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Globaalit markkinat ja kilpailu mahdollistavat asiakkaille yhä enemmän valinnanvaraa. 

Vastavuoroisesti valmistaville yrityksille aiheutuu paineita tuottaa entistä parempia ja 
monipuolisempia tuotteita yhä kustannustehokkaammin, jotta ne menestyvät kilpailutilanteessa. 
Moduloinnin tarkoituksena on tuotteen standardointia ja ennalta määrättyjä suunnitteluratkaisuita 
käyttäen mahdollistaa erilaisiin asiakasvaatimuksiin vastaavien tuotteiden valmistus 
kustannustehokkaasti.  

Työn kohdeyrityksenä oli Oy Morehouse Ltd. Työn lähtökohtana oli yrityksessä käynnistynyt 
kehityshanke, joka tähtää yrityksen kasvuun, markkinoiden laajenemiseen ja toiminnan ja 
prosessien kehittämiseen. Työn tarkoituksena oli tutkia, kuinka kehittää yrityksen olemassa 
olevan tuotteiston huomioiva modulaarinen tuotekonsepti. Toiseksi pyrittiin selvittämään, olisiko 
projektiluontoisista tuotteista modulaariseen tuoteperheeseen siirtyminen kannattavaa 
kohdeyrityksen tapauksessa, sekä kuinka modulaarinen tuotteisto muuttaisi yrityksen nykytilaa. 
Työssä sovellettiin modulaarisen tuoteperheen luomiseen tarkoitettua Brownfield-prosessia. 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin tapaustutkimusta. Aineiston hankinnassa hyödynnettiin 
kirjallisuustutkimusta, haastatteluja sekä havainnointia. Tutkimuksessa haastateltiin yrityksen eri 
osastojen toimijoita sekä hyödynnettiin tuotteistosta olemassa olevaa dokumentaatiota, 
suunnittelutietoutta ja tilaushistoriaa.  

Työn kirjallisuuskatsauksessa syvennyttiin tutkimusongelmiin liittyviin tuotekehityksen ja 
moduloinnin teorioihin ja menetelmiin sekä käytiin läpi Brownfield-prosessin vaiheet. Työn 
suorittavassa osuudessa sovellettiin Brownfield-prosessia valittuun tuoteskaalaan. Brownfield-
prosessi suoritettiin suppeampana versiona työn rajausten vuoksi. Lopuksi analysoitiin tuloksia 
sekä pohdittiin mahdollisia jatkotoimenpiteitä.  

Työn tuloksena saatiin alustava rakenne modulaariselle tuoteperheelle sekä 
liiketoimintavaikutusten analyysi, jonka perusteella pystyttiin arvioimaan tuoteperheen käyttöön 
siirtymisen potentiaalia, vaikutuksia sekä kehitysprojektin takaisinmaksuaikaa. Pohdintaosiossa 
pohjustettiin myös mahdollisia seuraavia kehitysvaiheita yrityksessä. Työn tuloksia voidaan 
käyttää yrityksessä tukemaan modulointiprojektin jatkoa koskevia päätöksiä. Tulosten perusteella 
moduloinnissa olisi hyödyntämispotentiaalia kohdeyrityksen tapauksessa. 
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ABSTRACT 
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Master’s Degree Programme in Mechanical Engineering 
May 2021 
 

 
Due to the global markets and competition, customers have even more options to choose 

from. Thereby, the manufacturing companies are required to produce even better and more 
diverse products cost-effectively to be successful in competition. The aim of modularization is to 
utilize standardization and predesigned solutions to produce variable products cost-effectively.  

The target company of this study was Oy Morehouse Ltd. The starting point for this study 
was a development project whereupon the company aims to grow, extend its markets and 
improve its operation and processes. The aim for this study was to examine how to develop a 
modular product family that takes the current products of the company into account. Secondly, it 
examined whether switching from project supplies to modular products would be profitable and 
how the modular product family would change the present state of the company. Brownfield-
process that is meant for creating a modular product family was utilized in this study. 

Case study was used as a research method in this study. The research material was 
collected by using literature study, interviewing the experts in different operations in the 
company and observing the product documentation, engineering data and order history. 

Literature study was used in the theoretical part of this study to examine methods and theory 
connected to the research questions, product development and modularization. Brownfield-
process was also presented briefly. In the empirical part of the study, Brownfield process was 
applied on the selected product scale. Due to the exclusions of this thesis, shorter version of 
Brownfield process was used. In the end, the results and possible further studies were 
discussed.  

As a result of this study, preliminary architecture for modular product family was formed. 
Business impact analysis was performed to estimate the potential, effects and payback time of 
the modularization process in the company. Possible next development project steps were also 
discussed. The results of the analysis can be used to judge whether the modularization process 
should be continued. Based on the analysis, it was found that the case company could benefit 
from modular products.  

 
 
Keywords: Product development, modularity, Brownfield-process 
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1. JOHDANTO 

Globaali markkinatilanne sekä kasvava kilpailu mahdollistavat asiakkaille yhä enemmän 

valinnanvaraa tuotteiden ja palveluiden hankinnassa. Tämä aiheuttaa puolestaan 

valmistaville yrityksille paineita tarjota yhä parempia ja monimuotoisempia tuotteita 

kilpailukykyiseen hintaan. Modulointi on keino järkeistää tuotevalikoimaa 

samankaltaisuuksia ja uudelleenkäyttöä hyödyntäen, tarjoten silti yhä mahdollisuuden 

vastata erilaisiin ja muuttuviin asiakastarpeisiin. Tuotevalikoiman onnistuneen 

moduloinnin seurauksena yritys kykenee vastaamaan asiakasvaatimuksiin 

kustannustehokkaasti. 

Kirjallisuudessa esiintyy monenlaisia moduloinnin määritelmiä ja menetelmiä. 

Tyypillisesti modulointitehtävän haasteena on sen kompleksisuus sekä monitasoisuus. 

Moduloinnin tavoitteet ovat yrityksen liiketoimintajärjestelmässä, mutta se toteutetaan 

teknisessä suunnittelujärjestelmässä sekä sen mahdollistamat hyödyt saavutetaan 

operatiivisessa järjestelmässä tilaus-toimitusprosessissa, jälkimarkkinoinnissa ja 

ylläpidossa (Lehtonen, 2019). Käytännössä täysin uuden tuoteperheen suunnittelu ja 

käyttöönotto on usein myös haastava toteuttaa. Brownfield-prosessi on systemaattinen, 

olemassa olevien tuotteiden modulointiin keskittynyt menetelmä, joka pyrkii vastaamaan 

näihin haasteisiin (Pakkanen, 2015, p. 171). 

Tämä työ tehtiin Oy Morehouse Ltd:lle. Työn lähtökohtana oli kohdeyrityksessä noussut 

tarve kasvattaa ja kehittää yrityksen liiketoimintaa. Työssä sovellettiin Brownfield-

prosessia ja tutkittiin, kuinka kehittää yrityksen nykyisen tuotteiston huomioon ottava 

modulaarinen tuoteperhe sekä kuinka tuoteperheen käyttöön siirtyminen muuttaisi 

yrityksen nykytilaa. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. 

 Kohde 

Oy Morehouse Ltd on vuonna 1995 perustettu Rautalammilla Pohjois-Savossa sijaitseva 

yritys. Yritys kuuluu Conlog Groupiin. Yhtymän päätoimipiste Conlog Oy sijaitsee 

Ylikiimingissä ja on perustettu vuonna 1990. Päätuotteita ovat yksilöllistä suunnittelua ja 

toteutusta vaativat liikuteltavat ja siirreltävät ratkaisut, kuten erilaiset erikoiskontit ja -

ajoneuvot sekä järjestelmäalustat. Asiakkaita ovat esimerkiksi armeijat, pelastuslaitokset 

sekä erilaiset yritykset. Oy Morehouse Ltd:n liikevaihto oli 2,6 miljoonaa euroa vuonna 
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2019 ja se työllistää 25 henkilöä. Conlog Oy operoi noin 40 miljoonan euron vuosittaisella 

liikevaihdolla.  

Oy Morehouse Ltd on keskittynyt erikoiskonttien valmistukseen. Yritys toimittaa myös 

tuotteiden asennukset, käyttökoulutukset, huollot ja jälkimarkkinoinnin. Suurin osa 

tuotteista perustuu valmiiseen merikonttirunkoon. Konttirungot ovat standardoituja ja 

niiden etuja ovat hyvä saatavuus sekä monipuoliset kuljetusmahdollisuudet. Konttia 

voidaan kuljettaa edullisesti tie-, raide-, ilma- ja laivaliikenteessä, sekä niiden käsittely ja 

lastaus on helppoa. Käyttö rahtiliikenteessä vaatii kontin CSC-katsastuksen.  

Yrityksen tärkein tuote, jonka pohjalta asiakkaan toiveet täyttävät projektikokonaisuudet 

varustellaan, on levitettävä kontti (Kuva 1). Kontti on CSC-katsastettu ja logistisilta 

ominaisuuksiltaan tavallista merikonttia vastaava, mutta avattaessa se laajenee 

sisäpuolen tilavuudeltaan joko kolmen (3:1 -kontti) tai kahden (2:1 -kontti) merikontin 

kokoiseksi. Kontti voidaan levittää joko manuaalisesti käsikäyttöisillä levitystyökaluilla tai 

automaattisesti hydrauliikan avulla.   

 

Kuva 1. Levitettävä kontti avattuna kuljetuksessa (Oy Morehouse Ltd) 

Ensimmäinen levitettävän kontin prototyyppi (manuaalinen 3:1 -kontti) valmistui 1994 ja 

yritys perustettiin tämän tuotteen ympärille. Tuotteiden rakenteita on yrityksen historian 

aikana muokattu asiakastarpeiden mukaisesti, mutta niiden perusmekaniikka on pysynyt 

samana. Vuonna 2011 valmistui ensimmäinen hydraulisen avausmekanismin sisältävä 

prototyyppi. Tuotetta päivitettiin vuonna 2015 hydraulisella vaaituksella sekä 

levitysmekanismi kehittyi. Vuonna 2017 kehitettiin 2:1 -kontti sekä kevennetty, 
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suojapeitteestä tehdyt levitettävät seinät ja katot sisältävä kontti. Asiakkailla on ollut 

tärkeä rooli levitettävien konttien tuotekehityksessä. 

Osan tuotevalikoimasta muodostavat myös perinteiseen konttirunkoon varustellut 1:1 -

kontit. Tämän tyyppiset kontit toimivat esimerkiksi varastointi-, kuljetus- ja huoltotiloina. 

Esimerkki tällaisesta tuotteesta on kuvan 2 räjähdeainekontti. 

 

Kuva 2. Sivusta avattava 1:1 -konttituote (Oy Morehouse Ltd) 

Tuotekehityksessä on pyritty tähän mennessä tunnistamaan ja vakioimaan eri 

projekteissa toistuvia rakenteita sekä kaventamaan ostokomponenttien määrää. Lisäksi 

varusteluosista on muodostettu suurempia alikokoonpanoja. Uusiin asiakastarpeisiin on 

kuitenkin suunniteltu aina pitkälti uusi tekninen toteutus.  

 Työn tausta 

Työn aihe lähti liikkeelle yrityksessä käynnistyneestä More 2.0 -kehityshankkeesta. 

Hankkeen avulla yritys tavoittelee liikevaihdon ja voittoprosentin kasvua sekä pääsyä 
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kansainvälisille markkinoille. Tähän mennessä yritys on operoinut suoraan ainoastaan 

kotimaan markkinoilla. Ulkomaille on myyty muutama projekti välillisesti yhtymän 

päätoimipisteen kautta. Suurin osa tilauksista on saatu julkisen kilpailutuksen kautta. 

Yritys on tähän mennessä valmistanut pitkälti projektiluontoisia, asiakastoiveiden 

mukaan suunniteltuja tuotteita. Tuoteskaala on ollut laaja, mutta tuotteiden rakenteista 

on kuitenkin tunnistettavissa paljon samankaltaisuuksia.  

Kehitysprojektin tavoitteet aiheuttavat tarpeen kasvattaa tuotantomääriä sekä alentaa 

tuotekohtaisia kustannuksia. Mahdolliset uudet markkinasegmentit ja asiakkuudet 

tulevat lisäksi oletettavasti kohdistamaan tarpeita valmistaa uudenlaisia tuotteita sekä 

sisällyttää tuotteisiin uusia ominaisuuksia tulevaisuudessa. Kansainvälistyminen voi 

aiheuttaa lisää vaatimuksia esimerkiksi alueellisiin standardeihin ja muihin vaatimuksiin 

liittyen. Yrityksen kehitystavoitteiden todettiin sopivan hyvin yhteen moduloinnin 

mahdollistamien hyötyjen kanssa. Modulointia oli sovellettu yrityksessä jossain määrin 

jo aiemmin, mutta laajempaa tuotejärjestelmää ei ollut kehitetty tai moduloinnin ja 

liiketoiminnan yhteyttä analysoitu tarkemmin. 

 Rajaus ja tavoitteet 

Työn tavoitteena oli kehittää yrityksen kasvu- ja kehitystavoitteita tukeva ja nykyiset 

tuotteet huomioon ottava modulaarinen tuoteperhe sekä arvioida, miten tuoteperheen 

käyttöön siirtyminen muuttaisi yrityksen toimintaa. Ratkaisuvaihtoehtojen selvittäminen 

aloitettiin kirjallisuuskatsauksella, jossa perehdyttiin erilaisiin tuotekehityksen 

moduloinnin menetelmiin. Lopulta menetelmäksi valittiin Pakkasen (2015) väitöskirjassa 

esittelemä Brownfield-prosessi (BfP). Menetelmän valintaa puolsi sen 

liiketoimintalähtöisyys, jonka uskottiin liittävän moduloinnin paremmin yrityksen 

kehitystavoitteisiin. Lisäksi BfP on tarkoitettu nimenomaan olemassa olevan 

tuoteperheen muokkaamiseen modulaariseksi, minkä koettiin myös tukevan paremmin 

yrityksen tarpeita. Kokonaan uuden tuotteiston muodostamisen ei katsottu olevan 

järkevää tai kannattavaa. Diplomityöhön soveltuvan kokonaisuuden muodostamiseksi 

tähän työhön rajattiin BfP:n askeleet 1-5 & 10.  
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2. TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO 

 Tutkimusstrategia 

Tutkimusstrategia on menetelmällisten ratkaisujen kokonaisuus, joka ohjaa tutkimuksen 

toteutusta sekä menetelmien valintaa ja käyttöä sekä teoreettisella, että käytännöllisellä 

tasolla. Käsite on laaja ja sitä määritellään menetelmäkirjallisuudessa monella eri tapaa. 

Tutkimusstrategisiksi valinnoiksi voidaan määritellä useita laajempia tai suppeampia 

kokonaisuuksia. (Menetelmäpolku) 

Tämä tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Laadullinen eli 

kvalitatiivinen tutkimus on tieteellisen tutkimuksen menetelmäsuuntaus, joka pyrkii 

ymmärtämään kohteen laatua ja ominaisuuksia ja merkityksiä kokonaisvaltaisesti. 

Laadullista tutkimusta voidaan toteuttaa usealla erilaisella menetelmällä. Yleisesti ottaen 

laadullinen tutkimus keskittyy kuitenkin kohteen esiintymisympäristöön ja taustaan, 

tarkoitukseen ja merkitykseen sekä ilmaisuun ja kieleen liittyviin näkökulmiin. 

(Menetelmäpolku) 

Tapaustutkimukseksi kutsutaan tutkimusstrategiaa, jonka tarkoituksena on tutkia 

syvällisesti vain yhtä tai muutamaa kohdetta tai ilmiökokonaisuutta. Tutkittava tapaus voi 

olla hyvin monenlainen, mutta usein se kuitenkin ymmärretään jollain tavoin 

rajautuneeksi omaksi kokonaisuudekseen tai yksikökseen. Tapaustutkimuksessa 

pyritään tuottamaan yksityiskohtaista ja intensiivistä tietoa valitusta tapauksesta. 

Tutkimuksessa haetaan tietoa ilmiöön liittyvästä toiminnan dynamiikasta, 

mekanismeista, prosesseista sekä sisäisistä lainalaisuuksista. Tapaustutkimus ei pyri 

yleistettävyyteen esimerkiksi kyselytutkimuksen keinoin, mutta yksittäisen tapauksen 

syvällisen tulkinnan ja sen erityisen kontekstin ymmärryksen seurauksena tutkimuksen 

tuloksilla voidaan osoittaa olevan laajempaa sosiokulttuurista merkitystä ja siten 

jonkinlaista yleistettävyyttä tai siirrettävyyttä. Tutkimusstrategiana tapaustutkimus on 

väljästi määritelty ja sitä voidaan toteuttaa monen eri analyysimenetelmän avulla. 

(Menetelmäpolku) 

Tutkimusstrategian valintaa puolsi se, että työssä käytettyä menetelmää sovellettiin 

yksittäisessä, rajatussa tapauksessa. Tutkimuskohde haluttiin kuitenkin ymmärtää 

osittaisten piirteiden sijaan kokonaisvaltaisesti. Menetelmä soveltui tukemaan aineiston, 

tuotteiden, prosessien sekä tapauksen kontekstin yhteyksien ymmärtämistä. Tutkimus 

keskittyi lisäksi pääasiassa käytännön tulosten sijaan menetelmän kuvaukseen.   
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 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelminä käytettiin pääasiassa kirjallisuustutkimusta, haastatteluja ja 

havainnointia. Aineiston hankinta aloitettiin kirjallisuustutkimuksella etsimällä ja 

läpikäymällä kirjallisuudesta tutkimuskysymyksiin ja työn aihepiiriin liittyviä menetelmiä. 

Tutkimuksessa hyödynnettiin yrityksen valmiita dokumentteja, esimerkiksi aiemmin 

valmistettujen tuotteiden piirustuksia ja osaluetteloita, luovutusdokumentteja, 

tilaushistoriaa sekä 3D-malleja. Yrityksen eri osastojen toimijoiden haastatteluja 

käytettiin täydentämään ja tukemaan havainnoinnista ja tuotedokumentaatiosta saatuja 

aineistoja. Työn toteutuksen aikana syntyi useita havaintoja, joita käytettiin hyödyksi 

tutkimusta tehdessä.  

 Tutkimuskysymykset 

Ensimmäiseksi tutkimuskysymykseksi määriteltiin: 

1. Miten kehittää modulaarinen tuotekonsepti huomioiden yrityksen olemassa 

olevan tuotteiston? 

Lisäksi työssä pyrittiin selvittämään, olisiko projektiluontoisista tuotteista modulaariseen 

tuotteistoon siirtyminen kannattavaa kohdeyrityksen tapauksessa. Tätä varten 

analysoitiin modulaarisen tuotteiston mahdollistamia hyötyjä ja haittoja yrityksen 

liiketoiminnan näkökulmasta. Toiseksi tutkimuskysymykseksi määriteltiin: 

2. Miten modulaarinen tuotteisto muuttaisi yrityksen nykytilaa? 

 Tutkimuksen rakenne 

Työ on jaettu kuuteen lukuun. Ensimmäinen luku on johdanto, jossa pohjustetaan 

tutkimuksen kohde, tarkoitus ja tavoitteet. Toisessa luvussa pohjustetaan 

tutkimusstrategia, -menetelmät sekä aineisto ja esitellään tutkimuskysymykset. Kolmas 

luku on kirjallisuuskatsaus, jossa esitellään tutkimusongelmiin liittyvää tuotekehityksen 

ja moduloinnin teoriaa sekä menetelmiä ja Brownfield-prosessi käydään myös läpi 

tiivistetysti. 

Neljännessä luvussa esitetään työn tulokset BfP:n vaiheiden mukaisesti. Prosessin 

lopputulemana on esitelty liiketoimintavaikutusanalyysin avulla arvio modulointiprojektin 

kannattavuudesta yrityksessä. Viidennessä luvussa pohditaan, kuinka hyvin työn 

tavoitteet täyttyivät, sekä pohditaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Kuudes luku on 

yhteenveto, jossa työn tärkein sisältö esitellään kootusti.  
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3. KIRJALLISUUSKATSAUS 

 Tuotekehitys, tuotteen kilpailukyky ja kilpailukykyinen 
yritys 

Fujimoto (2018, pp. 8-9) esittää teollisuuden toimintaympäristön monitasoisena 

viitekehyksenä (Kuva 3). Ympäristön muodostavat taloudet, toimialat, yritykset, 

toimipisteet sekä tuotteet. Tässä viitekehyksessä tuote on arvoa siirtävä objekti, jolla 

voidaan käydä vaihtokauppaa. Tuotteen lisäarvo sijaitsee sen suunnitteluinformaatiossa, 

joka koostuu sen toiminnoista, rakenteista sekä niiden välisistä suhteista. (Fujimoto & 

Ikuine, 2018, pp. 8-9) 

 

Kuva 3. Taloudet, toimialat, yritykset, toimipisteet ja tuotteet, mukaillen 
(Fujimoto & Ikuine, 2018, p. 8) 

Arvoa siirtävä suunnitteluinformaatio virtaa toimipisteeltä kohti markkinoita. Toimipisteen 

muodostavat näitä virtoja ohjailevat ihmiset ja se on yrityksen, toimialan sekä kansallisen 

talouden peruskomponentti. Toimiala puolestaan muodostuu toimipisteistä, jotka 

kehittävät ja valmistavat toiminnallisesti samankaltaisia tuotteita, tuotealustoja ja 

komponentteja. Samaan toimialaan kuuluvien toimipisteiden, tuotteiden, komponenttien 

ja tuotealustojen välillä tapahtuu tyypillisesti kilpailua, yhteistyötä sekä liiketoimintaa. 

Yrityksen puolestaan muodostaa joukko toimipisteitä, jotka kuuluvat samojen pääomien 

hallintaan. Ne voivat kuitenkin tuottaa hyvin erilaisia tuotteita ja sijaita eri maissa. 

(Fujimoto & Ikuine, 2018, pp. 8-9) 
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Valmistus käsittää eri yrityksien, toimialojen ja työmaiden kaikki toiminnot, jotka ohjaavat 

tai parantavat suunnittelutiedon virtausta asiakkaalle. Tähän kuuluu myös esimerkiksi 

huoltotoiminta. Suunnitteluun puolestaan kuuluu kaikki ennen valmistusta luotava tietous 

suunniteltavien kohteiden toiminnoista, rakenteista sekä riippuvaisuuksista. (Fujimoto & 

Ikuine, 2018, s. 9) 

Teollinen kilpailu on pääasiallinen voima, joka ajaa tuotteita ja toimipisteitä kehittymään 

ajan kuluessa. Se käsittää kilpailun toiminnallisesti samanlaisten tuotteiden, 

komponenttien ja tuotealustojen sekä niiden valmistuspaikkojen välillä. Kilpailu voidaan 

yleisemmin määritellä sosioekonomisina pyrkimyksinä, jotka tähtäävät siihen, että tietty 

objekti tulee halutun toimijan vapaasti ja reilusti valitsemaksi. Kilpailukyky voidaan 

määritellä siten kyvyksi tulla valituksi. Kilpailu ja kilpailukyky ovat monitasoisia ilmiöitä. 

Tehtaat, tuotteet ja yritykset kilpailevat valituksi tulemisesta ja lopulta olemassaolostaan. 

(Fujimoto & Ikuine, 2018, s. 11). 

Yrityksen taloudellisen menestymisen voidaan katsoa konkreettisemmin riippuvan siitä, 

kuinka hyvin yritys onnistuu tunnistamaan asiakkaan tarpeet ja tuottamaan nopeasti 

vastaavia tuotteita matalin kustannuksin. Näiden kriteerien täyttäminen ei ole pelkästään 

myynnin, suunnittelun tai valmistuksen ongelma, vaan tuotekehityksellinen ongelma, 

johon kaikki edellä mainitut osastot ovat sidoksissa. Tuotekehitys on toimintojen sarja, 

joka alkaa myyntitilaisuuden tunnistamisesta ja päättyy tuotteen valmistamiseen, 

myyntiin ja toimitukseen. (Ulrich & Eppinger, 2008, p. 2) 

Sijoittajien näkökulmasta voittoa tavoittelevan yrityksen onnistunut tuotekehitys johtaa 

tuotteisiin, jotka voidaan valmistaa ja myydä voitolla. Korkea voitto-osuus on kuitenkin 

usein vaikea saavuttaa nopeasti ja suoraviivaisesti. Tuotekehityksen suorituskykyä 

voidaan yleisesti arvioida viidellä mittarilla, joita ovat: 

1. Tuotteen laatu: Kuinka hyvään tuotteeseen tuotekehityspanos johtaa? Täyttääkö 
se asiakkaan tarpeet? Onko se kestävä ja luotettava? Tuotteen laatu heijastuu 
viime kädessä yrityksen markkinaosuudessa ja hinnassa, jonka asiakas on 
valmis siitä maksamaan. 

2. Tuotekustannukset: Kuinka suuret tuotteen valmistuskustannukset ovat? 
Valmistuskustannuksiin kuuluvat sekä valmistuslaitteiston ja työkalujen 
hankinnat, että yksittäisen tuotteen valmistukseen kuluva rahasumma. 
Tuotekustannukset määrittelevät, kuinka paljon tuotteesta saadaan voittoa 
tietyllä myyntivolyymilla ja -hinnalla. 

3. Tuotekehitysaika: Kuinka nopeasti tuote saadaan kehitettyä? Tuotekehitysaika 
määrittelee, kuinka nopeasti yritys pystyy vastaamaan kilpailijoiden panoksiin ja 
teknologian kehitykseen. Toisaalta tuotekehitysaika määrittelee myös, kuinka 
nopeasti yritys saa tuotekehitykseen käytetyn panoksen takaisin. 

4. Tuotekehityskustannukset: Kuinka paljon yrityksen täytyy käyttää rahaa tuotteen 
suunnitteluun? Tuotekehityskustannukset ovat usein merkittävä osa 
vaadittavasta kokonaisinvestoinnista. 
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5. Tuotekehityksen kyvykkyys: Pystyykö yritys hyödyntämään tuotekehityksestä 
saatavaa tietoutta ja kokemusta myös tulevaisuuden projekteissa? Tämä mittari 
arvioi tuotekehitystiimin tehokkuutta ja taloudellisuutta tulevaisuudessa. (Ulrich & 
Eppinger, 2008, pp. 2-3) 

Korkea suorituskyky näillä viidellä mittarilla johtaa viime kädessä taloudelliseen 

menestykseen. Yrityksellä voi kuitenkin olla myös muita tärkeitä mittareita, liittyen 

esimerkiksi sidosryhmien, tuotekehitystiimin jäsenten, muiden työntekijöiden tai 

valmistuspaikan yhteisön tavoitteisiin. Esimerkiksi, tuotekehitystiimi voi olla kiinnostunut 

suunnittelemaan ominaisuuksiltaan mielenkiintoisia tuotteita, tai paikallinen yhteisö voi 

olla kiinnostunut työpaikoista, joita tuotteen valmistaminen luo. Valmistuksen työntekijät 

tai loppukäyttävät voivat odottaa tuotteen täyttävän vaativia turvallisuusstandardeja ja 

yksittäiset yritykseen tai tuotteeseen liittymättömät henkilöt voivat odottaa tuotteen 

valmistuksen tapahtuvan mahdollisimman ekologisesti ilman haitallisia loppujätteitä. 

(Ulrich & Eppinger, 2008, p. 3) 

 Tuotantomallit 

Tuotantoympäristöä voidaan kuvata erilaisilla ajatusmalleilla. Victor & Boynton (1998) 

esittävät viidestä erilaisesta tuotantomallista muodostuvan kehityspolun (Kuva 4). Tässä 

tuotantomalleja ovat käsityö (craft), massatuotanto (mass production), prosessin kehitys 

(process enhancement), massaräätälöinti (mass customization) ja yhdessä konfigurointi 

(co-configuration). Mallin alimmalla tasolla on käsityö ja ylemmälle tasolle ei voi yleensä 

siirtyä, ennen kuin on käynyt läpi ja oppinut edellisen tason. Jokaisella tuotantomallilla 

on omat piirteensä, segmenttinsä, etunsa ja haittansa. Ylemmiltä askeleilta voidaan 

palata taaksepäin uudistumisen kautta. Uudistumista vaativa tilanne voi esimerkiksi 

syntyä, jos yritys on siirtynyt massatuotantoon, mutta huomaa, ettei sillä voida 

onnistuneesti vastata asiakasympäristön tarpeisiin parhaalla tapaa. (Victor & Boynton, 

1998, pp. 1-18)  

 

Kuva 4. Siirtymäpolku käsityöstä yhdessä konfigurointiin (Victor & Boynton, 
1998, p. 233) 
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Käsityö sopii muuttuville markkinoille ja muuttuvaan kysyntään. Sen etuja ovat hyvä 

reagointikyky, hallittavuus ja tietämyksen luonti. Etujen saavuttaminen ovat vahvasti 

riippuvainen suorittavista työntekijöistä. Työntekijä voi nopeasti havaita muutoksia 

asiakastarpeissa tai tarpeita tuotannon muutoksiin. Hyvin työntekijöiden hiljaista tietoa 

hyödyntävä organisaatio pystyy nopeasti mukautumaan ja vastaamaan erilaisiin 

asiakastarpeisiin. Käsityö nojaa siihen, että työntekijät oppivat tekemällä, ja mitä 

enemmän hiljaista tietoa kertyy ja hyödynnetään, sitä paremmin yritys pystyy 

vastaamaan muuttuviin markkinatilanteisiin. Työntekijöiden oppiessa myös työn laatu ja 

tehokkuus parantuu. Käsityön heikkous on, että suuri osa kriittisestä tiedosta sijaitsee 

ihmisissä. Työntekijöiden vaihtuvuus on vahingollista, sekä uuden työntekijän 

kouluttaminen vaatii resursseja. Räätälöinti ei yleensä ole niin kustannustehokasta. 

Myös työn laatu voi vaihdella, sillä laaduntuottokyky on kiinni työn suorittajasta. Hiljaisen 

tiedon hallinta voi olla myös vaikeaa ja työlästä. Se voi jarruttaa myös yrityksen kasvua 

ja laajennuksia. Käsityössä tuotanto on tyypillisesti hidasta, kallista ja 

kustannustehotonta. (Victor & Boynton, 1998, pp. 22-47) 

Massatuotannon kannattavuus perustuu volyymeihin ja sen ominaisuuksia ovat tarkka 

tuotannon työnjako ja prosessin ohjaus. Työtehtävät eivät vaadi korkeaa osaamista. 

