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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella asiakastarpeiden, niiden tunnistamiseen täh-

täävien yrityksen sisäisten toimintojen sekä strategisen tuotesijoittelun rooleja yrityksen tu-

levaisuuden kilpailukykyä rakentavina uuden liiketoiminnan kehittämisen osa-alueina. Tut-

kimuksen empiirisessä osiossa tunnistettiin teoreettisen tarkastelun ohjaamana virvoitusjuo-

mateollisuudessa esiintyviä liuenneen hiilidioksidin mittaustarpeita. Tutkimuksessa esiteltiin 

viisi erilaista asiakastarvekartoitusmenetelmää, joita yhdistelemällä yritys voi luoda otolliset 

olosuhteet uudella liiketoiminta-alueella esiintyvien ilmaistujen sekä piilevien asiakastarpei-

den tunnistamiselle. Tutkimuksessa perehdyttiin myös markkinoilla erottautumisen periaat-

teisiin sekä menestyvän strategisen tuotesijoittelun avaintekijöihin. Tutkimus osoitti, että par-

haiten menestyvät yritykset tarkastelevat uuden tuotteen kehitysprojektin alkuvaihetta holis-

tisesta näkökulmasta kytkeäkseen valitsemansa tuotestrategian ja tuotekohtaiset päätökset 

yrityksen liiketoimintastrategiaan. Tutkimuksen empiirisessä osiossa muodostettiin holisti-

nen näkemys uudesta liuenneen hiilidioksidin mittaussovelluksesta mittausmarkkinan, kil-

pailuympäristön, yrityksen sisäisten teknologisten kyvykkyyksien sekä asiakasrajapinnassa 

esiintyneiden liuenneen hiilidioksidin mittaustarpeiden näkökulmista. Virvoitusjuomamark-

kina nähtiin orgaanisesti kasvavana markkinana ja laadukkaiden mittausinstrumenttien ky-

synnän uskotaan pysyvän tulevaisuudessa vakaalla tasolla. Yrityksellä myös uskottiin olevan 

tarvittavat sisäiset teknologiset kyvykkyydet liuenneen hiilidioksidin mittauksen kehittä-

miseksi. Asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna, virvoitusjuomien laadun optimointi nähtiin 

merkittävimpänä yksittäisenä tekijänä sille, miksi liuennutta hiilidioksidia mitataan virvoi-

tusjuomien valmistusprosesseissa. 



 

 

 

ABSTRACT 
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Subject: Systematic Customer Needs Identification in New Business Development. Case: 
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The aim of this study was to examine the roles of customer needs, company’s internal func-

tions aimed at identifying them, as well as strategic product positioning as areas of new busi-

ness development and building company’s future competitiveness. In the empirical part of 

the study, guided by a theoretical review, the measurement needs of dissolved carbon dioxide 

in the soft drink industry were identified. The study presented five different customer needs 

identification methods, by combining which the company can create favorable conditions for 

the identification of both expressed and latent customer needs in the new business area. The 

study also looked at the principles of market differentiation and highlighted the key factors 

of successful strategic product positioning. The study showed that the most successful com-

panies look at the initial phase of a new product development project from a holistic perspec-

tive to link their chosen product strategy and product-specific decisions to the company’s 

business strategy. The empirical part of the study formed a holistic view of the new dissolved 

carbon dioxide measurement application from the perspectives of the measurement market, 

the competitive environment, the company's internal technological capabilities and the iden-

tified measurement needs of dissolved carbon dioxide. The soft drink market was seen to be 

organically growing and demand for high-quality measurement instruments is expected to 

remain stable in the future. The company was also believed to possess the required internal 

technological capabilities to develop a dissolved carbon dioxide measurement. From a cus-

tomer perspective, optimizing the quality of soft drinks was found to be the most significant 

factor in why dissolved carbon dioxide is measured in the soft drink manufacturing processes. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Taustaa 

Vaisala on vuonna 1936 perustettu säähavaintolaitteita ja teollisuuden mittausratkaisuja val-

mistava suomalainen teknologiayritys, joka työllistää noin 1800 henkilöä maailmanlaajuisesti 

(Vaisala 2019c). Vaisalan liiketoiminta on jakautunut kahteen globaaliin liiketoiminta-aluee-

seen, vaativia teollisuuden mittausratkaisuja valmistavaan Industrial Measurements -liiketoi-

minta-alueeseen sekä säähavaintolaitteita valmistavaan Weather and Environment -liiketoi-

minta-alueeseen. Näistä Vaisalan Industrial Measurements -liiketoiminta-alue keskittyy tarjoa-

maan edistyksellisiä tuotteita ja palveluita monimuotoisiin ja vaativiin teollisuuden mittausso-

velluksiin, joissa on tarve mitata tarkasti kaasupitoisuuksia, lämpötilaa, kosteutta, kastepistettä, 

öljyn kosteutta tai painetta (Vaisala 2019b). Industrial Measurement -liiketoiminta-alueen kes-

keisiä asiakasryhmiä ovat Life Science, sähköntuotanto ja -siirto, HVAC, elektroniikkateolli-

suus, ajoneuvoteollisuus, akkuteollisuus sekä elintarviketeollisuus (Vaisala 2019a). Weather 

and Environment -liiketoiminta-alue puolestaan tarjoaa säähavaintoihin keskittyviä mittausrat-

kaisuja asiakasryhmille, joita ovat muun muassa meteorologiset instituutit, lentokentät, tiet ja 

rautatiet sekä puolustus- ja energiateollisuus (Vaisala 2019b). 

