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Kuvaan 3D-suunnittelua korostavan tuotekehitysprosessin läpikäymisen 
käyttäen esimerkkinä suunnittelemaani painosyvääjää. Tällaista pienen 
varustetason uistatteluun suunniteltua painosyvääjää käytetään 
laittamalla se siiman päähän noin puolitoista metriä ennen kalastavaa 
uistinta, ja se vie uistimen syvemmälle, kuin se muuten menisi. Tämän 
painosyvääjän malli ja edeltävän Kuusamon Uistimen painosyvääjän 
malli ovat monin tavoin erilaisia. Kummankin tuotteen toiminnalliset 
vaatimukset ovat samat, mutta niiden suunnittelun lähtökohdat, 
materiaalivalinnat ja valmistustekniset tekijät ovat erilaiset.

3D-suunnittelua korostavassa tuotekehitysprosessissa ensisijainen 
kehitettävä tuotteen olomuoto on 3D-tiedosto, joten käytän jokaisen 
tuotekehitysprosessin vaiheessa kuvaa sen hetken tärkeimmästä 
3D-tiedostosta.

Tämä tuotekehitysprojekti oli ensimmäinen, jota aloin työstämään 
Kuusamon Uistimella. Se on vielä kesken, sillä painosyvääjän 
tuotekehitysprosessi jäi taka-alalle kiireellisempien ja yritykselle 
tärkeämpien tuotekehitysprojektien takia. Tällä hetkellä painosyvääjä on 
kuitenkin tuotetestausvaiheessa. Tuotetestausvaiheessa oleva 
painosyvääjän malli vaatii todennäköisesti vielä hienosäätöä, mutta 
kyseessä on hyvin yksinkertainen tuote, joten sen vieminen tuotantoon 
asti ei ole vaativa eikä aikaa vievä tehtävä. 3D-suunnittelua korostava 
tuotekehitysprosessi on 3D-painotteisen tuotekehitysprosessin edeltäjä, 
jossa integroitiin 3D-suunnittelun menetelmät ja 3D-teknologian 
mahdollistamat RP-menetelmät yrityksen tuotekehityksen tarpeisiin.
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3D-suunnittelua korostava tuotekehitysprosessi

Tuotekehitysprojekti: Painosyvääjä

Tuotekehitystehtävän määrittely sisältää aikataulun tuotekehitykselle, 
tuotteen kohderyhmän, likimääräiset valmistustekniset määritelmät ja 
yksityiskohtaiset tuotevaatimukset. Yksityiskohtaisiin tuotevaatimuksiin 
painosyvääjän kohdalla kuuluivat toiminnalliset tekijät, kuten paino ja 
hydrodynaamiset ominaisuudet. Painosyvääjän tulee viedä uistin 
syvälle, mutta sen tulee myös lopettaa syvälle vetäminen sillä hetkellä, 
kun kala nappaa painosyvääjän perässä uitettavasta uistimesta kiinni. 
Lopullista valmistustekniikkaa ei sisällytetty tuotekehitystehtävän 
määrittelyyn, vaan sen määräsi valittu tuotekonsepti. Tuotteen tuli 
kuitenkin olla valmistettavissa kustannustehokkaalla tuotantotavalla.

Yllä olevassa kuvassa Kuusamon Uistimen painosyvääjä, jonka 
tuotantokustannukset kohosivat liian suuriksi. Tuotekehitystehtävänä oli 
lyhyesti esitettynä suunnitella kustannustehokkaasti sarjavalmistettava 
painosyvääjä, joka toimii edeltäjänsä tavoin. Sen esteettisten tekijöiden 
toivottiin myös olevan hieman edeltäjäänsä laadukkaammin suunniteltu.

1. Tuotekehitystehtävän määrittely
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Tuoteideanhakuvaihe suoritettiin piirtämällä erilaisia hahmotelmia 
tuotteesta. Tuotekehitystehtävän määrittelyn mukaisesti toimivalla 
tuotteelle en löytänyt kovin paljon erilaisia edes oletetusti toimivan 
mallisia versioita. Tämä tuoteidea oli lupaava esteettisten tekijöiden ja 
oletetun toiminnallisuuden vuoksi. Koska tuotteen tuli ollla 
sarjavalmistettavissa kustannustehokkaasti, oli luonnollisin ratkaisu 
valmistaa se yhdellä lyijy- tai sinkkivalulla, jossa oli teräslankainsertti. 