Massatuotannon etuja ovat tehokkuus, tuotantonopeus ja kustannustehokkuus. 

Massatuotanto perustuu siihen, että tuotteesta ja prosessista kerätään kaikki 

mahdollinen tietous, ja hyödynnetään se laajassa mittakaavassa askel kerrallaan. 

Massatuotannon prosessit ovat tehokkaita, toistettavia, ja pitkälti säädeltyjä sekä 

prosessin laatuvaihtelut ovat pieniä. Massatuotannolla voidaan luoda myös vahva imago 

tuote- tai palvelumarkkinoilla, joissa asiakkaat arvostavat tasalaatuisia tuotoksia. 

Massatuotanto pysyy kuitenkin kannattavana vain, jos sillä tuotetut rajatut tuotteet ja 

palvelut pysyvät linjassa asiakkaan kanssa. Liiketoiminnan häiriöt, prosessin muutokset 

ja yrityksen raskaus voivat olla kohtalokkaita massatuotantoyrityksille. Lisäksi 

tuotantomuoto vaatii suuren investoinnin ihmisiin, teknologiaan ja omaisuuteen. Sen 

hallinta vaatii omistautumista ja liiketoimintaälyä. Yrityksen täytyy tunnistaa tarkasti, mikä 

luo arvoa ja mikä vain kustannuksia. Menestyvät yritykset ovat yleensä suuria, 

hierarkkisia, sekä vertikaalisesti integroituneita organisaatioita. (Victor & Boynton, 1998, 

pp. 47-68) 

Siirtyminen massatuotannosta prosessin parantamiseen tarkoittaa siirtymistä 

yleistuotteiden markkinoilta laadun markkinoille. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi, 

kun massatuotettuja tuotteita ja palveluita käyttävät asiakkaat oppivat vaatimaan 

korkeampaa laatua. Prosessin parantaminen linkittää osittain toisiinsa käsityön ja 

massatuotannon. Prosessin parantamisen etuna on, että massaräätälöintiin verrattuna, 
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se palauttaa taas työntekijät mukaan hallitsemaan tietoutta. Käsityöhön verrattuna, se 

siirtää yksittäisten työntekijöiden tietouden koko organisaation tietoudeksi ja 

kehitettäväksi. Kilpailijoiden on myös vaikea kopioida prosessin parantamista 

hyödyntävää yritystä. (Victor & Boynton, 1998, pp. 69-90) 

Massaräätälöinnin ideana on tuottaa tehokkaasti tismalleen sitä, mitä asiakas haluaa; ei 

yhtään vähempää, eikä enempää. Tavoitteena on tuottaa tuotteita ja palveluita yhtä 

aikaa sekä nopeasti, edulliseen hintaan, että räätälöidysti. Massaräätälöinti sopii 

markkinoille, joissa on lukuisia nopeasti vaihtuvia asiakastarpeita. Massaräätälöinti on 

seurausta prosessin parannuksen jälkeisestä tilanteesta, jossa asiakkaat haluavat 

paremman laadun lisäksi myös personoituja ja uniikkeja tuotteita ja palveluita. Toisaalta 

yritys ei voi suoraan siirtyä massaräätälöintiin. Kuten prosessin parannus pohjautuu 

massatuotannosta kertyneeseen tietouteen, massaräätälöintiin siirtyvän yrityksen tulee 

käydä ensin läpi prosessin parantamisen vaihe. Yrityksen tulee oppia, kuinka sen 

prosessit toimivat järjestyksessä, sekä kuinka niitä voidaan uudelleen yhdistellä, 

konfiguroida ja järjestellä, jotta voidaan muodostaa uusiin tuotteisiin johtavia uusia 

prosesseja. (Victor & Boynton, 1998, pp. 91-97)  

Massaräätälöinnin perusperiaatteet ovat: 

 Työntekijöiden sitoutuminen laadukkaaseen toimintaan 

 Standardoidut järjestelmät 

 Jokaisen asiakastarpeen tunnistaminen ja tiedon levitys 

 Visio tehokkaasta, personoidusta ja ajallaan tapahtuvasta palvelusta 

 Tarve seurata markkinoita 

 Tarve hyödyntää informaatiota ja tietoutta sisäisistä prosesseista ja asiakkaan 
tarpeista ja toiveista 

 Tarve uudelleen järjestellä ihmisiä, informaatiota ja prosesseja välittömästi. 
(Victor & Boynton, 1998, p. 99) 

Massaräätälöinnin etuna on, että se mahdollistaa yhtä aikaa sekä matalat kustannukset, 

että räätälöitävyyden. Se mahdollistaa korkean tehokkuuden, volyymit ja varianssin, 

mutta myös kilpailukykyiset hinnat asiakkaan näkökulmasta.  Lisäksi kiinteämpi yhteys 

asiakkaisiin sekä konfiguroitavat prosessit ja tuotteet tarjoavat paremmat mahdollisuudet 

vastata asiakastarpeiden muutoksiin tulevaisuudessa. Massaräätälöinnin mahdollistaa 

modulaarinen arkkitehtuuri. Perusperiaatteena moduuleita yhdistelemällä, 

järjestelemällä tai konfiguroimalla voidaan tuottaa uniikkeja tuotteita ja palveluita. 

Massaräätälöinnin haasteena on, että se vaatii tehokasta ja systemaattista ohjausta. 

Massaräätälöintiä harjoittavan yrityksen on tärkeä tietää tarkkaan yrityksen kyvykkyydet 

ja kapasiteetit, sekä mihin asti ne riittävät erilaisia tuotteita ja palveluita tuottaessa. 
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Toisaalta yritysten täytyy myös pysyä tarkkaan selvillä kilpailijoidensa kyvykkyyksistä. 

Massaräätälöinti ei myöskään sovi kaikille markkinoille, sillä joissain tilanteissa uniikit 

tuotteet, standardituotteet tai laadulla kilpailevat tuotteet luovat yhä massaräätälöityjä 

tuotteita enemmän arvoa. Tarpeen siirtyä massaräätälöintiin tulee olla siis 

markkinalähtöinen. (Victor & Boynton, 1998, pp. 102-114) 

Yhdessä konfiguroitaessa rakennetaan ja ylläpidetään integroitua järjestelmää, joka voi 

aistia, vastata ja mukautua yksittäisen asiakkaan tarpeisiin. Tuotteen lisäksi yritys 

rakentaa jatkuvan suhteen asiakkaan ja yrityksen sekä asiakkaan ja tuotteen välille. 

Tuotetta muovataan jatkuvasti yhä paremmin vastaavaksi ja asiakassuhde on syvempi, 

kuin massaräätälöinnissä. Yhdessä konfiguroinnin etuna on, että sillä kyetään 

tuottamaan tuotteita, jotka mukautuvat ajan kuluessa asiakkaan tarpeisiin yhä 

paremmin. Lisäksi asiakas saadaan syvemmin osaksi yrityksen arvonluontijärjestelmää. 

Yhdessä konfiguroitaessa yrityksen, tuotteen ja käyttäjän välillä tapahtuva tiedonkulku ja 

sen analysointi on erittäin tärkeässä roolissa. Yrityksen tulee ottaa jokaista muutosta 

tehdessään huomioon jokainen tuotteen ja käyttäjän välinen suhde, muutos tee tuotetta 

vahingossa vähemmän personoiduksi ja laske sen arvontuontiominaisuuksia. Monella 

yrityksellä ei ole kykyä luoda näin kattavaa järjestelmää. Toisaalta yhdessä konfigurointi 

ei myöskään tuo lisäarvoa kaikille markkinoille. Jotkut käyttäjät voivat esimerkiksi 

arvottaa yksityisyyttään, eivätkä halua jatkaa tietoja yrityksen kanssa. Joillain aloilla 

yhdessä konfiguroinnin toteuttaminen voi olla myös teknisesti mahdotonta, esimerkiksi 

monimutkaisissa mekaanisissa järjestelmissä. (Victor & Boynton, 1998, pp. 205-208) 

Yritykset eivät voi milloinkaan kohdentaa tuotteitaan kaikille mahdollisille asiakkaille. 

Asiakkaiden tarpeiden ja arvotusten tuntemus toimii pohjana, kun arvioidaan riittävätkö 

yrityksen nykyiset kyvykkyydet vastaamaan asiakastarpeisiin myös tulevaisuudessa. 

Arvion perusteella voidaan päätellä, tarvitseeko yrityksen muuttaa liiketoimintaansa. 

Kohdentamiseen liittyvät valinnat ovat tärkeitä ja välttämättömiä ja niiden määrittely vie 

aikaa ja resursseja. Lisäksi tulee ottaa huomioon kilpailijoiden tarjonta. Kohdentamista 

ja tulevaisuutta koskevaan päätöksentekoon tarvittavaa tietoutta voidaan saada: 

 Prioriteettien asettamisesta. Yritys ei voi myydä kaikenlaisia tuotteita kaikille 
mahdollisille asiakkaille. Kohdentaminen tulee aloittaa rajaamalla asiakkaat, 
joihin yritys keskittyy sekä tuotteet tai palvelut, joita se myy näille asiakkaille. 

 Asiakasmittauksista. Yrityksen tulee tarkkaan mitata ja seurata nykyisten ja 
mahdollisten tulevaisuuden asiakkaiden ajatuksia ja tuntemuksia, jotta 
kohdentaminen onnistuu. Monesti yritykset eivät keskity tarpeeksi mahdollisiin 
uusiin asiakkaisiin. 

 Tiedon yhdistämisestä. Kerättyä tietoutta tulee analysoida syvällisesti, jotta 
ymmärretään, kuinka yritys on asemoitunut tällä hetkellä ja kuinka tilanne voi 
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muuttua tulevaisuudessa. Päätöksiä ei tule tehdä vain intuition tai päättelyn 
perusteella.  

 Strategian valinnasta. Lopulta yrityksen tulee itse tehdä kriittiset päätökset siitä, 
mihin se asettuu markkinoilla. Usein on yhtä aikaa sekä tärkein että haastavin 
askel valita, mitä yritys tarjoaa markkinoille ja mitä ei. (Victor & Boynton, 1998, 
pp. 216-218) 

 Teknisen järjestelmän suunnittelu 

3.3.1 Theory of Technical Systems (TTS) 
TTS on Vladimir Hubkan esittelemä teknisen järjestelmän suunnittelua kuvaava teoria. 

Siinä tekninen järjestelmä kuvataan lähtö- ja lopputilan sekä muutoksen kautta. 

Tekninen järjestelmä on olemassa, koska on olemassa myös tarve, joka järjestelmän 

tulee täyttää. Muutoksen tarve syntyy, kun tiettyyn asiaan kohdistuvat tarpeet eivät täyty. 

Tarpeen täyttäminen on siirtymistä alkutilasta lopputilaan. Siirtymävaiheeseen kuuluu 

useita välivaiheita. (Lehtonen, 2007, pp. 12-14) 

Tekninen prosessisysteemi koostuu neljästä alijärjestelmästä; teknisestä järjestelmästä 

(tuote), humaanista järjestelmästä (käyttäjä), aktiivisesta ympäristöstä (ympäristön 

vaikutus) sekä teknisestä prosessista. (Kuva 5). Tekninen, humaani ja ympäristön 

järjestelmä ovat systeemin operaattoreita. Teknisessä prosessissa yksi tai useampi 

operandi (muutoksen kohde) siirtyy lähtötilasta lopputilaan. Operandi voi olla materiaa, 

energiaa ja tietoa. Siirtymisprosessissa operandin ominaisuudet muuttuvat. (Harlou, 

2006, p. 30) 

 

Kuva 5. Tekninen järjestelmä (Harlou, 2006, p. 30) 

Teknisen järjestelmän tarkempaan rakenteeseen ei menetelmässä oteta kantaa, vaan 

sitä käsitellään Black box -teorian mukaisesti yleisemmällä tasolla. Black box- teoria 

soveltuu hyvin myös teknisen järjestelmän kuvaamiseen. Mallissa järjestelmään virtaa 

energiaa, materiaalia ja signaaleja ja järjestelmä muuttaa ne halutuksi lopputuotteeksi. 
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Tekninen järjestelmä tarjoaa siten toiminnallisen riippuvuuden sisään tulevien ja 

ulostulevien tuotosten välillä (Kuva 6). (Ogot, 2004, p. 2) 

 

Kuva 6. Black box -teorian mukainen malli (Ogot, 2004, p. 2) 

TTS:ää voidaan hyödyntää tuoteperheen suunnittelussa. Teorian operaattorit tekninen 

järjestelmä, humaani järjestelmä sekä aktiivinen ympäristö voidaan suunnitella, mutta 

teknisiä prosesseja ei voida suunnitella. Teknisiä prosesseja tutkimalla voidaan 

mallintaa, kuinka tuote on osa asiakkaan teknisiä prosesseja. Tuoteperheen tulee täyttää 

markkinoiden vaatimat tekniset prosessit. (Harlou, 2006, pp. 30-31)  

3.3.2 The Domain Theory 
Domain-teoria on tanskalaisen professori M.M. Andreasenin esittelemä tapa teknisen 

järjestelmän kuvaamiseen. Hän jalosti TTS:n sisältämiä ajatuksia. Teorian mukaan 

tuotteen rakenteesta voidaan luoda kolme eri näkökulmaa (domainia), joita ovat 

aktiviteettien (prosessien), elimien ja osien näkökulmat (Kuva 7). Jokainen alue tulee 

nähdä omana järjestelmänään, ja jokaisella järjestelmällä on omat attribuutit, jotka ovat 

joko järjestelmän määritteleviä rakenteellisia piirteitä tai käytöstä kuvaavia 

ominaisuuksia. (Andreasen, 2011, s. 306) 

 

Kuva 7. Domain teorian mukaiset tuotteen rakenteen kolme eri näkymää 
(Harlou, 2006, p. 78) 
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Alkuperäisessä Domain-teoriassa oli mukana vielä neljäs; toimintojen domaini. Se on 

kuitenkin myöhemmin poistettu virheellisenä. Tuotteen toiminnot luokitellaan 

uudemmassa versiossa domainin järjestelmän ominaisuuksiin (Andreasen, 2011, pp. 

306-307). 

Toimintojen (prosessien) domaini kuvaa materiaalin, tiedon ja energian muutokset 

tuotetta käyttäessä. Tämä vastaa hyvin TTS:n teknisiä prosesseja. Domainin avulla 

voidaan kuvailla, kuinka käyttäjä käyttää tuotetta. Toisaalta sen avulla voidaan myös 

ymmärtää ja kuvata eri sovellutukset, joita tuoteperheen tulee täyttää vastatakseen 

markkinoiden tarpeisiin. (Harlou, 2006, pp. 31-33) 

Elinten domaini kuvaa itsenäisiä kokonaisuuksia, jotka saavat aikaan vaikutuksia. Niitä 

kutsutaan joskus myös toimintojen siirtäjiksi. Elimet ovat materiaalielementtejä tai 

vuorovaikutuksia useamman eri materiaalialueen välillä. Ne pohjautuvat fysiikan lakeihin 

ja voivat siten saada aikaan vaikutuksia. Käyttämällä elinten määritelmää koneenosien 

sijaan tuotteen toiminnallisuudet voidaan selittää paremmin. Tuoteperheen määrittelyssä 

domainia voidaan käyttää yhdessä toimintojen tietouden kanssa tunnistamaan 

samankaltaisuuksia eri tuotteista. Tämä tietous luo pohjan suunnitteluratkaisuiden 

vakioinnille, moduuleille ja tuoteperheille. (Harlou, 2006, pp. 32-33) 

Osadomainissa kuvataan elinten fysikaalinen toteutus. Siinä määritellään jokaisen osan 

materiaalit, muodot, mitat, toleranssit, pinnanlaadut sekä niiden väliset keskinäiset 

riippuvaisuudet. Osadomainin avulla voidaan tunnistaa yksittäiset osat, joita on 

mahdollista hyödyntää useissa tuotteissa. (Harlou, 2006, ss. 32-33) 

Eri domainien välillä esiintyy johdonmukaisuuksia, jotka selittävät vuorovaikutukset 

tuotteen tarkoituksen ja osien tehtävien välillä. Tuotteen tehtävä, joka on tuottaa haluttu 

suorite, ymmärretään sen transformaatioprosessina. Tuotteen toiminnot tuottavat 

vaikutukset, jotka toteuttavat prosessin. Vaikutusten tuottaminen liittyy tuotteen elimiin, 

jotka muodostuvat osista ja niiden välisistä kytkennöistä. Tuoteperhettä suunniteltaessa 

näiden johdonmukaisuuksien tunnistaminen helpottaa päätöksen tekoa tuoteperheeltä 

vaaditusta varioinnin määrästä (Harlou, 2006, p. 32) 

 Standardointi 

Standardointi voidaan määritellä saman komponentin tai komponenttilohkon käyttönä 

useassa tuotteessa. Komponenttilohko voidaan standardoida, jos se koostuu vain 

yhdestä tai muutamasta toiminnallisesta elementeistä, joita käytetään laajasti useassa 

eri tuotteessa. Standardoimalla yritys pystyy valmistamaan lohkoa suuremmalla 

volyymilla, kuin aiemmin oli mahdollista. Standardointia voi tapahtua myös yrityksen 
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ulkopuolella, esimerkiksi jos usea eri valmistaja käyttää tuotteissaan saman toimittajan 

lohkoja. (Ulrich & Eppinger, 2008, s. 189) 

Standardoinnin voidaan myös määritellä kuvaavan tilannetta, jossa usea komponentti 

korvataan yhdellä kaikki niiden kaikki toiminnot toteuttavalla komponentilla. 

Komponenttien standardointiin on kolme mahdollista tilannetta: 

 Komponentin standardointi tuotteen sisässä. Useampi uniikki komponentti 
korvataan yhdellä komponentilla. 

 Komponentin standardointi tuotteiden välillä. Useampi uniikki komponentti eri 
tuotteissa korvataan yhteisellä komponentilla. 

 Komponentin standardointi tuotesukupolvien välillä. Yhteistä komponenttia 
käytetään eri tuoteversiossa niiden koko elinkaarien aikana.  (Perera, Nagarur, & 
Tabucanon, 1999, p. 110) 

Standardointi vaikuttaa tuotteen elinkaarikustannuksiin, jotka käsittävät kaikki tuotteen 

elinkaaren vaiheet, eli tuotekehityksen, valmistuksen, jakelun, käytön ja kierrätyksen. 

Kustannukset jakautuvat sekä tuotteen valmistajalle että käyttäjälle. Lisäksi myös 

yhteiskunnalle kohdistuu joitain kustannuksia, esimerkiksi päästöjen, luonnonvarojen 

käytön tai terveysvaikutusten kautta. Standardionnilla on elinkaaren aikana sekä 

mahdollisia kustannusetuja että -haittoja ja sen vaikutukset ja painoarvot tulee 

analysoida, ennen standardointityöhön ryhtymistä. (Perera, Nagarur, & Tabucanon, 

1999, pp. 110-116) 

 Modulointi ja modulaarinen tuote 

Moduuleille ja modulaarisuudelle löytyy kirjallisuudesta useita määritelmiä. 

Ensimmäisenä moduloinnista kirjoitti Karl-Heinz Borowski vuonna 1961. Borowskin 

määritelmän mukaan rakennuselementtijärjestelmä (Baukastensystem) koostuu eri 

kokoluokkiin kuuluvista, vakioiduista elementeistä, joita liitetään toisiinsa noudattaen 

ennalta määrättyjä sääntöjä. Rakennuselementti on jakamaton kokonaisuus. 

Elementeistä voidaan koota rajallinen tai rajoittamaton määrä erilaisia tuotteita 

rakennesuunnitelman mukaisesti. (Lehtonen, 2007, pp. 32-33) 

Lehtosen (2019) tiivistää Borowskin moduulin vaatimukset kolmeen pääperiaatteeseen, 

joiden noudattamiselle on sekä perusteet että haasteet: 

1. Moduulilla on rikkomaton rajapinta, joka ei muutu. 

a. Vaatimus on tärkeä, sillä suuri osa moduloinnin hyödyistä perustuu 
siihen, että monimutkainen tuote jaetaan pienempiin helpommin 
käsiteltäviin osiin. Monet eduista jäävät siten saavuttamatta, jos 
rajapinnat ovat epämääräisiä tai muuttuvat. 
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b. Haasteena on se, että rajapinnat voivat siten olla kyseessä olevasta 
järjestelmästä riippuen myös sähköisiä tai hydraulisia. Pelkkä 
mekaanisten rajapintojen hallinta ei siis riitä. 

2. Moduuli on olemassa vain moduulijärjestelmän osana.  

a. Vaatimus on tärkeä siksi, että mikään kokoonpano ei ole moduuli, ellei se 
kuulu moduulijärjestelmään, jossa sillä on tietty käyttötarkoitus. 

b. Haasteena on se, että usein ajatellaan standardoidulla rajapinnalla 
varustetun kokoonpanon olevan sellaisenaan käyttökelpoinen moduuli 
varioituvan tuotteiston valmistuksessa. Tällöin moduulijaosta puuttuu 
kuitenkin liiketoiminnan vaatima logiikka. 

3. Yhdessä moduulijärjestelmässä moduulit ovat järkevissä kokosuhteissa toisiinsa, 
eivätkä ne koostu toisista moduuleista.  

a. Tämä on tärkeää, sillä modulaarisen tuotteen kokoaminen on helppoa, 
jos konfigurointi on yksitasoinen, eli konfiguroitaessa kerätään saman 
arvoisista moduuleista tarvittava yhdistelmä. 

b. Haasteena on, että tuotteessa on usein päällekkäisiä rakenteita. Tällaiset 
rakenteet tulisi toteuttaa sisäkkäisillä moduulijärjestelmillä.  

Joseph Pine esittää, että variointi modulaarisessa tuotteessa voidaan toteuttaa kuudella 

tavalla (Kuva 8):  

1. Komponentin jakomodulaarisuus; samaa komponenttia useassa eri tuotteessa. 

2. Komponentin vaihtomodulaarisuus; eri komponentteja liitetään samaan 
perustuotteeseen ja muodostetaan näin eri tuotevariantteja. 

3. Parametrinen modulaarisuus; yksi tai useampi komponentti on parametrisesti 
varioitavissa ennalta määrättyjen tai käytännön rajojen puitteissa. 

4. Sekoitusmodulaarisuus; uusia tuotteita luodaan sekoittamalla komponentteja 
toisiinsa. 

5. Väylämodulaarisuus; käytetään vakioitua perusrakennetta, johon voidaan liittää 
useita erilaisia komponentteja. 

6. Lohkomodulaarisuus; mahdollistaa vakiorajapinnan omaavien komponenttien 
yhdistelyn mielivaltaisella tavalla. Tällä saadaan suurin varioitavuus, mutta usein 
se on vaikein toteuttaa. (Lehtonen, 2007, p. 48) 
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Kuva 8. Modulaarisuuden kuusi tyyppiä Joseph Pinen mukaan, (Lehtonen, 
2007, p. 48) 

Tämän lisäksi voidaan esittää vielä kaksi erikoistapausta (Kuva 9):  

7. Pinomodulaarisuus; vastaava kuin parametrinen muuntelu, mutta parametrisuus 
korvataan lisäämällä tai vähentämällä moduulien lukumäärää. 

8. On-off-modulaarisuus; moduuli joko valitaan tuotteeseen tai sille määritetty 
paikka jätetään tyhjäksi. (Lehtonen, 2007, ss. 48-49) 

 

Kuva 9. Pino- ja on-off-modulaarisuus, (Lehtonen, 2007, p. 49) 
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Tuotteen moduloinnin tarkoitusperistä voidaan erotella muunteluun tähtäävä (M-

modulaarisuus) ja tuotteen elinkaareen liittyvän modulointi. Elinkaareen liittyvässä 

moduloinnissa (Kuva 10) tuote jaetaan moduuleihin valmistukseen, huoltoon tai 

logistiikkaan liittyvistä syistä. Moduloinnilla ei tällöin pyritä mahdollistamaan tuotteen 

variointia eikä modulaarista järjestelmää ei siis tarvita. Rajapintojen määrittely ja hallinta 

riittää. (Lehtonen, 2007, pp. 89-90) 

 
Kuva 10. Elinkaariperusteinen modulaarisuus (Lehtonen, 2007, s. 90). 

M-modulaarisuus tähtää puolestaan erilaisten tuotevarianttien tehokkaaseen 

valmistamiseen. Siinä moduuliksi käsitetään rakenneosa, joka on kokoonpano tai osa, 

jolla on määritelty rajapinta ja joka on osa moduulijärjestelmää. Moduulijärjestelmä 

puolestaan koostuu rakenneosasista, jotka ovat keskenään vaihtokelpoisia. 

Vaihtokelpoisuus tarkoittaa, että moduuli voidaan korvata toisella, käyttää samaa 

moduulia eri tuotteissa, käyttää väylätyyppistä rakennetta tai vapaan layoutin rakennetta. 

Moduulijärjestelmässä moduuleja voi esiintyä vain yhdellä tasolla. Poikkeuksena ovat 

laajat tuotteet, jossa tämän toteutus tulee haastavaksi. (Lehtonen, 2007, ss. 88-89) 

Erixon (1998) esittää yleisellä tasolla eri tuotteen elinkaaren vaiheeseen tai osa-

alueeseen liittyviä modulointia ajavia tekijöitä ja mekanismeja: 
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Taulukko 1. Modulointia ajavat tekijät, mukaillen (Erixon, 1998) 

Osa-alue Mekanismi 

Tuotekehitys ja 

suunnittelu 

 

Siirrot: osien, alijärjestelmien tai tuotteiden uudelleenkäyttö uusissa 

tuoteversioissa tai toisissa tuoteperheissä 

Teknologian kehitys: mahdollista muuttaa teknologia tuotteen 

elinkaaren aikana tuotteissa, jotka muuttuvat nopeasti 

Ennalta suunnitellut muutokset: mahdollistaa johdonmukaiset 

tuotteet 

Variointi Tekninen määrittely: tuotteiden varioinnin ja kustomoinnin hallinta 

tehokkaasti kohdentamalla muutokset vain yhteen tai muutamiin 

tuotteen osiin. Voidaan saavuttaa etuja varastointikustannuksissa, 

asiakaspalvelutoiminnoissa sekä kokonaiskustannuksissa 

pitämällä tuotteiden yhdenmukaisuudet niin suurena kuin 

mahdollista 

Ulkonäkö ja tyyli: voidaan tuottaa moduuleilla tuotteissa, joihin 

trendi ja muoti liittyy oleellisesti. 

Tuotanto Yhteneväisyydet: voidaan kasvattaa yhteisten osien 

tuotantovolyymejä 

Prosessin tai organisaation uudelleenkäyttö: mahdollisuus 

kasvattaa automaatioastetta, oppimista sekä työvälineiden ja 

taitojen uudelleenkäyttöä. 

Laatu 

 

Toimintojen erillinen testaus: kun testejä voidaan suorittaa ennen 

kuin moduuli asennetaan, alentuvat palautteen saamiseen ja 

mahdollisiin muutoksiin kuluvat ajat. 

Ostot 

 

Toimittaja tarjoaa ”black box” -ratkaisua: mahdollisuus ostaa 

valmiita standardoituja moduuleita mahdollistaa pienemmän 

valikoiman ja alentaa ylläpitokustannuksia esim. logistiikassa, jos 

voidaan vähentää myös toimittajien määrää. 

Jälkimarkkinointi 

 

Huolto ja asennus: rikkoutuneen osan vaihto saadaan tehokkaaksi 

Päivitykset: mahdollistaa etuja tuotteen elinkaaren aikana 

tehtävissä päivityksissä ja jälleenrakennusprojekteissa 
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Kierrätys: voidaan vähentää materiaalien määrää eri moduuleissa. 

Esimerkiksi vaikeasti kierrätettävät materiaalit voidaan keskittää 

yhteen moduuliin, jos mahdollista. 

 

Jokaiselle tekniselle järjestelmälle, kuten tuotteelle, käyttöjärjestelmälle, 

tuotantoprosessille, tuotealustalle tai liiketoimintamallille on määritelty arkkitehtuuri. Se 

on kaavamainen muodostelma, joka liittää yhteen järjestelmän toiminnalliset ja 

rakenteelliset elementit. Tuotearkkitehtuuri kuvaa komponenteista muodostuvaa 

suunnittelukonseptia ja se kertoo, kuinka osat liitetään toisiinsa. Tuotteen itsenäisten 

toiminnallisten ja rakenteellisten komponenttien elementtien välillä ovat rajapinnat. 

Kuvassa 11 on esitetty tuotearkkitehtuurimalli. (Fujimoto & Ikuine, 2018, p. 22) 

 

Kuva 11. Tuotteen arkkitehtuuri (Fujimoto & Ikuine, 2018, p. 22) 

Fujimoton mukaan arkkitehtuurit voidaan jakaa integraalisiin tai modulaarisiin sekä 

avoimiin tai suljettuihin arkkitehtuureihin. Integraalisessa rakenteessa tuotteen osien 

välillä on useita ja monimutkaisia vuorovaikutuksia. Suunnittelun näkökulmasta 

integraalisen tuotteen komponentit ovat usein erilaisia jokaisessa tuotevariantissa. 

