ja markkinoiden avautumisen. Sosiaalinen 
verkostoituminen tulee tärkeämmäksi. Luonto ja ympäristö ovat kasvavan mie-
lenkiinnon kohteita. Tämän odotetaan johtavan luonto- ja ympäristömatkailun 
kasvuun.  Yhteistyöverkostojen laajentuminen puolestaan tukee alueellista eri-
laistumista ja profiloitumista.

Opiskelija Tamara Virtanen tarkasteli opinnäytetyössään työveneitä ja trende-
jä. Tutkimuksen perusteella alusten tilauksiin tulevaisuudessa vaikuttavat eniten 
ekologisuus, matalat investointikustannukset sekä monikäyttöisyys ja nopeus. 
Alusten valmistuksessa etenkin toiminnan kansainvälistyminen ja tehostuminen 
sekä asiakaslähtöisesti suunnitellut ja moduulirakenteita hyödyntävät alukset 
palvelevat tulevaisuuden asiakaskuntaa parhaiten.

Opinnäytetöiden yhteenvetona voidaan todeta, että keskeisiä elementtejä tule-
vaisuuden alukselle ovat ekologisuus, modulaarisuuden myötä tuleva monikäyt-
töisyys ja asiakaskohtainen räätälöinti käyttötarpeen mukaan sekä valmistusme-
netelmien kehityksen avulla saavutettava kustannustehokkuus. Hopealinjan si-
sävesialuksen käyttötarpeita ajatellen keskeisiä tulevaisuuden suuntauksia ovat 
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megatrendien mukanaan tuomat kansainvälisten asiakasryhmien kasvu, kysyntä 
paikalliset olosuhteet huomioivaan luontomatkailuun ja kuntoutus- ja hyvin-
vointipalveluihin. Verkostoituminen muiden alan toimijoiden kanssa mahdollis-
taa monipuolisten, asiakkaiden tarpeet huomioivien arvoketjujen muodostami-
sen. Alusten monikäyttöisyys ja muunneltavuus on edellytys uusien liiketoimin-
tamallien kehittämiseen ja eri asiakasryhmien joustavaan palvelemiseen.

9.2.2  ToImeKsIAnTAJAn ToIVeeT

Suomen Hopealinja Oy:n taholta toiveena veneelle oli mm. vesistöjen vaihdot 
mahdollistava 31m pituus ja 7m leveys. Toiminnallisten tilojen sijoittaminen kol-
meen kerrokseentoimii toimitusjohtaja Pekka Räsäsen näkemyksen mukaan par-
haiten. Kokemus on heillä osoittanut, että hyvä ratkaisu voidaan saavuttaa sijoit-
tamalla tilat esim. seuraavalla tavalla: Alimmassa kerroksessa on sauna, pukuhuo-
ne, kokoustila, keittiö, konehuone, wc- tiloja ja varastotiloja. Pääkerrokseen tarvi-
taan iso yhtenäinen ravintolasali ja esiintymistila, baari, wc-tiloja ja varastotiloja. 
Katettavassa aurinkokansikerroksessa on hyvä sijainti baarille ja kabinetille. 

9.2.3  opiskelijaprojektin tulokset

Ryhmä opiskelijoita ideoi ja haki lisätietoa aluksen suunnitteluun. Projektissa 
opiskelijat ideoivat ensin monipuolisia käyttötarkoituksia ja liiketoimintamalleja 
toimeksiantajayritykselle. Tämän jälkeen koostettiin kuvitettu yhteenveto toimi-
van ja viihtyisän aluksen vaatimuksista. Alle on koottu pääkohtia opiskelijoiden 
näkemyksistä viihtyisästä ja monipuolisen toiminnan mahdollistavasta sisävesi-
risteilyaluksesta.

• Ylimmällä kannella olevat oleskelutilat on katettu avattavilla lasi-ikku-
noilla. Viihtyisyyttä lisäävät poreallas ja mukavat sohvaryhmät.  Ylä-
kannella on mahdollisuus auringonottoon ja aurinkotuolien käyttöön. 

• Kokoustilat sijoitetaan keulaan, jotta niistä saadaan mahdollisimman 
viihtyisät ja valoisat. Keittiö, ravintola ja baari ovat samassa kerrok-
sessa. Kokoustiloissa on tarpeeksi tilaa pöydille ja tuoleille. Kokousti-
lana toimii myös iso sali, jossa on erilaisiin muodostelmiin laitettavia 
kevyitä ja siirreltäviä pöytiä, sekä edessä tilaa esiintyjälle. Piirtoheitin 
ja projektori saadaan sijoitettua asianmukaisesti. Edessä ja takana on 
riittävästi sähköliittymiä kaikille osallistujille. Aluksella on asiakkaiden 
käytössä dataprojektori ja langaton verkkoyhteys.

• Tilan keskellä ei ole tolppia estämässä näkyvyyttä. Parhaiten toimii 
suorakaiteen muotoinen tila. Näin pöydät saadaan sijoiteltua eri muo-
toihin. Keskellä kokoustilaa tarvitaan ovet, joilla tilan saa tarvittaessa 
jaettua kahteen osaan. Suuret ikkunat lisäävät viihtyvyyttä ja valoisuut-
ta. Pimennysverhot puolestaan tarvitaan toimivuuden lisäämiseksi. Ta-
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kaosassa on tilaa pöydille, joten ruokatarjoilu voidaan hoitaa myös ko-
koustilassa.