Tämä kuva tuotteesta sisältää paljon valmistusteknisiä 
keskeneräisyyksiä ja valmistusteknisiä mahdottomuuksia. Esimerkiksi 
luonnolliseen kaksiosaiseen valumuottiin ei voida sijoittaa Kuusamon 
Uistimen logoa kuvan osoittamaan paikkaan teräslangan sijoittelun 
tehdessä sen mahdottomaksi toteuttaa. Myös takana oleva lukkoleikari 
tarvitsisi väliin uistinrenkaan, jotta se voitaisiin siihen järkevästi kiinnittää. 
Mutta nämä virheet kuuluvat tuoteidean hakuvaiheeseen, jossa tarkoitus 
on etsiä lennokkaita ja toimivia ideoita.
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2. Tuoteidean hakuvaihe

Tuoteidean hakuvaiheen lupaavin malli valittiin ainoaksi kehitettäväksi 
tuotekonseptiksi. Sen eduiksi voitiin laskea esteettisesti miellyttävä 
olemus, oletetusti hyvä toiminnallisuus ja käytännössä halvimmat 
mahdolliset tuotantokustannukset. Toteutuessaan tällaisen tuotteen 
tuotantokustannukset olisivat vain pieni osa aiemman painosyvääjän 
tuotantokustannuksista.

Tuotekehitystehtävän määrittelyssä tuotteen valmistapaa ei ennalta 
määrätty, vaan siinä valinnan varaa oli materiaalin suhteen. Oli 
mahdollista käyttää joko sinkki- tai lyijyvalua. Sinkin tiheys on noin 
7kg/dm3 ja lyijyn noin 11kg/dm3, joten valittu valumateriaali vaikutti 
olennaisesti painosyvääjän tilavuuteen. Tässä tuotekonseptissa oletettu 
valmistusmateriaali oli sinkki.

3. Konseptointi

Tuotekehitysprojekti: Painosyvääjä
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Prototypointivaiheessa konseptivaiheen 3D-geometrian mukainen 
syvääjä osoittautui toiminnaltaan hyvin vajavaiseksi. Kuvassa on yksi 
prototypointivaiheen 3D-malleista. Konseptivaiheen 3D-malliin tehtiin 
lukuisia muutoksia, ja muutetut mallit 3D-tulostettiin. 3D-tulosteita 
hyödyntäen tehtiin kipsimuotti lyijyvalulle. Kipsimuotissa oli 
teräslankainsertti, joka jäi lyijyvalun sisään. Tuloksena oli 
sarjavalmistettua tuotetta materiaaliltaan, muttei pinnan laadultaan 
vastaavia prototyyppejä. Tämä toimintamalli toistui useita kertoja.

Valittu tuotekonsepti oli turhan painava ja lyijyrungon kulma teräslangan 
takaosassa osoittautui liian pieneksi, sillä se ei vetänyt allastesteissä 
perässä vedettävää uistinta riittävästi alaspäin. Konseptilla oli ikävä tapa 
pyöriä hitaassa vedossa ja uskoin “pyrstöevän” lisäämisen pysäyttävän 
pyörimisen. Sen se tekikin, ja nyt prototyyppi alkoi toimia toivotusti. Evä 
toi konseptiin lisää särmää ja viimeistelyn tuntua, mutta 
tuotantokustannukset kohoaisivat huomattavasti tuotantovaiheessa.
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4. Prototypointi

Tuotetestausvaiheen painosyvääjä koki monia olennaisia muutoksia 
prototypointivaiheessa. Konseptivaiheen malli on muuttunut niin rungon 
profiililta, kooltaan kuin kokoonpanoltaankin. Painosyvääjä päätettiin 
tuotannollisten vaikeuksien vuoksi valmistaa lyijystä, ja siitä syystä sen 
koko tippui melkein puoleen alkuperäisestä. Muotoilussa suurin muutos 
on teräslangan korvaaminen muotoonleikatulla RST-levyllä. Tein tämän 
ratkaisun siitä syystä, että teräslankainsertti ja evän messinkilevyinsertti 
lyijyvaluun olisivat yhdessä kallis valmistustaparatkaisu. Käyttämällä 
kestävää ja jäykkää RST-levyä kummankin insertin tilalla päästään 
huomattavasti halvempiin tuotantokustannuksiin. Tällainen ratkaisu 
myös teki tuotteen muotoilusta robustimman kokonaisuuden. 