Tuotteen osia ei voida yleensä vaihtaa helposti keskenään ilman, että muutakin 

rakennetta tulee muuttaa, sillä osat liittyvät useampaan toimintoon. Integraalisen 

tuotteen suorituskyky ja toiminnallisuudet riippuvat tyypillisesti suunnittelun ja 

valmistuksen taidoista. (Fujimoto & Ikuine, 2018, pp. 23-24) 

Modulaarinen arkkitehtuuri on integraalisen vastakohta. Perusperiaatteiden mukaisesti 

modulaarisen arkkitehtuurin komponentit voidaan suunnitella ja niitä voidaan korvata 

vapaasti, ilman että tuotteen toiminnot häiriintyvät. Rakenteellinen elementti liittyy siis 

ainoastaan yhteen toimintoon. (Fujimoto & Ikuine, 2018, p. 23) 

Avoin arkkitehtuuri on modulaarinen arkkitehtuuri, jossa komponenttien välillä on koko 

toimialalle vakioidut rajapinnat. Eri yritykset voivat valmistaa keskenään yhteensopivia 

osia. Suljetussa arkkitehtuurissa rajapinnat ovat yrityskohtaisia, ja eri yritysten 
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valmistavat osat eivät ole yhteensopivia. Kuvassa 12 on esitetty erilaiset 

arkkitehtuurivaihtoehdot. (Fujimoto & Ikuine, 2018, pp. 23-24) 

 

Kuva 12. Arkkitehtuurityypit (Fujimoto & Ikuine, 2018, p. 25) 

Modulaarisen järjestelmän voidaan katsoa muodostuvan viidestä 

suunnitteluelementistä; jakologiikasta, moduuleista, rajapinnoista, arkkitehtuurista sekä 

konfigurointitiedosta (Kuva 13). Jakologiikka kuvaa, miksi moduulijako on tehty tietyllä 

tavalla. Se selittää, miksi tuoterakenteen elementit ovat tiettyä tyyppiä (standardi, 

konfiguroitava, osittain konfiguroitava tai uniikki). Modulaarisissa tuotteissa jakologiikka 

kertoo, mitkä tuotteen elementit tai osat tarvitsevat variantteja ja minkä takia. (Pakkanen, 

2015, s. 67) 

 

Kuva 13. Moduulijärjestelmän viisi elementtiä, mukaillen (Pakkanen, 2015, p. 
213) 

Moduulit ovat moduulijärjestelmän rakennusosia, kuten edellä on kuvattu. Rajapinnat 

mahdollistavat moduulien itsenäisyyden ja keskinäisen vaihdantakelpoisuuden.  

Moduulit, vuorovaikutukset ja rajapinnat ovat määriteltynä modulaarisessa 
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arkkitehtuurissa. Konfiguraatiotieto kuvaa moduuleiden ja asiakastarpeiden 

yhteensopivuudet sekä rajoitteet. Se selittää mahdolliset moduulien yhdistelmät ja 

vaatimukset sekä asiakastarpeet, jotka aiheuttavat tarpeen variaatiolle. (Pakkanen, 

2015, pp. 67-68)  

Modulaarisella tuotteella voi olla myös huonoja puolia integraaliseen tuotteeseen 

verrattuna. Yksittäinen modulaarinen tuote on todennäköisesti integraalista suurempi, 

raskaampi, hitaampi ja energiatehokkuudeltaan huonompi. Lisäksi tuotteen hallinta 

kaikkine riippuvaisuuksineen ja sivuvaikutuksineen voi olla vaikeampaa. Modulaaristen 

tuotteiden rajapinnat vaativat usein tilaa ja niiden määrittely vaatii aikaa ja resursseja. 

Haitat korostuvat tyypillisesti suuritehoisissa ja mekaanisissa tuotteissa. (Celona, 

Embry-Perline, & Hölttä-Otto, 2007, p. 3) 

 Tuotealustat ja tuoteperheet 

Tuotealusta voidaan määritellä joukkona fyysisiä ja abstrakteja moduuleita, ja jonka 

pohjalta voidaan muodostaa useita tuotteita (Hölttä-Otto, 2005). Tuotealusta voidaan 

määritellä myös rakenteellisena kuvauksena tuotetarjonnasta, tuoteperheestä tai 

tuotteesta. Tuotealusta on sellaisen arkkitehtuurin ilmentymä, johon kuuluu vain 

olemassa olevia standardeja suunnitteluratkaisuita rajapintoineen. Rajapintoja voi olla 

vakioratkaisuiden, vakioratkaisuiden ja suunnitteluyksiköiden tai vakioratkaisuiden ja 

ympäröivien rakenteiden välillä. (Harlou, 2006, s. 85) 

Tuoteperheeksi voidaan määritellä joukko samankaltaisia osia, jotka johdetaan 

tuoteperheen yhteisestä osasta. Tuoteperheet voidaan jakaa tyyppinsä mukaan 

modulaarisiin ja skaalautuviin rakenteisiin. Modulaarisessa tuoteperheessä 

tuottevariantit muodostetaan tuoteperheen yhteisestä osasta lisäämällä, korvaamalla tai 

poistamalla moduuleita. Skaalautuvassa tuoteperheessä taas tuotevariantit 

muodostetaan venyttämällä tai lyhentämällä yhteistä osaa. (Simpson, Zahed, & Jianxin, 

2005, pp. 3-8) 

Harlou erottelee toisistaan tuotevalikoiman (Assortment), tuoteperheen (Family) ja 

tuotearkkitehtuurin (Product) (Kuva 14). Tuotevalikoiman arkkitehtuuri pitää sisällään 

myös tulevaisuuden tuotteet. Myös tuotealusta voidaan jakaa tuotevalikoiman, 

tuoteperheen ja tuotteen kategorioihin. Kaikilla näillä osioilla tulee olla hallitsijataho, joka 

hallitsee myös rajapinnat. Rajapinnoille voi olla määritetty myös oma hallitsija. (Harlou, 

2006, pp. 93-97) 
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Kuva 14. Tuotearkkitehtuurien ja -alustojen kolme eri tasoa (Harlou, 2006, p. 97) 

Tuoteperhesuunnitelma (Product family master plan, PFMP) on työkalu arkkitehtuurin ja 

alustan eri tasojen käsittelyyn. Tuoteperhettä voidaan mallintaa kolmesta eri 

näkökulmasta (Kuva 15). Asiakasnäkymä (Customer view) kuvaa tuotteen nimensä 

mukaisesti asiakkaan näkökulmasta. Se näyttää tuotteen varioituvuuden markkinoiden 

näkökulmasta ja kuvaa, mitkä ominaisuudet ja piirteet ovat kiinnostavia asiakkaan 

näkökulmasta. Tekninen näkökulma (Engineering view) kuvaa puolestaan tuotteen 

suunnittelun näkökulmasta. Se esittää tuotteen rakenteen sen muodostavien 

elementtien kannalta ja kuvaa, kuinka tuoteperhe toimii ja kuinka se varioituu elementtien 

muodossa. Osanäkymä (Part view) esittää tuoteperheen muodostavat fyysiset osat ja 

kuvaa, kuinka tuoteperhe on käytännössä toteutettu ja millaista vaihtelua osien kannalta 

esiintyy. (Harlou, 2006, pp. 106-107) 
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Kuva 15. Tuoteperheen kolme näkymää (Harlou, 2006, p. 107) 

Tutkimuksesta ja tuotekehityksestä saatavat kokemukset mahdollistavat tuotealustojen 

kehityksen. Esimerkiksi teknologian kehittyminen voi määritellä tuotealustoille 

kannattavan käyttöajan (Kuva 16).  (Ulrich & Eppinger, 2008, ss. 60-61) 

Tuotealusta A Tuotealusta B

Tutkimus ja 
tuotekehitys

Tuotealustan 
kehitys

Tuotekehitys

Aika

Projekti

Tuotejulkaisu

Merkinnät:

 

Kuva 16. Tuotealusta ja siihen pohjautuvien tuotteiden kehitys, mukaillen 
(Ulrich & Eppinger, 2008, s. 61) 

Tuoteperheen rakenne voidaan määritellä myös kapenevaksi tai laajenevaksi (Kuva 17). 

Kapenevassa rakenteessa tuoteperheen yhteiseksi elementiksi valitaan kokonaisuus, 

joka sisältää kaikille tuotteille yhteisen osan. Laajenevassa rakenteessa taas 

tuoteperheen yhteinen elementti sisältää kaikkien variaatioiden muodostamiseen 

tarvittavat osat ja ominaisuudet. Molemmat tavat soveltuvat tuoteperheiden 

muodostamiseen ja voivat johtaa standardointiin tai modulointiin, riippuen siitä, millaisia 

elementtejä käsitellään. (Miller & Elgård, 1999) 
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Kapeneva Laajeneva

 

Kuva 17. Kapeneva ja laajeneva tuoterakenne, mukaillen (Miller & Elgård, 1999) 

 Konfigurointi ja konfiguroitavat tuotteet 

Tuotekonfigurointi perustuu ennalta määrättyyn tuoteperheeseen. Sen lähtötietona on 

asiakasvaatimus ja sen tuloksena määritelmä tuoteyksilöstä. Konfiguroinnissa 

asiakasvaatimukset puretaan ja yhdistetään vastaaviin komponentteihin, jotka liitetään 

toisiinsa. Konfiguroinnin vaiheita ovat komponenttien valinta, komponenttien välisten 

abstraktien ja spesifisten riippuvaisuuksien luominen ja yhteensopivuuden testaaminen 

ja tavoitteen täyttäminen. (Brown, 1998, ss. 301-302) 

Konfiguraatio on määritelmä tuoteyksilöstä, joka kuuluu tuoteperheeseen. Konfiguraatio 

koostuu joukosta komponentteja sekä niiden välisistä riippuvaisuuksista. Yleensä 

konfiguraatioiden tarkoitus on poiketa toisistaan jollain tavalla, joten konfiguraatiota 

voidaan siten pitää tiettynä yksittäisenä järjestelynä kaikista mahdollisista 

järjestelyvaihtoehdoista. Tietyn konfiguraation päämäärä on yleisellä tasolla 

samanlainen, kuin muilla samantyyppisillä konfiguraatioilla.  (Pulkkinen, 2007, ss. 71-72) 

Juuti (2008) tiivistää konfiguroitavat tuotteet kuvan 18 mukaisesti. Kuvassa on eroteltu 

harmaalla tilaus-toimitusprosessi, keltaisella suunnitteluprosessi ja oranssilla 

hallinnolliset prosessit. Konfiguroinnin periaatteiden mukaisesti suunnittelutyö 

suoritetaan etukäteen ja se pysyy siten tilaus-toimitusprosessin ulkopuolella. 

Konfiguraatiotieto yhdistää asiakkaan vaatimukset ja tuotteen ominaisuudet. Tuotteen 

elementtien väliset riippuvaisuudet tulee olla määriteltynä, jotta tiedetään, millaisia 

elementtien yhdistelmiä konfiguroinnilla on mahdollista muodostaa. (Juuti, 2008, pp. 35-

37) 
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Kuva 18. Konfiguroitava tuote, (Juuti, 2008) 

Tuotteen muodostavat elementit voidaan luokitella sen mukaan, millaista suunnittelua 

niiden muodostamiseen tarvitaan ja millaista toimitustapaa siten voidaan käyttää. 

Luokitteluja on neljää erilaista; vakio-osat, konfiguroitavat osat, uniikit osat ja osittain 

konfiguroitavat osat. Tätä jaottelutapaa on havainnollistettu kuvassa Kuva 19. (Juuti & 

Lehtonen, 2006, s. 269) 

Osittain konfiguroitava 
tuoterakenne

Vakio Konfiguroituva
Osittain 

konfiguroituva
Uniikki

 

Kuva 19. Tuotteen muodostavien elementtien luokittelu, mukaillen (Juuti & 
Lehtonen, 2006, s. 269) 
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Vakio-osa on tuote-elementti, joka on suunniteltu käytettäväksi uudelleen niin monessa 

tuotteessa, kuin mahdollista. Standardituotteessa suunnittelutyö tapahtuu 

tuotekehitysprosessissa eikä tilaus-toimitusprosessin aikana. Vaikka tuote on vakio, voi 

se tarvita sovittelua tai varmennuksia, jotta se on täysin toimintakykyinen valmiissa 

tuotteessa. Konfiguroitava osa voi sisältää vakio-osia ja konfiguroitavia osia. 

Konfigurointitavasta riippuen variointi voidaan toteuttaa käyttämällä standardointia, 

hyödyntäen esimerkiksi lohkomodulaarisuutta tai väylämodulaarisuutta, keskenään 

vaihtokelpoisia osia tai parametrisuuteen pohjautuvaa modulaarisuutta. Uniikki osa on 

suunniteltu yksittäistä tapausta varten ja sen suunnittelussa tavoitteena ei ole tuottaa 

standardiosaa tuoteperheen yhteiseen käyttöön. Uniikki osa voi olla myös rakenteeltaan 

vakio-osien ja uniikkien osien yhdistelmä. Osittain konfiguroitava osa voi sisältää vakio-

osia, konfiguroitavia osia, uniikkeja osia sekä osittain konfiguroitavia osia. Se muodostuu 

yhdistelemällä edellisiä vaihtoehtoja. (Juuti & Lehtonen, 2006, p. 269) 

Kuva 20 esittää osittain konfiguroitavien tuotteiden taloudellisuutta ja räätälöitävyyttä 

suhteessa massatuotteisiin sekä massaräätälöityihin ja uniikkeihin tuotteisiin. 

Pystyakseli kuvaa tuotteiden taloudellisuutta ja vaaka-akseli räätälöitävyyttä eri 

asiakastarpeisiin. Osittain konfiguroitava tuotteet sijoittuvat kaaviossa 

räätälöitävyydeltään hieman uniikkeja tuotteita huonommiksi, sillä niillä pystytään 

vastaamaan eri asiakastarpeisiin lähes yhtä hyvin. Taloudellisessa mielessä osittain 

konfiguroitava tuotteet eivät sijoitu yhtä korkealle, kuin täysin konfiguroitavat, 

massaräätälöidyt tuotteet, sillä tuoterakenteeseen kuuluu myös täysin uniikkeja 

elementtejä, jotka eivät mahdollista yhtä suuria tuotantovolyymejä. Osittain 

konfiguroitavat tuotteet ovat kuitenkin taloudellisessa mielessä parempia, kuin uniikit 

tuotteet. (Juuti & Lehtonen, 2006, s. 274) 
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Massatuotteet
- vakiotoimitus

Massaräätälöidyt 
tuotteet

- konfiguroitava toimitus

Osittain konfiguroitava 
tuotteet

- konfiguroitava toimitus

Uniikit tuotteet
- uniikki toimitus

Taloudellisuus

Sovitettavuus eri 
asiakastarpeisiin 

Uudet asiakassegmentit
Tarjonnan laajentaminen

Pienempi työn tarve 
toimitusta kohden

Parempi tuotekehityksen 
tehokkuus

 

Kuva 20. Osittain konfiguroitavat tuotteet, massatuotteet, uniikit tuotteet ja 
massaräätälöidyt tuotteet, mukaillen (Juuti & Lehtonen, 2006, s. 274) 

 Tuoterakenneperiaatteet (Product Structuring Principles, 
PSP)  

Tuoterakenneperiaatteet ovat Tampereen yliopiston tutkijoiden onnistuneiden 

kehityshankkeiden kokemuksien perusteella kerättyjä modulaarisen tuotteen rakenteen 

muotoiluperiaatteita. Tuoterakenneperiaatteita on toistaiseksi eritelty 13 kappaletta: 

1. Pääyksikköperiaate (Kuva 21). Suunnittelukäytäntö. Kaikki kokoonpanot liittyvät 
vain teräsrunkoon. Kaikki kaapelit ja putket ohjataan rungon läpi. Vähemmän 
odottamattomia seurauksia varioinnin tuloksena ja rajapinnat helpommin 
hallittavissa. 
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Kuva 21. Pääyksikköperiaate, (Lehtonen, 2019) 

2. Teräsrungon jaottelu toimituskonseptin mukaan. Suunnittelukäytäntö. Jokaisella 
toimituskonseptilla on määrätty runkotyyppi. Rungot eivät ole suurempia, kuin 
toimituskonsepti sallii. Myynti tietää jokaisen logistisen konseptin 
kustannusrakenteen ja toimitusajan.  

3. Täysi pääkomponenttien vaihdettavuus. Tuotestrategia / suunnittelukäytäntö. 
Pääkomponenteilla tulee olla samat rajapinnat. Asiakas voi valita 
pääkomponenteista millaisen kombinaation tahansa. Tätä asiakas yleensä myös 
odottaa, kun kuulee tuotteen olevan modulaarinen.  

4. Vakiopaikat ja -liittimet lisävarusteille, sähköjohdoille ja putkituksille. 
Suunnittelukäytäntö. Lisävarusteille on erityiset paikat ja yksi tai useampi 
vakiorajapinta. Näitä on tarjolla enemmän kuin tarvitaan, joten Ad hoc -
kokoonpanoille ei ole tarvetta. Johdoille ja putkille on varattu reitit ja tila. 
Mahdollisuus päivittää ja parantaa, aloittaa tuotanto ennen kuin kaikki tieto 
varusteista on saatavilla sekä standardoida kokoonpanoprosessia. 

5. Tilavaraukset varioituville komponenteille. Suunnittelukäytäntö. Kriittinen alue 
tuotteen rajojen sisällä on jaettu alueisiin, jotka on varattu pääkomponenteille. 
Systemaattinen lähestymistapa variointisääntöjen määrittelyyn.  

6. Niiden tuotteen osien standardointi, joissa asiakastarpeet eivät vaadi variointia. 
Tuoterakenne- / valmistusstrategia. Esimerkiksi vakiomoottoreiden käyttö. 
Tuotanto pysyy paremmin hallittavissa. Hylätään variointi, joka ei tuo lisäarvoa 
asiakkaalle, mutta tuo kustannuksia valmistavalle yritykselle.  

7. Yksi ennalta määrätty vakiokonfiguraatio hallitsevalle asiakassegmentille. 
Suunnittelukäytäntö. Yksi tuote tietylle suurelle asiakassegmentille. Sen 
spesifikaation ja vaatimusten tarkka ymmärtäminen. Tehokas toimitusprojekti 
tietyille markkinoille tai tärkeälle asiakkaalle. 

8. Suunnittelun jäädytysvyöhykkeet varioituvien elementtien välissä. 
Suunnittelukäytäntö. Varioituvat elementit liitetään aina vakioelementteihin, 
tässä tapauksessa ennalta määrättyyn perusyksikköön. Tilannetta, jossa 
kahdella varioituvalla elementillä on rajapinta tai yhteinen tilavaraus, tulee 
välttää. Kokoonpanon ja asennuksen helppous. 

9. Tuotannossa testatut ”plug-and-play” -tyyppiset paikan päällä asennettavat 
elementit. Laadunvarmistuskäytäntö. Kaapelit, johtosarjat ja sähköiset hytit / 
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kaapit testataan ennen asentamista. Testaus perustuu tehokkaisiin ja 
automatisoituihin testiasemiin. Ei suorituskykyyn liittyviä yllätyksiä 
asennuspaikalla. Käyttöönottoaika alenee dramaattisesti.  

10. Valinnaisten laatuelementtien suunnittelu vaihdantakelpoisina tai lisättävinä. 
Suunnittelukäytäntö. Valinnaisten elementtien rajapinnat määritellään, vaikka 
niitä ei käytettäisi jokaisessa tuotevariantissa. Myyntivaiheessa voidaan kertoa 
hinta myös valinnaisille osille. Osia voidaan lisätä helposti ja suorittaa 
retrofittausta / päivityksiä. 

11. Mahdollisuus määrittää ulkonäkö asiakaskohtaisesti. Suunnittelukäytäntö. 
Varmistetaan, että toimitusketju mahdollistaa erilaiset viimeistelyt. Lisää arvoa 
asiakkaille, jotka ovat valmiita maksamaan tuotteen erityisestä ulkonäöstä. 
Kustannustietoisuus lisääntyy ja tuotteen laatuhaasteet alenevat.  

12. Yksi ratkaisu, joka koostuu kustomoidusta perusrakenteesta, konfiguroidusta 
koneistosta ja lisäosista. Myynti- / asiakaskommunikointistrategia. 
Asiakastarjonta ei koostu erilaisista malleista, vaan yhdestä joustavasta 
ratkaisusta, joka räätälöidään asiakastarpeisiin. Vahvempi brändi ja ratkaisuja 
tarjoava lähestymistapa. Avaa ovia kohti enemmän palveluita tai 
kokonaisratkaisuita tarjoavaa liiketoimintamallia. 

13. Kaksi suorituskykytasoa kaikille pääkomponenteille. Arvoketjuissa näkyy, että 
asiakasryhmässä esiintyy samanaikaisesti sekä hintaoptimin tavoittelua, että 
suorituskyvyn tavoittelua. Tyypillinen tilanne esimeriksi tarjouskilpailu, jossa 
pohjana on teknistä suorituskykyä kuvaava dokumentti. Koska tällaisessa 
tilanteessa hintakilpailukyky on menestymisen ehto, mutta vaadittavia teknisiä 
arvoja ei voida valita, on hyväksi havaittu strategia luoda kaikista 
pääkomponenteista sekä hintakilpailukykyinen, että suorituskyvyltään huippua 
edustava versio. (Lehtonen, 2019) 

 Brownfield-prosessi 

Brownfield-prosessin tarkoituksena on olemassa olevan tuotevalikoiman muokkaaminen 

modulaariseksi tuoteperheeksi. Päätekijä menetelmän käytölle on liiketoiminnalle 

epäedulliseksi muodostunut tilanne, jossa yrityksen tuotevalikoima on esimerkiksi ajan 

myötä kasvanut, eivätkä olemassa olevat tuotteet enää täytä parhaalla mahdollisella 

tavalla liiketoiminta- ja asiakasvaatimuksia ja tilanne aiheuttaa lisäksi sekaannuksia 

myynti-toimitusprosessissa ja myöhemmissä elinkaaren vaiheissa. (Pakkanen, 2015, s. 

181) 

Yritys on voinut toteuttaa projektitoimituksia, joissa jokainen tuote on suunniteltu 

vastaamaan yksittäisen asiakkaan tarvetta, eikä suunnittelun uudelleenkäyttöön ole 

panostettu merkittävästi. Vaaditut toimitusaikataulut ovat voineet olla niin tiukkoja, että 

mahdollisuuksia uudelleenkäytön hyödyntämiseen ei ole myöskään ollut riittävästi. BfP:n 

tavoitteena on kehittää tilannetta niin, että nykyiset asiakastarpeet täyttävät tuotteet 

voitaisiin toteuttaa pienimmällä mahdollisella määrällä osia ja resursseja. Koska BfP:tä 

käyttämällä ei ole tarkoitus suunnitella täysin uutta tuoteperhettä, soveltuu siihen 

parhaiten olemassa oleva tuotteisto, jonka tuotteissa on jo lähtökohtaisesti mahdollista 
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käyttää samoja osia ja suunnitteluratkaisuita. Toki täysin uuden suunnittelukaan ei ole 

poissuljettu mahdollisuus, jos resursseja on tarpeeksi, sekä siihen liittyvä riski on 

harkittu. (Pakkanen, 2015, p. 205) 

Termi Brownfield on peräisin rakennusteollisuudesta ja prosessiteollisuuden 

modernisointihankkeista. Termillä viitataan olemassa olevien kilpailuetujen uudelleen 

käyttöön. Lisäksi tiedostetaan, että nykyiset rakenteet voivat asettaa rajoitteita 

suunnittelulle ja ratkaisuille. (Pakkanen, 2015, s. 171) 

Brownfield-prosessi koostuu kymmenestä vaiheesta (Kuva 22), jotka on käyty yksitellen 

läpi seuraavissa luvuissa. Prosessi alkaa liiketoiminnan näkökulmasta ja myös loppuu 

sen tarkasteluun, sillä suunnitellun moduulijärjestelmän tulee sopia yrityksen 

liiketoimintaympäristöön, jotta se tukisi kilpailukyvyn ja tuottavuuden kehitystä. 

Jokaisessa prosessin vaiheessa on tarkoitus tuottaa tietoutta johonkin viidestä 

moduulijärjestelmän osasta, jotka olivat Juutin (2008) määritelmän mukaisesti 

jakologiikka, moduulit, rajapinnat, arkkitehtuuri ja konfiguraatiotieto. Vaiheiden tarkoitus 

on jakaa laaja ja monimutkainen suunnittelutehtävä hallittavissa oleviin osiin. Prosessiin 

kuuluu myös iterointia, sillä moduulijärjestelmän suunnittelutiedon osiin palataan 

myöhemmissä vaiheissa ja määrittelyjä tarkennetaan. (Pakkanen, 2015, ss. 171-172) 

Vaiheet ovat: 

1. Tavoitteen asettaminen liiketoimintaympäristön näkökulmasta 

2. Tavoitteen asettaminen asiakasympäristön näkökulmasta 

3. Geneerinen elementtimalli moduulijärjestelmästä 

4. Arkkitehtuuri: geneeriset elementit ja rajapinnat 

5. Alustava tuoteperheen kuvaus 

6. Konfiguraatiotieto: geneeriset elementit ja asiakastarpeet 

7. Modulaarinen arkkitehtuuri: moduulit ja rajapinnat 

8. Konfiguraatiotieto: moduulivariantit ja asiakastarpeet 

9. Tuoteperheen dokumentointi 

10. Liiketoimintavaikutusten arviointi (Pakkanen, 2015, s. 172). 
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Kuva 22. Brownfield-prosessi (Pakkanen, 2015, s. 172). 

Suunnittelutoimintojen näkökulmasta BfP keskittyy modulaarisen tuoterakenteen ja 

tuoteperheen muodostamiseen. Konfiguraatiotietous on huomioitu uudelleenkäytön 

hyödyntämiseksi myynti-toimitus-prosessissa. Se tukee myös dokumentointia ja 

suunnittelun rationalisointia ja voi olla hyödyksi myös tulevaisuudessa, kun 

tuoteperheeseen tulee tarve tehdä päivityksiä. (Pakkanen, 2015, s. 17) 

Brownfield-prosessin toteutusta voidaan muokata tapauskohtaisesti. Vaatimuksena on 

kuitenkin, että kunkin vaiheen alkaessa tulee olla kasassa riittävästi vaiheeseen 

vaadittuja lähtötietoja. Vaiheita voidaan tosin täydentää jälkikäteen soveltuvilta osin. 

(Pakkanen, 2015, ss. 227-228)  

Brownfield-prosessin etuna on, että se on vaiheittain ja yksityiskohtaisesti kuvailtu 

tuoteperheen suunnittelun metodi. Tällaista ohjeistusta ei esiinny tyypillisesti 

akateemisissa julkaisuissa, sillä tuotteiden samankaltaisuuksia hyödyntävä suunnittelu 
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ja tuotehallinta kuuluu yrityksen ydinosaamiseen. Yritykset eivät tyypillisesti halua avata 

ydinosaamistaan kilpailijoilleen. (Pakkanen, 2015, p. 203) 

3.9.1 Vaihe 1. Tavoitteen asetus liiketoimintaympäristön 

perusteella 

Prosessin ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on määritellä perusteet ja tavoitteet 

olemassa olevaan tuotevalikoimaan perustuvan modulaarisen tuoteperheen 

suunnittelulle. Vaiheen aluksi valitaan tarkastelun laajuus, eli mitkä tuotteet otetaan 

mukaan prosessiin. Valinta toteutetaan havainnoimalla olemassa olevaa 

tuotevalikoimaa ja valitsemalla tuotteet, joita tulisi analysoida ja kehittää BfP:ssä. Valinta 

pohjautuu näkökulmaan, joka yrityksellä on tuotevalikoimastaan. Jos tuotevalikoima on 

laaja ja sisältää useita tuotetyyppejä ja -luokkia, voi olla tarpeen rajata 

modulointiprosessin kohteiksi vain tiettyjä tuotteita. Mukaan otettavien tuotteiden määrän 

ja tyyppien vähentäminen alentaa suunnittelutehtävien kompleksisuutta ja siten 

standardoitujen tai konfiguroitavien rajapintojen ja tuotteen elementtien suunnittelu voi 

helpottua. Jos moduloitavaksi valitaan vain muutamia tuotteita, voidaan tavoiteltavia 

etuja saavuttaa kuitenkin vain paikallisesti. Mitä enemmän yhteneväisyyksiä tuotteista 

löytyy, sitä suuremmat ovat myös mahdolliset saavutettavat hyödyt. (Pakkanen, 2015, 

ss. 183-185) 

Tarkastelun laajuuden määrityksen jälkeen voidaan aloittaa prosessin tavoitteiden 

määritys. Tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät liiketoimintaympäristössä aiheuttavat 

tarpeen muuntelulle ja millä alueilla modulaarisella tuoteperheellä voitaisiin saavuttaa 

suurimmat hyödyt.  Selvitys voidaan tehdä kahdella eri menetelmällä, riippuen siitä, 

kuinka hyvin moduloinnin tavoitteet ja sen mahdollistamat hyödyt ovat jo valmiiksi selvillä 

yrityksessä. Jos tavoitteet ovat selkeät ja yrityksessä on yhdenmukainen käsitys siitä, 

mitä hyötyjä modulaarisilla tuotteilla voidaan saavuttaa, ovat syy-seurauskaaviot 

käyttökelpoinen menetelmä. Kaavioiden avulla käydään läpi hyödyt geneerisesti eri 

näkökulmista sekä yhteydet eri ongelmien ja hyötyjen välillä. Niitä voidaan käyttää 

käytännössä tavoitteisiin ja hyötyihin liittyvien olettamusten vahvistamiseen. (Pakkanen, 

2015, s. 185) 

Jos tuotekehitysprojektin tavoitteet ovat jossain määrin epäselviä ja niiden määrittely 

tulee siten käydä läpi perusteellisemmin, on suositeltavaa käyttää Company Strategic 

Landscape -työkalua (CSL). CSL kuvaa liiketoimintaympäristön tärkeimmät osa-alueet 

tuoterakenteen näkökulmasta, tuoterakenteen kannalta olennaisimmat asiat 

liiketoimintaympäristössä, sekä näiden väliset riippuvaisuudet. Tosiasialliseen 
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tuoterakenteeseen ei vielä tässä vaiheessa oteta kantaa. Tavoitteiden määrittely on 

suositeltavaa toteuttaa työpajatyyppisesti yrityksen eri liiketoimintaosastojen edustajien 

kesken, jolloin asiaan saavutetaan mahdollisimman laaja näkökulma. Tämä laajentaa 

ymmärrystä modulaariseen tuoteperheeseen siirtymiseen ajavista tekijöistä, ja kaikkien 

osapuolten näkökannat tulevat myös kuulluiksi. Projektin tavoitteisiin vaikuttavia tekijöitä 

voidaan löytää useista tuotteen elinkaaren vaiheista sekä yrityksen eri toiminnoista. 

