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Tiedetuoteseloste:

Kehitysvuosi ja paikka: Nokia Mobile Phones 2005?, TTY 2006-7

Teorian esitystapa: Viitekehys ja siihen liittyvä workshop-tapahtuma

Dokumentointi: Timo Lehtosen väitöskirja 2007

Keskeiset väitteet: V1: Tekninen tuoterakenteen suunnittelu tapahtuu 

aina liiketoiminnan ja tuotannon viitekehyksessä  

V2: Tuoterakenteeseen vaikuttavat asiat  voidaan 

tunnistaa ja tehdä näkyviksi tämän työkalun 

avulla

Todistus: Tätä on käytetty kiitettavään arvosanaan yltäneessä 

väitöskirjassa keskeisenä anlyysimenetelmänä. ICED 

2009 konferenssissa Stanfordissa tämän mukaan 

tehty paperi sai ”Reviewer’s favourite”- kunnia-

maininnan.

Puute / vanhentuminen: Alunperin nimeltään ” Tuoterakenne-arvoketju-

prosessi-viitekehys” – nykyinenkään nimi ei ole kovin 

kuvaava

Käyttösuositus: Suositellaan käytettäväksi



CSL – Miksi?
• CSL on tuotteen rakenteiden kehittämiseen suunniteltu työkalu 

joka sovittaa tuoteen ja tuoterakenteen liiketoimintaympäristöön ja 
tuotantoympäristöön

• Se on kehitetty modulaarisille järjestelmille mutta sitä voidaan 
soveltaa myös muualla

• Vaikka CSL on tuotteen kehitystyökalu sitä ei käytetä vain 
tuotekehityksessä vaan yhteistyössä myynnin, markkinoinnin, 
valmistuksen ja ylimmän johdon kanssa.

• CSLn tarkoitus on auttaa keskittymään tuotekehityksen johtamisen 
haasteeseen –

Miten luodaan tuotteisto joka vastaa liiketoiminnan ja tuotannon 
tarpeisiin ja mahdollistaa yrityksen strategian?



Miksi keskittyä tuotteeseen ja sen rakenteeseen?

• Tuotteella on toimintorakenne ja komponenttirakenne, joilla on keskinäisiä 
riippuvuuksia (klassinen suunnittelutehtävä)

• Toiminnoilla ja komponenteilla on riippuvuuksia valmistus- ja 
käyttöympäristöön

• Tuoterakenteen tulee sopia liiketoimintaympäristöön jotta toiminta on 
kannattavaa ja pitkäjänteistä 

• Osa riippuvuuksista ovat abstraktimmalla tasolla ja ne eivät on 
itsestäänselviä. Lisäksi näiden riippuvuuksien keskinäinen painotus on 
haastavaa (komponenttikoodaus, työnjako alihankkijoiden kesken jne.)

• Tuoterakenne mahdollistaa ja rajoittaa erilaisia toimintatapoja eli se 
määrää olennaisesti strategian toteutusmahdollisuuksia (moderni 
suunnittelutehtävä)



Kokonaiskuvan luomisesta
• Yleensä eri ismit ja työkalut keskittyvät yhteen asiaan ja 

johtavat osaoptimointiin

• CSL perustuu 15 vuoden tuoterakennetutkimuksen 
kokemuspohjaan Tampereen Teknillisellä Yliopistolla ja Nokia 
Oyj:ssä 

• Johtopäätökset perustuvat noin 60 teollisuuskeissiin 
Pohjoismaissa

• CSL:n avulla luonnostellaan tuoterakennevaatimusten 
kokonaiskuva 

• CSL:n avulla varmistetaan tärkeiden vaatimusten huomiointi 
sillä joidenkin riippuvuuksien tunnistaminen on vaikeaa



TUOTTEEN STRUKTUROINTI

TOIMITUSSISÄLTÖ

VAKIO
OSITTAIN 

KONFIGUROITAVA

TÄYSIN

KONFIGUROITAVA

STANDARD

UNIIKKI

STANDARD
Partly 

CONFIGURABLE
CONFIGURABLE ONE OF A KIND

Voidaanko 

tehdä

tehokkaasti

?