Prototypointivaiheessa nousi esiin myös huoli siitä, että lyijyrungon 
terävät reunat voivat jopa katkaista siiman, jos se sattuu pääsemään 
kosketuksiin syvääjän kanssa. Siitä syystä myös reunat pyöristettiin 
alkuperäistä konseptia vahvemmin.

5. Tuotetestaus

Tuotekehitysprojekti: Painosyvääjä
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Tuotekehitysprojekti: Painosyvääjä

3D-suunnittelua korostavan tuotekehitysprosessin menetelmiä käytännön tasolla

Esittelen seuraavilla sivuilla 3D-suunnittelun ja 
3D-tulostuksen hyödyntämistä painosyvääjän 
prototypointivaiheessa. 3D-suunnittelua 
korostavan tuotekehitysprosessin tärkein 
prototypointimenetelmä on 3D-tulostus. Kaikki 
3D-tulosteprototyypit tehtiin Makerbot 
Replicator 2- järjestelmällä.

Kuvassa yllä on ensimmäinen prototyypeistä, 
joka valmistettiin käsin puusta ja sen jälkeen 
siitä tehtiin kipsimuotti, johon valettiin lyijyvalu. 
Lyijyvalussa sisälle laitettiin RST-runkolanka. 
Prototyyppi tehtiin käsin, koska yrityksellä ei 
ollut vielä käytössään 3D-tulostinta. Prototyyppi 
ei toiminut lainkaan odotetusti ja sillä oli 
kymmeniä grammoja liikaa painoa.

Käsin tehdyissä prototyypeissä tuotteen saami-
nen symmetriseksi on hankalaa. Painosyvääjän 
tapaisissa tuotteissa symmetria on hydrody-
namiikan takia tärkeä saavuttaa. Yllä olevassa 
kuvassa on painosyvääjän prototypointivaiheen 
keskivaiheen prototyyppejä, jotka ovat tehty 
3D-tulostamalla.

3D-tulostamalla valmistettu muovinen proto-
tyyppi on symmetrinen ja sen parametrejä oli 
helppo muuttaa prototypointivaiheen edetessä. 
Muovisesta prototyypistä tehtiin kipsimuotti, 
johon asetettiin inserteiksi RST-runkolanka ja 
metallilevystä muotoon leikattu pyrstöevä. 
Prototyypistä saatiin näin 3D-mallin geometrian 
mukainen, oikeista materiaaleista tehty tuote.

Prototypointivaiheen edetessä prototyypin 
parametrejä muutettiin useaan otteeseen 
mahdollisen korkeatasoisen toiminnallisuuden 
saavuttamiseksi.  Painosyvääjän toiminnan 
kannalta olennaista on painotus, jota voidaan 
muuttaa runkolevyn profiilia muuttamalla. Se 
muuttuikin prototypointivaiheessa useaan 
otteeseen. 

Myös pyrstön malliin ja tuotteen ulkomittoihin 
tehtiin useasti muutoksia. Kuvassa 
oikeanpuolimmainen prototyyppi on viimeisin, 
tuotetestausvaiheeseen menevä malli.
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Tuotekehitysprojekti: Painosyvääjä

3D-suunnittelua korostavan tuotekehitysprosessin menetelmiä käytännön tasolla

Kuvassa on yksi viimeisimpien prototyyppien 
rakenteista. Tuotekehitystehtävän määrittelyssä 
asetetut tuotevaatimukset kustannustehok-
kaalle tuotannolle on toteutettu rungon 
valamisella yhdestä materiaalista yhdellä muot-
ti-insertillä. 

Tuotannon työkalujen hankita ei ole investointi-
na kovinkaan kallis, sillä tuotannon työkalut 
koostuvat pelkästään RST-levyn uloslyönti-
työkalusta ja lyijyvalumuotista. Tuotantorutiini-
kaan ei ole kallis, sillä tuotanto koostuu 
RST-levyn uloslyönnistä, lyijyvalusta metalli-in-
sertillä ja pintakäsittelystä.

3D-tulostetut muoviprototyypit lakataan ja ne 
upotetaan kipsimuottiin. Kipsimuottiin taiteltiin 
RST-langat tai leikattiin käsin kuparilevystä 
runko.

3D-tulosteprototyypit muutettiin testattaviksi, 
toiminnallisuudeltaan valmista tuotetta vastaa-
viksi prototyypeiksi kipsimuotin avulla.