Vaikka kaikki tässä vaiheessa esiin nousevat asiat eivät välttämättä ole relevantteja 

kaikille keskusteluun osallistujille, niiden tiedostaminen sekä tavoitteiden 

määrittelyprosessin seuraaminen voi lisätä yleisesti ymmärrystä tuotekehityksessä 

tapahtuvasta päätöksenteosta. Tämä on tärkeää, sillä tuotetta ei voida varsinaisesti 

optimoida vain yhdestä näkökulmasta, vaan useita näkökulmia tulee ottaa huomioon, 

jotta täytetään eri sidosryhmien odotukset. Usein joudutaan tekemään kompromisseja. 

Suurin osa tämän tehtävän lähtötiedoista saadaan yrityksen eri toiminnoista. 

Osallistujien tulisi tuoda esille kriittiset näkökulmansa ja arvionsa siitä, mitä vaatimuksia 

tuotteisiin, jotka perustuvat samankaltaisuuksien hyödyntämiseen ja variointiin, 

kohdistuu ja mitä hyötyjä ja haittoja ne voisivat tarjota. Vaiheessa voidaan käyttää 

valmista CSL-pohjaa (Kuva 23).  (Pakkanen, 2015, ss. 185-186) 

 

 
Kuva 23. Company Strategic Landscape (CSL) viitekehys, (Lehtonen, 2007) 
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CSL:ssä liiketoimintaympäristö mallinnetaan prosesseina, arvoketjuina, strategiana ja 

organisaation kuvauksena. Eri osa-alueiden analysointi yhdessä auttaa löytämään 

asianmukaiset tavoitteet moduloinnille. Tuotteen elinkaaren vaiheet käsitellään prosessi- 

ja arvoketjujen osa-alueilla. Tätä varten yrityksen suunnittelu- ja tilaus-toimitusketjuja 

tulee analysoida tuotteen rakenteenluonnin näkökulmasta. Oletuksena on, että tuotteita 

on myyty aiemmin ja perusvaatimukset, jotka niiden tulee täyttää, ovat tiedossa. 

Tavoitteiden määrityksen tulee keskittyä tuotteen muuntelun vaatimuksiin ja tavoitteisiin. 

(Pakkanen, 2015, ss. 185-186) 

Pohjimmiltaan CSL:n käyttö pyrkii auttamaan yrityksen liiketoimintaympäristön 

modulointia ajavien tekijöiden tunnistamisesta. Analysoitaviin prosesseihin on 

suositeltavaa ottaa mukaan ainakin tuotekehitysprosessi sekä myynti-toimitusprosessi. 

Näiden prosessien sisällöt tulee määritellä ja jokaisen prosessivaiheen kohdalla tulee 

miettiä, aiheuttaako se vaatimuksia tuotteen rakenteelle. Prosessit, joissa asiakas 

käyttää tuotetta käydään läpi myöhemmissä vaiheissa. (Pakkanen, 2015, p. 186) 

Arvoketjuja analysoitaessa aluksi tulee selvittää, onko olemassa erilaisia arvoketjuja, 

joissa yritys haluaa operoida. Yrityksissä on voitu tehdä esimerkiksi strategisia 

päätöksiä, niin, että jotkut tuotteet valmistetaan täysin omassa tuotannossa ja toiset 

alihankinnassa. Arvoketjut voidaan tunnistaa tuotteen toimitusprosessityyppien 

perusteella, joita ovat luvussa 3.7. esitetyt standardi, konfiguroitava ja toimitusspesifinen 

prosessityyppi. (Pakkanen, 2015, s. 186) 

BfP:n ensimmäisen vaiheen tuloksia tarvitaan lähtötiedoiksi seuraaviin vaiheisiin. 

Kehitystyön tavoitteen asetus määrittää lähtökohdat modulaarisen tuoteperheen 

suunnittelulle liiketoimintaympäristön näkökulmasta. Liiketoimintaympäristön 

analysoinnin tavoitteena on löytää liiketoimintaympäristöön perustuvat syyt 

moduloinnille. Vaiheessa luodaan erityisesti tuoteperheen jakologiikkaan liittyvää 

tietoutta. (Pakkanen, 2015, ss. 186-188) 

3.9.2 Vaihe 2. Geneerinen elementtimalli 

Toisessa vaiheessa hahmotellaan alustava moduulijako. BfP:ssä tämä tehdään 

geneerisen elementtimallin mukaisesti. Geneerinen elementti (GE) on tuoterakenteen 

määrittelyyn käytettävä abstrakti kokonaisuus. Elementit määritellään sen perusteella, 

mistä kokonaisuuksista yritys katsoo tuotteidensa muodostuvan. Kokonaisuudet voivat 

olla esimerkiksi alijärjestelmiä, toimintoja, kokoonpanoja tai jopa yksittäisiä osia. 

(Pakkanen, 2015, ss. 188-189). Geneeriselle elementille on kaksi kriteeriä: sen tulee 

sisältää kaikki tarvittava yhden muunteluvaatimuksen toteuttamiseen ja se tulee olla 



38 
 

mahdollista toteuttaa teknisenä yksikkönä (Lehtonen, 2019). Lisäksi GE-mallin tulee 

sopia yhteen liiketoiminnan tavoitteiden kanssa. Geneeristen elementtien jakoperiaatteet 

voivat perustua esimerkiksi toiminnallisuuteen tai fyysiseen rakenteeseen, mutta myös 

muut perusteet ovat mahdollisia. Elementtien määrittely tarkentuu BfP:n edetessä. 

Valmiissa tuoteperheessä geneerinen elementti voi esimerkiksi koostua useista 

vaihtoehtoisista moduuleista. (Pakkanen, 2015, s. 189) 

GE: iden määrittelyssä täytyy kiinnittää huomiota eri elementtien samankaltaisuuksiin. 

Jos kahdessa tai useammassa GE:ssä on paljon yhteneväisyyksiä, voi olla tarpeen 

yhdistää ne yhdeksi elementiksi. Muussa tapauksessa, on riski, että tuoteperhe tulee 

lopulta sisältämään tarpeetonta variaatiota, joka vähentää moduloinnista saatavia 

hyötyjä. Samankaltaisuuksia tulee analysoida liiketoiminnan tavoitteisiin perustuen. Niitä 

voidaan löytää esimerkiksi ominaisuuksista, geometriasta, muodoista mitoista sekä 

asennoista. Esimerkiksi jos tuotteiden runkorakenteissa on vain pieniä eroavaisuuksia, 

voidaan tässä vaiheessa määrittää yhden geneerisen elementin edustavan kaikkia 

runkoja. Myöhemmissä prosessin vaiheissa voidaan sitten tutkia, voidaanko kaikki 

variantit korvata yhdellä standardirungolla, tai onko eri vaihtoehtojen toteuttamiseksi 

tarvittavia toimituskohtaisia moduuleita tai suunnitteluyksityiskohtia rajallinen määrä. 

Tähän keskitytään tarkemmin BfP:n vaiheessa 7.  

GE-rakenteen tulee kattaa kaikki BfP:hen valitut tuotteet, eikä mitään kokonaisuuksia 

saa jäädä puuttumaan. Rakenne ei saa myöskään sisältää päällekkäisyyksiä. 

Esimerkiksi hydraulijärjestelmää ei saa määritellä erillisiksi elementeiksi, jos sen osat 

kuuluvat myös johonkin toisiin elementteihin.  (Pakkanen, 2015, ss. 189-190) 

On mahdollista, että yrityksen toimialan erikoistuneisuuden vuoksi tuotteiden 

toimitusketjun vaiheissa ei voida hyödyntää tuotteiden yhteneväisyyksiä ja niiden 

mahdollistamaa toistettavuutta. Tällöin moduloinnista ei saada hyötyjä suuressa 

mittakaavassa. Vaikka tuotteiden samankaltaisuuksien lisääminen ei olisi tärkeä tavoite 

yrityksessä, auttaa geneerisen elementtimallin hahmottelu kuitenkin pohtimaan 

liiketoiminnan tavoitteita sekä yrityksen potentiaalia. (Pakkanen, 2015, p. 190) 

Tässä BfP:n vaiheessa tarvitaan tietoutta jokaisesta prosessiin valitusta tuotteesta ja 

niihin liittyvistä säännönmukaisuuksista. Sitä voidaan saada esimerkiksi yrityksen 

työntekijöiltä, erilaisista spesifikaatioista, piirustuksista, luonnostelmista ja muista 

tuotetta kuvaavista malleista. Tämä askel voidaan suorittaa työpajatyyppisessä 

tilaisuudessa, johon osallistuu vahvan tuoteosaamisen omaavia toimijoita. Vaiheen 

tuotokset tulee dokumentoida hierarkkisesti, sillä niitä tarvitaan myöhemmissä vaiheissa. 

Vaiheen tuloksena syntyy lähtökohta alustavalle moduulijaolle ja sitä käytetään 
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alustavan moduulijärjestelmän arkkitehtuurin määrittämisessä. (Pakkanen, 2015, ss. 

190-191) 

3.9.3 Vaihe 3. Arkkitehtuuri: geneeriset elementit ja rajapinnat 

Kolmannessa vaiheessa luonnostellaan arkkitehtuuri, joka koostuu geneerisistä 

elementeistä ja niiden välisistä rajapinnoista. Vaiheessa keskitytään siihen, kuinka 

geneeriset elementit asemoituvat tuotteissa sekä tunnistetaan, minkä elementtien välillä 

on rajapintoja.  Tässä vaiheessa pelkkä rajapintojen tunnistaminen riittää ja ne 

määritellään tarkemmin vaiheessa 7. (Pakkanen, 2015, p. 191) 

Rajapintojen määrittely mahdollistaa sekä suljetun, että avoimen modulaarisen 

arkkitehtuurin, sillä avoimeenkin arkkitehtuuriin voidaan suunnitella uusia moduuleja 

ennalta määritettyjen rajapintojen puitteissa. On mahdollista, että määritelty tuoteperhe 

ei jossain vaiheessa tulevaisuudessa enää täytä kaikkia asiakastarpeita. Avoimessa 

arkkitehtuurissa täytyy kiinnittää huomiota lisäksi uusien moduulien tilavaatimuksiin. BfP 

ei ota kantaa tulevaisuuden tarpeiden ennakointiin, vaan tulevaisuuden arkkitehtuureja 

ja tuotealustoja koskevat päätökset kuuluvat tyypillisesti yrityksen 

etenemissuunnitelmiin. Tarkkaan määritellyt rajapinnat voivat joka tapauksessa olla 

näissäkin tilanteissa eduksi. (Pakkanen, 2015, ss. 191-192) 

Alustavaa arkkitehtuuria voidaan kuvata matriisityökaluilla tai perinteisillä toimisto-

ohjelmistoilla. Esimerkiksi CAD-ohjelmat voivat olla liian tarkkoja tähän tehtävään, sillä 

geneeriset elementit ovat abstraktimpia käsitteitä, eikä lopullisesta tuoteperheestä ole 

välttämättä olemassa vielä soveltuvaa suunnitteludataa. Soveltuvia kuvaamistapoja ovat 

esimerkiksi Design Structure -matriisi (DSM) ja MS Visio. Tarkoitus on joka tapauksessa 

luoda järjestelmällinen kuvaus elementtien sijoittelusta ja rajapinnoista. Esimerkki 

arkkitehtuurikuvauksesta on esitetty kuvassa 24. (Pakkanen, 2015, ss. 192-193) 
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Kuva 24. Arkkitehtuurin kuvaaminen, mukaillen (Pakkanen, 2015, pp. 192-193) 

Tähän vaiheeseen tarvitaan lähtötietona edellisessä vaiheessa hahmoteltu geneerinen 

elementtimalli sekä tietoutta elementtien käytännön vastineista. Myös tämä vaihe 

voidaan toteuttaa työpajatyyppisesti. Vaiheen tuloksia tarvitaan myöhemmin BfP:n 

vaiheessa 7, jossa moduulit ja niiden rajapinnat määritellään tarkemmin. Tämä vaihe 

tuottaa suunnittelutietoa liittyen modulaarisen järjestelmän arkkitehtuuriin, moduuleihin 

ja rajapintoihin. (Pakkanen, 2015, s. 193) 

3.9.4 Vaihe 4: Tavoitteen asetus asiakasympäristön perusteella 

Neljännen vaiheen tavoitteena on määrittää tuoteperheen kehitykselle 

asiakasympäristöön pohjautuvat tavoitteet. Asiakasympäristön analysointi on tärkeää 

yrityksen muuttaessa toimintatapaansa projektikohtaisista toimituksista konfiguroitaviin 

tuotteisiin, sillä konfigurointisääntöjen määrittämiseen tarvitaan formalisoituja 

asiakasvaatimuksia. Konfigurointisäännöt kertovat, minkälaista tuotetta tarjotaan 

asiakkaalle, jolla on tietyt vaatimukset. On mahdollista, että kaikkia vaatimuksia ei voida 

formalisoida ja osat, johon tällaiset vaatimukset liittyvät, voidaan jättää systemaattisen 

konfiguroinnin ulkopuolelle niin, että ne ovat kuitenkin osittain konfiguroitavia. 

(Pakkanen, 2015, s. 194) 

Koska BfP perustuu olemassa oleviin tuotteisiin, on asiakasympäristön analysointi 

mahdollista vanhoihin tuotteisiin kohdistuneiden asiakastarpeiden perusteella. On 

mahdollista, että osa vaatimuksista ei ole enää ajankohtaisia esimerkiksi teknologian 

kehityksen seurauksena ja ne saattavat jopa haitata liiketoimintaa. Tässä vaiheessa 

tulee varmistaa, että huomioitavat asiakasvaatimukset ja -tarpeet ovat ajan tasalla. 

Oletuksena on myös, että tuotteen perusvaatimukset ovat hyvin yrityksessä tiedossa 

eikä niihin tarvitse paneutua tarkemmin. (Pakkanen, 2015, ss. 194-195) 

Asiakastarpeiden määrittely voidaan suorittaa Gripen-menetelmällä. Menetelmässä 

lähtökohtana on ymmärtää prosessit, joissa asiakas käyttää tuotetta ja tavoitteena löytää 

tekijät, jotka aiheuttavat muuntelutarpeita. Gripen menetelmässä muuntelutarpeita 

aiheuttavia tekijöitä haetaan neljällä kysymyksellä: 

1. Millaisia prosesseja, joissa asiakas käyttää tuotteita, voidaan tunnistaa? 

2. Millaisia geneerisiä prosessivaiheita ja osa-alueita voidaan tunnistaa tavasta, 
jolla asiakas käyttää tuotetta? 

3. Millaisia vaihtoehtoisia parametreja tai valintoja, joilla on vaikutusta tuotteen 
määrittelyyn, liittyy kuhunkin prosessin vaiheeseen? 

4. Onko muita tekijöitä tai suosittuja tapoja toimia, jotka aiheuttavat tarpeen 
erilaisille tuotteille tai tuoteoptioille? (Pakkanen, 2015, s. 195) 
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Gripen-metodia voidaan käyttää pohjana samankaltaisten teknisten ratkaisujen 

segmentoinnissa, eli kohdistettaessa tiettyjä ratkaisuja tietylle potentiaalisten 

asiakkaiden ryhmälle. BfP ei kuitenkaan käsittele segmentointia tarkemmin, vaan 

yhteydet asiakaskontekstin ja teknisen ratkaisun välillä otetaan huomioon 

konfigurointitietoa määrittäessä vaiheessa 8. Gripen-metodi ohjaa myymään suurempia 

kokoonpanoja tai ratkaisuja yksittäisten komponenttien sijaan, sillä yrityksen 

näkökulmasta on helpompaa varmistua yhteensopivuuksista ja toiminnallisuuksista, jos 

variantteja on rajallinen määrä verrattuna suureen joukkoon yksittäisiä osia tai 

kokoonpanoja. Tuote-elementtien koko määräytyy moduulijaon ja arkkitehtuurin 

perusteella. (Pakkanen, 2015, s. 195) 

Koska tässä vaiheessa lähtötietona tarvitaan tietoutta asiakaskonteksteista, ainakin 

myyntiosaston olisi suotava osallistua vaiheen suoritukseen. Vaiheen tuloksena syntyy 

kuvaus asiakaskontekstista ja -prosesseista ja niiden tuotteille kohdistamista 

muuntelutarpeista.  Vaiheessa tuotetaan suunnittelutietoa moduulijärjestelmän osista 

jakologiikkaan. Asiakasvaatimukset ja -tarpeet muodostuvat perustaksi sille, miksi 

tuotevalikoiman rakenne tulee jakaa juuri tietyllä tavalla. (Pakkanen, 2015, ss. 195-196) 

3.9.5 Vaihe 5: Alustava tuoteperheen kuvaus 

Viidennen vaiheen tavoite on jatkaa tuoteperheen jakologiikan määrittelyä ja analysoida, 

millaisia standardointimahdollisuuksia geneerisiin elementteihin liittyvistä osista ja 

kokoonpanoista löytyy. Tarkoituksena on liittää yhteen asiakkaan näkökulma, geneeriset 

elementit ja osat ja kokoonpanot. Kuva 25 esittää tämän suoritusta yleisellä tasolla. 

Kuvan vasemmassa laidassa asiakkaan näkökulman muodostavat tärkeimmät 

asiakastarveryhmät, jotka aiheuttavat tarpeen tuotteiden muuntelulle BfP:n vaiheen 4 

tuotosten mukaisesti. Kuvan keskellä on listattu vaiheessa 2 määritellyt geneeriset 

elementit ja oikeassa laidassa jokaiseen geneeriseen elementtiin liittyvät osat ja 

kokoonpanot. Tarkoituksena on analysoida näiden kolmen näkymän välisiä 

riippuvaisuuksia.  Tämä esitystapa on modifioitu versio Harloun (2006) PFMP:stä. 

(Pakkanen, 2015, ss. 196-197). 
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Kuva 25. Alustava tuoteperheen kuvaus käyttäen Harloun (2006) PMFP-mallin 
periaatteita, (Pakkanen, 2015, p. 197) 

Analyysi voidaan aloittaa joko asiakastarpeiden ja GE:iden tai GE:iden ja osien ja 

kokoonpanojen välisistä riippuvaisuuksista. Ensimmäisessä vaihtoehdossa jokainen 

asiakastarve käydään läpi ja yhdistetään ne geneerisiin elementteihin, joihin niillä on 

vaikutusta. Tavoitteena on varmistaa, että jokaista asiakastarvetta vastaa ainakin yksi 

GE. Jos johonkin GE:hen ei liity asiakastarvetta, on se potentiaalinen vakiomoduuli. GE, 

johon liittyy useampi asiakastarve muodostaa haasteen moduloinnille. (Pakkanen, 2015, 

s. 197) 

GE:iden ja osien ja kokoonpanojen välisiä riippuvaisuuksia analysoitaessa jokainen osa 

tai kokoonpano liitetään niitä vastaavaan geneeriseen elementtiin. Tavoitteena on 

analysoida nykyisten tuotteiden osien valikoimaa ja standardointimahdollisuuksia. 

Jokaiseen geneeriseen elementtiin liittyvät osat ja kokoonpanot tulee määritellä. 

Lähtökohtana on, että jokaisen osa- tai moduulivariantin tulee lopulta liittyä johonkin 

asiakastarpeeseen, jotta vältytään turhalta variaatiolta. Poikkeuksena on kuitenkin 

tilanne, jossa varioinnin syy aiheutuu yrityksen liiketoimintaympäristön sisäisistä 

prosesseista, esimerkiksi tuotantolaitteiden rajoitteista. (Pakkanen, 2015, p. 198) 

Analyysi voi olla voi olla hyvin silmiä avaavaa, jos nykyisissä tuotteissa ei esiinny paljoa 

yhteneväisyyksiä, vaan samankaltaisiin asiakastarpeisiin on suunniteltu aina erilaisia 

toteutuksia. Analyysi antaa yleiskuvan nykyisistä tuotteista ja niiden yhteneväisyyksistä, 

ottaen huomioon BfP:hen valitun tuotevalikoiman monimutkaisuuden. Tästä esityksestä 

voi olla apua harkittaessa mahdollisuuksia käyttää erilaisia tuoterakenteen 

muodostustaktiikoita. (Pakkanen, 2015, s. 198) 

Jos GE:hen liittyvä osakokonaisuus, voidaan muodostaa pienellä määrällä vakioita 

osaryhmiä, voidaan osaryhmät määritellä moduuleiksi, ja muuntelu toteuttaa valitsemalla 
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sopivat moduulit myynti-toimitusprosessissa. Jos suurin osa GE:n osakokonaisuudesta 

voidaan standardoida ja vain pieneen osaan kohdistuu vaihtelua, voidaan 

osakokonaisuus määritellä konfiguroitavaksi moduuliksi, jolloin suurin osa 

konfiguroitavasta moduulista voidaan muodostaa vakoidusta perusosasta. Jos GE:n 

osakokonaisuutta ei voida muodostaa käyttäen vakioita osakokonaisuuksia, on moduulia 

vaikea muodostaa ilman suurta muokkaustarvetta. Tällaisessa tilanteessa tulee pohtia, 

voiko elementtiä jakaa pienempiin osiin tai muuttaa GE-jakoa tai teknistä toteutusta. Jos 

standardiosaa ei voi muodostaa millään näistä tavoista, geneerinen elementti voidaan 

määritellä tuoteperheen ulkopuoliseksi uniikiksi toimituskohtaiseksi osaksi. (Pakkanen, 

2015, s. 198). 

Analyysissä on myös mahdollista havaita tilaisuuksia samojen osaryhmien käytölle eri 

GE:issä, mikä voi entisestään parantaa tuoteperheen yhteneväisyyttä. 

Yhteneväisyyksien lisäämisellä voi kuitenkin olla myös haittavaikutuksia. Asiakas voi 

esimerkiksi kokea eri tuotevariantit liian samanlaisiksi. Tämä voi aiheuttaa ongelma 

tuotteissa, joihin liittyy vahva brändi tai imago, ja asiakas tavoittelee nimenomaan 

erilaisuutta. (Pakkanen, 2015, s. 198). 

Määrittelytyössä tulee ottaa myös huomioon syntyvän tuoteperheen kompleksisuus, joka 

aiheutuu GE:iden määrästä ja riippuvaisuuksista. Hallinta- ja kehitystyötä helpottaa, jos 

yksittäisiin GE:ihin liittyy vain kohtuullinen määrään asiakastarpeita. Jos GE:n samaan 

alueeseen kohdistuu useita erilaisia vaatimuksia, nousee varianttien määrä suureksi. 

Osat ja kokoonpanot eivät saa kuulua yhtä aikaa useampaan elementtiin, eikä moduuli 

voi olla täysin toisten moduulien ympäröimä. Kompleksisuutta voidaan vähentää 

välttämällä rakenteen päällekkäisyyksiä ja GE-duplikaatteja. (Pakkanen, 2015, ss. 198-

199) 

Tässä BfP:n vaiheessa tarkoituksena on löytää lisää tuoteperheen rakenteen 

vakiointimahdollisuuksia sekä määrittää kaikkien asiakastarpeiden täyttämiseksi 

vaadittava varianttien määrä. Vaiheen tuloksena syntyy alustava tuoteperheen kuvaus, 

joka käsittää riippuvaisuudet geneeristen elementtien, asiakastarpeiden sekä osien ja 

kokoonpanojen välillä. Vaiheessa luodaan moduulijärjestelmän jakologiikkaan, 

moduuleihin ja konfigurointitietoon liittyvää suunnittelutietoa. (Pakkanen, 2015, s. 199) 

3.9.6 Vaihe 6: Konfiguraatiotieto: geneeriset elementit ja 
asiakastarpeet 

 

Kuudennessa vaiheessa määritellään tuoteperheen alustava konfiguraatiotieto. Tässä 

vaiheessa tieto muodostuu geneeristen elementtien ja muuntelutarpeen aiheuttavien 
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asiakastarpeiden välisistä riippuvaisuuksista. Lähtötietona käytetään toisen ja neljännen 

vaiheen tuloksia. (Pakkanen, 2015, p. 199)  

Konfiguraatiotiedon määrittelyssä voidaan käyttää muokattua K-matriisityökalua, jonka 

käytöstä on esitetty esimerkki kuvassa 26. Geneeriset elementit listataan matriisin riveille 

ja asiakastarpeet ryhmittäin sarakkeille. Jokaisen GE:n ja asiakastarpeen välinen 

riippuvaisuus merkitään matriisiin. Riippuvaisuuksia voi olla neljää tyyppiä: 

1. Asiakastarve vaatii GE:n 

2. Asiakastarve sulkee pois GE:n 

3. Asiakasterve saattaa vaikuttaa GE:hen 

4. Asiakastarve ei vaikuta GE:hen (Pakkanen, 2015, pp. 200-201) 

 

 
Kuva 26. Esimerkki muokatusta K-matriisista (Pakkanen, 2015, p. 201) 

Vaiheen tuloksena muodostuu käsitys siitä, mitkä GE:t ja asiakastarpeet ovat keskenään 

yhteensopivia. Tuloksia tarvitaan BfP:n seitsemännessä vaiheessa moduulien ja 

rajapintojen suunnittelussa sekä kahdeksannessa vaiheessa lopullisen 

konfiguraatiotiedon määrittelyssä. Moduuleiden suunnittelussa täytyy olla varmaa, että 

ne kattavat kaikki asiakastarpeet. Tässä vaiheessa luodaan luonnollisesti 

moduulijärjestelmän konfiguraatiotietoon liittyvää suunnittelutietoa. (Pakkanen, 2015, p. 

201) 
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3.9.7 Vaihe 7: Modulaarinen arkkitehtuuri: moduulit ja 
rajapinnat 

 

Seitsemäs vaihe keskittyy moduulien ja rajapintojen määrittelyyn. Tässä vaiheessa 

modulaarisen tuoteperheen rakenne määritellään tarkemmin aikaisimmissa vaiheissa 

luotujen alustavien kuvausten sekä vaatimusten ja rajoitteiden pohjalta. Tavoitteena on 

määritellä geneeristen elementtien tyypit sekä rajapinnat (Kuva 27). (Pakkanen, 2015, 

pp. 202-203) 

 
Kuva 27. Geneeriset elementit ja rajapinnat (Pakkanen, 2015, p. 204) 

Tarkoituksena on tunnistaa kolmannessa BfP:n vaiheessa luodusta alustavasta 

arkkitehtuurista eri GE-tyyppejä, sekä määritellä niiden toteuttamiseen vaadittavat osat 

ja kokoonpanot. Eri tyyppejä ovat standardi, konfiguroitava, osittain konfiguroitava ja 

uniikki, projektikohtainen GE. Standardielementti on sama tuoteperheen kaikissa 

varianteissa. Muunneltavissa tuotteissa on edullisinta käyttää niin paljon vakioratkaisuja, 

kuin mahdollista. Vakioelementin muodostamat osat tulee valita nykyisien tuotteiden 

pohjalta tai tarvittaessa suunnitella uudelleen. (Pakkanen, 2015, pp. 203-204) 

Konfiguroitavat elementit muodostetaan valitsemalla vakioratkaisuita. Vakiomoduulin 

suunnittelu jokaista asiakastarvetta kohden ei ole kustannustehokasta, sillä 

todennäköisesti eri vaatimukset kohdistuvat vaan pieneen osaan vastaavaa elementtiä. 

Konfiguroitava elementti tuleekin suunnitella sisältämään mahdollisimman pienen 

määrän vakiomoduuleita.  (Pakkanen, 2015, pp. 203-204) 

Jos geneeristä elementtiä ei voida toteuttaa käyttäen vakiomoduuleita, tulee geneerinen 

elementti koittaa jakaa osiin, muuttaa GE-rakennetta tai toteutusvaihtoehtoa. Tällaisessa 

tilanteessa voi olla edullisinta määritellä elementti osittain konfiguroitavaksi. Osittain 

konfiguroitava elementti sisältää vakio- ja konfiguroitavan osan lisäksi yhden tai 

useamman uniikin elementin. (Pakkanen, 2015, pp. 203-204) 
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Uniikin elementin käyttö modulaarisissa tuoteperheissä ei ole kuitenkaan suotavaa, sillä 

se ei mahdollista millään tapaa tavoiteltua suunnittelun uudelleen käyttöä. Uniikki 

elementti tulee pääsääntöisesti muodostaa vain, jos tuoteperhettä ei voida edes GE-

rakenteen muutoksilla muodostaa vakioelementeillä. Poikkeuksena ovat tuoteperheen 

osa-alueet, joissa myyntipotentiaali on matala, ja uniikkien elementtien suunnittelu 

jokaista harvinaista tarvetta kohden voi tulla vakioelementtejä 

kustannustehokkaammaksi ratkaisuksi. (Pakkanen, 2015, pp. 203-204) 

Elementtien tyyppien jälkeen määritellään tarkemmin jokaisen elementin toteutus 

osatasolla, pohjautuen olemassa oleviin ratkaisuihin. Elementin toteuttavista osista 

voidaan tunnistaa seuraavat tilanteet: 

 Geneeriseen elementtiin liitetyt ratkaisut täyttävät ja toteuttavat muuntelutarpeen 
hyvin. Osilla on samankaltaiset rajapinnat.  

 Geneeriseen elementtiin liittyy liian monia osia, joilla on erilaiset rajapinnat. Osien 
määrää tulee vähentää päällekkäisyys- ja kustannussyistä 

 Geneeristä elementtiä ei voida toteuttaa pelkästään olemassa olevilla osilla. 
Uusia osia tulee suunnitella. (Pakkanen, 2015, p. 205) 

Lopulliseen osien määrään vaikuttaa esimerkiksi tuoteperheeseen kohdistuva eri 

asiakastarpeiden määrä, mahdollisuudet, taidot ja resurssit tunnistaa nykyisten 

tuotteiden yhteneväisyydet sekä vakiointi. Osien päällekkäisyyksiä tulee välttää, sillä se 

nostaa kustannuksia. Rajapintoja määrittäessä analysoidaan, onko tietyn geneerisen 

elementin osaryhmillä samanlaiset rajapinnat niihin kiinnittyvään toisen geneerisen 

elementin osaryhmiin. Keskeinen tavoite on, että kaikki rajapinnat olisivat vakioita. 

