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Esipuhe

Suoritin kevään ja kesän 2014 aikana tuotekonseptointi-
projektin Kempeleessä sijaitsevalle Polar Electro Oy:lle. 
Lähtökohtanani alusta asti oli löytää toimeksiantaja pro 
gradu -tutkielmani produktiiviseen osioon, jonka perusteel-
la loisin teoreettisen osuuden työlle. 

Tavoitteeni oli saada toimeksiantajaksi perinteiseen tuote-
muotoiluun painottuva tekijä. Hain työn suorittamiseen niin 
harjoittelupaikkoja kuin ohjattavia loppuprojektejakin. Lä-
hestyin asiani kanssa useita eri toimijoita, pääosin Oulun 
ja Rovaniemen alueelta. Onnekseni yhteydenottooni Pola-
rilta vastattiin positiivisesti ja pääsin käymään paikanpäällä 
esittäytymässä.  

Tapasin Polarilla heidän tuotekehitykseen kuuluvia yri-
tyksen edustajia. Esittelin heille työnäytteeni ja osaamis-
alueeni. Keskustelimme tapaamisessa projektimahdolli-
suuksista lopputyöhöni ja sovimme palaavamme asiaan 
myöhemmin mahdollisen tehtävänannon merkeissä. 

Myöhemmin minua lähestyttiin Polarilta tehtävänannolla. 
Sain tehtäväkseni suunnitella visioivia konsepteja henki-
lökohtaiseen ja ympäristön sensorointiin liittyen. Projekti 
tultaisiin käytännön syistä suorittamaan yrityksen ulkopuo-
lella. Konsultaatiota projektiin oli mahdollista saada heidän 
omilta muotoilijoiltaan. Välikatselmukset ja loppupresen-
taatio tultaisiin pitämään yrityksen tiloissa.



Projekti

Aloitin muotoiluprosessini keväällä 2014. Alkuvaihe koos-
tui perinteisen muotoiluprosessin tavoin kattavasta tiedon-
hausta. Tiedonhaun yhteydessä kehitin iteratiivisesti ideoita 
aihealueelle. Alkuvaiheessa haasteeksi nousi inspiraation 
puute. Koin myös useat ideat irrallisiksi ja niiden merki-
tyksellisyyden puutteelliseksi. Ratkaisuna ongelmaan loin 
tulevaisuustyöskentelyn menetelmin tulevaisuustaulukon, 
johon rakensin toisistaan mahdollisimman paljon eroavia 
tulevaisuuspolkuja. Tulevaisuustyöskentelyn avulla sain 
prosessoitua keräämääni tietoa tulevaisuusorientoitu-
neemmaksi, jolloin sitä oli helpompi ja hedelmällisempi so-
veltaa ideointiin jatkossa. 

Ensimmäisessä palaverissa kävimme kahden Polarin muo-
toilijan kanssa läpi siihen asti tuottamani materiaalin. Tule-
vaisuustyöskentely ja -taulukko koettiin mielenkiintoisiksi 
menetelmiksi. Rajasimme palaverin aikana tulevaisuus-
taulukon pohjalta kolme muutaman avainsanan kattavaa 
tulevaisuusskenaariota, joihin jokaiseen loin myöhemmin 
oman aiheeseen liittyvän skenaariotarinan. Ensimmäinen 
skenaario oli avainsanoiltaan ”sport ja äly”. Se painotti ikä-
luokkien kasvua liikunnan kautta ja korosti älykästä liikun-
tateknologiaa.

Toinen tulevaisuusskenaario oli ”yksinkertaisuus ja luon-
nollisuus”. Siinä ihmiset ovat äärimmäisen ekologisia ja 
haluavat liikkua mahdollisimman yksinkertaisin keinoin. Lii-
kuntateknologialle ei ole juuri kysyntää ja ihmiset haluavat 
painottaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisia tuotteita. 

Kolmas skenaario kostuu sanoista ”arki, terveys ja hyvin-
vointi”, jossa ihmiset hyödyntävät arjessaan hyvinvointiin 
ja liikuntaan liittyvää sensoriteknologiaa. Teknologian äly 
on kehittynyt niin, että se voi tehdä pieniä päivittäisiä pää-
töksiä käyttäjän puolesta.

Keräsin jokaiseen skenaarioon lisää aiheeseen liittyvää 
tietoa, jonka pohjalta tein kattavan ideointivaiheen. Ide-
ointivaiheessa loin ideoita kolmen tulevaisuusskenaarioni 
pohjalle. Ideointi oli helpompaa kuin alkuvaiheessa ennen 
tulevaisuustyöskentelyä ja ideat oli helpompi sitoa skenaa-
rioiden luomaan merkitykselliseen taustaan, jolloin niillä oli 
jokin selvitetty mahdollisuus tuotteena.