Kuvassa näkyy hyvin se, että kipsimuotti vie 
aina osan 3D-tulosteen viimeistellystä geometri-
asta. Painosyvääjän tapauksessa sillä ei ole 
suurta merkitystä, kunhan siitä vain saa riittävän 
symmetrisen. 

Kuvassa on painosyvääjän viimeisimmät proto-
tyypit, joita tullaan testaamaan kesällä 2014. 
Jos ne toimivat hyvin, uuden painosyvääjän on 
suunniteltu menevän tuotantoon kesäksi 2016. 
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Kuvaan 3D-painotteisen tuotekehitysprosessin läpikäymisen käyttäen 
esimerkkinä suunnittelemaani keväällä 2015 markkinoille tulevaa 
lippauistinta, työnimeltään Menninkäistä. Menninkäinen on hyvä 
esimerkki 3D-painotteisen tuotekehitysprosessin toiminnasta, sillä se oli 
haastava tuote suunnitella. Erityisen haastavaksi tuotekehitysprosessin 
teki uistimen erikoinen lipparakenne ja ruiskuvalettavan muovirungon 
sisäisen lyijypainon asemointi.

3D-painotteisessa tuotekehitysprosessissa kehiteltävän tuotteen 
ensisijainen olomuoto on 3D-tiedosto, joten käytän jokaisen 
tuotekehitysprosessin vaiheissa kuvaa sen hetken tärkeimmästä 
3D-tiedostosta. Esitän erillisellä sivulla muutkin olennaiset tuoteideat ja 
konseptit, jotka osaltaan edesauttoivat lopullisen tuotteen olomuodon 
hahmottumiseen. Prototyypit Menninkäisen tuotekehitysprosessin 
kohdalla tehtiin pääosin 3D-tulostamalla. Käytin myös tehtaan omia 
valmiita uistinkomponentteja ja teimme kipsimuotteja prototyyppien 
lyijypainojen valua varten. Esitän muutamia käyttämiäni 
prototypointivaiheen menetelmiä ja 3D-tulostettuja runkopainoja 
erillisellä sivulla.

Tuotannon työkalujen suunnittelu on oma maailmansa. Tuotteen 
suunnittelussa käyttämäni 3D-geometria oli suuressa osassa 
tuotantotyökalujen valmistuksessa. Pelkästään teollisen muotoilijan 
koulutuksen tuoma tietämys ei riitä, kun kyse on metallimateriaalin 
sarjatuotantotyökaluista. Mallinsin osan Menninkäisen 
sarjatuotantotyökaluista, mutta alan ammattilaisena päävastuun kantoi 
tehtaan työkalusuunnittelija Risto Mäkinen. Esittelen erillisellä sivulla, 
miten suunnittelemaani Menninkäisen 3D-geometriaa hyödynnettiin 
tuotekehitysprosessin aikana ja työkalujen valmistuksessa.

Taiteellinen osuus: 
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3D-painotteinen tuotekehitysprosessi

Tuotekehitysprojekti: Lippauistin Menninkäinen

Tuotekehitystehtävän määrittely sisältää aikataulun tuotekehitykselle, 
tuotteen kohderyhmän, likimääräiset valmistustekniset määritelmät ja 
yksityiskohtaiset tuotevaatimukset. Yksityiskohtaisiin tuotevaatimuksiin 
tämän lippauistimen kohdalla kuuluivat toiminnalliset tekijät, kuten pitkän 
heittopituuden suunnittelu ja uintiominaisuuksien suunnittelu. 
Uintiominaisuudet tarkoittivat käytännössä sitä, että lipan tuli toimia 
herkästi ja tuotteen tuli olla kalastava.

Lopullista valmistustekniikkaa ei sisällytetty tuotekehitystehtävän 
määrittelyyn, vaan sen määräsi valittu tuotekonsepti. Tuotteen tuli 
kuitenkin olla valmistettavissa kustannustehokkaalla tuotantotavalla.

Tuotekehitystehtävänä oli lyhyesti esitettynä suunnitella 
kustannustehokkaasti sarjavalmistettava lippauistin, jonka runko on 
uistimen hallitseva elementti. Sen tulee olla myös esteettisesti laadukas 
ja ennen kaikkea, kalastava.