Sopiiko Xn 

suunnitelm

iin?

TOIMITUSSISÄLTÖ

VAKIO
OSITTAIN 

KONFIGUROITAVA

TÄYSIN

KONFIGUROITAVA

STANDARD

UNIIKKI

STANDARD
Partly 

CONFIGURABLE
CONFIGURABLE ONE OF A KIND

Voidaanko 

tehdä

tehokkaasti

?

Sopiiko Xn 

suunnitelm

iin?
TOIMITUSSISÄLTÖ

VAKIO
OSITTAIN 

KONFIGUROITAVA

TÄYSIN

KONFIGUROITAVA

STANDARD

UNIIKKI

STANDARD
Partly 

CONFIGURABLE
CONFIGURABLE ONE OF A KIND

Voidaanko 

tehdä

tehokkaasti

?

Sopiiko Xn 

suunnitelm

iin?

TOIMITUSSISÄLTÖ

VAKIO
OSITTAIN 

KONFIGUROITAVA

TÄYSIN

KONFIGUROITAVA

STANDARD

UNIIKKI

STANDARD
Partly 

CONFIGURABLE
CONFIGURABLE ONE OF A KIND

Voidaanko 

tehdä

tehokkaasti

?

Sopiiko Xn 

suunnitelm

iin?

TOIMITUSSISÄLTÖ

VAKIO
OSITTAIN 

KONFIGUROITAVA

TÄYSIN

KONFIGUROITAVA

STANDARD

UNIIKKI

STANDARD
Partly 

CONFIGURABLE
CONFIGURABLE ONE OF A KIND

Voidaanko 

tehdä

tehokkaasti

?

Sopiiko Xn 

suunnitelm

iin?

TOIMITUSSISÄLTÖ

VAKIO
OSITTAIN 

KONFIGUROITAVA

TÄYSIN

KONFIGUROITAVA

STANDARD

UNIIKKI

STANDARD
Partly 

CONFIGURABLE
CONFIGURABLE ONE OF A KIND

Voidaanko 

tehdä

tehokkaasti

?

Sopiiko Xn 

suunnitelm

iin?

1

N

1 N

MAHDOLLISTAA

OHJAA

OHJAA

ARVOKETJU

VAATII VASTAAVAN 

TUOTERAKENTEEN

Tuote- ja prosessirakenteen 

synkronointi

ORGANISAATION STRUKTUROINTI

Verkoston 
hallinta

ja roolitus

Vakioidut
operatiiviset
rajapinnat

Arvoketju-
taktiikat

Liiketoimintamallit

STRATEGISET  LIIKETOIMINTATAVOITTEET

STRATEGIAN STRUKTUROINTI

ARVOKETJUN STRUKTUROINTI

ARVOKETJU A

ARVOKETJU B

ARVOKETJU C

OHJAA
MAHDOLLISTAA

MAHDOLLISTAA

PROSESSIEN JA PALVELUN STRUKTUROINTI

OHJAA
MAHDOLLISTAA

Ydinosaamiset

Company Strategic Landscape – Yrityksen tuotestrateginen kartta



PRODUCT STRUCTURING
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Esimerkki ”klassinen vedenkuljetustehtävä”
• Kehitysmaassa sijaitsevalla alueella on vesihuoltohaaste

• Ihmiset joutuvat hakemaan juomavettä tuntien kävelymatkan päästä

• Veden hakumatka kulkee kovapohjaisessa maastossa, jossa on nousuja 
ja laskuja

• Toisinaan maasto on tulvaveden peittämä (tulvavettä ei voi juoda)

• Millainen olisi tuoteratkaisu, joka mahdollistaisi 80 kilon veden 
kuljettamisen mahdollisimman helposti näissä olosuhteissa. 

• Tuoteratkaisu ei saa vaatia teknistä ylläpitotukea ja sen täytyy toimia 
alueella saatavilla olevalla energialla.