Rajapinnat voivat perustua esimerkiksi rakenteeseen, geometriaan, materiaaliin, 

energiaan, signaaleihin tai informaation vaihtoon. Voi olla tarpeen määritellä rajapinnat 

tuote-, yritys tai toimialaspesifisiksi. Rajapintoja määrittäessä voidaan käyttää 

hampurilais- ja perusosasääntöjä (1. PSP). Lisäksi tulee huomioida eri varianttien 

vaatimien moduulien tilavaraukset tapauskohtaisesti. Toisaalta kaikkein suurimpien 

moduulien tilavarausten käyttö voi johtaa turhaan käyttämättömään tilaan tuoteperheen 

pienimmissä tuotevarianteissa. (Pakkanen, 2015, pp. 205-207) 

Kuva 28Kuvassa 28 on esitetty, kuinka tuoteperheen arkkitehtuuri voi muokkautua BfP:n 

kolmannen vaiheen alustavasta tuoteperheen kuvauksesta  seitsemännen vaiheen 

lopulliseen arkkitehtuuriin.  
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Kuva 28. Tuoteperheen arkkitehtuuri ja moduulien toimitustyypit (Pakkanen, 

2015, p. 206) 

Elementtien ja rajapintojen ylläpito on myös tärkeää. Jos se sivuutetaan, on vaarana, 

että modulaarinen arkkitehtuuri rapistuu ajan kuluessa, ja suunnittelun uudelleen 

käytöstä saatavat hyödyt häviävät. Yrityksen tulee kehittää tarpeensa ja resurssinsa 

huomioiden oma tapansa ylläpitoon. (Pakkanen, 2015, p. 207) 

Vaiheen tuloksena on määritelty, mistä elementeistä ja rajapinnoista tuoteperhe koostuu. 

Vaiheen tuloksia tarvitaan kolmessa viimeisessä vaiheessa konfigurointitiedon, 

tuoteperheen dokumentoinnin ja liiketoimintavaikutusten analysoinnissa. Vaiheessa 

luodaan suunnittelutietoa moduulijärjestelmän arkkitehtuuriin, moduuleihin ja 

rajapintoihin liittyen. (Pakkanen, 2015, p. 207) 

3.9.8 Vaihe 8: Konfiguraatiotieto: Moduulivariantit ja 
asiakastarpeet 

 

Kahdeksannessa vaiheessa määritellään lopullinen konfiguraatiotieto. Kuudennessa 

vaiheessa konfiguraatiotieto muodostettiin asiakastarpeiden ja geneeristen elementtien 

välille. Tässä vaiheessa geneeriset elementit korvataan vaiheessa 7 määritellyillä 

varsinaisilla tuotteen osilla ja moduulivarianteilla. Vaiheen tulokset kertovat, mikä 

tekninen ratkaisu vastaa mihinkin asiakastarpeeseen huomioiden myös eri 

moduulivarianttien ja asiakastarpeiden yhteensopivuudet.  (Pakkanen, 2015, p. 208) 
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Suositeltava määrittelytyökalu on vaiheen kuusi mukaisesti K-matriisi. Tässä vaiheessa 

geneeristen elementtien sisältö lisätään myös matriisiin, kuvan 29 esimerkin mukaisesti. 

Tällä tavoin matriisiin saadaan täydellinen konfiguraatiotieto. (Pakkanen, 2015, p. 209) 

 

Kuva 29. Modulaarisen tuoteperheen lopullinen konfiguraatiotieto (Pakkanen, 
2015, p. 209) 

Tässä vaiheessa voi olla suotavaa selventää jokaista riippuvaisuutta kommentein. 

Informaatio voi olla hyvin tarpeellista tuoteperheen kehityksessä tulevaisuudessa. K-

matriisityökalulla voidaan myös mallintaa sekä teknisten toteutusten, että 

asiakastarpeiden keskinäiset yhteensopivuudet. Tieto voi olla hyödyksi esimerkiksi 

tuotekonfiguraattoria rakentaessa. Lisäksi nähdään, sulkeeko jokin asiakkaan valinta 

pois toisen mahdollisen valinnan. Matriisit ovat lähtökohtaisesti helppolukuisia ja 

visuaalisia. Jos tässä vaiheessa havaitaan, etteivät aiemmin määritellyt asiakastarpeet 

kata kaikkia yritykselle tärkeitä markkina-alueita, voidaan BfP:ssä vielä palata 

taaksepäin ja iteroida tuoteperheen arkkitehtuuria. (Pakkanen, 2015, pp. 209-210) 

3.9.9 Vaihe 9: Tuoteperheet dokumentointi 
 

BfP:n sisältää jokaisessa vaiheessa tapahtuvan dokumentoinnin lisäksi erillisen 

dokumentointivaiheen. Yhdeksännessä vaiheessa suunniteltua tuoteperhettä 

tarkastellaan suunnittelun ratkaisuketjun näkökulmasta. Tavoitteena on kuvata 

tuoteperheen sisältö, ja mihin asiakastarpeeseen mikäkin elementti ja ratkaisu vastaa. 

(Pakkanen, 2015, p. 211) 

BfP:ssä tuoteperheen dokumentointiin voidaan käyttää Product Structuring Blue Print -

kaaviota (PSBP). Sen tavoitteena on esittää tuoteperheen jakologiikka sekä syyt, miksi 

tiettyihin suunnitteluratkaisuihin on päädytty.  Esimerkki kaavion käytöstä on esitetty 

kuvassa 30. 
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Kuva 30. Tuoteperheen dokumentointi PSBP- menetelmällä (Pakkanen, 2015, p. 

212) 

Kuvan vasemmassa reunassa on esitetty kyseessä oleva tuoteperhe. Kuvassa oikealle 

siirryttäessä tuoteperhe kuvataan ensiksi geneerisinä elementteinä ja seuraavaksi 

esitetään, mistä teknisistä ratkaisuista ne muodostuvat. Eri elementtityypit on esitetty 

värikoodein. Kuvassa on esitetty kolme mahdollista tyyppiä; vakioelementti, 

konfiguroitava elementti ja uniikki elementti. Oikeassa reunassa on esitetty 

asiakastarpeista aiheutuvat muuntelutarpeet. Esimerkkikuvassa geneerinen elementti 2 

toteutetaan keskenään vaihdantakelpoisilla ratkaisuilla beta, zeta ja theta. Ratkaisut 

täyttävät asiakastarpeet 3.1–3.5. (Pakkanen, 2015, pp. 211-212) 

Dokumentointi on hyödyllinen erityisesti suunnittelutyön tukena ja suunnittelun 

uudelleenkäytön hyödyntämisessä. Se esittää koko tuoteperheen visuaalisesti. 

Dokumentointi on tärkeässä roolissa esimerkiksi, jos tuoteperheeseen tehdään 

muutoksia teknologioiden kehittymisen tai muuntelutarpeiden muutosten vuoksi. 

(Pakkanen, 2015, p. 212) 

3.9.10 Vaihe 10: Liiketoimintavaikutusten arviointi 

Viimeisessä vaiheessa analysoidaan suunnitellun tuoteperheen liiketoimintavaikutukset 

tuotteiden eri elinkaaren vaiheissa. Analyysi auttaa ymmärtämään, kuinka hyvin 

modulointiprojektille määritellyt tavoitteet saavutetaan suunnitellulla tuoteperheellä ja 

onko tuoteperhe kilpailukykyinen. Arviointiin käytetään työkaluna kirjallisuudessa 

esitettyjen kokemuksien perusteella luotua liiketoimintavaikutusten arviointimallia 
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(Business impact analysis model, BIA). Mallin rakenne on esitetty kuvassa 31. Mallin 

perusperiaatteena on, että luodun modulaarisen tuoteperheen moduulijärjestelmän eri 

osat mahdollistavat tuoteperheen kehitystä ohjaavien erilaisten periaatteiden 

toteutumisen, tukevat niitä tai riippuvat niistä. Näillä periaatteilla taas on kustannus-, 

tuotto-, laatu, resurssi- tai aikavaikutuksia tuotteiden elinkaaren vaiheisiin. (Pakkanen, 

2015, ss. 212-213). 

 

 
Kuva 31. Liiketoimintavaikutusten arviointimalli (BIA) (Pakkanen, 2015, p. 213) 

BfP:n liiketoimintavaikutusten arviointimalli on esitetty kokonaisuudessaan kuvassa 
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Kuva 32. Liiketoimintavaikusanalyysin malli, (Pakkanen, 2015, s. 215) 

Kuvan vasemmassa laidassa on esitetty moduulijärjestelmän viisi eri osaa. Keskellä on 

esitetty ohjaavat periaatteet ja mekanismit, jotka kuvaavat mahdollisia tavoitteita, ilmiöitä 

ja ongelmia, joihin moduloinnilla voi olla vaikutusta. Kuhunkin periaatteeseen tai 

mekanismiin on yhdistetty siihen liittyvä moduulijärjestelmän osa. Kuvassa oikealla on 

listattu yleisiä valmistavan teollisuuden prosessien vaiheita ja niihin on yhdistetty 

vastaavasti liittyvä periaate tai mekanismi. Ohjaavien periaatteiden vaikutukset voivat 

olla esimerkiksi kustannuksiin, tuottoon, laatutekijöihin, resurssien käyttöön tai aikaan 

liittyviä, ja niitä arvioidaan rahallisessa mielessä.  Vaikutukset voivat joko lisätä tai 

alentaa tuottavuutta.  Kustannusvaikutuksiin voi kuulua esimerkiksi osien ja materiaalien 

kustannuksia sekä laitehankintoja ja -säästöjä. Tuottovaikutukset tarkoittavat 

lisääntynyttä tai alentunutta voittoa. Laatuvaikutukset kuvaavat, kuinka hyvin tuote 
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vastaa spesifikaatiota. Aikavaikutukset liittyvät tuotteen läpimenoaikaan. Analyysissa ei 

suoranaisesti huomioida vaikutuksia tuoteperheen joustavuuteen, sillä sen arviointi 

itsenäisesti tulisi liian haastavaksi. Oletettavasti kuitenkin modulointi parantaa 

joustavuutta, sillä se lisää yhteneväisyyksiä, ilman variointimahdollisuuksien 

vähenemistä. Joustavuusvaikutus tulee siten esiin muissa edellä mainituissa tekijöissä. 

(Pakkanen, 2015, ss. 214-221). 

Vaiheen tuloksena on arvio siitä, mitkä ovat onnistuneen modulaarisen tuoteperheen 

kehityksen vaikutukset, jos toteutus onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla. 

Tarkasteluun kuuluvat sekä tuoteperheen, että sen käyttöönottoon vaadittavien 

toimintojen kehitys. Vaikutuksia arvioidaan rahamääräisesti eri suurusluokkia käyttäen, 

esimerkiksi luokkia 1000 €, 10 000 €, 100 000 €, sillä tarkkojen summien arviointi on 

usein liian haastavaa. Analyysin tarkasteluaikajakson tulee olla tarpeeksi pitkä, jotta 

vaikutukset myös tuotteen myöhempiin elinkaaren vaiheisiin tulevat esille. 

Tarkasteluaikana tapahtuvien tuotetoimitusten lukumäärä tulee olla myös riittävän suuri. 

Eri vaikutusmekanismit (Taulukko 2) käydään läpi yksitellen. Tuloksissa suurimmat 

lukuarvot edustavat merkittävimpiä vaikutuksia, ja niitä voidaan analysoida tarpeen tullen 

tarkemmin. (Pakkanen, 2015, ss. 221-227) 

Taulukko 2. Modulointiin liittyvät ohjaavat pääperiaatteet ja mekanismit, 
mukaillen (Pakkanen, 2015, ss. 222-227) 

Ohjaava periaate tai mekanismi Kuvaus / perustelu 

Brändivaikutus Tuotteen markkinointi modulaarisena 
saattaa vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen 

Reagointikyky markkinoiden muutoksiin Markkinoiden vaatimukset voivat muuttua 
ja aiheuttaa muutospaineita tuotteiden 
ominaisuuksiin 

Tuotteen sovitus asiakastarpeeseen Modulaarinen tuoteperhe mahdollistaa 
tuotteiden konfiguroinnin asiakastarpeisiin 
käyttämällä ennalta määriteltyjä tuotteen 
elementtejä 

Tuotteen sovitus paikalliseen 
lainsäädäntöön tai paikallisiin standardeihin 

Tuotteen sovittaminen lainsäädäntöön ja 
standardeihin on tärkeää, kun toimitaan 
useilla markkinoilla ja useissa valtiossa 

Enemmän kapasiteettia tuotekehitykseen Modulaarisen tuoteperheen suunnittelun 
jälkeen resurssien tarve suunnittelussa ja 
myynti-toimitusprosessissa vähenee 

Panostukset tuotekehitykseen Modulaarisen tuoteperheen suunnittelu 
vaatii panostusta tuotekehitykseen 

Suunnittelu uudelleenkäytettävyyttä 
hyödyntäen (ratkaisu) 

Suunnitteluprosessissa voi olla paineita 
uudelleen käyttää ratkaisujen pääperiaatteita 
suunnittelun työmäärän vähentämiseksi 

Suunnittelu uudelleenkäytettävyyttä 
hyödyntäen (rajapinta) 

Suunnitteluprosessissa voi olla paineita 
uudelleen käyttää rajapintojen pääperiaatteita 
suunnittelun työmäärän vähentämiseksi 

Suunnittelu uudelleenkäytettävyyttä 
hyödyntäen (komponentti) 

Suunnitteluprosessissa voi olla paineita 
uudelleen käyttää komponenttien 
pääperiaatteita suunnittelun työmäärän 
vähentämiseksi 



53 
 

Uudet teknologiat Modulaarinen tuoteperhe voi helpottaa 
vanhojen teknologioiden (aineelliset 
hyödykkeet) korvaamista uudemmilla. Tämä 
tulee ottaa huomioon, kun määritellään 
jakologiikkaa. 

Teknologioiden erottelu Modulointi mahdollistaa teknologioiden 
eristämisen käyttämällä hyvin määriteltyjä 
rajapintoja muuhun järjestelmään. Näin 
järjestelmän kompleksisuus vähenee. 

Myynnin ja/tai tarjouskilpailutuksen tai 
tuoteyksilön määrittelyn helpottaminen 

Konfigurointitiedolla, joka määritellään 
modulaarista tuoteperhettä suunniteltaessa, 
on vaikutusta myyntitoimintaan, koska se 
kuvaa ratkaisun ja variointivaatimuksen 
välisen riippuvaisuuden. Konfigurointitieto 
mahdollistaa myyntikonfiguraattorien 
kehittämisen ja ohjaa uudelleen käyttämään 
tuote-elementtejä. 

Tuotekustannukset Modulaarisen tuoteperheen suunnittelu 
vaikuttaa tuotekustannuksiin, sillä tavoite on 
lisätä yhteneväisyyksiä eri tuoteyksilöiden 
välillä ilman että menetetään 
variointimahdollisuuksia. 

Komponenttien saatavuus / toimittajien 
lukumäärä 

Komponenttien saatavuus kuvaa, kuinka 
helposti niitä voidaan hankkia. Kun 
mahdollisten toimittajien määrä nousee, 
hankintatoiminta helpottuu ja tehostuu. 

Tuotannon ohjattavuuden parantaminen 
(läpinäkyvyys, ennakoitavuus) 

Tuotteet, jotka on suunniteltu myynti-
toimitusketjun ulkopuolella helpottavat 
tuotannon ohjattavuutta, sillä tuotteiden 
vaikutukset tuotantoon ovat läpinäkyvämpiä ja 
selvempiä. Tuotteet eivät ole täysin 
toimituksesta riippuvia. 

Myöhäinen variointi Kun tuote pidetään perusmallina tai 
vakiotuotteena niin pitkään kun mahdollista, 
voidaan saavuttaa hyötyjä tuotannossa, sillä 
myös prosessi voidaan vakioida siltä osin. 
Variointi voidaan tällöin tehdä myöhemmissä 
tuotannon vaiheissa, tai jopa perinteisten 
tuotantovaiheiden jälkeen. Modulointi 
mahdollistaa myöhäisen varioinnin, sillä se 
erottaa tuotteen vakio-osiot muuttuvista 
osioista. 

Tuotannon uudelleen sijoittaminen 
(suotuisammalle alueelle tai ympäristöön) 

Moduloinnin aspektit voivat helpottaa 
tuotannon siirtoa tehtaasta (paikan päällä 
tapahtuva esivalmistus) asiakkaan sijaintiin tai 
tuotteen toimintaympäristöön. Tämä voi tulla 
kysymykseen laajojen tuotteiden kohdalla. 

Alentuneet käynnistysajat ja -kustannukset 
(moduulien hajautettu testaaminen) 

Modulointi mahdollistaa moduulien 
hajautetun ja yhdenaikaisen testaamisen 
määriteltyjen rajapintojen ansiosta. 
Rajapinnat määrittelevät, millaisessa 
ympäristössä moduulia tulee käyttää. Siten 
tarve testata kaikkia tuote-elementtejä 
yhdessä samalla kertaa vähenee. 

Komponenttien laatuongelmien 
väheneminen 

Poikkeavien ja uniikkien komponenttien 
määrän väheneminen lisää mahdollisuuksia 
tuottaa tuotteita, jotka täyttävät 
laatuvaatimukset paremmin. Mekanismina on 
oppiminen toistojen kautta. 
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Kokoonpanon jakaminen / hajauttaminen Mahdollisuus tuotannon hajauttamiselle 
voi olla tärkeä, esimerkiksi olemassa olevien 
laitteistojen rajoitusten tai markkinoiden 
etäisyyden vuoksi. Kokoonpanoympäristön 
vaatimukset voidaan ottaa huomioon 
moduulijakoa määriteltäessä. 

Tuotteen laatuongelmien väheneminen Modulointi vaikuttaa tuotteen laatuun, sillä 
tuoteyksilöt noudattavat ennalta määrättyä 
arkkitehtuuria. Tuoteperheen arkkitehtuuria 
määriteltäessä otetaan huomioon tuote-
elementtien yhteensopivuudet. 
Konfigurointisääntöjen käyttö tuoteyksilöä 
määritettäessä helpottaa toiminnallisten 
ratkaisujen tuottamista. 

Kuljetuskustannusten alentuminen Kuljetuskustannuksiin voidaan vaikuttaa 
suunnittelemalla arkkitehtuuri tukemaan tietyn 
tyyppistä kuljetusmuotoa, jos yhdellä 
kuljetusmuodolla on huomattavasti muita 
merkittävämpi vaikutus 
tuoterakennepäätöksiin.  

Muutoksien mahdollistaminen tuotteen 
elinkaaren aikana 

Modulointi mahdollistaa tuotteiden 
uudelleen konfiguroinnin, sillä tuote-
elementtien n sijainnit ja rajapintojen tyypit on 
tarkkaan määritelty. 

Alentuneet seisakki- ja huoltokustannukset 
(vaihdantakelpoisia moduuleita käyttämällä) 

Tuotearkkitehtuuri ja rajapinnat vaikuttavat 
huoltokustannuksiin, kun otetaan huomioon 
todennäköisesti jossain vaiheessa huoltoa 
tarvitsevien moduuleiden saavutettavuus ja 
helppo vaihdettavuus. 

Kierrätysarvon kohoaminen (käyttämällä 
moduuleita uudelleen) 

Mahdollisuus uudelleen käyttää joitain 
moduuleita tuoteyksilön elinkaaren 
päättymisen jälkeen nostaa tuotteen 
kierrätysarvoa. 

 

3.9.11 Yhteenveto eri vaiheista 
 

Yhteenveto eri BfP:n vaiheista on esitetty kuvassa 33. Kuvassa on esitetty eri BfP:n 

vaiheet, vaiheisiin liittyvät tarvittavat lähtötiedot ja niissä syntyvä suunnittelutieto, sekä 

moduulijärjestelmän viisi eri osaa, joihin tulokset liittyvät.  
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Kuva 33. (Pakkanen, 2015, p. 230) 
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4. TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU  

Tutkimuskysymyksiä lähestyttiin Brownfield-prosessin vaiheiden mukaisesti. Tässä 

kappaleessa käsitellään BfP:n suoritusta ja tulosten muodostumista. BfP:n vaiheet 

suoritettiin järjestyksessä 1-4-2-3-5-10. Tuoteperheen kyvyn huomioida asiakastarpeet 

koettiin yrityksen kannalta tärkeäksi, joten asiakasvaatimukset käytiin läpi heti aikaisessa 

vaiheessa. Vaiheet 6-9 rajattiin pois työstä, jotta siitä saatiin diplomityön puitteisiin sopiva 

kokonaisuus. Liiketoimintavaikutusten analyysi suoritettiin jo alustavan tuoteperheen 

rakenteelle modulointiprojektin jatkon kannattavuudelle suuntaa antavana arviona. BfP:n 

myöhempien vaiheiden konfigurointitiedon ja moduuleiden tarkempaa määrittelyä 

tukemaan pohdittiin lisäksi alustavan rakenteen osien ja kokoonpanojen toimitustyyppiä 

sekä mahdollisuuksia hyödyntää tuoterakenneperiaatteita. 

 Tavoitteen asetus liiketoimintaympäristön kannalta 

4.1.1 Tarkastelukohteen valinta 
Modulointi aloitettiin tarkastelukohteen valitsemisella. Yrityksen liiketoiminnan todettiin 

olevan yhdistelmä tuote- ja palveluliiketoimintaa. 20-vuotisen historiansa aikana yritys 

on valmistanut sekä rakenteeltaan että ominaisuuksiltaan hyvin monenlaisia 

tilaratkaisuita. Tuotteet ovat perustuneet suurelta osin merikonttirunkoon, mutta myös 

erikseen suunniteltuja ja valmistettuja runkoja on käytetty. Tuotehistoriaa analysoitaessa 

pyrittiin erottamaan ajankohtaiset tuotteet. Määriteltiin, että aiemmin valmistetut tuotteet 

voidaan jakaa levitettäviin kontteihin, kiinteäseinäisiin, erilaisiksi varastotiloiksi 

käytettäviin, samantyyppisinä tilauksina toistuviin konttituotteisiin, sekä 

projektiluontoisiin, ominaisuuksiltaan ja rakenteeltaan hyvin vaihteleviin, korkeintaan 

muutaman kappaleen tilauserien tuotteisiin. Kuvassa 34 on havainnollistettu yrityksen 

tuotteita ja palveluita 
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Kuva 34. Yrityksen tuote- ja palveluliiketoiminta 

Tuoteskaalaa analysoitaessa havaittiin, että suurimpina volyymeinä on valmistettu 

kiinteäseinäisiä, ei-levitettäviä konttituotteita. Volyymi on ollut noin kymmenkertainen 

levitettäviin konttituotteisiin verrattuna. Korkein markkina-arvo ja liiketoiminnan kate on 

puolestaan ollut levitettävillä konttituotteilla. Tuotteen myyntihinnat olivat keskimäärin 

noin kymmenkertaisia kiinteäseinäisiin konttituotteisiin verrattuna.  

BfP:n tarkastelukohteen valintaa pohdittiin yhteisessä palaverissa. Tuotteiden määrää 

pyrittiin rajaamaan modulointiprojektin työmäärän vähentämiseksi. Myös näin saatiin 

diplomityöhön paremmin soveltuva kokonaisuus. Eniten modulointipotentiaalia nähtiin 

levitettävissä konteissa. Valintaa puolsivat niiden kompleksisempi rakenne ja suurempi 

markkina-arvo. Levitettäviin konttituotteisiin keskittyminen tuki myös yrityksen strategian 

tavoitteita. Kiinteäseinäisissä konttituotteissa varioinnin tarpeen havaittiin muodostuvan 

pitkälti sen mukaan, millaisten kokonaisuuksien säilytykseen tai huoltoon tuote on 

tarkoitettu. Tuotteiden rakenteita ei olisi ollut myöskään mahdollista vakioida enää kovin 

paljoa nykyistä pidemmälle. Tarkastelukohteen rajausta tehdessä tiedostettiin kuitenkin 

mahdollinen tarve lisätä tulevaisuudessa muitakin tuotteita moduloinnin piiriin.  

4.1.2 CSL 
Liiketoiminnan tavoitteiden asetus suoritettiin CSL-metodilla. Vaikka modulointia oli 

tutkittu aiemmin jo jonkin verran yrityksessä sekä projektin tavoitteiden katsottiin olevan 

yleisesti melko selviä, haluttiin liiketoimintaympäristö analysoida kuitenkin 

perusteellisesti. Tarkoitus oli käydä modulaarisen tuotteiston kehityksen tavoitteet läpi 

kaikkien yrityksen osastojen sekä myös arvoketjujen kannalta. Analysoitaviksi otettiin 

yrityksen strategia, organisaatio, arvoketjut sekä prosesseista tilaus-toimitusprosessi ja 

tuotekehitysprosessi. Tuoterakennetta käsiteltiin vielä tässä vaiheessa mustana 
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laatikkona Black box -teorian mukaisesti. Tuoteperhettä kuvattiin moduulijärjestelmän 

viiden osa-alueen avulla. Tarkoituksena oli, että siihen kohdistuvia liiketoiminnan 

vaatimuksia pystyttiin analysoimaan ilman tarvetta syventyä tuotteen fyysiseen 

rakenteeseen. Analysoinnissa käytettiin BfP:ssä esitetyn mukaista CSL-pohjaa.  

Liiketoimintaympäristön analysointi aloitettiin organisaation osa-alueesta. Oy 

Morehouse Ltd kuuluu Conlog Groupiin. Yhtymään kuuluu kaksi muuta toimipistettä, 

jotka sijaitsevat Oulussa ja Seinäjoella. Toimipisteiden vastuut ja roolitukset ovat osittain 

muutoksen alaisena, mutta nykytilassa Rautalammilla Morehousen toimipisteellä on 

oma johto ja taloushallinto. Markkinointi tapahtuu pääasiassa Oulun sisaryhtiön kautta 

kotimaassa ja ulkomailla. Erikoistapauksissa tai tiettyjen asiakkaiden kohdalla 

Morehouse hoitaa itsenäisesti markkinointivastuun. Tarjouslaskenta suoritetaan 

projektista riippuen itsenäisesti tai yhdessä Oulun toimipisteen kanssa. Suunnittelussa 

yleisesti suurimmat linjaukset tehdään ylempänä organisaatiotasolla ja Morehousen 

vastuulla on projektin hieno- ja laitesuunnittelu. Suunnittelun eri osa-alueita ovat 

mekaniikka-, LVI- ja sähkösuunnittelu. Morehousella on päävastuu levitettävien 

konttituotteiden tuotekehityksestä. Ostot ja hankinnat pyritään tekemään keskitetysti 

koko yhtymän kesken, mutta C-tason nimikkeet hankitaan paikallisesti. Morehousen 

toimipisteellä suoritetaan itsenäisesti tuotanto, laadunhallinta, tekninen dokumentointi, 

tuotetiedonhallinta, huolto, koulutukset sekä testit ja mittaukset. Alihankintaa käytetään 

osa- ja kokoonpanovalmistukseen ja hydrauliikkasuunnitteluun. Yrityksen läheisyydessä 

sijaitsee alihankkijayritys, joka suorittaa konttirungon terästyön. Yrityksen oma tuotanto 

on pyritty pitämään pääasiassa kokoonpanotuotantona. Kuvassa 35 on esitetty yrityksen 

tuotantojärjestelmän rakenne. Järjestelmä on rakenteeltaan kokoonpanolinjan ja kahden 

tuotantosolun yhdistelmä. Tuotantolinjassa on viisi kokoonpanopistettä, joista 

ensimmäiseen kuuluu alihankkijan tiloissa suoritettava terästyö. Tuotantosoluissa 

valmistellaan kokoonpanolinjalla asennettavat puu- ja levytyöt sekä sähkö- ja lvi-osat.  

Kokoonpanopiste 1, 
terästyö

Hiekkapu
hallus

Maalaus
Kokoonpanopiste 2

Koolaus, eristys, 
levytyö

Kokoonpanopiste 3 
Hydrauliikka, sähkö, 

LVI

Kokoonpanopiste 4 
Levitysosien 

asennus, varustelut

Kokoonpanopiste 5 
Viimeistely, 

tarkastukset, 
testaukset, pakkaus

Maalaus

Tuotantosolu 1             
Sähkö- ja LVI-

kokoonpanojen 
kasaaminen

Tuotantosolu 2     
Levitysosien 
kasaaminen

Alihankinta

 

Kuva 35. Yrityksen tuotantojärjestelmän rakenne 
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Tuotantojärjestelmän rakenne, mahdollisuudet ja rajoitteet pyrittiin ottamaan huomioon 

moduulijärjestelmää suunniteltaessa. Tavoiteltu tuotantomäärien nosto aiheuttaa 

nykyiselle järjestelmälle paineita lyhentää läpimeno- ja asennusaikoja. Moduulijaon sekä 

moduulien tulee soveltua alihankinnasta ostettaviin sekä tuotantosoluissa valmisteltaviin 

kokonaisuuksiin. Lisäksi tuotantojärjestyksen takia kaikkien rungon osien tulee olla 

kiinnitetty, hiekkapuhallettu ja maalattu ennen koolausvaihetta. Samalla tuotantolinjalla 

valmistetaan levitettävien konttien lisäksi myös muita tuotteita. Modulaarisen 

tuoteperheen tuli sopia nykyiseen tuotantojärjestelmään. Tässä kohtaa huomioitiin 

kuitenkin, että tuotantovaiheita voidaan kehittää soveltuvilta osin ja muut tuotteet 

huomioiden parempien läpimenoaikojen saavuttamiseksi. Lisäksi määriteltiin, että 

sähkölaitteita tulee pystyä testaamaan erillisenä tuotantosoluissa ja hydrauliikka tulee 

pystyä testaamaan asennuspaikalla tuotannossa.  

Organisaation rakenteen nähtiin aiheuttavan hieman haasteita modulaariseen 

tuotteistoon siirtymiselle. Yrityksellä ei ole täyttä vapautta määrätä esimerkiksi siitä, 

millaisia tuotteita markkinoidaan, millaisiin tarjouspyyntöihin vastataan sekä miten 

tuotteet suunnitellaan. Modulaarisiin tuotteisiin siirtyminen edellyttää tiivistä keskustelua 

yhtymätasolla. Toisaalta nykyinen organisaatiorakenne on vielä 

uudelleenmuotoutumaisvaiheessa. Todettiin, että pieniä muutoksia vastuiden jaossa on 

mahdollista tehdä. 