1. Tuotekehitystehtävän määrittely
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2. Tuoteidean hakuvaihe

Tuotekehitysprojekti: Lippauistin Menninkäinen

3. Konseptointi

Tuoteidean hakuvaihe toteutettiin aluksi hahmottelemalla tuoteideoita 
paperille ja suorittamalla kilpailijakartoitusta. Lupaavimmat tuoteideat, 
jotka näyttivät esteettisesti laadukkailta ja toimisivat oletettavasti hyvin, 
mallinnettiin käyttämättä niiden 3D-geometrian suunnitteluun kovin 
paljon aikaa. Tässä kuvassa on yksi tuoteidean hakuvaiheen 
Menninkäinen. Tuoteidean hakuvaiheen pääpaino oli useiden 
toteuttamiskelpoisten ja uutuusarvon omaavien tuotteiden lennokkaassa 
ideoinnissa.

Taiteellisen osuuden sivulla 12 on lisää tuoteidean hakuvaiheen 
lupaavimpia Menninkäisiä.

Konseptointivaiheessa tuoteidean hakuvaiheen ideoista valitaan yksi tai 
useampia ja niistä tehdään kohtuullisen tarkat 3D-mallinnukset. 
3D-tiedostot renderoidaan ja niitä arvioidaan tuotekehityksen keskeisten 
toimijoiden, yrityksen johdon ja markkinoinnin toimesta. Esteettisiltä 
tekijöiltään ja oletetulta toiminnaltaan laadukkaimmat konseptit jatkavat 
prototypointivaiheeseen.

Kuvassa on yksi konseptivaiheen Menninkäinen, joka valittiin 
prototypointivaiheeseen. Erikoista tässä Menninkäisessä oli propellin 
tapainen lippa, jota ei ole yleisesti käytetty Suomessa eikä muualla 
maailmassa kuvan osoittamalla tavalla. Tässä tuotekehitysprosessissa 
oli muutamia muitakin tuotekonsepteja, jotka vietiin 
prototypointivaiheeseen asti.
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4. Prototypointi

Tuotekehitysprojekti: Lippauistin Menninkäinen

5. Prototyypin identi�kaatio

Prototypointivaiheessa valittujen konseptien toiminnallisuutta arvioitiin. 
Erikoinen lipparakenne osoittatui hydrodynaamisesti todella toimivaksi ja 
oli selkeää, että suunniteltavassa lippauistimesssa tulisi olla tämän 
tyyppinen uutuusarvon omaava lippa. Konseptivaiheen mukaisen 
uistimen runkopaino ei kuitenkaan lyijypainotuksellakaan toiminut 
halutulla tavalla, vaan ui itsepintaisesti kyljellään.

Kuvassa on prototyyppivaiheen Menninkäinen, jonka konseptivaiheen 
runkoa jouduttiin muuttamaan täydellisesti. Syy siihen, että 
konseptivaiheen Menninkäinen ui kyljellään, oli sen korkea ja ohut 
profiili. Muovirungon sisälle sijoitetun lyijypainon asemointikaan ei 
korjannut uistimen uintia. Usean muutoksen jälkeen ymmärsin 
suunnitella toisenlaisen runkopainon (kuvassa), jonka profiili oli 
horisontaalisesti leveämpi.

Prototyypin identifikaatiovaiheessa suunniteltava tuote vastaa 
tuotekehitystehtävän määritelmiä esteettisiltä ja toiminnallisilta 
tekijöiltään. Prototyypin identifikaatioon sisältyy myös valmistustekniset 
määritelmät, sillä sen 3D-geometriaa hyödynnetään tuotannon 
työkalujen valmistamisessa.

Prototyypin identifikaatio on sarjavalmistettavissa oleva valmis tuote. 
Tuotetestausvaiheessa prototyypin identifikaation 3D-geometriaan 
voidaan tehdä muutoksia, jos se katsotaan tarpeelliseksi. 
Tuotekehitysprosessin tässä vaiheessa tuotteeseen tehtävät muutokset 
eivät ole kalliita, koska tuotannon työkaluja ei ole vielä tilattu. Esimerkiksi 
tämän Menninkäisen lyijypainon koossa ja asemoinnissa havaittiin 
toiminnallisia vajavaisuuksia tuotetestausvaiheessa, kun uistin sotkeutui 
heiton aikana liian usein siimaan. Se myös oli noin gramman verran liian 
painava koskialueille. Ongelma ratkaistiin asemoimalla lyijypaino 
uudelleen ja pienentämällä sitä.
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6. Tuotetestaus