• Jos kuljetus onnistuisi yhdeltä 60 kiloa painavalta ihmiseltä tai kahdelta 
lapselta, se sopisi hyvin alueen toimintatapoihin.

• Millainen ratkaisu perustuisi kierrätystalouteen?



Tämä ei ole tutkimatonta aluetta (koska se on suosittu yliopistojen harjoitustyöaihe)

Swinburne University of Technology



Millaisia relaatioita on alla olevilla kokonaisuuksilla 
tarkasteltavassa kehitystapauksessa

Tuotteen ratkaisut

Arvontuottomekanismit
Arvoketjut ja niiden 
osien omistajuus

Suunnittelu- valmistus-
toimitus- ylläpitö- ja 
elinkaariprosessit 

Yrityksen strategiat, 
lainsäädäntö, 
sopimusmallit …

Resurssit, verkostot …



… vedenkuljetuspyörä, jonka pääosat ovat kierrätysosia
Ongelma: Joillakin kehittyvillä alueilla naiset ja lapset joutuvat käyttämään paljon aikaa 
puhtaan juomaveden kantamiseen pitkien matkojen päästä. Siksi heille jää liian vähän aikaa 
opiskeluun ja muuhun tekemiseen. Tällä on yhteiskuntien kehitykselle negatiivinen vaikutus.

Ratkaisu: Tehostetaan veden kuljetusta tavarapolkupyörällä (kuva patentista WO2017124117)

Mikä tässä ideassa on uutta: 
1. Polkupyörän osista suuri osa kierrätysosia, jotka saadaan yhteistyöverkostosta ilmaiseksi.
2. Toiminta rahoitetaan niin, ettei loppukäyttäjillä tarvitse olla varaa kuljetuspyörän ostoon.



Millaisella prosessilla tuote syntyy?
Ongelma: Joillakin kehittyvillä alueilla naiset ja lapset joutuvat käyttämään paljon aikaa 
puhtaan juomaveden kantamiseen pitkien matkojen päästä. Siksi heille jää liian vähän aikaa 
opiskeluun ja muuhun tekemiseen. Tällä on yhteiskuntien kehitykselle negatiivinen vaikutus.

Ratkaisu: Tehostetaan veden kuljetusta tavarapolkupyörällä (kuva patentista WO2017124117)

Mikä tässä ideassa on uutta: 
1. Polkupyörän osista suuri osa kierrätysosia, jotka saadaan yhteistyöverkostosta ilmaiseksi.
2. Toiminta rahoitetaan niin, ettei loppukäyttäjillä tarvitse olla varaa kuljetuspyörän ostoon.



Millainen on käyttöprosessi?

Ongelma: Joillakin kehittyvillä alueilla naiset ja lapset joutuvat käyttämään paljon aikaa 
puhtaan juomaveden kantamiseen pitkien matkojen päästä. Siksi heille jää liian vähän aikaa 
opiskeluun ja muuhun tekemiseen. Tällä on yhteiskuntien kehitykselle negatiivinen vaikutus.

Ratkaisu: Tehostetaan veden kuljetusta tavarapolkupyörällä (kuva patentista WO2017124117)

Mikä tässä ideassa on uutta: 
1. Polkupyörän osista suuri osa kierrätysosia, jotka saadaan yhteistyöverkostosta ilmaiseksi.
2. Toiminta rahoitetaan niin, ettei loppukäyttäjillä tarvitse olla varaa kuljetuspyörän ostoon.



Missä syntyy arvoa/kustannusta?

Ongelma: Joillakin kehittyvillä alueilla naiset ja lapset joutuvat käyttämään paljon aikaa 
puhtaan juomaveden kantamiseen pitkien matkojen päästä. Siksi heille jää liian vähän aikaa 
opiskeluun ja muuhun tekemiseen. Tällä on yhteiskuntien kehitykselle negatiivinen vaikutus.

Ratkaisu: Tehostetaan veden kuljetusta tavarapolkupyörällä (kuva patentista WO2017124117)

Mikä tässä ideassa on uutta: 
1. Polkupyörän osista suuri osa kierrätysosia, jotka saadaan yhteistyöverkostosta ilmaiseksi.
2. Toiminta rahoitetaan niin, ettei loppukäyttäjillä tarvitse olla varaa kuljetuspyörän ostoon.