Yrityksen tuotestrategisena tavoitteena on parantaa kilpailukykyä erikoistumalla. 

Tarkoituksena on keskittyä tulevaisuudessa levitettävien konttituotteiden valmistukseen. 

Tuotteiden on tunnistettu sisältävän suuremman kehitys- ja arvontuottopotentiaalin. 

Tuotteet ovat kompleksisempia ja niistä on mahdollista saada muita tuotteita korkeampi 

voittoprosentti. Tämä tukee liikevaihdon ja kannattavuuden tavoitteita sekä on linjassa 

myös moduloinnin tarkastelukohteen valinnan kanssa. Tulevaisuudessa 1:1 -

konttituotteilla sekä projektituotteilla on tarkoitus paikata tuotannon aukkoja, sillä niiden 

läpimenoajat ovat huomattavasti lyhempiä. Yrityksen vuositavoitteeksi on asetettu 

myydä ja valmistaa 30 kpl levitettävää konttia ja 30 kpl muuta tuotetta. Ulkomaan 

markkinat ovat myös strateginen tavoite. Markkinoita laajentamalla pyritään 

saavuttamaan kasvua sekä tasaamaan esimerkiksi kansallisen tason päätöksistä 

aiheutuvia kysynnän heilahteluja. Tähän liittyen uuden moduulijärjestelmän tulee tukea 

ulkomaan toimintaa. Esimerkiksi sähkö- ja viestintäjärjestelmien tulee olla sovitettavissa 

paikallisiin vaatimuksiin sekä ilmanvaihdon, lämmityksen ja viilennyksen tulee sopia 

erilaisiin ympäristöihin.  

Tuotteiden valmistusketjussa pyritään hyödyntämään alihankintaa sopivilla osa-alueilla 

mahdollisimman paljon. Tavoitteena on pitää tuotantoketju paremmin hallittavana ja 
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toimitusvarmuus suurempana, sekä vastata edellä mainittuihin läpimenoaikojen 

vaatimuksiin. Myös erikoistumista vaativat osa-alueet, kuten hydrauliikkasuunnittelu 

tulee pitää alihankinnassa myös tulevaisuudessa. Tarve laite- ja teknologiainvestoinnille 

pyritään pitämään matalana keskittämällä esimerkiksi levy- ja koneistusosien sekä 

hitsattavien rakenteiden valmistus alihankintaan. Riittävän pienen volyymin valmistus 

sekä komponentit, joihin liittyy strategista merkittävyyttä tai esimerkiksi 

salassapitovaatimuksia, täytyy pystyä puolestaan valmistamaan ja varustelemaan 

yrityksen omassa tuotannossa.  

Yrityksen tilaushistoriasta pystyttiin tunnistamaan neljä erilaista tilausmekanismia. 

Suoraviivaisin vaihtoehto on, asiakkaalta saatava suora tilaus. Tämä pohjautuu yleensä 

jo aiemmin tehtyyn vastaavaan toimitukseen. Asiakkaalta voidaan saada myös 

tarjouspyyntö, jolloin harkitaan, vastataanko pyyntöön. Jos pyyntöön vastataan, 

tarjouksen hinta päätetään tilauskohtaisesti tarjouslaskennan mukaisten 

kustannusarvioiden pohjalta. Tarjouslaskennassa hyödynnetään aiempien vastaavien 

tai samankaltaisten toimituksien laskentahistoriaa. Toimituksen jälkeen arvioidaan aina 

toteutuneita kustannuksia sekä laskennan onnistuneisuutta. Usein tarjouspyynnön 

laitespesifikaatio on jo hyvin määritelty asiakkaan toimesta. Tavoiteltavaan 

voittomarginaaliin vaikuttaa esimerkiksi tilauksen strateginen merkittävyys, siihen liittyvät 

riskit sekä tuotannon kuormitus. Muita tilausmekanismeja ovat tietopyyntö tai 

hakeutumispyyntö, jotka voivat johtaa hakeutumisen kautta tarjouspyynnön saamiseen. 

Lukumäärällisesti noin 90 % tilauksista on saatu julkisen kilpailutuksen kautta.  

Tarjouslaskennasta on tunnistettu tehostustarvetta. Laskenta tulisi pystyä suorittamaan 

pienemmillä resursseilla sekä lyhyemmällä vasteajalla, mutta kuitenkin tarpeeksi 

realistisilla hinta-arvioilla, koska sen mukaan määräytyy myös lopullinen tarjouksen 

hinta. Tarjouslaskentaan tarvittaisiin enemmän kokonaisuuksia, joiden hinnat ja 

toimitusajat olisivat ennalta tiedossa. Myyntiosasto haluaisi myös markkinoida enemmän 

valmiita kokonaisuuksia sekä vastata asiakkaan tiedusteluihin nopeammin. 

Asiakasrajapinnasta on myös tunnistettu kiinnostus ostaa tuotteita valmiista 

katalogimaisesta tarjonnasta ilman, että esimerkiksi laitteita tarvitsisi spesifioida 

asiakkaan toimesta. Koska markkinointi ja tarjouslaskennan vastuut jakaantuvat 

yhtymätasolla, tulee toimintatavat ja tarkemmat vastuualueet määritellä yhdessä 

tarkkaan.  

Tarjouslaskentavaiheessa suunnitteluosastolla määritetään kriittiset komponentit, joiden 

saatavuus tai toimitusajat tulee ottaa huomioon jo tässä tilaustoimitusprosessin 

vaiheessa. Mahdolliset toiminnallisuuteen liittyvät vaatimukset kuvataan teknisinä 

vaatimuksina. Näiden perusteella määritetään suunnittelutarve (mekaniikka, automaatio, 
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LVI, sähkö ja tietoliikenne). Suunnittelusta tehdään alustava resursointi ja aikataulutus. 

Varsinaisessa suunnitteluvaiheessa katsotaan, mitä edellisissä projekteissa 

suunnitelluista osista ja kokoonpanoista voidaan hyödyntää. Suunnitteluosastolla 

toteutetaan karkea-, hieno- ja komponenttisuunnittelu. Komponenteissa pyritään 

suosimaan valmiita kaupallisia ratkaisuita. Lisäksi projektin aikana suoritetaan 

suunnittelun tarkastusta ja hyväksyntää. Projektin valmistuttua käydään läpi, miten 

suunnitellut ratkaisut toteutuivat ja onnistuivat, ja mitä niistä voisi mahdollisesti 

hyödyntää tulevaisuudessa. Myös suunnitteluosaston toiminnassa tavoitellaan 

toiminnan tehostumista. Suunnittelun on koettu vaativan liikaa resursseja ja aikaa. 

Suunniteltavan tuoteperheen tavoitteena on, suunnittelun työaika olisi niin lyhyt, ettei 

tuotannon aikana tapahtuvaa suunnittelua enää tarvitsisi suorittaa. Lisäksi 

tarjousvaiheen suunnittelutarve tulee pitää vähäisenä, koska kaikki tarjoukset eivät johda 

tilaukseen asti, ja käytetty panos jää hyödyntämättä.  

Hankintaosastolla suoritetaan jo tarjousvaiheessa hankintasuunnittelua ja voidaan tehdä 

myös ostoja. Hankinnassa huomioidaan komponenttien saatavuudet sekä toimitusajat ja 

pyritään suosimaan tuttuja ja luotettavia toimittajia. Tavoitteena olisi, että kriittiset ja 

pitkän toimitusajan tuotteet olisi mahdollista tilata nykyistä aiemmin.  

Tarjousvaiheessa otetaan huomioon tuotannon sen hetkinen kuormitus ja kapasiteetti ja 

tehdään alustava tuotantosuunnitelma. Tilauksen saamisen jälkeen aloitetaan 

varsinainen tuotannonsuunnittelu. Tuotannonsuunnittelija aikatauluttaa ja vaiheistaa 

tuotannon, kommunikoi asiakkaan kanssa, varmistaa työohjeiden saatavuuden sekä 

huolehtii tuotannon seurannasta. Tuotantovaihe alkaa tuotannonaloituspalaverilla, jossa 

käydään läpi tuotantosuunnitelma. Tuotantovaiheeseen kuuluu työn seuranta ja 

mahdollisiin aikataulumuutoksiin reagointi. Materiaalihallinnassa otetaan vastaan 

hankintasuunnittelun ja ostojen tilaamat komponentit, varastoidaan ne ja toimitetaan 

oikealla hetkellä tuotantoon. Tuotteen luovutukseen vaaditaan tarkka dokumentaatio, ja 

sitä luodaan koko tilaus-toimitusprosessin ajan. Dokumentoija kerää aiemmista 

tilauksista hyödynnettävissä olevan tiedon ja luo tarvittavan uuden dokumentaation. 

Tuotantovaiheen jälkeen sisäisesti arvioidaan myös tuotantosuunnitelman ja tuotannon 

onnistuminen sekä mahdolliset ongelmat ja poikkeamat. Suunniteltavan tuoteperheen 

moduulijako tulee tehdä niin, että moduulit ovat nopeasti asennettavissa sekä niiden 

käsiteltävyys on hyvä.  

Valmiille tuotteelle suoritetaan ensin yrityksen sisäinen tarkastus sekä sen jälkeen usein 

asiakkaan kanssa vastaanottotarkastus. Vastaanottotarkastuksessa kerätään 

asiakaspalaute. Tämän jälkeen tehdään mahdolliset muutokset ja korjaukset, minkä 

jälkeen tuote pakataan odottamaan sovittuun ajankohtaan tapahtuvaa toimitusta. Lisäksi 
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voidaan järjestää tuotteen asennus käyttökohteeseen sekä käyttökoulutus. Yrityksessä 

on havaittu ongelmalliseksi toisinaan pitkäksi venyvä tuotteen varastointivaihe ennen 

toimitusta.  

Tilaus-toimitusprosessista pidetään kirjaa, ja seurataan kuluarvioiden toteumaa. 

Projektin päätyttyä projekti analysoidaan ja pyritään tunnistamaan kehityskohteet. Kaikki 

prosessin aikana kertynyt data arkistoidaan. 

Yrityksen palveluntarjontaan kuuluu myös konttien huolto. Asiakas voi valita huollon 

toimittajaksi myös kilpailevan yrityksen. Vastavuoroisesti huoltoja tarjotaan myös 

kilpailijoiden tuotteisiin. 

Arvoketjut luokiteltiin toimitussisällön perusteella. Yrityksessä ei ole aiemmin ollut 

käytössä standardituotteiden arvoketjuja. Jopa vanhojen tilausten pohjalta saatujen 

uusien tilausten kesken variaatioita on voinut olla esimerkiksi varusteiden määrissä, 

tyypeissä tai malleissa ja sijoittelussa. Asiakaslähtöisiä variointitarpeita ja sen aiheuttajia 

analysoidaan tarkemmin BfP:n seuraavassa vaiheissa. Levitettävissä konttituotteissa  eri 

tuotteiden perusrakenne ja toimintamekaniikka ovat samankaltaisia. Tärkeimpien 

asiakasryhmien tai merkittävien tilausten kohdalla jotain projektikohtaista suunnittelua 

tulee todennäköisesti pystyä jatkossakin toteuttamaan. Tavoitteena olisi pystyä 

toteuttamaan pakollinen variointi kuitenkin tehokkaasti sekä välttämään uniikkien 

tuotteiden arvoketjuja. Modulaarisen tuoteperheen tulisi soveltua ensisijaisesti 

vakioratkaisuista konfiguroitavan tuotteen arvoketjuihin. Jos tämä ei ole mahdollista, 

voidaan toimituskohtaista suunnittelua sisällyttää osittain konfiguroitavalla rakenteella. 

Tavoitteena on kuitenkin käyttää mahdollisimman paljon vakioratkaisuja ja toteuttaa 

projektikohtainen räätälöinti mahdollisimman kustannustehokkaasti.  

4.1.3 Yhteenveto 
Vaiheen tuloksena saatu CSL-kartta on esitetty liitteessä A. Vaiheen tuloksena saatiin 

valittua tarkastelukohde, ja asetettua tavoitteet modulaariselle tuotteistolle yrityksen 

liiketoimintaympäristön näkökulmasta sekä tunnistettiin alueita, joissa tuotevalikoiman 

järkeistäminen toisi hyötyjä. Lisäksi tunnistettiin liiketoimintaympäristön tuoteperheelle 

aiheuttavia haasteita ja rajoitteita. Vaiheessa tuotettiin suunnittelutietoa uuden 

tuoteperheen moduulijärjestelmän jakologiikkaan.  

CSL-metodin avulla käyty tavoitteiden asetus auttoi havainnollistamaan suunniteltavan 

tuoteperheen kannalta olennaisia vaatimuksia, tavoitteita ja rajoitteita. Viitekehyksen 

avulla tehty tutkimus auttoi tunnistamaan ja listaamaan yrityksen nykyisiin prosesseihin 

sisältyviä ongelmia ja haasteita ja toisaalta löytämään myös kehityspaikkoja uutta 

tuoteperhettä ajatellen. Haasteeksi vakioratkaisuja hyödyntävän tuoteperheen kannalta 
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tunnistettiin asiakasvaatimukset, jotka voivat olla tilausspesifikaatiossa hyvin spesifisiä, 

sekä muiden toimipisteiden väliset roolitukset. Yritys oli tehnyt jo aiemmin selkeitä 

linjauksia alihankinnan ja oman tuotannon jaon välillä ja samalla jaolla olisi tarkoitus 

jatkaa myös uuden tuoteperheen kanssa.  

Tiivistettynä modulaariselle tuoteperheelle asetettiin seuraavia tavoitteita: 

 Yleisesti lyhentää kaikkien tilaus-toimitusprosessien työvaiheiden työmäärää ja 
alentaa kustannuksia. 

 Lyhentää tuotannon läpimenoaikaa nykyisiin levitettävistä konttituotteisiin 
verrattuna. 

 Tuoteperheen tulee soveltua nykyiseen tuotantojärjestelmään. Pieniä muutoksia 
muut tuotteet huomioiden voidaan tehdä. 

 Helposti käsiteltävät ja asennettavat moduulit. 

 Mahdollisuus sähkölaitteiden ja hydrauliikan testaukseen tuotantovaiheen 
aikana. 

 Helpottaa uusien asiakkuuksien saantia 

 Soveltua ulkomaan markkinoille ja eri käyttöympäristöihin 

 Helposti myytävät, tarjottavat ja markkinoitavat kokonaisuudet realistisin hinta- ja 
toimitusaika-arvioin 

 Vähäinen toimituskohtaisen suunnittelun tarve 

 Lisää resursseja suunnitteluun, tuotekehitykseen ja tekniseen dokumentointiin. 

 Alihankinnan hyödyntäminen moduulien valmistuksessa sekä matala 
erikoisosaamisen ja laitehankintojen tarve omaan tuotantoon. Strategiset ja 
turvaluokitellut kokonaisuudet omassa tuotannossa. 

 Vakio-osien hyödyntäminen ja luotettavien toimittajien käyttö 

 Asiakastarpeet  

Toisessa vaiheessa analysoitiin asiakasympäristöä ja pyrittiin löytämään asiakkaiden 

tarpeista ja tuotteiden käyttökohteista ja -tavoista juurisyyt erilaisille variointitarpeille. 

Asiakasvaatimuksista ja -tarpeista pyrittiin suodattamaan käyttöön vain relevantit ja 

ajankohtaiset vaatimukset parhaan mahdollisen liiketoimintahyödyn saavuttamiseksi. 

Asiakastarpeiden luokitteluun käytettiin Gripen-metodia. Lähtötietona käytettiin hankittua 

tietoutta asiakaskontekstista. Gripen metodin kysymysten perusteella muuntelutarvetta 

aiheuttavaksi tekijöiksi listattiin aluksi: 

1. Millaisia prosesseja, joissa asiakas käyttää tuotteita, voidaan tunnistaa? 

a. Johtamistoiminta 

b. Valvontatoiminta 

c. Toiminnan suunnittelu 

d. Komponenttien huolto 
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2. Millaisia geneerisiä prosessivaiheita ja osa-alueita voidaan tunnistaa tavasta, 
jolla asiakas käyttää tuotetta? 

e. Kontin kuljetus 

f. Kontin levitys 

g. Kontin vaaitus 

h. Sisätilan lämmitys 

i. Sisätilan jäähdytys 

j. Ilmanvaihto 

k. Ilman kuivaus 

l. Sähkönsyöttö konttiin 

m. Tietoliikenneliitännät konttiin 

n. Tarkan käyttökohteen ominainen toiminta 

o. Kontin pakkaus takaisin kuljetukseen 

3. Millaisia vaihtoehtoisia parametreja tai valintoja, joilla on vaikutusta tuotteen 
määrittelyyn, liittyy kuhunkin prosessin vaiheeseen? 

p. Kontin käsittelytapa. Koukkutartunta ja vaihtolavarunko. 

q. Tarvittu lämmitysteho. Käyttöalue -40...+45 C tai -32…+30 C. 
Lisälämmityksen tarve. 

r. Tarvittu jäähdytysteho. Käyttöalue -40…+45 C tai -32…+30 C. 

s. Tarvittu ilmanvaihto. Henkilömäärä 8-16 jatkuvasti / hetkellisesti.  

t. Käyttöympäristön ilmankosteus. Kuivauksen tarve. On / ei. 

u. Levitys/pakkausnopeus. Uhkakuva ja henkilöresurssit. Vaadittu 
evakuointiaika minuutteja / tunteja. 

v. Vaaitus. Uhkakuva, henkilöresurssit ja maasto. Vaadittu nopeus. On / ei. 

w. NBC-suojauksen tarve. Uhkakuva. On / ei. 

x. Ballistisen suojauksen tarve. Uhkakuva. Toteutus paikan päällä / 
tuotannossa. On / ei. 

y. Mahdollisuus käyttää konttia kuljetuksen aikana. Uhkakuva, käyttökohde. 
On / ei. 

z. Kiinteät seinät ja katto. Käyttökohde, ympäristö, kustannus. On / ei. 

å. Tilantarve. Levitetty koko: 3:1 / 2:1. Korkeus. 

ä. Sisään- / uloskäynti. Ovien koko ja sijoittelu 

ö. Seinään kiinnitettävät varusteet. Teräskoolaus / puukoolaus 

aa. Paloeristys. Palovilla / ruisku-uretaani / eristelevy / ei eristystä. Tarve / 
kustannus.  

4. Onko muita tekijöitä tai suosittuja tapoja toimia, jotka aiheuttavat tarpeen 
erilaisille tuotteille tai tuoteoptioille?  

bb. Sähköinen lattialämmitys 

cc. Varusteet. Tarkka käyttökohde / prosessi. 

dd. Pioneerivarusteet 
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ee. Irtaimisto. Työskentelytarvikkeet. Henkilömäärä / tarkka käyttökohde 

ff. Tietoliikennejärjestelmät ja liitännät ulospäin. Tarkka käyttökohde. 

Suuren osan prosessiin valittujen tuotteiden asiakkaista todettiin olevan puolustusalan 

toimijoita, ja siten myös suuri osa asiakastarpeista kumpuaa tämän segmentin 

toiminnoista. Toisaalta tunnistettiin myös yleisempiä, asiakkaan toimialasta 

riippumattomia tarpeita, kuten kontin kuljetus, levitys ja pakkaus, ilmanvaihto, lämmitys 

ja jäähdytys. Osaa asiakkaan käyttökohteista ei pystytty tässä erittelemään tarkemmin 

asiakasympäristöstä aiheutuvien rajoitteiden vuoksi. Ne jätettiin mukaan abstrakteina 

elementteinä. 

Gripen-metodilla kerättyjä asiakastarpeita jalostettiin. Vanhentuneet ja 

esiintymistiheydeltään hyvin harvinaiset asiakastarpeet pyrittiin suodattamaan pois. 

Vaihtoehtoja ryhmiteltiin, jotta saatiin esille lopullinen tuoteperheeseen kohdistuva 

muuntelutarve ja niihin liittyvät vaihtoehdot ja parametrit. Kuvassa on tummissa 

laatikossa esitetty yksittäiset muuntelutarpeet ja niiden alla vaalealla pohjalla tarpeen 

aiheuttavat parametrit ja valinnat. Työkaluna hahmottelussa käytettiin MS Visiota. 

 

Kuva 36. Modulaariseen tuoteperheeseen kohdistuvat muuntelutarvetta 
aiheuttavia asiakastarpeet 

Tämän vaiheen tuloksena saatiin kaavamainen esitys asiakaskontekstista ja asiakkaan 

prosesseista tulevista tarpeista moduloitavan tuotteen varioinnille. Vaiheen tuotokset 

vaikuttavat suunniteltavan tuoteperheen moduulien jakologiikkaan. Tuloksia tarvitaan 

BfP:n vaiheissa viisi (Alustava tuoteperheen kuvaus) sekä kuusi (Konfiguraatiotieto: 

geneeriset elementit ja asiakastarpeet). 

Johtamiskäyttö

Johtamiskäyttö x

Johtamiskäyttö y

Valvontakäyttö

Valvontakäyttö x

Valvontakäyttö y

Suunnittelukäyttö

Suunnittelukäyttö x

Suunnittelukäyttö y

Komponenttien huolto

Komponenttien huolto x

Komponenttien huolto y

Levitys-/pakkausnopeus Käyttöalue

Käyttöalue -      

Käyttöalue -      

Käyttöalue 0->

Kiinteä 3:1-tila

Kevyt 3:1-tila

Levitystila

Vaaitusnopeus

Hidas (manuaalinen)

Nopea (automaattinen)

Hidas (manuaalinen)

Nopea (automaattinen)

2:1-tila

Järjestelmien käyttö kuljetuksen 
aikana

Kyllä

Ei

NBC-suojaus Ballistinen suojausIlmankosteuden hallinta CO2-anturointiLisälämmitin

10 jatkuva, 16 hetk

Lisävirta

Pioneerivarusteet

Hyttysverho, ikkuna kyllä

Ikkuna

Murtosuoja kyllä

Sähkölukitus

Lattialämmitys

Henkilömäärä

8 jatkuva, 16 hetk

Henk. Koht varusteiden säilytys

Kyllä

Ei

Aggregaatti kyllä

Aggregaatti ei

Kuivain kyllä

Kuivain ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kapea

Leveä

Murtosuoja ei

Ei ikkunaa

Hyttysverho, ikkuna, ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei
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 Geneerinen elementtimalli 

Kolmannessa vaiheessa luonnosteltiin alustava geneerinen elementtimalli. Määritelmän 

mukaan geneerisinä elementteinä käsiteltiin esimerkiksi fyysisiä tai toiminnallisia 

kokonaisuuksia, josta yritys katsoi tuotteiden koostuvan. Vaiheessa otettiin huomioon 

ensimmäisessä vaiheessa muodostettu kuva liiketoimintaympäristöstä sekä pidettiin 

mielessä modulaarisen tuoteperheen kehitykselle määritellyt jakologiikkaa määrittelevät 

tavoitteet liiketoimintaympäristön kannalta.  

GE-mallia luonnosteltiin ja päivitettiin useaan otteeseen. Mallia arvioitiin 100 %-säännön 

avulla. Mallin tuli kattaa kaikki modulointiin valitut tuotteet ilman päällekkäisyyksiä. Jaon 

perusteina yhdisteltiin sekä rakenneperusteista, että toimintoperusteista jakoa. 

Tuotteiden rakenteista pyrittiin tunnistamaan alueet, joilla liiketoimintaympäristön 

ominaispiirteet sekä projektin tavoitteet hyötyisivät suunnittelun rationalisoinnista. 

Lopulta saatiin rakenne, joka on esitetty kuvassa 37. Tässäkin vaiheessa hahmottelun 

työkaluna käytettiin MS Visiota. 

Levitettävä kontti -tuoteperhe

Alusta

Pressu

Käätyvä lattia Kääntyvä katto

2:1 -levitysosa Ilmastointi Tehokkaampi lämmitys IV-yksikkö

Varusteiden säilytys Johtamisjärjestelmä Työpiste Viestintä Esityslaitteisto

Hydraulikoneikko Hydrauliset toimilaitteet Hydraulinen jalka Työkalut Sähköä varaava järjestelmä

Polttoainekäyttöinen 
lämmitys

Aggregaatti Manuaalinen tunkki
Manuaaliset levitys/pakkaus -

toimilaitteet
Ilmankuivaus

NBC-suojaus
Ballistinen suojaus 

tuotannossa
C02-anturointi Ikkuna Sähkölukitus

Pioneerivarusteet

Kääntyvä päätyseinä Kääntyvä sivuseinä

 
Kuva 37. Geneerinen elementtimalli 

Suurimmaksi geneeriseksi elementiksi muodostui alusta, joka kattaa konttirungon, 

rapun, oven sekä sisäpintojen koolaukset, eristeet ja pintalevyt. Työstetyissä 

konttirungoissa havaittiin olevan eri tilausten välillä pieniä eroavaisuuksia esimerkiksi 

läpivienneissä ja muiden elementtien kiinnitysrakenteissa. Tässä vaiheessa ne 

määriteltiin kuitenkin yhdeksi isoksi GE:ksi ja elementin toteutusratkaisun määritys 
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jätettiin tehtäväksi myöhemmissä vaiheissa. Strategisten make-or-buy-päätösten 

perusteet otettiin myös huomioon jaossa. Mallin luonnissa pieniä haasteita aiheutti 

esimerkiksi irtaintyyppisten komponenttien suuri määrä sekä sijoittelu eri projekteissa 

valmistettujen tuotteiden välillä. Lisäksi sähkö- ja tietoliikennejärjestelmien rakennetta 

täytyi iteroida useamman kerran. Eri teknologiat pyrittiin pitämään omina 

kokonaisuuksinaan. Aiemmin abstrakteina määritellyt, asiakkaan tiettyyn 

käyttötarkoitukseen määritellyt elementit vaikuttivat myös tämän vaiheen suorituksessa. 

Tämä vaihe tuotti suunnittelutietoa moduulijärjestelmän moduuleihin liittyen. Vaiheen 

tuloksia käytetään lähtötietona seuraavassa vaiheessa tuoteperheen arkkitehtuurin 

muodostamisessa, viidennessä vaiheessa alustavan tuoteperheen kuvauksessa sekä 

kuudennessa vaiheessa konfiguraatiotiedon määrittelyssä.  

 Arkkitehtuuri: geneeriset elementit ja rajapinnat 

Neljännessä vaiheessa määriteltiin alustava modulaarisen tuoteperheen arkkitehtuuri. 

Pohjana käytettiin edellisessä vaiheessa luonnosteltua geneeristä elementtimallia. 

Arkkitehtuurin luonnostelussa otettiin huomioon geneeristen elementtien sijainti 

tuotteissa. Tavoitteena oli kuvata, kuinka eri geneerisiin elementteihin kuuluvat osat ja 

kokoonpanot asemoituvat tuotteessa ja millä elementeillä on rajapintoja toistensa 

kanssa. BfP:n ohjeistuksen mukaisesti geneeristen elementtien sisäisiä rakenteita ja 

rajapintoja ei vielä tässä vaiheessa tutkittu tarkemmin. Rajapintojen tunnistamisessa 

käytettiin apuna DSM-työkalua ja rajapinnat lisättiin MS Visiolla hallittuun, edellisessä 

vaiheessa luotuun GE-rakenteeseen. DSM-käyttö sekä hahmoteltu arkkitehtuuri on 

esitetty kuvassa 38. Arkkitehtuurin kuvauksessa fyysiset rajapinnat eroteltiin kiinteällä 

viivalla ja sähköiset rajapinnat katkoviivalla. Suurimmalla osalla GE:istä oli fyysinen 

rajapinta alustan GE:n kanssa. Monella GE:llä oli myös tämän lisäksi rajapintoja muihin 

elementteihin, mikä tulee ottaa huomioon myös rajapintojen tarkemmassa määrittelyssä 

sekä tilavarausten hallinnassa.  
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Kuva 38. Rajapinnat ja arkkitehtuurin kuvaus 

Tämän vaiheen tuloksena oli kuvaus suunniteltavan tuoteperheen arkkitehtuurista. 

Vaiheen tulokset tuottivat moduuleihin, rajapintoihin ja arkkitehtuuriin liittyvää tietoa. 

Tuloksia tarvittiin lähtötiedoiksi seuraavaan vaiheeseen alustavan tuoteperheen 

kuvaamiseen sekä seitsemänteen vaiheeseen moduulien ja rajapintojen tarkempaan 

suunnitteluun. 
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 Alustava tuoteperheen kuvaus 

Viidennessä vaiheessa luotiin alustava tuoteperheen kuvaus. Tavoitteena oli selvittää, 

millaisia mahdollisuuksia oli geneeristen elementtien osien ja kokoonpanojen 

standardointiin. Lähtökohtana käytetiin toisessa vaiheessa käsiteltyä asiakaskontekstia 

sekä edellisissä vaiheissa luotua tuoteperheen arkkitehtuuria. Hahmottelun ja 

visualisoinnun työkaluna käytettiin yhä MS Visiota. 

Alustava tuoteperheen kuvaus tehtiin BfP:n ehdotusten mukaisesti. Vaiheessa linkitettiin 

toisiinsa asiakasvaatimukset, GE:t sekä osat ja kokoonpanot käyttäen modifioitua 

PFMP-mallia. Vaihe aloitettiin listaamalla asiakastarpeet ja –vaatimukset, jotka 

mahdollisesti aiheuttavat tarpeen erilaiselle tuotevariantille asiakkaan näkökulmasta, 

kaavion vasempaan laitaan. Seuraavaksi asiakastarpeiden oikealle puolen lisättiin 

geneeriset elementit luodun GE-rakenteen mukaisesti. Lopuksi geneerisiin elementteihin 

liitettiin niihin liittyvät osat ja kokoonpanot.   

Ensiksi luodusta kuvauksesta analysoitiin riippuvaisuuksia asiakastarpeiden ja 

geneeristen elementtien välillä. Tämän jälkeen analysoitiin geneeristen elementtien ja 

osien ja kokoonpanojen riippuvaisuutta. Arkkitehtuuria muokattiin tässä vaiheessa 

hieman. Esimerkiksi kontin levitysosan elementit yhdistettiin elementeiksi vasen ja oikea 

levitysosa. Vaiheen tuloksena saatu kaavio on esitetty liitteessä B. Tässä yhteydessä 

osat ja kokoonpanot on esitetty yleisellä tasolla esityksen selkeyttämiseksi.  