Toisen palaverin aikana tarkastelimme ideoita, joita olin 
luonut tulevaisuusskenaarioiden pohjalle. Keskustelimme 
skenaarioista ja niiden potentiaalisimmista ideoista. Va-
litsimme lopulta muutamia parhaita, toistensa kanssa yh-
teensopivia ideoita, joiden pohjalta toteuttaisin viimeisen 
ideointikierroksen.  

Viimeisen ideointikierroksen aikana ”räjäytin” auki siihen 
asti tehdyt ideat ja loin niiden pohjalta uusia viimeistelty-
jä konseptivaihtoehtoja. Loin lopulta kolme konseptia. En-
simmäinen oli ”Lifestyle-kuula”, joka on mukana kannetta-
va kuula. Se sensoroi käyttäjäänsä ja auttaa häntä arjen 
toiminnoissa. Toinen konsepti oli ”Perhe-verkko”, joka taas 
sensoroi ja auttaa perhettä kokonaisvaltaisesti sen arjes-
sa. Nämä kaksi sijoittuivat skenaarioon ”arki, terveys ja 
hyvinvointi”. Kolmas konsepti, ”Ekoranneke” oli itse kier-
rätysmuovista tulostettava ranneke eri vaihtoehdoin yhdel-
le käyttöliittymälle. Se sijoittui ”yksinkertaisuus, luonnolli-
suus” - skenaarioon. 

Kolmannessa palaverissa esittelin konseptit Polarin muo-
toilijalle. Keskustelimme kaikista ja valitsimme lopulta yh-
dessä tuumin ”perhe-verkko” -konseptin viimeisteltäväksi 
vaihtoehdoksi.

Hioin ”Perhe-verkko” -konseptin vielä lopulliseen muotoon 
ja annoin lopulta sen nimeksi ”Polar Perhe”. Loin kon-
septin tuotteelle muotokielen ja visualisoin käyttöliittymän 
sekä käyttöskenaariot. Esittelin syksyllä 2014 viimeistellyn 
konseptin Polarilla yhdelle heidän muotoilijoistaan, joka oli 
toiminut konsultoijana koko prosessin ajan. Kävimme läpi 
loppukeskustelun ja totesimme projektin päättyneen onnis-
tuneena.
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BRIEF
Aihe: 
Henkilökohtainen sensorointi tulevaisuu-
dessa

Työn kuvaus: 
Graduprojektin tarkoitus on tutkia ja kehit-
tää tulevaisuuden tapoja henkilökohtaiseen 
sensorointiin. Projektia ei ole sidottu ole-
massa olevaan tekniikkaan, vaan tarkoitus 
on antaa ideoiden lentää ja kehitellä va-
paasti tuotekonsepteja, jotka olisivat ken-
ties mahdollisia joskus tulevaisuudessa.

Tavoitteet: 
Lopputuloksena Polarille tuotetaan 3 tuo-
tekonseptia. Konsepteissa esitetään tule-
vaisuuden tuotteita, joilla kuluttaja sensoroi 
itseään (ympäristöään).
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Muotoiluprosessin ensimmäinen vai-
he koostui aiheeseen liittyvästä tie-
donhausta. Informaation selkeyttä-
miseksi loin tulevaisuustaulukon, jolla 
kykenin muuntamaan tiedon myös 
tulevaisuusorientoituneemmaksi ja 
aihetta inspiroivammaksi. 

Vaiheen aikana kehitin tasaisesti en-
simmäisiä ideoita. Haasteeksi osoit-
tautui niiden ajoittainen irrallisuus.
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Ensimmäisessä palaverissa rajasimme 
muutamalla avainsanalla kolme tule-
vaisuusskenaariota tekemäni taulu-
kon ja sen tarinapolkujen pohjalta.

Myöhemmin loin jokaiselle skenaa-
riolle tarinan, joihin tulevat konseptit 
sijoittuisivat. Keräsin tietoa skenaa-
rioiden kategorioihin lisää tasaisesti 
koko prosessin ajan.
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Loin kolmen tulevaisuusskenaarion 
pohjalle kuhunkin liittyviä ideoita. 
Tulevaisuusskenaarioihin ideointi oli 
helpompaa ja ideat tuntuivat merki-
tyksellisemmiltä, kun niiden taustalla 
oli jokin looginen tarina, joihin ideat 
ja konseptit pohjautuivat.



Toisessa palaverissa esitin tulevai-
suusskenaarioihin kehittämäni ide-
at. Valitsimme parhaimmat ja hyvin 
yhteen sopivat ideat, joiden pohjalta 
toteuttaisin viimeisen ideointikier-
roksen. 