• Seinät ovat vaaleat ja väritys nykyaikainen. Nykyaikaista ilmettä voi 
korostaa esimerkiksi meriaiheisella sisustuksella. Tila on hengeltään 
yksinkertainen mutta viihtyisä. Kokousta pidettäessä ihmiset keskit-
tyvät oikeisiin asioihin ja toisaalta tila on helposti sisustettavissa eri 
tapahtumia varten. Valaistus on säädeltävä. Lattia on sekä puuta, että 
kokolattiamattoa. 

• Baaritiski on pyöreä, jotta se olisi mahdollisimman toimiva. Värisävy 
on tummaa puuta. Alaosassa ulkopuolella on kaide, jossa voi lepuuttaa 
jalkoja. Pullot sijoitetaan keskelle, ei kuitenkaan korkeille hyllyille, ett-
eivät ne putoile merenkäynnissä.

• Baaritiskin koko riittää astianpesukoneelle, jääpalakoneelle, vesipis-
teelle ja lavuaarille, työskentelypöydälle, kylmäkaapeille ja laatikostol-
le, sekä pullojen säilytykseen.  Lisäksi tarvitaan lasipakeille kuivatus-
paikka tiskin alla. Tiskin yläosassa on tilan säästämiseksi oltava jalalli-
sille laseille tila, jossa lasit roikkuvat.

• Keittiön varusteisiin puolestaan kuuluvat kaasuhella, uuni, pesuallas, 
tiskikone ja jääkaappi. Tiskikoneen tulee olla sellainen, johon lasi- ja 
lautaspakit saa työnnettyä nostamatta sisälle. Pöytätilaa tarvitaan aina, 
sekä astioille säilytyskaappi. Lisäksi tarvitaan kahvinkeitin, ilmastointi, 
jääpalakone (mikäli sitä ei sijoiteta baaritiskille), parilla, lämpöhauteet 
ruoalle, kylmä vetolaatikosto, keittopata ja yleiskone. 

• Saniteettitilat ovat viihtyisät ja toimivat. Niin naisille kuin miehillekin 
on tarpeeksi mahdollisuuksia tehdä tarpeensa, jotta ruuhkilta ja jonoil-
ta vältyttäisiin. Miesten pisuaareille tilaa voisi tehdä leikkaamalla ovel-
listen vessojen lukumäärää. Naisille tilojen rakentaminen on ongelmal-
lisempaa, sillä vessoissa tulee olla ovet. Molempien sukupuolten WC:t 
n on hyvä sijoittaa keskelle alusta. Lisäksi tarvitaan WC:t niin aluksen 
taakse kuin eteenkin. Erityisesti baarin läheisyydessä tilat ovat tarpeen. 
Materiaalien tulee olla helppohoitoisia, tyylikkäitä ja ajattomia. 

• Veneen sauna on hieman isommalle porukalle sopiva. Saunaan mah-
tuu 8-12 henkilöä. Valoa ja tunnelmaa tuo ikkuna ulos kauniiseen jär-
vimaisemaan. Poreallas mahdollistaa kastautumiseen veteen myös kyl-
mempinä iltoina. Altaan ei tarvitsisi olla iso, 4-5 hengen allas riittäisi. 
Tyyliltään ja materiaaliltaan se sopii aluksen muuhun sisustukseen. 

• Muutama hytti tarvitaan väsyneille matkustajille.
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LIITe

HAnKKeessA TeHdYT oPInnnÄYTeTYöT JA JuLKAIsuT

Insinöörien opinäytetyöt

Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma

Jarno Aaltonen: Pieniä matkustaja-aluksia koskevat säännöt ja määräykset (The 
rules for small passenger ships)

Toni Virtanen: Työ ja huviveneen varusteluun liittyvät säädökset ja määräykset 
(The edicts and specifications for accessories of workboats and yachts)

Antti Ojala: Veneen tuote- suunnitteluprosessi ja suomalaisen veneteollisuuden 
kilpailukyky

Aleksi Tång: Sisävesimatkustajalaivan suunnitteluprojekti –Näkökulmia muun-
neltavuudesta

Tuotantotalouden koulutusohjelma

Tamara Virtanen: Työveneet ja trendit – ammattikäyttöön suunniteltujen venei-
den tulevaisuuden tarkastelua organisaatioasiakkaiden näkökulmasta

Samuli Elsilä: Työveneiden tulevaisuus ja nonprofitasiakkaiden tarpeet ja odo-
tukset Suomessa

Tradenomien opinnäytetyöt

Myyntityön koulutusohjelma:

Carita Alander: Building Long-term Customer Relationships in Service Business 
– Suomen Hopealinja Oy

Anu-Leena Korpi: Customer satisfaction at Suomen Hopealinja Oy
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muut julkaisut

Peltonen Sanna & Pekkala Janne: Venealan tuotteiden ja palveluiden visiointi. 
Aalto-yliopiston julkaisusarja. Taide + Muotoilu + Arkkitehtuuri 7/2011
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