Vuonna 2018 Vaisala osti suomalaisen teollisuuden nestemittauksiin erikoistuneen yrityksen 

K-Patents Oy:n, sen tytäryhtiöt Yhdysvalloissa ja Kiinassa, kuten myös sen tutkimukseen ja 

tuotekehitykseen erikoistuneen kehitysorganisaation Janesko Oy:n ja liitti ne osaksi Vaisalan 

Industrial Measurements -liiketoiminta-aluetta. K-Patents Oy on teollisuuden prosessirefrakto-

metreihin erikoistunut yritys, joka tarjoaa nestemittausratkaisuja useille eri teollisuudenaloille, 

joihin lukeutuvat muun muassa sellu-, paperi-, elintarvike-, lääke- sekä puolijohdeteollisuuden 

vaativat mittaussovellukset. K-Patents-yritysoston myötä Vaisala laajensi liiketoimintaansa 

nestemittausmarkkinoille ja vahvisti entisestään asemaansa maailman johtavana teollisuuden 

mittausratkaisuja tarjoavana yrityksenä (Vaisala 2018). 

Vaisalan intresseissä on kartoittaa uusia yrityksen kasvua ja strategista liiketoimintaa tukevia 

liiketoimintamahdollisuuksia. Tässä tavoitteessa erityisen mielenkiintoiseksi muodostuvat tu-

levaisuudessa Vaisalan ja K-Patentsin sisäisten teknologiakyvykkyyksien sekä henkilöstön 

osaamisen yhdistäminen siten, että lopputuloksena yrityksen liiketoimintaa ja tuoteportfoliota 

pystyttäisiin laajentamaan täysin uusiin teollisiin asiakassovelluksiin. 
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Yhdeksi tällaisista uusista kiinnostavista teollisuuden sovellusalueista on tunnistettu virvoitus-

juomateollisuus, jonka tuotantoprosesseissa liuenneen hiilidioksidin mittaaminen nesteestä on 

keskeisessä roolissa. Koska Vaisalalla, eikä myöskään K-Patentsilla ole entuudestaan tarjota 

olemassa olevaa mittausratkaisua kyseiseen liuenneen hiilidioksidin mittaussovellukseen, muo-

dostaa juuri tämä sovellusalue mielenkiintoisen lähtökohdan tulevaisuuden tutkimukselle. Li-

säksi Vaisalan pitkän kokemuksen hiilidioksidin mittaamisesta kaasuatmosfäärissä sekä K-Pa-

tentsin vahvan nestemittausosaamisen uskotaan yhdessä tarjoavan hedelmällisen alustan uuden 

liiketoiminnan kehittämiselle. Näin ollen tämän uuden sovellusalueen kartoittaminen asiakas-

tarpeisiin sekä kilpailuympäristöön sidonnaisen informaation avulla nousee tässä tutkimuksessa 

keskeiseen rooliin. 

 

1.2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 

Tämän diplomityön tavoitteena on tarkastella teoreettisesta näkökulmasta asiakastarpeiden, nii-

den selvittämiseen tähtäävien yrityksen sisäisten toimintojen sekä strategisen tuotesijoittelun 

rooleja yrityksen tulevaisuuden kilpailukykyä rakentavina uuden liiketoiminnan kehittämisen 

osa-alueina. Lisäksi tämän diplomityön tapaustutkimusosiossa pyritään teoreettisen tarkastelun 

ohjaamana tunnistamaan mahdollisia virvoitusjuomateollisuudessa käytännössä esiintyviä 

liuenneen hiilidioksidin mittaustarpeita. Liuenneen hiilidioksidin mittaamisen ollessa Vaisa-

lalle yrityksenä entuudestaan tuntematon sovelluskohde, nousee tässä diplomityössä keskeiseen 

rooliin päätutkimuskysymys: 

 Miten yritykselle entuudestaan tuntemattoman sovellusalueen liiketoimintapotentiaalia 

voidaan arvioida yrityksen liiketoimintastrategian näkökulmasta?  

Diplomityössä pyritään tarkastelemaan ja lähestymään päätutkimuskysymystä asiakastarpeiden 

syvällisen ymmärtämisen sekä strategisen tuotesijoittelun näkökulmista. Täten diplomityön ala-

tutkimuskysymyksiksi muodostuvat: 

 Mitä asiakastarpeet pohjimmiltaan ovat ja miten asiakasrajapinnan piileviä asiakastar-

peita voidaan tunnistaa? 

 Miten yritykselle entuudestaan tuntematonta sovellusaluetta tulisi tarkastella ja arvioida 

strategisen tuotesijoittelun näkökulmasta suhteessa vallitsevaan kilpailuympäristöön? 
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 Millaisena uusi sovellusalue näyttäytyy yrityksen näkökulmasta ja millaisia asiakastar-

peita virvoitusjuomateollisuudessa esiintyy liuenneen hiilidioksidin mittaamiseen liit-

tyen? 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisäksi korostaa systemaattisuuden merkitystä uuden liike-

toiminnan rakentamisessa, uuden sovellusalueen asiakastarpeiden kartoittamisessa sekä inno-

vatiivisten, uusien ja menestyvien tuotteiden kehittämisessä. Tähän pyritään kokoamalla yhteen 

menetelmällisiä lähestymistapoja piilevien asiakastarpeiden sekä niiden avulla johdettavien 

tuotteen kilpailukyvyn kannalta merkittävien erottautumistekijöiden tunnistamiseksi. Tutki-

muksessa kerättävän kilpailuympäristö- sekä asiakastarvelähtöisen informaation on tarkoitus 

toimia yrityksen strategisen tuotesijoittelun tukena ja auttaa yritystä kiinnostavan uuden sovel-

lusalueen tulevaisuuden liiketoimintapotentiaalin arvioimisessa. 