Ideoita oli helppo käsitellä ja niistä 
keskustella palaverissa, koska ne si-
toutuivat tulevaisuusskenaarioihin. 
Ajatuksia ja ideoita pystyi sovitta-
maan hyvin toisiinsa niiden ollessa 
omissa kategorioissaan.



Viimeisellä ideointikierroksella ke-
hitin lopullisia konseptivaihtoehtoja, 
joista valittaisiin paras viimeisteltä-
väksi.

Vaihtoehtoina olivat arki, terveys, 
hyvinvointi -skenaarioon sijoittuvat 
”Perhe-verkko” ja ”Lifestyle-kuula”.
Kolmas vaihtoehto oli yksinkertai-
suus, luonnollisuus -skenaarioon si-
joittuva ”Ekoranneke”.
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Kolmannessa palaverissa valitsimme 
viimeisistä konsepteista ”perhe-ver-
kon”, jonka viimeistelisin vielä lopul-
liseksi konseptiksi. Nimesin konseptin 
”Polar Perheeksi”. Se esitellään edellä 
yksityiskohtaisesti.



KOLME 
TULEVAISUUS-
SKENAARIOTA

TULEVAISUUS-
TAULUKKO JA 
ENSIMMÄISET 

IDEAT

IDEAT KOLMEEN 
ERI SKENAARIOON

UUSIA IDEOITA 
PARHAISTA

KONSEPTEISTA

KOLME KATEGORIAA 
PARHAISTA 

KONSEPTEISTA

PARHAAN IDEAN
VALINTA

VIIMEISTELTY
 KONSEPTI

BRIEF

TULEVAISUUS



Polar Perhe 
“Perheen arki uudelle tasolle”



2030 -luvulla ihmiset ovat hyväkuntoisia
ja hyödyntävät arjessaan hyvinvointiin ja
liikuntaan liittyvää sensoriteknologiaa.

Valtio tukee toimintaa vastaavilla
palveluilla kannustaen terveelliseen

elämäntapaan.

Yhä nuoremmilla on kiinnostus
kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja

suuremmat ikäluokat jatkavat kasvuaan.
Sensoriteknologian käyttö helpottuu ja

muuttuu arkisemmaksi. Teknologian äly
on kehittynyt niin, että laitteet voivat

tehdä pieniä päivittäisiä päätöksiä
käyttäjän puolesta.

Tulevaisuusskenaario



Jatkuvan teknologisen kehityksen myötä 
ero fyysisen ja digitaalisen maailman välil-

lä sumenee, varsinkin nuorilla
-

Ihmiset tulevat olemaan yhä kiireisempiä, 
jonka seurauksena myös stressin määrä 

kasvaa. Arjen päätöksiin apua tuovat lait-
teet tulevat yhä olennaisemmiksi

-
Materian määrä halutaan mahdollisimman 
vähäiseksi, joten kokonaisvaltainen inte-

graatio kasvaa

Miksi?





Pilvipalvelu tallennustilana



Verkkokauppa omiin tarpeisiin





Ranneke käyttöliittymänä ja sensorina



Kosketusnäyttö

HipaisupintaHipaisupinta

Eri asentoihin taittuvat 
rannekkeet

Eri asentoihin taittuvat 
rannekkeet



Rannekkeen personointi perheenjäsenille



Ranneke peliohjaimena





Ranneke kämmenen käyttöliittymänä





Oikeuttaa perheen nuoria käyttämään ko-
din digitaalisia toimintoja

-

Ajan voi ansaita esimerkiksi saavutettuaan 
aktiivisuustavoitteen. Toinen vaihtoehto 
on pyytää vanhemmalta digi-aikaa, esi-
merkiksi korvauksena tehdyistä kotitöistä. 

Digi-aika

Miksi: Jatkuvan teknologisen kehityksen myötä ero 
fyysisen ja digitaalisen maailman välillä sumenee, 
varsinkin nuorilla





Ranneke ja sen sensorointi toimivat van-
hemmalle organisoivana apuna arjessa

-

 Perheenjäsenten tiedot synkronoituvat 
pilvipalveluun, jonka kautta niitä on help-
po hallinnoida yhtenä kokonaisuutena 

-

Verkkokaupan kautta on mahdollista spe-
sifioida henkilökohtaisten mieltymysten 
mukaisia toimintoja

Arjen apu

Miksi: Ihmiset tulevat olemaan yhä kiireisempiä, 
jonka seurauksena myös stressin määrä kasvaa. Arjen 
päätöksiin apua tuovat laitteet tulevat yhä olennai-
semmiksi



Kiitos!

Mikko Ylikörkkö, Ohjaaja: Lauri Lumme     
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