Tuotekehitysprojekti: Lippauistin Menninkäinen

7. Tuotannon yksityiskohtien määrittely

Tuotantotekniset asiat päätetään ja tuotannon kustannuslaskelmat 
tehdään. Prototyypin identifikaatiovaiheen 3D-geometriaa hyödynnettiin 
tuotannon työkalujen valmistamisessa alihankintana. Aikaisemmin 
Kuusamon Uistin on tilannut tuotannon työkalujen valmistuksessa myös 
3D-suunnittelun kokonaisuudessaan muotteja valmistavalta yritykseltä, 
mutta 3D-painotteisen tuotekehitysprosessin mahdollisti sen, että 
työkalut tilattiin ainoastaan koneistustyönä. Ainoastaan 
ruiskuvalumuotin teossa käytettiin 3D-suunnittelua myös alihankintana, 
sillä yritys, jolta työkalut tilattiin, on erikoistunut tuotannon 
muottityökalujen suunnitteluun ja he taitavat ruiskuvalumuottien 
suunnittelun meitä huomattavasti paremmin.

Kuvassa on uloslyöntityökalu Menninkäisen lipan sarjavalmistukseen. 
Sen suunnitteluun käytettiin prototyypin identifikaatiovaiheen lipan 
2D-piirrettyä ulkomuotoa. 

Tuotetestausvaiheessa varmistetaan tuotteen toimivuus niissä 
olosuhteissa, joissa sitä tullaan käyttämään. Uistimien kohdalla tämä 
tarkoittaa muotoilijan onneksi sitä, että on aika lähteä rannalle 
tarjoamaan uistinta kaloille. 

Tuotetestausvaiheessa myöskin varmistetaan, että tuotanto onnistuu 
suunnitellulla tavalla. Esimerkiksi Menninkäisen kohdalla varmistettiin, 
että siihen tuotannossa liimattava epoksisilmä mahtuu sille tehtyyn 
koloon ja runkolangan koneellinen solminta onnistuu tehtaan koneilla.

Menninkäistä testattiin kahden kesän ajan. Saaliiksi sillä saatiin rautuja, 
taimenia, harjuksia, siikoja, särkiä, säynäviä, haukia ja ahvenia. Monissa 
kalastuskohteissa se voitti markkinoilla olevat kilpailjansa selkeästi. 
Tavoitteena oli suunnitella yleisuistin, jolla saa melkein minkälaista kalaa 
ja melkein mistä vain. Se on onnistunut mielestäni oikein hyvin.
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Taiteellinen osuus: 
3D-painotteinen tuotekehitysprosessi: Menninkäinen

8. Tuotannon ylösajo

Tuotekehitysprojekti: Lippauistin Menninkäinen

Työkalujen testauksen jälkeen tuotannon prosessit aikataulutetaan ja tuotanto aloitetaan. 
Tuotannon ylösajovaiheeseen kuuluu myös tuotantoprosessin suunnittelu ja tuotannossa 
mahdollisesti käytettävien apuvälineiden suunnittelu. Tuotannon apuvälineitä ovat 
esimerkiksi tuotantoprosessin eri vaiheissa käytettävät telineet ja kustomoidut työkalut. 

Mitä alhaisemmat tuotantokustannukset ovat, sitä suuremmat mahdollisuudet tuotteella 
on menestyä. Menninkäisen kohdalla tuotantokustannuksissa säästettiin esimerkiksi 
suunnittelemalla runkolanka yhteensopivaksi aiempien tuotteiden maalauksessa käytettiin 
telineisiin. 3D-painotteisen tuotekehitysprosessimallin ansiosta ensimmäistä kertaa 
yrityksen historiassa 3D-suunnittelua vaativat tuotannon työkalut suunniteltiin yrityksen 
sisällä, lukuunottamatta ruiskuvalutyökalua. Ylemmässsä kuvassa on runkolangan 
lyijyvalumuotti, jotka suunniteltiin yrityksen sisällä prototyypin identifikaatiovaiheen 
3D-geometrian pohjalta ja kuvassa alempana on lipan sarjatuotannossa käytettävä 
muotoonlyöntityökalu. Tuotannon työkalujen mallinnus yrityksen henkilöstön voimin oli 
merkittävä säästö taloudellisesti ja ajallisesti. 