Millaisia resursseja ja toimijoita tarvitaan?
Ongelma: Joillakin kehittyvillä alueilla naiset ja lapset joutuvat käyttämään paljon aikaa 
puhtaan juomaveden kantamiseen pitkien matkojen päästä. Siksi heille jää liian vähän aikaa 
opiskeluun ja muuhun tekemiseen. Tällä on yhteiskuntien kehitykselle negatiivinen vaikutus.

Ratkaisu: Tehostetaan veden kuljetusta tavarapolkupyörällä (kuva patentista WO2017124117)

Mikä tässä ideassa on uutta: 
1. Polkupyörän osista suuri osa kierrätysosia, jotka saadaan yhteistyöverkostosta ilmaiseksi.
2. Toiminta rahoitetaan niin, ettei loppukäyttäjillä tarvitse olla varaa kuljetuspyörän ostoon.
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Mihin strategioihin toiminta perustuu?

Ongelma: Joillakin kehittyvillä alueilla naiset ja lapset joutuvat käyttämään paljon aikaa 
puhtaan juomaveden kantamiseen pitkien matkojen päästä. Siksi heille jää liian vähän aikaa 
opiskeluun ja muuhun tekemiseen. Tällä on yhteiskuntien kehitykselle negatiivinen vaikutus.

Ratkaisu: Tehostetaan veden kuljetusta tavarapolkupyörällä (kuva patentista WO2017124117)

Mikä tässä ideassa on uutta: 
1. Polkupyörän osista suuri osa kierrätysosia, jotka saadaan yhteistyöverkostosta ilmaiseksi.
2. Toiminta rahoitetaan niin, ettei loppukäyttäjillä tarvitse olla varaa kuljetuspyörän ostoon.
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olla mahdollisuus 
jättää katetta myös 
yritykselle, siten ettei 
se näyttäisi 
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laittamiselta yrityksen 
taskuun



Millaisia vaatimuksia liiketoimintaympäristö asettaa tuotteelle?
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Täytyy pystyä hyödyntämään monenlaisia kierrätyspolkupyöriä – liitostyypit ja rakennetapa sellaisiksi että tuumaiset ja 
milliset osat sopivat

Sopiva kouluttamattoman kokoonpanotyöntekijän koottavaksi (ei tekstiä ohjeissa – vain kuvia jne)

Miellyttävä ajettavuus: Vakaus – etuhaarukan suuri offset (stabiili suoraan ajettaessa)
Välitykset sopivia kuormalle ja heikkovoimaiselle polkijalle

Kestävyys ja korjattavuus: Itse valmistettu osa: tukeva yksinkertainen jne
Kierrätysosat: Vaihdettavuus (itse kestävyyteen on vaikea vaikuttaa)

Osiin, logistiikkaan tai toimintaan tulisi saada ”piilotettua” katetta

Tuotteen täytyy näyttää vakuuttavalta ja ekologiselta



Miellyttävä ajettavuus: Vakaus – etuhaarukan suuri offset (stabiili suoraan ajettaessa)
Välitykset sopivia kuormalle ja heikkovoimaiselle polkijalle

Suunnittelijalle syntyy tilannekuva – pitäisikö tuotekonseptia muuttaa?
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Tässä koulutuspäivässä paneudumme

Kiertotaloustuotteen suunnittelu
- Product Design Framework for Circular Economy
[Bakker & Berg]

Olemassa olevia ratkaisuja hyödyntävä 
modulaaristen tuotteiden kehitysprosessi
Brownfield Process [Pakkanen]

Arvontuottomekanismit
Arvoketjut ja niiden 
osien omistajuus

Suunnittelu- valmistus-
toimitus- ylläpitö- ja 
elinkaariprosessit 

Yrityksen strategiat, 
lainsäädäntö, 
sopimusmallit …

Resurssit, verkostot …
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