 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

Tämä tutkimus koostuu luvussa 1.2 esitettyjen tutkimuskysymysten ohjaaman jaottelun mukai-

sesti kolmesta teoriaosuudesta. Ensimmäinen teoriaosuus keskittyy asiakastarpeiden syvällisen 

ymmärtämisen keskeiseen rooliin yrityksen kilpailukykyä turvaavana proaktiivisena toimin-

tona. Toisessa teoriaosuudessa perehdytään uuden sovellusalueen piilevien asiakastarpeiden 

systemaattiseen ja menetelmälähtöiseen tunnistamiseen. Kolmas teoriaosuus puolestaan keskit-

tyy asiakastarpeiden sekä kilpailuympäristön ohjaaman strategisen tuotesijoittelun sekä yrityk-

sen kilpailukyvyn kannalta oleellisten erottautumistekijöiden tunnistamisen periaatteisiin ja lä-

hestymistapoihin uudelle sovellusalueelle pyrittäessä. 

Nämä teoriaosuudet yhdessä rakentavat työn teoreettisen viitekehyksen, jonka tavoitteena on 

tarjota yritykselle eräänlainen holistinen näkemys uuden sovellusalueen systemaattisesta asia-

kastarvekartoituksesta sekä siihen liittyvistä toiminnoista, joita hyödyntämällä yritys voi kehit-

tää uudenlaisia organisatorisia lähestymistapoja uuden sovellusalueen liiketoimintapotentiaalin 

arvioimiseksi. Tämä on merkityksellistä, sillä asiakkaitaan syvällisesti ymmärtääkseen, yrityk-

sen on pystyttävä astumaan sisälle heidän maailmaansa, joka koostuu suurelta osin yrityksen 

ulottumattomissa olevista monimuotoisista verkostoista (Lemke et al. 2011, 867). 
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Keskeisen osan diplomityötä muodostaakin tapaustutkimus, jossa perehdytään työn teoreettisen 

viitekehyksen ohjaamana virvoitusjuomateollisuudessa toimivan kohdeasiakasyrityksen val-

mistusprosesseihin, näissä valmistusprosesseissa esiintyvien asiakastarpeiden tunnistamiseen 

sekä kilpailuympäristön ja markkinoilla olemassa olevien liuenneen hiilidioksidin mittausrat-

kaisujen kartoittamiseen. Tapaustutkimuksen tulosten avulla pyritään muodostamaan kokonais-

valtainen näkemys tutkittavasta uudesta sovellusalueesta. Tutkimuksen tavoitteena on lisäksi 

tarjota yritykselle monipuolisia näkökulmia asiakastarvekartoitustoimintojen sekä uusien tuot-

teiden strategisen tuotesijoittelun systemaattisesta hyödyntämisestä sekä toteuttamisesta osana 

organisaation päivittäistä toimintaa.  
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2 ASIAKASTARPEET JA KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN KEHITYSTOIMINTA 

2.1 Asiakastarpeiden ymmärtämisen merkitys yrityksen kilpailukyvyn rakentamisessa 

Uusien tuotteiden kehittäminen on vahvasti tietoon pohjautuvaa toimintaa, jossa yritys pyrkii 

muuntamaan asiakasrajapinnassa esiintyviä vaatimuksia ja rajoitteita tuotekuvauksiksi (Na-

veiro & Oliveira 2018, 1). Uusien tuotteiden kehittämiseen vaadittavan informaation keräämi-

seen tarvittavat kyvykkyydet pitävät sisällään asiakkaita, kilpailijoita ja toimittajia koskevan 

tiedon tunnistamisen, keräämisen ja luomisen prosessit (Im et al. 2016, 91). Tämän kumulatii-

visen asiakasymmärryksen kerryttäminen on omiaan parantamaan tuotekehitysryhmien inno-

vaatiokyvykkyyttä (Im et al. 2016, 92). Näin ollen asiakastarpeiden tunnistaminen ja syvällinen 

ymmärtäminen ovat yrityksen kilpailukyvyn kannalta kriittisiä osa-alueita. Yhä kiristyvässä 

kilpailutilanteessa ja taistelussa markkinoiden muutosvoimia vastaan, asiakastarpeiden syvälli-

nen ymmärtäminen nousee ratkaisevaan rooliin uusia kilpailukykyisiä tuotteita kehitettäessä 

(Kärkkäinen et al. 2001a, 391). Menestyksellinen tuotteiden kaupallistaminen vaatiikin tuote-

kehityksen lisäksi aktiivista markkinakehitystä (Weigel & Goffin 2015, 28). Kaikista loistok-

kaimpien uusien tuotteiden menestyksen salaisuuden voidaan todeta piilevän syvällisesti ym-

märrettyjen asiakkaiden ongelmien ratkaisemisessa kustannusrakenteeltaan kilpailukykyisin 

ratkaisuin (Griffin 2013, 213). Markkinatarjonnan todellinen arvo voidaankin määritellä vain 

tarkastelemalla sitä asiakkaan silmin (Witell et al. 2011, 140). 

Tuotekehityksen toteuttama asiakastarvekartoitus on systemaattista toimintaa, jossa selvitetään 

asiakastarpeet, määritetään tarvittavat tuotteen ominaisuudet tunnistettuihin asiakastarpeisiin 

perustuen ja lopulta varmistetaan, että tärkeisiin asiakastarpeisiin tullaan myös vastaamaan uu-

sia tuotteita kehitettäessä (Kärkkäinen et al. 2001b, 161). Useilla yrityksillä ei ole sisäistä ky-

vykkyyttä tuottaa asiakaslähtöisiä oivalluksia ja muuntaa niitä uusiksi innovatiivisiksi ideoiksi. 