Alusta-GE voitiin määritellä niin, ettei siihen liittynyt yhtään asiakastarvetta. Täten GE 

todettiin hyväksi vakiomoduuliehdokkaaksi. Vaiheessa kaksi tarkemman määrittelyn 

ulkopuolelle jätetyt asiakkaan käyttökontekstit vaikuttivat tässä vaiheessa siten, ettei 

niihin liittyviä teknisiä ratkaisuita ei pystytty kohtaa kuvaamaan tarkasti. Nämä pidettiin 

yhä mukana tuoteperheeseen abstrakteina elementteinä.  

Vaiheen tuloksena saatiin alustava tuoteperheen kuvaus, joka esittää riippuvaisuudet 

asiakastarpeiden, geneeristen elementtien sekä osien ja kokoonpanojen välillä. Tulosten 

analysoinnin perusteella voitiin tunnistaa osien standardointimahdollisuuksia. Lisäksi 

tutkimustyö antoi mahdollisuuden hahmotella GE:iden toteutustapoja jo kaavion 

pohjalta.  

Vaiheen tuloksia tarvitaan konfiguraatiotiedon määrittelyssä, BfP:n alkuperäisessä 

vaiheessa kuusi, sekä rajapintojen määrittelyssä, BfP:n vaiheessa seitsemän, mutta 

nämä vaiheet oli rajattu pois diplomityöstä. Lopun pohdintaosiossa BfP:n 

jatkotoimenpiteitä sivutaan kuitenkin lyhyesti 
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 Liiketoimintavaikutusten arviointi 

Viimeisessä vaiheessa arvioitiin modulaariseen tuotteistoon siirtymisen 

liiketoimintavaikutuksia. Analyysi suoritettiin hyödyntäen BIA-työkalua. Koska BfP:n 

vaiheet 6–9 oli rajattu pois tästä työstä, käytettiin lähtötietona alustavaa tuoteperheen 

kuvausta ja analyysi suoritettiin siten hieman yleisemmällä tasolla. Lähtötietona käytettiin 

lisäksi aiemmissa vaiheissa kertynyttä yrityksen liiketoimintaympäristöön liittyvää 

tietoutta. Liiketoimintavaikutuksia pohdittiin sillä oletuksella, että modulointiprojekti 

onnistuu hahmotellulla tuoteperheen rakenteella täydellisesti. 

Liiketoimintavaikutusanalyysin tarkoituksena oli arvioida suunniteltavan tuoteperheen 

vaikutuksia yrityksen nykytilaan sekä sillä potentiaalisesti saavutettavia hyötyjä. 

Tavoitteena oli, että liiketoimintavaikutusanalyysin tuloksia voidaan käyttää tukemaan 

päätöstä, lähdetäänkö modulointiprojektia toteuttamaan yrityksessä pidemmälle. 

Analyysin perusteella voidaan myös arvioida, mitä tuoteperheen osa-alueita voidaan 

vielä parantaa liiketoiminnan tavoitteisiin peilaten, sekä kuinka pitkä olisi 

modulointiprojektin takaisinmaksuaika. 

Analyysissa käytiin läpi jokainen BfP:n ohjaava periaate ja mekanismi ja arvioitiin niiden 

vaikutuksia rahassa mitattuna. Vaikutukset tulivat kustannuksia, rahallisen voiton, 

laadun, resurssien käytön ja työaikojen kautta. Tarkasteluajaksi valittiin 10 vuotta ja 

vuosituotannoksi yrityksen tavoitteiden mukainen 30 kappaletta levitettäviä 

konttituotteita. Tarkasteluajanjakson katsottiin soveltuvan hyvin yhteen yksittäisen 

tuotteen elinkaaren kanssa, sillä sen aikana on todennäköisesti huoltaa tuotetta ainakin 

kerran, sekä suorittaa teknologisia päivityksiä. Ohjaavien periaatteiden ja mekanismien 

vaikutukset määriteltiin: 

 0 [€], neutraali 

 1 000 [€], vähäinen (positiivinen/negatiivinen) 

 10 000 [€] kohtuullinen (positiivinen/negatiivinen) 

 100 000 [€] merkittävä (positiivinen/negatiivinen) 

Ensimmäiset neljä mekanismia liittyivät myyntiin ja markkinointiin. Kohdeyrityksen 

tapauksessa modulaarisella tuoterakenteella todettiin olevan pieni positiivinen 

brändivaikutus. Vaikka asiakasympäristöstä oli tunnistettu halu valita tuotteeseen 

ominaisuuksia valmiista katalogimaisesta valikoimasta, ei varsinaisesti tuotteiston 

modulaarisuudella todettu olevan niin suurta vaikutusta. Asiakassektorilla brändivaikutus 

liittyy enemmän yritykseen liittyviin arvostuksiin. 
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Ohjaava periaate tai 
mekanismi 

Kuvaus / perustelu Vaikutus 

Brändivaikutus Tuotteen markkinointi 
modulaarisena saattaa vaikuttaa 
asiakkaan ostopäätökseen 

+1 000 

Kuva 39. Brändivaikutus 

Modulaarisen tuoteperheen vaikutuksen markkinoiden muutoksien vaatimaan 

reagointikykyyn katsottiin olevan kohtuullisen suuri. Levitettäviin konttituotteisiin 

kohdistuu paljon muuttuvia asiakastarpeita. Vakioidut ratkaisut tai toimituskohtaisen 

suunnittelun mahdollistamat vakioidut rajapinnat parantaisivat myynnin ja markkinoinnin 

kyvykkyyksiä. 

Ohjaava periaate tai 
mekanismi 

Kuvaus / perustelu Vaikutus 

Reagointikyky markkinoiden 
muutoksiin 

Markkinoiden vaatimukset 
voivat muuttua ja aiheuttaa 
muutospaineita tuotteiden 
ominaisuuksiin 

+10 000 

Kuva 40. Reagointikyky markkinoinen muutoksiin 

Myynti- ja markkinointiosastolta oli tunnistettu halu myydä ja markkinoida valmiiksi 

suunnitelluista kokonaisuuksista ja vaihtoehdoista koostuvia tuotteita. Tuotteen 

konfiguroitavuudella olisi siten kohtuullisen suuri vaikutus. 

Ohjaava periaate tai 
mekanismi 

Kuvaus / perustelu Vaikutus 

Tuotteen sovitus 
asiakastarpeeseen 

Modulaarinen tuoteperhe 
mahdollistaa tuotteiden 
konfiguroinnin asiakastarpeisiin 
käyttämällä ennalta määriteltyjä 
tuotteen elementtejä 

+10 000 

Kuva 41. Tuotteen sovitus asiakastarpeisiin 

Mahdollisuus sovittaa tuote paikallisiin lainsäädäntöihin ja standardeihin tulee olemaan 

tärkeässä roolissa, jos yrityksen kansainvälistymishanke onnistuu. Oli kuitenkin vielä 

hieman epävarmaa, kuinka paljon tarkastelujakson aikana tultaisiin myymään tuotteita 

ulkomaan markkinoille. Tämän vuoksi tällä vaikutusmekanismilla katsottiin olevan vain 

kohtuullinen positiivinen rahallinen vaikutus tarkastelujakson aikana.  

Ohjaava periaate tai 
mekanismi 

Kuvaus / perustelu Vaikutus 

Tuotteen sovitus paikalliseen 
lainsäädäntöön tai paikallisiin 
standardeihin 

Tuotteen sovittaminen 
lainsäädäntöön ja standardeihin on 
tärkeää, kun toimitaan useilla 
markkinoilla ja useissa valtiossa 

+1 000 

Kuva 42. Tuotteen sovitus paikalliseen lainsäädäntöön tai standardeihin 

Seuraavalla yhdeksällä periaatteella oli vaikutusta yrityksen tuotekehitysosastoon joko 

pääasiallisesti tai yhdessä myynnin ja markkinoinnin kanssa. Ensimmäinen periaate oli 
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modulaarisen tuoteperheen mahdollistama lisäkapasiteetti tuotekehitykseen. Valmiilla 

tuoteperheellä ennalta suunniteltu moduulijärjestelmä vähentäisi huomattavasti 

tuotekehitykseltä vaadittua työmäärää. Nykytilassa suunnittelutoiminta oli luonteeltaan 

pitkälti edellisissä toimituksissa suunniteltujen ratkaisujen hyödyntämistä ja jos 

soveltuvia ratkaisuja ei ollut saatavilla, uuden suunnittelua. Suunnittelutyön 

onnistuminen nojasi pitkälti edellisten projektien dokumentaatioon sekä suunnittelijan 

henkilökohtaiseen osaamiseen. Modulaarisen tuoteperheen vaikutus todettiin siten tällä 

mekanismilla merkittäväksi.  

Ohjaava periaate tai 
mekanismi 

Kuvaus / perustelu Vaikutus 

Enemmän kapasiteettia 
tuotekehitykseen 

Modulaarisen tuoteperheen 
suunnittelun jälkeen resurssien 
tarve suunnittelussa ja myynti-
toimitusprosessissa vähenee 

+100 000 

Kuva 43. Enemmän kapasiteettia tuotekehitykseen 

Modulaarisen tuoteperheen kehitykseen vaadittavaksi työpanokseksi ajateltiin noin yksi 

henkilötyövuosi. Tarkastelujakson aikana tullaan tarvitsemaan myös työpanosta 

tuoteperheen hallintaan sekä tuoteperheen päivitykseen todennäköisten uusien 

asiakastarpeiden kohdalla. Moduulijärjestelmän rakennetta ei tarvitse kuitenkaan 

oletettavasti suuresti uudistaa tänä aikana. Mekanismin vaikutus todettiin henkilökulujen 

ja resurssientarpeen kautta vahvasti negatiiviseksi.  

Ohjaava periaate tai 
mekanismi 

Kuvaus / perustelu Vaikutus 

Panostukset tuotekehitykseen Modulaarisen tuoteperheen 
suunnittelu vaatii panostusta 
tuotekehitykseen 

-100 000 

Kuva 44. Panostukset tuotekehitykseen 

Suunnittelun uudelleenkäyttö vaikuttaisi tuotekehitykseen kulujen, laadun, resurssien 

käytön ja työaikojen muodossa. Uudelleenkäytettävän suunnittelun sisällön muodostavat 

suunnitteluratkaisut, rajapinnat ja komponentit. Hahmotellulla tuoteperheellä suurin 

vaikutus tulisi tuotekehitykseltä vaaditun työmäärän kautta. Rajapintojen rooli todettiin 

hieman pienemmäksi, sillä merkittävä osa moduuleista tulisi olemaan kooltaan pieniä ja 

irtaimiston tapaan varusteltavia. Näidenkin moduulien tilavaraukset tulee ottaa kuitenkin 

huomioon. Levitettävän konttituotteen rakenne vaikuttaa luonnostaan tilavarausten 

tarpeeseen, sillä kaikkien varusteiden tulee mahtua kontin sisään myös kontin ollessa 

pakkaustilassa. Kuten edellä mainittu, tuoteperheeseen täytyi kohdeyrityksen 

tapauksessa sisällyttää yhä projektikohtaista suunnittelua. 
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Ohjaava periaate tai 
mekanismi 

Kuvaus / perustelu Vaikutus 

Suunnittelu 
uudelleenkäytettävyyttä 
hyödyntäen (ratkaisu) 

Suunnitteluprosessissa voi olla 
paineita uudelleen käyttää 
ratkaisujen pääperiaatteita 
suunnittelun työmäärän 
vähentämiseksi 

+100 000 

Suunnittelu 
uudelleenkäytettävyyttä 
hyödyntäen (rajapinta) 

Suunnitteluprosessissa voi olla 
paineita uudelleen käyttää 
rajapintojen pääperiaatteita 
suunnittelun työmäärän 
vähentämiseksi 

+10 000 

Suunnittelu 
uudelleenkäytettävyyttä 
hyödyntäen (komponentti) 

Suunnitteluprosessissa voi olla 
paineita uudelleen käyttää 
komponenttien pääperiaatteita 
suunnittelun työmäärän 
vähentämiseksi 

+100 000 

Kuva 45. Suunnittelu uudelleenkäytettävyyttä hyödyntäen 

Kuten oli tiedostettu, tulee analyysin tarkastelujakson aikana todennäköisesti tarve 

korvata tuotteiden teknologisia ratkaisuita uudemmilla. Esimerkiksi tietoliikenne- ja 

viestintäjärjestelmät vanhentuvat nopeasti. Hahmotellussa tuoteperheessä teknologiat 

pyrittiin eristämään uudelleen suunniteltaviksi ja vaihdantakelpoisiksi kokonaisuuksiksi. 

Uusien teknologioiden mekanismin vaikutukset tulisivat kustannusten, laadun, 

resurssien ja työaikojen kautta ja sen liiketoimintavaikutus määriteltiin kohtuullisen 

suureksi. 

Ohjaava periaate tai 
mekanismi 

Kuvaus / perustelu Vaikutus 

Uudet teknologiat Modulaarinen tuoteperhe voi 
helpottaa vanhojen teknologioiden 
(aineelliset hyödykkeet) 
korvaamista uudemmilla. Tämä 
tulee ottaa huomioon, kun 
määritellään jakologiikkaa. 

+10 000 

Kuva 46. Uudet teknologiat 

Tuoteperheestä pyrittiin eristämään tiettyjä teknologioita, joihin kohdistui asiakastarpeita. 

Esimerkiksi tiettyjä sähkö-, tietoliikenne ja viestintäjärjestelmiä tuli pystyä vaihtamaan tai 

sisällyttämään tuotteeseen asiakastarpeen mukaisesti. Kaikkia näitä järjestelmiä ei voitu 

määritellä tuoteperheen kuvaukseen tarkalla tasolla. Tarkempi moduulien ja rajapintojen 

suunnittelu rajautuu tämän työn ulkopuolelle. Tiivistettyjen teknologioiden periaatteen 

vaikutus todettiin kuitenkin kohtuullisen suureksi. 

Ohjaava periaate tai 
mekanismi 

Kuvaus / perustelu Vaikutus 

Teknologioiden erottelu Modulointi mahdollistaa 
teknologioiden eristämisen 
käyttämällä hyvin määriteltyjä 
rajapintoja muuhun järjestelmään. 

+10 000 
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Näin järjestelmän kompleksisuus 
vähenee. 

Kuva 47. Teknologioiden erottelu 

Konfigurointitieto mahdollistaa tuotteen konfiguroinnin myynti- ja tarjousvaiheessa. Se 

helpottaisi tuoteyksilön määrittelyä nykyiseen pitkälti myynnin ja tarjoushistorian 

tietouteen nojaavan toimintatapaan verrattuna. Mekanismi toisi hyötyjä laadun 

parantumisen, resurssitarpeen vähentymisen sekä työaikojen lyhentymisen kautta ja 

sillä olisi myös positiivinen vaikutus suunnittelutoimintoihin. Mekanismin vaikutus 

todettiin merkittäväksi. 

Ohjaava periaate tai 
mekanismi 

Kuvaus / perustelu Vaikutus 

Myynnin ja/tai 
tarjouskilpailutuksen tai 
tuoteyksilön määrittelyn 
helpottaminen 

Konfigurointitiedolla, joka 
määritellään modulaarista 
tuoteperhettä suunniteltaessa, on 
vaikutusta myyntitoimintaan, koska 
se kuvaa ratkaisun ja 
variointivaatimuksen välisen 
riippuvaisuuden. Konfigurointitieto 
mahdollistaa 
myyntikonfiguraattorien 
kehittämisen ja ohjaa uudelleen 
käyttämään tuote-elementtejä. 

+100 000 

Kuva 48. Tuoteyksilön määrittelyn helpottaminen myynnissä 

Luonnostellulla tuoteperheessä saataisiin lisättyä tuoteyksilöiden välisiä 

yhteneväisyyksiä. Tuotekustannusten mekanismi pohjautuu pitkälti moduulijärjestelmän 

arkkitehtuuriin ja se mahdollistaa suunnittelukustannuksien alentumisen 

kokonaisuudessaan. Mekanismin vaikutus todettiin kohtuullisen suureksi.  

Ohjaava periaate tai 
mekanismi 

Kuvaus / perustelu Vaikutus 

Tuotekustannukset Modulaarisen tuoteperheen 
suunnittelu vaikuttaa 
tuotekustannuksiin, sillä tavoite on 
lisätä yhteneväisyyksiä eri 
tuoteyksilöiden välillä ilman että 
menetetään 
variointimahdollisuuksia. 

+10 000 

Kuva 49. Tuotekustannukset 

Seuraavat seitsemän mekanismia vaikuttivat pääasiassa tuotannon ja alihankinnan osa-

alueisiin. Yleisiä helposti saatavia komponentteja käyttämällä olisi mahdollista parantaa 

komponenttien saatavuutta mahdollisten toimittajien määrän noustessa. Tätä 

mekanismia ei kuitenkaan todettu pystyttävän merkittävästi hyödyntämään 

luonnostellussa tuoteperheessä. Yrityksessä oli lisäksi tehty strategisia linjauksia pyrkiä 

suosimaan samoja vakiotoimittajia korkean toimitusvarmuuden saavuttamiseksi. 

Tuotteiden rakenteet eivät myöskään sisältäneet merkittävästi erikoisosaamista vaativaa 

valmistusta, jota olisi voitu yksinkertaistaa. Mekanismin avulla todettiin voitavan parantaa 
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hieman pitkän toimitusajan komponenttien saatavuutta. Mekanismin vaikutus määriteltiin 

hieman positiiviseksi.  
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Ohjaava periaate tai 
mekanismi 

Kuvaus / perustelu Vaikutus 

Komponenttien saatavuus / 
toimittajien lukumäärä 

Komponenttien saatavuus 
kuvaa, kuinka helposti niitä 
voidaan hankkia. Kun mahdollisten 
toimittajien määrä nousee, 
hankintatoiminta helpottuu ja 
tehostuu. 

+1 000 

Kuva 50. Komponenttien saatavuus / toimittajien lukumäärä 

Modulaarinen tuoteperhe parantaisi tuotannon ohjattavuutta kulujen, laadun, resurssien 

tarpeen sekä työaikojen kautta. Hahmotellussa tuoteperheessä olisi mahdollista 

yhdenmukaistaa hieman tuotannossa käsiteltäviä komponentteja. Vaikka tuotteisiin jäisi 

jonkin verran toimituskohtaista suunnittelua, varusteiden asennustapaa ei esimerkiksi 

tarvitsisi enää suunnitella vasta tuotantovaiheessa. Mekanismin vaikutus todettiin 

kohtuullisen suureksi.  

Ohjaava periaate tai 
mekanismi 

Kuvaus / perustelu Vaikutus 

Tuotannon ohjattavuuden 
parantaminen (läpinäkyvyys, 
ennakoitavuus) 

Tuotteet, jotka on suunniteltu 
myynti-toimitusketjun ulkopuolella 
helpottavat tuotannon 
ohjattavuutta, sillä tuotteiden 
vaikutukset tuotantoon ovat 
läpinäkyvämpiä ja selvempiä. 
Tuotteet eivät ole täysin 
toimituksesta riippuvia. 

+10 000 

Kuva 51. Tuotannon ohjattavuuden parantaminen 

Tuoteperheellä pystyttäisiin hyödyntämään jonkin verran myöhäistä variointia. Nykyinen 

tuotantojärjestelmä asetti kuitenkin rajoitteita mekanismin laajamittaisella 

hyödyntämiselle. Lisäksi tavoitteena oli käyttää pääasiassa ennalta määrättyjä 

suunnitteluratkaisuita. Kuitenkin tuotevarianttien teräsrunko pystyttiin vakioimaan 

hahmotellulla rakenteella ja sen valmistus voitaisiin periaatteessa aloittaa tarvittaessa jo 

ennen tarkkaa tilausspesifikaatiota. Myöhäisestä varioinnista olisi entistä enemmän 

hyötyä, jos yritys siirtyisi vahvemmin konfiguroitavien tuotteiden toimitustapaan. 

Myöhäinen variointi voisi lisäksi tarjota asiakkaalle mahdollisuutta valita tuotteisiin vielä 

tilausspesifikaatiosta poikkeavia lisävarusteita hankintaan tuotannon ollessa 

alkuvaiheessa. Mekanismin vaikutus todettiin potentiaalisesti merkittäväksi, mutta 

epävarmaa oli, kuinka laajassa mittakaavassa ja nopeasti yritys pystyisi siirtymään 

täysin konfiguroitavien tuotteiden toimitusmalliin. Tämän vuoksi mekanismin vaikutus 

määriteltiin vain kohtuullisen suureksi.  
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Ohjaava periaate tai 
mekanismi 

Kuvaus / perustelu Vaikutus 

Myöhäinen variointi Kun tuote pidetään 
perusmallina tai vakiotuotteena 
niin pitkään kun mahdollista, 
voidaan saavuttaa hyötyjä 
tuotannossa, sillä myös prosessi 
voidaan vakioida siltä osin. 
Variointi voidaan tällöin tehdä 
myöhemmissä tuotannon 
vaiheissa, tai jopa perinteisten 
tuotantovaiheiden jälkeen. 
Modulointi mahdollistaa 
myöhäisen varioinnin, sillä se 
erottaa tuotteen vakio-osiot 
muuttuvista osioista. 

+10 000 

Kuva 52. Myöhäinen variointi 

Tuotannon siirtoa ei koettu tarpeellisena tai mahdollisena skenaariona. Kokoonpano 

tulisi jatkossakin pystyä tekemään valmiiksi asti yrityksen toimipisteellä. Myöskään 

tuotannon siirto uusiin sijainteihin ei tulisi ajankohtaiseksi analyysin tarkastelujakson 

aikana. Mekanismin vaikutuksen todettiin olevan neutraali. 

Ohjaava periaate tai 
mekanismi 

Kuvaus / perustelu Vaikutus 

Tuotannon uudelleen 
sijoittaminen (suotuisammalle 
alueelle tai ympäristöön) 

Moduloinnin aspektit voivat 
helpottaa tuotannon siirtoa 
tehtaasta (paikan päällä tapahtuva 
esivalmistus) asiakkaan sijaintiin 
tai tuotteen toimintaympäristöön. 
Tämä voi tulla kysymykseen 
laajojen tuotteiden kohdalla. 

0 

Kuva 53. Tuotannon uudelleen sijoittaminen. 

Moduulien hajautetulla testaamisella ei todettu olevan nykytilaan verrattuna merkittäviä 

vaikutuksia. Sähkö- ja hydraulikomponentteja testataan jo nyt erillisesti tuotantosoluissa 

ja kokoonpanopisteillä. Mekanismin vaikutuksen arvioitiin olevan vain lievästi 

positiivinen.  

Ohjaava periaate tai 
mekanismi 

Kuvaus / perustelu Vaikutus 

Alentuneet käynnistysajat ja -
kustannukset (moduulien 
hajautettu testaaminen) 

Modulointi mahdollistaa 
moduulien hajautetun ja 
yhdenaikaisen testaamisen 
määriteltyjen rajapintojen ansiosta. 
Rajapinnat määrittelevät, 
millaisessa ympäristössä moduulia 
tulee käyttää. Siten tarve testata 
kaikkia tuote-elementtejä yhdessä 
samalla kertaa vähenee. 

+1 000 

Kuva 54. Alentuneet käynnistysajat ja -kustannukset hajautetulla testaamisella 
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Osien ja komponenttien yhdenmukaistamisella ja ennalta suunnitelluilla ratkaisuilla 

voidaan moduloidulla tuoteperheellä saavuttaa selkeitä etuja kustannusten, yleisen 

laadun, resurssien käytön ja työaikojen kautta. Aiemmin laatuongelmat ovat voineet 

aiheutua esimerkiksi projektin aikana aikataulupaineiden alla tehdystä Ad hoc -

suunnittelusta. Laatuongelmat ovat nostaneet tuotannon työaikoja ja vieneet resursseja 

sekä komponenttien suunnittelua on jouduttu iteroimaan. Mekanismi vaikuttaa 

pääasiassa tuotantoon, mutta sillä voi olla myös pieniä vaikutuksia huoltotoimintoihin. 

Sen vaikutuksen määriteltiin olevan tällä tuoteperheellä kohtuullisen suuri. 

Ohjaava periaate tai 
mekanismi 

Kuvaus / perustelu Vaikutus 

Komponenttien 
laatuongelmien väheneminen 

Poikkeavien ja uniikkien 
komponenttien määrän 
väheneminen lisää 
mahdollisuuksia tuottaa tuotteita, 
jotka täyttävät laatuvaatimukset 
paremmin. Mekanismina on 
oppiminen toistojen kautta. 

+10 000 

Kuva 55. Komponenttien laatuongelmien väheneminen 

Kokoonpanon hajauttamisen mekanismiin pätevät pitkälti samat asiat, kuin edellä 

läpikäytyyn tuotannon uudelleen sijoitteluun. Myös sen vaikutus todettiin neutraaliksi. 

Ohjaava periaate tai 
mekanismi 

Kuvaus / perustelu Vaikutus 

Kokoonpanon jakaminen / 
hajauttaminen 

Mahdollisuus tuotannon 
hajauttamiselle voi olla tärkeä, 
esimerkiksi olemassa olevien 
laitteistojen rajoitusten tai 
markkinoiden etäisyyden vuoksi. 
Kokoonpanoympäristön 
vaatimukset voidaan ottaa 
huomioon moduulijakoa 
määriteltäessä. 

0 

Kuva 56. Kokoonpanon jakaminen / hajauttaminen 

Modulaarinen tuoteperhe voi vähentää laatuongelmia tuotetasolla vähentämällä 

lopputestauksen ja huoltopalveluiden kuluvia kustannuksia, resurssin tarpeita sekä 

työaikoja. Aiemmissa tuotteissa valmistuksen ja toimituksen jälkeisiä 

korjaustoimenpiteitä on tarvittu jonkin verran. Mekanismin vaikutus määriteltiin 

kohtuullisen suureksi. 

Ohjaava periaate tai 
mekanismi 

Kuvaus / perustelu Vaikutus 

Tuotteen laatuongelmien 
väheneminen 

Modulointi vaikuttaa tuotteen 
laatuun, sillä tuoteyksilöt 
noudattavat ennalta määrättyä 
arkkitehtuuria. Tuoteperheen 
arkkitehtuuria määriteltäessä 
otetaan huomioon tuote-
elementtien yhteensopivuudet. 
Konfigurointisääntöjen käyttö 

+10 000 
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tuoteyksilöä määritettäessä 
helpottaa toiminnallisten 
ratkaisujen tuottamista. 

Kuva 57. Tuotteen laatuongelmien väheneminen 

Viimeiset neljä periaatetta ja vaikutusmekanismia liittyvät tuotteiden käyttöön ja 

huoltotoimintaan. Modulaarisella tuoteperheellä ei nähty olevan vaikutusta 

kuljetuskustannuksiin. Konttirunkoon pohjautuva logistiikka on tuotteen pääperiaate ja 

siksi kuljetuskustannukset todettiin tuoteperheen muodosta riippumattomiksi.  

Ohjaava periaate tai 
mekanismi 

Kuvaus / perustelu Vaikutus 

Kuljetuskustannusten 
alentuminen 

Kuljetuskustannuksiin voidaan 
vaikuttaa suunnittelemalla 
arkkitehtuuri tukemaan tietyn 
tyyppistä kuljetusmuotoa, jos 
yhdellä kuljetusmuodolla on 
huomattavasti muita merkittävämpi 
vaikutus tuoterakennepäätöksiin.  

0 

Kuva 58. Kuljetuskustannusten alentuminen 

Muutokset tuotteen elinkaaren aikana sekä aiheuttavat kustannuksia, että mahdollistavat 

tuottojen saavuttamista. Tuottoa voidaan tällä tuoteperheellä saavuttaa esimerkiksi, jos 

asiakkaille jätetään mahdollisuus ostaa tuotteiden elinkaaren aikana niiden rajapintoihin 

sopivia lisävarusteita. Tämä on mahdollista sähkö- ja tietoliikenne-, viestintä- sekä 

varustelukomponenttien osalta, huomioiden toki komponenttien tilavaraukset. 

Toimintatapa todettiin mahdolliseksi hahmotellulla tuoteperheellä ja mekanismin 

nettovaikutus vaikutus määriteltiin kohtuullisen suureksi.  

Ohjaava periaate tai 
mekanismi 

Kuvaus / perustelu Vaikutus 

Muutoksien mahdollistaminen 
tuotteen elinkaaren aikana 

Modulointi mahdollistaa 
tuotteiden uudelleen 
konfiguroinnin, sillä tuote-
elementtien sijainnit ja rajapintojen 
tyypit on tarkkaan määritelty. 

+10 000 

Kuva 59. Muutoksien mahdollistaminen tuotteen elinkaaren aikana 

Modulaarisella tuoteperheellä seisakki- ja huoltokustannukset voivat alentua, kun 

arkkitehtuuri suunnitellaan siten, että todennäköisesti vaihdettavat moduulit ovat helposti 

saavutettavissa sekä vaihdettavissa. Tässä tuoteperheessä vaihdettaviin moduuleihin 

kuuluu esimerkiksi ilmanvaihdon suodattimia sekä hydrauliikan ja sähköjärjestelmän 

osia. Huollettavuus on ollut kuitenkin hyvä jo aiemmin valmistetuissa tuotteissa. 

Moduulijaossa esimerkiksi laite- ja kattokehikkoon kuuluvien komponenttien sijoittelussa 

on tapahtunut pientä muutosta. Mekanismin vaikutus todettiin lievästi positiiviseksi. 

Ohjaava periaate tai 
mekanismi 

Kuvaus / perustelu Vaikutus 

Alentuneet seisakki- ja 
huoltokustannukset 

Tuotearkkitehtuuri ja rajapinnat 
vaikuttavat huoltokustannuksiin, 

+1 000 



80 
 

(vaihdantakelpoisia moduuleita 
käyttämällä) 

kun otetaan huomioon 
todennäköisesti jossain vaiheessa 
huoltoa tarvitsevien moduuleiden 
saavutettavuus ja helppo 
vaihdettavuus. 

Kuva 60. Alentuneet seisakki- ja huoltokustannukset 

Viimeinen mekanismi oli kierrätysarvon kohoaminen moduuleita uudelleen käyttämällä. 