3D-painotteisen tuotekehitysprosessin edut näkyvät erityisesti prototypointivaiheessa ja 
tuotekehitysprosessin loppupäässä. Prototyypin identifikaatiovaiheen 3D-tiedosto sisältää 
esteettiset, toiminnalliset ja valmistustekniset määritelmät. Koska kaikki tuotteeseen 
tehtävät muutokset tehdään aina ensin tuotteen 3D-tiedostoon, tuote on käytännössä 
prototypointivaiheesta lähtien milloin vain sarjavalmistettavissa. 

3D-painotteisen tuotekehitysprosessin tavoitteena oli olla mahdollisimman nopea ja 
laadukas tuotekehitysprosessimalli toteutettavaksi PK-yrityksen pienillä resursseilla.  
Kuusamon Uistimen tuotekehityksen kohdalla se on osoittautunut kaikin puolin sopivaksi 
yrityksen tarpeisiin.
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Taiteellinen osuus: 
3D-painotteinen tuotekehitysprosessi: Menninkäinen

Tuoteidean hakuvaiheen pisimmälle vietyjä tuoteideoita

Tuotekehitysprojekti: Lippauistin Menninkäinen

Valitut tuotekonseptit

Prototyypin identi�kaatio
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Taiteellinen osuus: 
3D-painotteinen tuotekehitysprosessi: Menninkäinen

3D-painotteisen tuotekehitysprosessin menetelmiä käytännön tasolla

Tuotekehitysprojekti: Lippauistin Menninkäinen

Esittelen seuraavilla sivuilla 3D-suunnittelun ja 
3D-tulostuksen hyödyntämistä Menninkäisen 
prototypointivaiheessa ja tuotannon työkalujen 
tilaamisessa.

Menninkäisen 3D-painotteisen tuotekehityspro-
sessin tärkein prototypointimenetelmä on 3D-tu-
lostus. Kuvassa yllä oleva 3D-tulostimemme on 
mallia Makerbot Replicator 2 ja sen ainoa 
tulostemateriaali on PLA (polyaktidi).

PLA-muovilaatu on kestävä ja pinnaltaan kova 
materiaali ja se ei juurikaan taivu tulostusalus-
talla. Menninkäisen prototypoinnissa PLA oli 
sarjatuotannossa käytettävään materiaaliin 
verrattavissa oleva materiaali.

Menninkäinen koostuu RST-runkolangasta, 
siihen valetusta lyijyrungosta, muovisesta 
kuoresta runkolangan ja lyijyvalun päällä ja 
erikoisesta RST-lipasta. Alihankintakomponent-
teina siinä on koukku ja uistinrengas.

Ilman 3D-suunnittelun oikeanlaista hyödyn-
tämistä Menninkäisen runkorakenteen prototy-
pointi olisi ollut hyvin hankalaa. Ruiskuvaletta-
van muovikuoren geometria 3D-tulostettiin 
lyijyvalurungon ympärille ja tällä tavalla saatiin 
oikein painotettu runko uistimelle. Koska 
PLA-muovin ja ruiskuvalussa käyttämämme 
muovilaadun tiheys on sama, oli prototyyppien 
rungon painotus käytännössä sama, kuin 
tuotantomenetelmin valmistetun uistimen.

Lippa oli muotoilultaan ja hydrodynaamisilta 
ominaisuuksiltaan erikoinen. Tällaista lipan 
muotoiluratkaisua ei ole yleisesti käytetty. 
Toimintaperiaatteeltaan se toimii propellin 
kaltaisesti. Se on kuitenkin käyttökohteessaan 
ja muotoilultaan ainutlaatuinen, uutuusarvon 
omaava lipparakenne.

Valmistin ensimmäiset lippaprototyypit käsin 
leikkaamalla kuparilevystä aihioita, jotka sitten 
löin muotoon vasaralla. Huomasimme, että lipan 
rakenne oli heikko. Siitä syystä lippa päätettiin 
valmistaa RST-levystä ja siihen tehtiin 
kourumainen vahvikemuoto. Keskellä kuvaa on 
3D-mallin pohjalta laserleikattu kupariaihio, joka 
tilattiin alihankintana.
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Taiteellinen osuus: 
3D-painotteinen tuotekehitysprosessi: Menninkäinen

3D-painotteisen tuotekehitysprosessin menetelmiä käytännön tasolla

Tuotekehitysprojekti: Lippauistin Menninkäinen

Prototypointivaiheessa kahden samanlaisen 
lipan tekeminen käsin oli hankalaa, jollei jopa 
mahdotonta. Lipan muotoilu tekee siitä 
toiminnallisesti hyvin herkän. Jo muutaman 
asteen tai kymmenesosamillin epätarkkuus 
lipan vastusta aiheuttavassa kulmassa vaikutti 
sen toimintaan suuresti. 