Parhaiten menestyvät yritykset ovatkin tunnistaneet yrityksen sisäisten kyvykkyyksien merki-

tyksen asiakastarpeiden ymmärtämisessä ja tulevaisuuden kilpailukyvyn turvaamisessa (Wei-

gel & Goffin 2015, 28). Yrityksen kyky tuottaa jatkuvasti uusista ideoista lähtöisin olevia in-

novatiivisia, kilpailukykyisiä ja asiakaskunnan tarpeet täyttäviä tuotteita markkinoille mahdol-

lisimman vähin virhein vaikuttaa siis oleellisesti yrityksen menestykseen (Cooper & 

Kleinschmidt 1987, 182; Kärkkäinen et al. 2001a, 392). Nopeasti muuttuvat asiakaskunnan tar-

peet, yhtenä liiketoimintaympäristössä tunnetusti turbulenssia aiheuttavista markkinavoimista, 
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puolestaan lisäävät entisestään uusien tuotteiden markkinoilla menestymisen epävarmuutta 

(Chong & Chen 2009, 395; Narver et al. 2004, 342). 

Tutkimukset ovatkin osoittaneet asiakastarpeiden systemaattisen kartoitustoiminnan olevan 

yksi merkittävimmistä tulevaisuuden kehityskohteista tuoteinnovaatioiden johtamisen osa-alu-

eella. Pohjimmiltaan tuoteinnovaatioiden johtamisen tavoitteena on nimittäin tuotekehitykseen 

ja tuotekehitysprosessiin osallistuvien henkilöiden ohjaaminen siten, että yritys pystyy luomaan 

uusia menestyviä ja kilpailukykyisiä tuoteinnovaatioita yrityksen liiketoimintastrategian ohjaa-

mana (Kärkkäinen & Elfvengren 2002, 85). Syvällinen asiakasymmärrys toimiikin näin ollen 

radikaalien innovaatioiden ajurina ja yrityksen kasvun taas voidaan todeta olevan riippuvainen 

näistä radikaaleista innovaatioista (Weigel & Goffin 2015, 28). Tämä korostaa entisestään yri-

tyksen sisäisten systemaattisten markkinaselvitystoimintojen sekä asiakas- ja käyttäjälähtöisen 

kehitystoiminnan tärkeyttä. 

Yritys voi valita kahden polun väliltä matkallaan kohti uusia markkinoilla menestyviä tuotteita. 

Ensimmäisen polun tapauksessa yritys ensin hahmottaa asiakkaan ydinongelman ja muodostaa 

kokonaisvaltaisen ymmärryksen kaikista siihen liittyvistä asiakastarpeista. Näiden pohjalta yri-

tys lopulta kehittää asiakkaan ongelmaan ratkaisun tarjoavan ja asiakastarpeet täyttävän uuden 

tuotteen (Griffin 2013, 214). Vaihtoehtoisen ja huomattavasti ensimmäistä riskipitoisemman 

polun tapauksessa yritys puolestaan kehittää ensin, asiakastarpeita tuntematta, uuteen teknolo-

giaan perustuvan tai uusia ominaisuuksia sisältävän uuden tuotteen ja jää sen jälkeen seuraa-

maan ratkaiseeko se riittävästi asiakasrajapinnassa esiintyviä ongelmia vakuuttaakseen asiak-

kaat maksamaan siitä yrityksen määrittelemän hinnan. Molemmat esitellyistä poluista voivat 

tuottaa markkinoilla menestyviä uusia tuotteita, mutta ovat riskitasoiltaan huomattavan erilaisia 

(Griffin 2013, 214; Narver et al. 2004, 338). Jälkimmäisen polun katsotaan myös olevan asia-

kastarvelähtöistä lähestymistapaa tehottomampi tapa kehittää uusia tuotteita. Näin ollen yrityk-

sen asiakastarpeiden tunnistamiseen kohdistama panostus johtaa todennäköisemmin uusien 

tuotteiden menestykseen kuin pelkkä panostus uusien ideoiden luomiseen (Narver et al. 2004, 

338). 

Kaikista menestyneimmät tuotteiden markkinoijat ovat pystyneet samanaikaisesti asettumaan 

sekä asiakkaidensa, kilpailijoidensa että kanavapartneriensa asemaan kerätäkseen sekä yhdis-

tääkseen tarvittavat taidot, kyvykkyydet ja resurssit lyömättömien uusien ratkaisujen kehittä-
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miseksi ja tarjoamiseksi asiakkaille (Berggren & Nacher 2001, 92). Kehittääkseen uusia me-

nestyviä tuotteita, yrityksen tulisi aktiivisesti ja systemaattisesti panostaa innovatiivisten ja 

asiakaslähtöisten tuoteideoiden, uudenlaisten asiakasta palvelevien tuoteominaisuuksien sekä 

täysin uudenlaisten asiakastarpeiden tunnistamiseen (Kärkkäinen et al. 2001a, 393). Uusien 

tuotteiden kilpailukykyyn vaikuttavien menestystekijöiden ymmärtämisen voidaan siis todeta 

olevan yksi menestyvää liiketoimintaa kannattelevista arvokkaista tukipilareista. 

Pohjimmiltaan yritysten kyky kehittää uusia ja menestyviä tuotteita perustuu yrityksen kehitys-

prosessien nopeuteen ja yrityksen lanseeraamien tuotteiden kilpailukykyyn. Mitä nopeammin 

yritys suoriutuu uuden tuotteen kehitysprosessista, sitä pidempään uudella tuotteella on mah-

dollisuus säilyttää ylivoimainen markkina-asemansa, mutta vain ja ainoastaan perustuen ole-

tukseen siitä, että tuote on onnistunut vastamaan ainutlaatuisella tavalla asiakaskunnan tarpei-

siin. Yrityksen tulisi siis pyrkiä kehittämään molempia, sekä tuotekehitysprosessin nopeutta 

että asiakaskunnan tarpeiden selvittämiseen tähtääviä prosesseja (Berggren & Nacher 2001, 

93). Huomionarvoista on myös, että tutkimuksissa tuotekehitysprojektin keston ja tuotteen kau-

pallisen menestyksen välillä ei ole todettu olevan suoraa yhteyttä ja varomattomat aikaa sääs-

tävät toimenpiteet sekä pakotettu aikataulussa pysyminen saattavat itseasiassa vahingoittaa yri-

tyksen taloudellista suorituskykyä tai markkinaosuutta (Cooper & Kleinschmidt 1995, 453). 