Modulointiprojektin tuotteissa kierrätyksen ei todettu olevan merkittävässä roolissa. 

Mekanismin vaikutus määriteltiin siten neutraaliksi.  

Ohjaava periaate tai 
mekanismi 

Kuvaus / perustelu Vaikutus 

Kierrätysarvon kohoaminen 
(käyttämällä moduuleita 
uudelleen) 

Mahdollisuus uudelleen käyttää 
joitain moduuleita tuoteyksilön 
elinkaaren päättymisen jälkeen 
nostaa tuotteen kierrätysarvoa. 

0 

Kuva 61. Kierrätysarvon kohoaminen 

Kaikkien mekanismien vaikutukset koottiin yhteen ja summattiin keskenään. Näin saatiin 

arvio rahallisista liiketoimintaan kohdistuvista kokonaisvaikutuksista. Laskelma on 

esitetty kuvassa 62.  
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Kuva 62. Liiketoimintavaikutusten arviointi koostettuna 

Luonnosteltu modulaarinen tuoteperhe vaikuttaisi analyysin perusteella vastaavan 

kehitysprojektille asetettuihin tavoitteisiin. Sen rahalliset vaikutukset ovat vahvasti 

positiivisia. Arvion perusteella moduloinnissa olisi potentiaalia hahmotellulla 

tuoteperheen rakenteella ja modulointiprojektin jatko olisi kannattavaa. Suurimpia 

hyötyjä modulaarisesta tuotteistosta yrityksessä voitaisiin saavuttaa tuotekehitys- ja 

myyntitoiminnoissa. Hyödyt olisi saavutettavissa pääasiassa toiminnoilta vaadittavien 

työmäärien sekä resurssien vähenemisen kautta. Tämä määriteltiin myös projektin 

alussa moduloinnin tavoitteisiin. Tuoteperheellä olisi myös mahdollista päästä myynnin 

ja tarjouslaskennan tavoitteisiin, riippuen vielä hieman siitä, kuinka hyvin yritys pystyisi 

  Liiketoimintavaikutusanalyysi
Aika 10 v

Tuotantomäärä 30 kpl/v

Ohjaava periaate tai mekanismi Vaikutus, €

Brändivaikutus 1 000

Reagointikyky markkinoiden muutoksiin 10 000

Tuotteen sovitus asiakkaan tarpeisiin (konfigurointi) 10 000

Tuotteen sovitus paikalliseen lainsäädäntöön ja standardeihin 1 000

Lisää kapasiteettia uuden tuotteen kehitykseen 100 000

Panokset tuotekehitykseen 100 000

Suunnittelu uudelleenkäyttöä hyödyntämällä (ratkaisu) 100 000

Suunnittelu uudelleenkäyttöä hyödyntämällä (rajapinta) 10 000

Suunnittelu uudelleenkäyttöä hyödyntämällä (komponentti) 100 000

Uudet teknologiat 10 000

Teknologioiden erottelu 10 000

Myynnin ja/tai kilpailuttamisen ja tuoteyksilön määrittelyn helpottaminen 100 000

Tuotekustannukset 10 000

Komponenttien saatavuus ja toimittajien lukumäärä 1 000

Tuotannon ohjattavuuden parantuminen (läpinäkyvyys, ennustettavuus) 10 000

Myöhäinen variointi 10 000

Tuotannon siirto (paremmalle alueelle tai ympäristöön) 0

Alentuneet tuotannon käynnistysajat ja kustannukset (moduulien testattavuus yksinään) 1 000

Vähentyneet komponenttien laatuongelmat 10 000

Kokoonpanon hajauttaminen / keskittäminen 0

Vähentyneet tuotannon laatuongelmat 10 000

Alentuneet kuljetuskustannukset 0

Mahdollisuus muutoksiin tuotteen elinkaaren aikana 10 000

Vähentyneet seisakit ja huoltokustannukset (vaihtokelpoisia moduuleja käyttämällä) 1 000

Korkeampi arvo elinkaaren päättyessä (moduulien kierrätys) 0

Yhteensä 515 000
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siirtymään täysin konfiguroitavien tuotteiden markkinoille. Tuoteperheen vaikutus 

ulkomaan markkinoihin ja käyttöympäristöihin näyttäisi myös olevan positiivinen. 

Vaikutukset tuotanto- ja huoltotoimintoihin näyttäisivät jäävän pienemmiksi, ollen 

kuitenkin kokonaisuudessaan positiivisia. Modulaarisella tuoteperheellä olisi analyysin 

perusteella mahdollista päästä tavoiteltuihin lyhempiin tuotannon läpimenoaikoihin. 

Tuotteiden testattavuus ja kokoonpantavuus pysyisi vähintään nykyisellä tasolla ja 

tuoteperhe soveltuisi nykyiseen tuotantojärjestelmään. Karkeasti arvioituna projektin 

vaatima panos tuotekehitykseen maksaisi itsensä takaisin selvästi jo kymmenen vuoden 

tarkastelujakson alkupuoliskolla.  
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5. POHDINTA JA JATKOTOIMENPITEET 

Työn tuloksena saatiin alustava kuvaus modulaarisesta tuoteperheestä sekä arvio 

modulaariseen tuotteistoon siirtymisen vaikutuksista. Työn tuloksena muodostui käsitys 

asiakaskontekstista, yrityksen liiketoimintaympäristöstä, muuntelutarvetta aiheuttavista 

tekijöistä sekä moduloinnin rajoitteista. Luodun tuoteperheen todettiin lopulta sopivan 

hyvin yrityksen asiakasympäristöön sekä liiketoiminnan ja kehitysprojektin tavoitteisiin. 

Tapaustutkimus soveltui myös hyvin tähän työhön.   

Liiketoimintavaikutusten analyysia voidaan käyttää yrityksessä tukemaan päätöstä 

modulointiprojektin jatkamisesta. Alustava tuoteperheen kuvaus toimii lähtökohtana 

BfP:n seuraaviin vaiheisiin; konfigurointitiedon, moduulien ja rajapintojen tarkempaan 

määrittelyyn sekä tuoteperheen dokumentointiin. Tuoteperheen rakennetta voidaan 

myös päivittää, jos se havaitaan myöhemmissä vaiheissa tarpeelliseksi. Prosessin 

dokumentointi mahdollistaa sen räätälöinnin ja hyödyntämisen tarpeen tullen myös 

muissa tuotteissa. Tuoteperheen dokumentaatiotieto soveltuu lisäksi jatkojalostettavaksi 

BfP:n varsinaisessa dokumentointivaiheessa.  

BfP:n seuraavia vaiheita ja moduulien tarkempaa määritystä tukemaan hahmoteltiin 

vielä, millaisilla toimitustavoilla tuoteperheen rakenteen muodostavat osat ja 

kokoonpanot olisi mahdollista toteuttaa. Tämä hyödyttää erityisesti BfP:n vaiheita 

seitsemän ja kahdeksan. Vaihtoehdot toimitustavoille olivat: 

 Vakioratkaisut 

 Vakioidut, vaihdantakelpoiset ratkaisut 

 Parametrisesti muunneltavat ratkaisut 

 On-off -ratkaisut 

 Systemaattinen toimituskohtainen suunnittelu. Tarkoittaa toimituskohtaista 
suunnittelua, moduulijärjestelmää rikkomatta 

 Toimituskohtainen suunnittelu 

Näillä periaatteilla jalostettu tuoteperheen kuvaus on esitetty liitteessä C. Kuvauksessa 

toimitustavat on erotettu värikoodein. Vakioratkaisut ovat kaikkein edullisin toimitustapa. 

Kuten tuoteperheen rakennetta määriteltäessä havaittiin, vakioratkaisuita käyttäen 

voidaan toteuttaa alusta-GE. Vaihdantakelpoisilla vakioratkaisuilla on puolestaan 

mahdollista toteuttaa esimerkiksi laajennustila- ja ilmastointi-GE:t. Esimerkiksi 3:1 

laajennustila voidaan toteuttaa kiinnittämällä runkoon kääntyvät päätyseinät, sivuseinän, 

lattian ja katon. Tälle vaihtoehtoiset rakenteet ovat 2:1 -levitysosa, johon kuuluvat 

levitysosan kiinteät seinät, lattia ja katto sekä sen liukumekanismi. Suuri osa 
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tuoteperheen osista ja kokoonpanoista voidaan toteuttaa on-off -tyyppisesti riippuen 

siitä, haluaako asiakas tiettyä ominaisuutta tuotteeseen. Esimerkiksi tehokkaampi 

lämmitys voidaan toteuttaa lisäämällä ilmanvaihtoon kanavalämmittimet sekä seinille 

kiinnitettävät lämpöpatterit. Lattialämmitys voidaan puolestaan toteuttaa lisäämällä 

lämmityselementti konttirungon pohjalattian päälle ja käyttämällä sen päälle tulevaa 

soveltuvaa lattiavanerivaihtoehtoa. Systemaattisella toimituskohtaisella suunnittelulla 

voidaan toteuttaa osa johtamis-, suunnittelu- ja valvontakäytön ratkaisuista. 

Parametrisella muuntelulla voidaan puolestaan toteuttaa hydrauliikan ohjelmisto. 

Ohjelmistoa voidaan muunnella sen mukaan, mitkä levityksen ja vaaituksen hydraulisista 

toimilaitteista tulevat mukaan tuotevarianttiin. Täysin toimituskohtaisen suunnittelun 

piiriin täytyi jättää johtamisjärjestelmiin, viestintään sekä työkaluihin kuuluvia 

kokonaisuuksia.  

Lisäksi pohdittiin, mitä tuoterakenneperiaatteita moduulien toteutuksessa olisi 

mahdollista hyödyntää. Myös tämä tukee moduulien ja rajapintojen tarkempaa 

määrittelyä sekä auttaa varmentamaan moduloinnin hyötyjen saavuttamista. 

Hyödyntämispotentiaalia havaittiin olevan seuraavissa periaatteissa: 

 1. PSP: Pääyksikköperiaate. Suunnittelukäytäntö. Kaikki kokoonpanot liittyvät 
vain teräsrunkoon. Kaikki kaapelit ja putket ohjataan rungon läpi. Tuloksena 
vähemmän odottamattomia seurauksia varioinnin tuloksena ja rajapinnat 
helpommin hallittavissa. 

a. Periaatetta voidaan hyödyntää osittain alustan toteutuksessa. Kaapelit, 
sekä hydrauliletkut ja putket voidaan ohjata rungon ja kattokehikon sisällä 
sähkövarusteille, tietoliitännöille ja hydraulijärjestelmän toimilaitteille. 
Suuri osa muista kokonpanoista liittyy hahmotellussa rakenteessa 
alustaan. Osalla moduuleista tulee olemaan myös rajapintoja keskenään, 
mutta ne ovat vielä hallittavissa.  

 4. PSP: Vakiopaikat ja -liittimet lisävarusteille, sähköjohdoille ja putkituksille. 
Suunnittelukäytäntö. Lisävarusteille on erityiset paikat ja yksi tai useampi 
vakiorajapinta. Näitä on tarjolla enemmän kuin tarvitaan, joten Ad-hoc -
kokoonpanoille ei ole tarvetta. Johdoille ja putkille on varattu reitit ja tila. 
Mahdollisuus päivittää / parantaa, aloittaa tuotanto ennen kuin kaikki tieto 
varusteista on saatavilla ja standardoida kokoonpanoprosessia. 

a. Periaatetta voidaan hyödyntää esimerkiksi etukaappien varustelussa.  

 5. PSP: Tilavaraukset varioituville komponenteille. Suunnittelukäytäntö. Kriittinen 
alue tuotteen rajojen sisällä on jaettu alueisiin, jotka on varattu 
pääkomponenteille. Systemaattinen lähestymistapa variointisääntöjen 
määrittelyyn.  

a. Periaatetta voidaan hyödyntää esimerkiksi laitekehikon varustelussa, 
johon voidaan vakioida alueet akkukaapille, laitekaapille, sekä 
ilmanvaihto- ja hydraulikoneikolle.  

 6. PSP: Niiden tuotteen osien standardointi, joissa asiakastarpeet eivät vaadi 
variointia. Tuoterakenne / valmistusstrategia. Esimerkiksi vakiomoottorit. 
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Tuotanto paremmin hallittavissa. Hylätään variointi, joka ei tuo lisäarvoa 
asiakkaalle, mutta tuo kustannuksia valmistavalle yritykselle.  

a. Periaate oli ohjaava ajatus koko tuoteperheen määrittelyssä. 
Vakioratkaisuilla voidaan tuottaa esimerkiksi ilmastointi. Hydraulipumppu 
soveltuu myös eri toimilaitekombinaatioille. 

 10. PSP: Valinnaisten laatuelementtien suunnittelu vaihdantakelpoisina tai 
lisättävinä. Suunnittelukäytäntö. Valinnaisten elementtien rajapinnat 
määritellään, vaikka niitä ei käytettäisi jokaisessa tuotevariantissa. 
Myyntivaiheessa voidaan kertoa hinta valinnaisille osille. Osia voidaan lisätä 
helposti ja suorittaa retrofittausta / päivityksiä. 

b. Kuten todettu, suuri osa varusteista voidaan toteuttaa on-off -tyyppisellä 
toimituksella. Esimerkkinä sähkövarusteiden ja tietokoneliitäntöjen 
pinnat. Liitäntöjen paikat voidaan sisällyttää kaikkiin ja käyttää peitelevyjä 
tuotevarianteissa, johon tiettyjä liitäntöjä ei varustella.  

 11. PSP: Mahdollisuus määrittää ulkonäkö asiakaskohtaisesti. 
Suunnittelukäytäntö. Varmistetaan, että toimitusketju mahdollistaa erilaiset 
viimeistelyt. Lisää arvoa asiakkaille, jotka ovat valmiita maksamaan tuotteen 
spesiaalista ulkonäöstä. Kustannustietoisuus lisääntyy ja tuotteen laatuhaasteet 
alentuvat.  

a. Osat ja näkyvät pinnat voidaan maalata tai pinnoittaa halutulla värillä ja 
kuviolla.  

 12. PSP: Yksi ratkaisu, joka koostuu kustomoidusta perusrakenteesta ja 
konfiguroidusta koneistosta ja lisäosista. Myynti- / 
asiakaskommunikointistrategia. Asiakastarjonta ei koostu erilaisista malleista 
vaan yhdestä joustavasta ratkaisusta, joka räätälöidään asiakastarpeisiin. 
Vahvempi brändi ja ratkaisuja tarjoava lähestymistapa. Avaa ovia kohti enemmän 
palveluita tai kokonaisratkaisuita tarjoavaa liiketoimintamallia. 

a. Voidaan tarjota esimerkiksi täysin automaattinen kontti, pressukontti, 
sekä 2:1 -kontti perusvarustein.  

 13. PSP: Kaksi suorituskykytasoa kaikille pääkomponenteille. Arvoketjuissa 
näkyy, että asiakasryhmässä esiintyy samanaikaisesti sekä hintaoptimin 
tavoittelua, että suorituskyvyn tavoittelua. Tyypillinen tilanne esimeriksi 
tarjouskilpailu, jossa pohjana on teknistä suorituskykyä kuvaava dokumentti. 
Koska tällaisessa tilanteessa hintakilpailukyky on menestymisen ehto, mutta 
vaadittavia teknisiä arvoja ei voida valita, on hyväksi havaittu strategia luoda 
kaikista pääkomponenteista sekä hintakilpailukykyinen, että suorituskyvyltään 
huippua edustava versio 

a. Automaattisesti ja manuaalisesti levitettävä ja vaaitettava vaihtoehto 
toteuttavat tätäkin tuoterakenneperiaatetta. 

Työn suorituksen aikana tunnistettiin tarve tiiviiseen yhteistyöhön  tuotekehityksessä 

myös muiden toimipisteiden välillä. Lisäksi yrityksen tulee käydä keskustelua 

pääasiakkaiden kanssa ja arvioida, kuinka helposti asiakkaat haluaisivat siirtyä täysin 

konfiguroitaviin katalogimaisiin tuotteisiin tarkasti tilausvaiheessa spesifioitujen ja 

tilauskohtaisesti räätälöitävien tuotteiden sijaan. Moduulijärjestelmän ylläpito tulee 

vaatimaan resursseja myös tulevaisuudessa ja järjestelmää tulee tarpeen tullen päivittää 

muuttuvien asiakastarpeiden mukaiseksi. Asiakastarpeita tulee seurata tiiviisti ja 
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tunnistaa sekä uudet että merkityksettömiksi muuttuvat tarpeet, ettei tuoteperheen 

hallinta muodostu liian raskaaksi ajan kuluessa. Esimerkiksi teknologioiden kehittyminen 

tulee todennäköisesti muuttamaan nykyisiä asiakastarpeita.  

Tuoteperheen ylläpitoon tuovat haasteita suuri varustelutyyppisten osien määrä sekä 

muodollisesti määritellyt, toimituskohtaisen suunnittelun pariin jätetyt abstraktit 

elementit. Modulaarinen tuoteperhe hyötyisi enemmän suuremmista vaihtoehtoisista 

kokonaisuuksista lukuisten pienien irtaintyyppisten osien sijaan. Abstrakteina 

määriteltyjen tuote-elementtien vakiointi- ja konfigurointimahdollisuuksia olisi 

kannattavaa tutkia tarkemmin tulevaisuudessa. Sekä irtaintyyppisten osien, että 

toimituskohtaisten elementtien rajapintojen hallintaan tulee kiinnittää myös huomiota. 

Lisäksi komponentit tulee huomioida tilavarauksissa. BfP:n jatko soveltuisi hyvin 

jatkotutkimukseksi, jos yritys päättää jatkaa modulaarisen tuoteperheen kehitystä. 

Modulointia voisi lähteä toteuttamaan vaiheittain tulevissa toimitusprojekteissa, jos 

toimitusprojekteista erillistä kehityshanketta ei nähdä mahdolliseksi tai järkeväksi 

käynnistää. 

Diplomityön teon aikana Morehouse sulautui osaksi Conlog Oy:tä. Tämän työn tulokset 

olivat kuitenkin yhä hyödynnettävissä uudessakin yritysrakenteessa. Levitettävien 

konttituotteiden ominaisuuksien, liiketoimintaympäristön ja asiakastarpeiden todettiin 

tulevan pysymään samankaltaisina yritysrakenteen muutoksista huolimatta.  
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6. YHTEENVETO  

Työssä sovellettiin Brownfield-prosessia levitettävän konttituotteen kehitykseen 

modulaariseksi tuoteperheeksi. Työn rajauksen vuoksi BfP:stä suoritettiin vain vaiheet 

1–5 & 10. Tuloksena luonnosteltiin alustava kuvaus tuoteperheestä sekä arvioitiin sen 

käyttöönoton liiketoimintavaikutuksista.  

Lisäksi tuoteperheen tarkempien rakenteiden määrittelyn ja mahdollisten Brownfield-

prosessin jatkovaiheiden tueksi hahmoteltiin, millaisilla toimitustapatyypeillä osia ja 

kokoonpanoja voitaisi toteuttaa, sekä mitä tuoterakenneperiaatteita voisi käyttää 

moduulien suunnittelun tukena. Jatkovaiheet muodostuisivat tarkemmasta 

konfiguraatiotiedon määrittelystä, moduulien suunnittelusta sekä tuoteperheen 

dokumentoinnista. Työn tuloksia voidaan käyttää yrityksessä myös tukena 

modulointiprojektin jatkoa koskevassa päätöksenteossa.  

Työssä löydettiin vastaukset tutkimuskysymyksiin ja työn tavoitteet täyttyivät. 

Liiketoimintavaikutuksia arvioitiin vielä alustavin tiedoin ja karkealla tarkkuudella, mutta 

modulaarisen tuoteperheen käytöstä todettiin olevan potentiaalista hyötyä yritykselle. 

BfP:n ja moduloinnin jatko soveltuisi hyvin työn jatkotutkimukseksi.  
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LIITE A: CSL-KARTTA 
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LIITE B: ALUSTAVA TUOTEPERHEEN KUVAUS 

Ilmastointi

Levitys

Vaaitus

NBC-suojaus

Ballistinen suojaus

Käyttö kuljetuksen aikana

IV-yksikkö

Johtamiskäyttö

Suunnittelukäyttö

Komponenttien huolto

Alusta

Hydraulinen jalka

NBC-suojaus

IV-kone DIVK

Sylinteri, KÄSS

Koneikko

Pressu

Ylipaineventtiili

Levy

Työpiste 

Munters

Asiakastarve
Geneerinen 
elementti

Osat/
kokoonpanot

Sisäpinta, katto

Viestintä

Esityslaitteisto

Ilmankuivaus

Ilmankosteuden hallinta

Teräsrunko

Koolausrunko, katto

Uretaani, katto

Vaneri, katto

Varustelun kiinnitys kuljetuksen 
aikana

Lattiakisko

Sidontalenkki

Sidontavyö

Sisäpinta, etuseinä

Koolausrunko, etuseinä

Uretaani, etuseinä

Vaneri, etuseinä

Sisäpinta, takaseinä vasen

Koolausrunko, takaseinä, vasen

Vaneri, takaseinä, vasen

Sisäpinta, takaseinä oikea

Koolausrunko, takaseinä, oikea

Uretaani, takaseinä oikea

Vaneri, takaseinä, oikea

Elementti, kääntyvä katto

Sarana, kääntyvä katto

Tiiviste, kääntyvä katto

Vastakappale, seinännoston 
sylinteri

Vastakappale, katon kääntölaite

2:1 -levitysosa

Danterm AC

Asennuskehä, Danterm

Putkisto

Suodatin

Palopelti

Kanavalämmitin

Kanavalämmtiin

Lisälämmitin

Asennusarja

Konttirunko

Vastakappale hydr. jalalle

Sylinteri

Jalkalautanen

Hydraulikoneikko

Sylinteri, 2:1 levitys

Sylinteri, katto

Sylinteri, lattia

Sylinteri, KÄPS

Kattokehikko, runko

IV-tuloilman hajotin

Pumppu

Venttiilit 

Ohjauslaite, sisällä

Ohjelmisto

Hygrostaatti

C02-anturointi
CO2-anturointi

C02-mittari

Elementti, kääntyvä päätyseinä

Sarana, kääntyvä päätyseinä

Tiiviste, kääntyvä päätyseinä

Vastakappale, sylinterin korvake

Syliterin korvake

Laajennustila, vasen

2:1 -levitysosa

Liukumekanismi, 2:1 -levitysosa

Lisälämmitin

Henkilömäärä

Lämpöpatteri 1

Lämpöpatteri 2
Tehokkaampi lämmitys

Polttoainekäyttöinen lämmitys

Lisävirta

Aggregaatti
Aggregaatti

Hydraulinen levitys

Ballistinen suojaus tuotannossa

Levy

Laitekehikko 1
Akku (2)

Akkukaappi

Kaapeli (2)

Varusteiden säilytys

Johtamisjärjestelmä

Valvontakäyttö

Naulakko

Mappikaappi

Kaappi

Kassakaappi

Istuin

Työtaso

Tietokone

Ohjelmisto

Projektori

Valkokangas

Taulu

Työkalut

Pioneerivarusteet

Pioneerivarusteet

Lapio

Saha

Rautakanki

Leka

Suojalasit

Ohjauslaite, ulkona

Ulkosäle

Ulkosäle

Polttoainekannu

Polttoainekannu

LED-valo (4)

Työvalo (2)

Rappu

Katos

Palovaroitin

Varustelevy

Sähkön syöttöliitäntä

Sähkösyöttö

Kaapeli

Kaapeli

Sähkön syöttöliitäntä

Maadoituskaapeli

Tiivistetyökalu

Hydrauliputki

Hydrauliputki

Sylinteri, 2:1 levitys

Hydrauliputki

Hydrauliputki

Hydrauliputki

Hydrauliikan linja, runko

Hydrauliletku

Hydrauliletku

Hydrauliletku

Sähkölukitus

Sähkölukitus

Asennussarja

Johto

Ovi

Peruslukko

Laajennustila, oikea

Sisäpinta, lattia

Vaneri, lattia

Lämmityselementti

Lattialämmitys Lattialämmitys

Kattokehikko, presulle

Kattokehikko pressulle

Kääntölaite, katto

Tukisarana, päätyseinä

Tukisarana, lattia

Elementti, kääntyvä sivuseinä

Sarana, kääntyvä sivuseinä

Tiiviste, kääntyvä sivuseinä

Vastakappale, sylinteri

Syliterin korvake

Kääntyvä sivuseinä

Kääntyvä päätyseinä

Kääntyvä katto

Käätyvä lattia

Pressu

Peitelevy

Levitystila

Käyttöalue

Manuaalinen tunkki

Tunkin kiinnitys

Tunkki

Vastakpl/nostopiste

Manuaaliset levitys

Työkalu 1

Työkalu 2

Vastakpl runkoon

Peitelevy

Uretaani, takaseinä vasen

Pressu (tarpaulin)

Ikkuna

Ikkuna

Kalteri

Ikkuna

Kalteri
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LIITE C: TUOTEPERHE JA TOIMITUSTYYPIT 

Ilmastointi

Levitys

Vaaitus

NBC-suojaus

Ballistinen suojaus

Käyttö kuljetuksen aikana

IV-yksikkö

Johtamiskäyttö

Suunnittelukäyttö

Komponenttien huolto

Alusta

Hydraulinen jalka

NBC-suojaus

IV-kone DIVK

Sylinteri, KÄSS

Koneikko

Pressu

Ylipaineventtiili

Levy

Työpiste 

Munters

Asiakastarve
Geneerinen 
elementti

Osat/
kokoonpanot

Sisäpinta, katto

Viestintä

Esityslaitteisto

Ilmankuivaus

Ilmankosteuden hallinta

Teräsrunko

Koolausrunko, katto

Uretaani, katto

Vaneri, katto

Varustelun kiinnitys kuljetuksen 
aikana

Lattiakisko

Sidontalenkki

Sidontavyö

Sisäpinta, etuseinä

Koolausrunko, etuseinä

Uretaani, etuseinä

Vaneri, etuseinä

Sisäpinta, takaseinä vasen

Koolausrunko, takaseinä, vasen

Vaneri, takaseinä, vasen

Sisäpinta, takaseinä oikea

Koolausrunko, takaseinä, oikea

Uretaani, takaseinä oikea

Vaneri, takaseinä, oikea

Elementti, kääntyvä katto

Sarana, kääntyvä katto

Tiiviste, kääntyvä katto

Vastakappale, seinännoston 
sylinteri

Vastakappale, katon kääntölaite

2:1 -levitysosa

Danterm AC

Asennuskehä, Danterm

Putkisto

Suodatin

Palopelti

Kanavalämmitin

Kanavalämmtiin

Lisälämmitin

Asennusarja

Konttirunko

Vastakappale hydr. jalalle

Sylinteri

Jalkalautanen

Hydraulikoneikko

Sylinteri, 2:1 levitys

Sylinteri, katto

Sylinteri, lattia

Sylinteri, KÄPS

Kattokehikko, runko

IV-tuloilman hajotin

Pumppu

Venttiilit 

Ohjauslaite, sisällä

Ohjelmisto

Hygrostaatti

C02-anturointi
CO2-anturointi

C02-mittari

Elementti, kääntyvä päätyseinä

Sarana, kääntyvä päätyseinä

Tiiviste, kääntyvä päätyseinä

Vastakappale, sylinterin korvake

Syliterin korvake

Laajennustila, vasen

2:1 -levitysosa

Liukumekanismi, 2:1 -levitysosa

Lisälämmitin

Henkilömäärä

Lämpöpatteri 1

Lämpöpatteri 2
Tehokkaampi lämmitys

Polttoainekäyttöinen lämmitys

Lisävirta

Aggregaatti
Aggregaatti

Hydraulinen levitys

Ballistinen suojaus tuotannossa

Levy

Laitekehikko 1 Akku (2)

Akkukaappi

Kaapeli (2)

Varusteiden säilytys

Johtamisjärjestelmä

Valvontakäyttö

Naulakko

Mappikaappi

Kaappi

Istuin

Työtaso

Tietokone

Ohjelmisto

Projektori

Valkokangas

Taulu

Työkalut

Pioneerivarusteet

Pioneerivarusteet

Lapio

Saha

Rautakanki

Leka

Suojalasit

Ohjauslaite, ulkona

Ulkosäle

Ulkosäle

Polttoainekannu

Polttoainekannu

LED-valo (4)

Työvalo (2)

Rappu

Katos

Palovaroitin

Varustelevy

Sähkön syöttöliitäntä

Sähkösyöttö

Kaapeli

Kaapeli

Sähkön syöttöliitäntä

Maadoituskaapeli

Tiivistetyökalu

Hydrauliputki

Hydrauliputki

Sylinteri, 2:1 levitys

Hydrauliputki

Hydrauliputki

Hydrauliputki

Hydrauliikan linja, runko

Hydrauliletku

Hydrauliletku

Hydrauliletku

Sähkölukitus

Sähkölukitus

Asennussarja

Johto

Ovi

Peruslukko

Laajennustila, oikea

Sisäpinta, lattia

Vaneri, lattia

Lämmityselementti

Lattialämmitys Lattialämmitys

Kattokehikko, presulle

Kattokehikko pressulle

Kääntölaite, katto

Tukisarana, päätyseinä

Tukisarana, lattia

Elementti, kääntyvä sivuseinä

Sarana, kääntyvä sivuseinä

Tiiviste, kääntyvä sivuseinä

Vastakappale, sylinteri

Syliterin korvake

Kääntyvä sivuseinä

Kääntyvä päätyseinä

Kääntyvä katto

Käätyvä lattia

Pressu

Peitelevy

Levitystila

Käyttöalue

Manuaalinen tunkki

Tunkin kiinnitys

Tunkki

Vastakpl/nostopiste

Manuaaliset levitys

Työkalu 1

Työkalu 2

Vastakpl runkoon

Peitelevy

Uretaani, takaseinä vasen

Pressu (tarpaulin)

Ikkuna

Ikkuna

Kalteri

Ikkuna

Kalteri

Varustekaappi

Peitelevy

Vakioratkaisu

Vakioidut, 
vaihdantakelpoiset 

vaihtoehdot

Parametrinen muuntelu

Systemaattinen 
toimituskohtainen 

suunnittelu

Toimituskohtainen 
suunnittelu

On-off -toimitus
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