Kuvassa on vihreitä 3D-tulostettuja 
“tarkistusmuotoja”, joiden tarkoituksena oli 
vähentää käsin taiteltujen lippojen 
eriäväisyyksiä. Laserleikattujen aihiohin lyötiin 
vahvikemuoto mekaanisesti, koska sen käsin 
lyöminen oli aikaa vievää ja teki lipoista helposti 
liian erilaisia toisiinsa nähden. 

Kuvassa tuotannon lippatyökalun prototyyppi. 
Lopullisen, hyvin toimivan muodon löydyttyä 
mallinsin lipan muodon mahdollisimman 
tarkasti. Toimivan prototyyppilipan geometria 
tarkistettiin 3D-tulostettujen tarkistusmuotojen 
avulla. 

Koska lippa on geometrialtaan monimutkainen 
ja toiminnallisesti hyvin herkkä, sen 
tuotantotyökaluissa tarvittavan geometrian tuli 
olla mahdollisimman tarkkaa. Käyttämämme 
3D-tulostimen tulostusjälki ei ole kovin tarkka, 
mutta tällä menetelmällä lipan tuotannon 
työkalujen valmistaminen onnistui yli odotusten. 

Kuvassa ylhäällä on konseptivaiheen 
3D-tulostettu runko, sen alapuolella kaksi 
tuotetestausvaiheen runkoa ja alimmaisena 
lopullinen Menninkäisen malli. Kuvassa oikealla 
näkyy lyijyvalettu runkolanka ja 3D-tulostetut 
muovirungon puolikkaat.

Tuotetestausvaiheessa valitun konseptin 
määritelmät muuttuivat vielä aika paljon 
toiminnallisista ja esteettisistä syistä. Mielestäni 
runko tarvitsi lisää ilmettä ja toteutin sen 
lisäämällä kiduskannen geometrian ja 
asettelemalla pyrstöä hieman alaspäin. 
Toiminnallisista syistä lyhensin runkoa 3 mm ja 
pienensin lyijyvalun tilavuutta noin 
kolmanneksella.
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Taiteellinen osuus: 
3D-painotteinen tuotekehitysprosessi: Menninkäinen

3D-painotteisen tuotekehitysprosessin menetelmiä käytännön tasolla

Tuotekehitysprojekti: Lippauistin Menninkäinen

Kuvassa on prototyypin identifikaatiovaiheen Menninkäisiä. 
Menninkäisen suunnittelu oli haastava tehtävä siinä käytettävien 
materiaalien vuoksi. 3D-suunnittelun kokonaisvaltainen 
hyödyntäminen teki siitä kuitenkin järkevästi etenevän prosessin. 
3D-painotteinen tuotekehitysprosessimalli muotoutui tämän 
tuotekehitysprojektin kokemuksien perusteella. Vaikka tämä 
tuotekehitysprosessimalli on kehitetty Kuusamon Uistimen 
kontekstissa, uskon 3D-painotteisen tuotekehitysprosessimallin 
olevan variotavissa hyvin monenlaisten yritysten tarpeisiin. 

3D-painotteinen tuotekehitysprosessimallin selkein etu oli se, 
että kun riittävän hyvin toimiva, viimeistelty prototyypin 
identifikaatio oli valmis ja hyvin testattu, oli myös tuotannon 
työkalujen valmistukseen tarvittava 3D-geometria jo valmis. 
Suurin osa tuotannon työkaluista tilattiin suoraan pelkkänä 
koneistustyönä. 

Menninkäinen on minulle hyvin tärkeä projekti teollisena 
muotoilijana, sillä se on ensimmäinen markkinoille tuleva tuote, 
jonka olen suunnitellut ja toteuttanut alusta loppuun. Se tulee 
markkinoille keväällä 2015 ja se osallistuu 
kalastusvälinevalmistajien kattojärjestön EFTTEX (European 
Fishing Tackle Trade Exhibition)- messuille Paras uusi tuote- 
kategoriassa Kuusamon Uistimen tuotteena. Toivottavasti se 
menestyy markkinoilla ja myös messuilla.
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