Yleisesti ottaen voidaankin todeta, että yritys voi saavuttaa markkinajohtajuuden kohdemark-

kinoilla ja ylläpitää sitä vain ensiluokkaisten asiakastarpeiden tunnistamiseen ja täyttämiseen 

tähtäävien toimintojen avulla (Narver et al. 2004, 338).  

Uusien tuotteiden markkinamenestykseen voidaan vaikuttaa useiden eri tekijöiden kautta. Näi-

den tekijöiden joukosta voidaan nostaa esiin kolme keskeistä ja tutkimuksissa merkityksel-

liseksi todettua menestystekijää, jotka ovat: Tuotteen etumatka (engl. product advantage), esi-

selvitysten hallinta (engl. proficiency of predevelopment activities) sekä toimintaprotokolla 

(engl. protocol) siirryttäessä esiselvitysvaiheesta tuotekehitysvaiheeseen (Cooper & 

Kleinschmidt 1987, 180). Näistä tekijöistä tuotteen etumatkalla viitataan tuotteen ylivoimai-

suuteen (engl. product superiority), jonka taas voidaan tulkita koostuvan tuotteen asiakkaalle 

tarjoamista ainutlaatuisista ominaisuuksista, tuotteen laadusta, tuotteen asiakkaan kustannuksia 

alentavasta vaikutuksesta, tuotteen innovatiivisuudesta sekä tuotteen tarjoamista ratkaisuista 

asiakkaan ongelmiin. Nämä tekijät yhdessä ja onnistuessaan saavat tuotteen näyttämään asiak-

kaan silmin tarkasteltuna ylivoimaiselta muuhun markkinatarjontaan nähden (Cooper & 
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Kleinschmidt 1987, 181; Cooper 2019, 37). Uusi tuote vaikuttaakin positiivisesti yrityksen kil-

pailukykyyn vain silloin, jos se pystyy täyttämään sekä artikuloidut että artikuloimattomat asia-

kastarpeet, se lanseerataan olosuhteet huomioiden ajoissa ja se tarjoaa asiakkaille merkittävää 

lisäarvoa (Deszca et al. 1999, 624). Tuotteen kehitystä edeltävien esiselvitysten hallinnalla puo-

lestaan viitataan tuotekehitysprosessin kannalta kriittisiin tuotekehitysvaihetta edeltäviin esi-

selvitysaktiviteetteihin, joihin lukeutuvat muun muassa erilaiset esiseulonnat, alustavat mark-

kina- ja tekniset arviot, yksityiskohtaiset markkinatutkimukset sekä taloudelliset analyysit. Yri-

tyksen johdon onkin tärkeää huomioida näiden esiselvitysaktiviteettien merkityksellisyys uu-

sien tuotteiden kehitystoiminnassa ja tukea niitä riittävin resurssein (Cooper & Kleinschmidt 

1987, 181; Cooper & Kleinschmidt 1995, 441). 

Tutkimukset ovat korostaneet tuoteinnovaatioiden alkuvaiheen merkitystä tuotekehityksen me-

nestyksen ajurina. Tämä alkuvaihe pitää sisällään uusien mahdollisuuksien tunnistamisen, uu-

sien tuotteiden ideoinnin ja konseptoinnin sekä huolellisen markkina- ja asiakastarpeiden kar-

toitustyön (Kärkkäinen & Elfvengren 2002, 85). Menestyvien yritysten onkin todettu käyttävän 

noin kaksi kertaa enemmän aikaa ja resursseja näihin elintärkeisiin esiselvitysaktiviteetteihin 

heikosti menestyviin yrityksiin verrattuna. Näiden esiselvitysaktiviteettien päätarkoituksena on 

selvittää uuden sovellusalueen tulevaisuuden markkinapotentiaali sekä keskeiset asiakkaalle 

merkittävää lisäarvoa tuottavat tuotteen ominaisuudet. Esiselvitysaktiviteetit pitävät sisällään 

myös tuotteen teknisen soveltuvuuden arvioinnin riskikartoituksineen, yksityiskohtaisen mark-

kinaselvityksen asiakastarvekartoituksineen ja immateriaalioikeusselvityksineen sekä näistä 

johdetun investointipäätösten perusteena käytettävän markkina-analyysin (Cooper 2019, 38). 

Tämän aikaisen vaiheen selvitystyön voidaan katsoa pitävän sisällään lisäksi asiakastarpeiden, 

vallitsevan kilpailutilanteen, kuten myös yrityksen tavoitteiden selvittämisen (Kärkkäinen et al. 

2001b, 162). Viimeisenä esitelty toimintaprotokolla viittaa tuotekehitysvaihetta edeltävien esi-

selvitysten ja varsinaisen tuotekehitysvaiheen väliseen tarkistuspisteeseen tai yhteenvetoon, 

jossa yrityksen sisällä pyritään muodostamaan yhteinen näkemys kehitteillä olevaa tuotetta kos-

kevasta tuotestrategiasta, kohdemarkkinasta, asiakastarpeista, alustavasta tuotekonseptista sekä 

tuotteeseen toteutusvaiheessa integroitavista teknisistä ominaisuuksista (Cooper & 

Kleinschmidt 1987, 182). 

Tässä tehtävässä avainasemaan nousee yrityksen kyvykkyys hyödyntää asiakastarpeiden tun-

nistamiseen erikoistuneita markkinatutkimusmenetelmiä yrityksen eri toiminnoista koostuvien 
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tehokkaiden monialaisten työryhmien ohjaamana. Tätä yrityksen kyvykkyyttä toteuttaa tehok-

kaita asiakastarvekartoitustoimintoja kutsutaan yleisesti nimellä ’scouting capability’, jolla vii-

tataan yrityksen toimintojen, kuten markkinoinnin sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen kykyyn 

toimia yhteistyössä ja tunnistaa sekä sopia tarkoitukseen sopivien markkinatutkimustyökalujen 

hyödyntämisprosessista osana organisaatiotason prosesseja (Weigel & Goffin 2015, 29). Tä-

män kyvykkyyden kehittäminen vaatiikin yritykseltä toimia useilla eri yritystoiminnan tasoilla, 

kuten organisaatiotasolla, ryhmätasolla, kulttuurisella tasolla sekä prosessien tasolla (Weigel & 

Goffin 2015, 28). 

Koska asiakastarpeiden ymmärtämisen sekä niihin vastaamisen ja niiden täyttämisen, voidaan 

siis tulkita olevan uusien tuotteiden menestykseen vaikuttava elintärkeä osa-alue (Majava et al. 

2014, 16; Griffin 2013, 217), tulisi yrityksen tuotehallinnan sekä tuotekehityksen pyrkiä ole-

maan aktiivisesti suorassa yhteydessä asiakkaidensa kanssa selvittääkseen potentiaalisen asia-

kaskuntansa tarpeet kokonaisvaltaisesti sekä muodostaakseen laajan ymmärryksen potentiaali-

sista asiakkaistaan (Majava et al. 2014, 21, 23). Teollisille markkinoille on ominaista, että mark-

kinoilla toimii vähäinen määrä hyvin tietotaitoisia ostajia, tuotteet ovat laajalti räätälöitävissä 

ja ostotapahtumat voivat pitää sisällään pitkäkestoisia neuvotteluja tuotteiden ominaisuuksiin 

liittyen. Nämä alalla toimivat ostajat ovat myös usein alansa ammattilaisia ja ymmärtävät hyvin 

uusiin tuotteisiin integroituja teknologioita. Tällaisissa tilanteissa yrityksen asiakkaat saattavat-

kin pystyä artikuloimaan tarpeitaan normaalia selkeämmin (Trott 2001, 120; Kärkkäinen et al. 

2001b, 166). He myös pyrkivät usein arvioimaan yritysten tarjoamia ratkaisuvaihtoehtoja ob-

jektiivisesti, mikä lisää entisestään kilpailuympäristön arvioimisen merkitystä asiakaslähtöi-

sessä kehitystoiminnassa (Kärkkäinen et al. 2001b, 166). 

Mikäli yritys pystyy tehokkaasti tunnistamaan ja vastaamaan sellaisiin vaikeasti havaittaviin 

asiakastarpeisiin, joita markkinoilla toimivat kilpailijat, tai edes asiakkaat itse, eivät ole ennes-

tään pystyneet havaitsemaan, voi yritys vaikuttaa merkittävästi asiakastyytyväisyyteen ja sitä 

kautta kehittää kilpailukykyään. Tämä taas on omiaan käynnistämään ketjureaktion, jossa kas-

vava asiakastyytyväisyys voimistaa entisestään asiakasuskollisuutta ja sitä kautta vaikuttaa po-

sitiivisesti yrityksen markkinaosuuksiin (Kärkkäinen et al. 2001a, 392). Keskittyminen pelkäs-

tään asiakasrajapinnassa selkeästi ilmaistuihin asiakastarpeisiin ja niiden tunnistamiseen joh-

taakin tyypillisesti aggressiiviseen hintakilpailuun markkinoilla, sillä tämän kaltaiset tarpeet 

ovat usein jo entuudestaan laajalti kilpailijoiden tiedossa. Hintakilpailuun joutumista välttääk-
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seen, yrityksen tulisikin keskittyä erityisesti asiakasrajapinnan piilevien asiakastarpeiden tun-

nistamiseen (Narver et al. 2004, 336). Mikäli yritys nimittäin tyytyy huomioimaan uusia tuot-

teita kehitettäessä vain asiakkaiden selkeästi ilmaisemat tarpeet, tekee se yrityksen liiketoimin-

nasta taloudellisesti hyvin haavoittuvaisen (Narver et al. 2004, 334). 

Myös viestinnän ja tiedon merkitys asiakastarpeiden selvittämisessä on hyvin korostuneessa 

asemassa. Jos yritys tyytyy viestimään asiakkaidensa kanssa vain hyvin yleisellä tasolla, vaa-

rana on, että yritys haaskaa kehitystoimintaan arvokkaita resursseja kehittämällä tuotteita ja 

ratkaisuja ongelmiin, joita ei todellisuudessa ole olemassa, tai joihin markkinoilla on jo ennes-

tään olemassa asiakastarpeet riittävän hyvin täyttävä ratkaisu (Griffin 2013, 214). Kyvyttömyys 

tunnistaa ja palvella asiakkaiden tarpeita onkin yksi yleisimmistä syistä uusien tuotteiden ja 

innovaatioiden epäonnistumiselle (Hatton et al. 2017, 31; Cooper 2019, 37; Trott 2001, 119). 

Yrityksen harjoittamien asiakastarpeiden kartoitustoimintojen kriittinen tehtävä onkin tuottaa 

hyödyllistä informaatiota innovaatioprosessin alkuvaiheisiin ja hyödynnettäväksi uusien tuot-

teiden kehitysprojektien suunnittelussa, arvioimisessa sekä priorisoinnissa (Kärkkäinen & Elf-

vengren 2002, 86). Yrityksen asiakaslähtöinen kehitystoiminta ja siihen liittyvät systemaatti-

sesti toteutetut toimenpiteet ja menetelmät ovat näin ollen omiaan hyödyntämään ja käsittele-

mään asiakasrajapintaan kätkeytynyttä arvokasta asiakaslähtöistä informaatiota sekä ylläpitä-

mään ja parantamaan yrityksen pitkän aikavälin kilpailullista asemaa turbulenttisessa liiketoi-

mintaympäristössä. 

 

2.2 Asiakastarpeen määritelmä 

Jotta yritys voisi tunnistaa ja analysoida asiakastarpeita tehokkaasti, tulisi sen ensiksi pystyä 

vastaamaan kysymykseen siitä, miten asiakastarve käsitteenä määritellään ja mitä asiakastar-

peet pohjimmiltaan ovat? 

Asiakastarpeet voidaan määritellä yhtäältä asiakkaiden kokemiksi ongelmiksi, joihin tuotteiden 

tai palveluiden avulla pyritään luomaan ratkaisu. Asiakastarpeet siis kuvaavat asioita, joita asi-

akkaat pystyvät tuotteiden tai palveluiden avulla tekemään. Huomionarvoista on, että asiakas-

tarpeet eivät siis ole menetelmiä jonkin asiakkaan ongelman ratkaisemiseksi, eikä niille myös-

kään voida määrittää fyysisiä mittoja (Griffin 2013, 216; Griffin & Hauser 1993, 4). Tuotteen 
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tai palvelun ominaisuudet taas puolestaan ovat menetelmällisiä lähestymistapoja asiakastarpei-

siin vastaamiseksi. Asiakkaiden kohtaamat ongelmat ovat myös tyypillisesti hyvin monimut-

kaisia ja saattavat olla keskenään ristiriidassa (Griffin 2013, 216, 217). Koska asiakkaat monesti 

ilmaisevat tarpeitaan vedoten tuotteiden ominaisuuksiin, tulee asiakkaita haastattelevien henki-

löiden pyrkiä erityisesti selvittämään, miksi juuri tietyt tuotteen ominaisuudet ovat asiakkaiden 

kannalta tärkeässä roolissa (Braham 1996, 52). Tässä tehtävässä asiakasvaatimusten ja tuotteen 

ominaisuuksien erottaminen toisistaan on avainasemassa. Parhaiten menestyvät yritykset ovat-

kin pystyneet erottelemaan ja esittämään asiakastarpeet erillään tuotevaatimuksista, eli toisin 

sanoen erottelemaan asiakkaan ongelman ja ratkaisun toisistaan omana eksplisiittisenä doku-

menttinaan (Braham 1996, 54). Asiakastarpeet voidaan myös määritellä asiakkaiden omin sa-

noin koostamiksi kuvauksiksi tuotteiden tai palveluiden käytöstä seuraavista hyödyistä heidän 

toiminnassaan (Griffin & Hauser 1993, 4). Asiakas- tai käyttäjätarpeita tulisikin käsitellä siis 

eräänlaisena jatkuvasti kehittyvänä suhteena käyttäjien ja sellaisten yhteisöjen, joissa käyttäjät 

ovat osallisina, sekä niiden teknologisten ympäristöjen välillä, joissa tuotteita käytetään (Hyy-

salo 2004, 25). Yrityksen tavoitetta asiakastarpeen määrittelyssä kuvaakin hyvin seuraava to-

teamus: ”Asiakkaat maksavat ratkaisuista. Jos et pysty määrittelemään ongelmaa, jonka uusi 

tuote tulee ratkaisemaan, silloin sinun ei tule aloittaa kehitysprojektia” (Mascitelli 2011, 113). 

Asiakaskunnan tarpeet voidaan jakaa kahteen kategoriaan, jotka ovat ilmaistut ja piilevät asia-

kastarpeet. Ilmaistuiksi asiakastarpeiksi kutsutaan asiakkaiden artikuloimia tarpeita, kun taas 

piilevät asiakastarpeet ovat implisiittisiä, luonteeltaan epäselviä, puutteellisesti määriteltyjä tai 

jopa tiedostamattomia asiakasrajapinnassa esiintyviä tarpeita. Nimenomaan juuri piilevien asia-

kastarpeiden tunnistaminen on merkittävässä roolissa uusia innovatiivisia tuotteita kehitettäessä 

(Hatton et al. 2017, 26; Narver et al. 2004, 334). Asiakastarpeet voidaan luokitella myös perus-

tarpeisiin (engl. basic needs), asiakkaiden itse artikuloimiin tarpeisiin (engl. articulated needs) 

sekä yllättäviin tarpeisiin (engl. exciting needs). Perustarpeilla tarkoitetaan sellaisia tarpeita, 

jotka asiakkaat odottavat tuotteen täyttävän. Artikuloidut tarpeet ovat puolestaan asiakkaan esit-

tämiä tuotteen toimintaan liittyviä toiveita. Yllättävien tarpeiden katsotaan taas olevan kätket-

tyjä tai piileviä tarpeita, joita asiakas ei osaa artikuloida, mutta on positiivisesti yllättynyt ja 

tyytyväinen, mikäli uusi kehitettävä tuote pystyy tällaisiin tarpeisiin vastaamaan (Griffin & 

Hauser 1993, 4). 
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Asiakastarpeiden muuntamisessa hyödyllisiksi kuvauksiksi voidaan huomioida seuraavia asia-

kastarpeen määrittelyn kannalta oleellisia tekijöitä. Asiakastarvetta tulisi kuvailla aina asiak-

kaan omin sanoin ja sen tulisi olla selkeä sekä suppea, mutta kuitenkin riittävän yksityiskohtai-

sesti määritelty. Näistä ensimmäinen tekijä korostaa asiakkaan oman kertomuksen ja näkemyk-

sen tärkeyttä asiakastarpeen määrittelyssä. Huomionarvoista on, että asiakastarpeen kuvauk-

seen ei tulisi koskaan sisällyttää yrityksen omaa informaatiosisältöä tai yrityksen sisäistä termi-

nologiaa. Toinen tekijä puolestaan kuvaa asiakastarpeen helppoa ymmärrettävyyttä. Asiakas-

tarpeen tulisikin olla kaikkien osapuolten kannalta ymmärrettävästi ja selkeästi kuvattu. Kolmas 

tekijä kuvaa tarpeen määrittelyn ytimekkyyttä. Asiakastarpeen kuvauksen tulisi olla lyhyehkö 

ja ytimekäs. Viimeinen tekijä, eli tarpeen määrittelyn yksityiskohtaisuus, huomioi kuvauksen 

kontekstisidonnaisuuden, eli sen, että asiakastarpeen määrittelyn tulisi pitää sisällään kaikki 

asiayhteyden kannalta oleelliset viittaukset sekä tilannekohtaiset kuvaukset ilman, että viestin 

sisältö tai merkitys muuttuu sitä kuvattaessa (Griffin 2013, 218). 

Asiakastarpeiden syvällisen ymmärtämisen merkitystä yrityksen kilpailukyvyn näkökulmasta 

kuvaakin erittäin hyvin seuraava toteamus: ”Tuotteiden ominaisuuksien ymmärtäminen tuottaa 

tämän päivän hallitsevia tuotteita, mutta asiakastarpeiden ymmärtäminen tuottaa tulevaisuuden 

hallitsevia tuotteita” (Griffin 2013, 218). Paljon luovia uusia mahdollisuuksia ja kehityspoten-

tiaalia saatetaan siis menettää, jos tuotteen kehitysvaiheessa keskitytään liian aikaisessa vai-

heessa ratkaisuihin todellisten asiakastarpeiden selvittämisen sijaan (Griffin & Hauser. 1993, 

4). Asiakastarpeiden sisimmän olemuksen ja esiintymisen ymmärtäminen onkin erittäin tär-

keää, jotta sekä nykyiset että tulevaisuuden asiakastarpeet tulisivat havaituksi ja ymmärretyksi 

ajoissa siten, että yritys pystyisi vaikuttamaan niiden täyttymiseen uusien ainutlaatuisten tuot-

teiden muodossa ja koko tuotteiden odotetun elinkaaren ajan. 

Ymmärtääkseen ja sisäistääkseen asiakkaan tarpeet täyttävän ratkaisun lähtökohdat kokonais-

valtaisesti, yrityksen tulisi käsitellä kehittämäänsä ratkaisua asiakkaan näkökulmasta ja kaikissa 

tuotteen elinkaaren kuudessa eri vaiheessa. Näiksi tuotteen elinkaaren eri vaiheiksi voidaan 

määritellä tuotteen tunnistaminen, hankinta, käyttöönotto, jatkuva käyttö, hallinta ja hävittämi-

nen (kts. kuva 1). Kokonaisvaltainen näkemys uudesta ratkaisusta, koko sen kontekstissa, antaa 

yritykselle paremmat mahdollisuudet arvioida kehitettävän ratkaisun asiakasarvon luomiseen 

vaikuttavia tekijöitä ja näin ollen se mahdollisesti tarjoaa myös uusia tapoja parantaa uuden 

tuotteen menestymismahdollisuuksia markkinoilla (Berggren & Nacher 2001, 94). Teollisten 
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tuotteiden tapauksessa asiakkaat usein arvioivatkin tuotteita taloudellisin perustein, eli laske-

malla ja arvioimalla tuotteista aiheutuvia suhteellisia kustannuksia sekä niistä saatavia hyötyjä 

(Hippel 1986, 803). Asiakaskokemus voidaankin yleisesti määritellä asiakkaan subjektiiviseksi 

reaktioksi, joka syntyy yrityksen kanssa tapahtuvista suorista tai epäsuorista kohtaamisista 

(Lemke et al. 2011, 848). 

 

 

Kuva 1. Asiakaskokemuksen elinkaari (Berggren & Nacher 2001, 96). 

 

Yrityksen tulisi elinkaariajattelun lisäksi pyrkiä muodostamaan käsitys kaikista asiakkaan ja 

tuotteen kanssa eri tasoilla tekemisissä olevista sidosryhmistä ja heidän intresseistään. Uuden 

tuotteen käyttäjät voidaankin jakaa tämän ajattelumallin mukaan kolmeen ryhmään, jotka ovat 

primääriset käyttäjät, sekundääriset käyttäjät ja tertiääriset käyttäjät. Primäärisiksi käyttäjiksi 

kutsutaan niitä tahoja, jotka tulevat käyttämään uutta kehitteillä olevaa tuotetta säännöllisesti. 

Sekundäärisiksi käyttäjiksi kutsutaan niitä tahoja, jotka tulevat käyttämään uutta tuotetta satun-

naisesti tai välillisesti jonkin toisen tahon välityksellä. Tertiääriset käyttäjät ovat puolestaan 

tahoja, joiden toimintaan uusi tuote ei juuri vaikuta, mutta jotka kuitenkin saattavat vaikuttaa 
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uuden tuotteen hankintaa koskeviin päätöksiin. Sidosryhmäksi voidaan siis kutsua jokaista ta-

hoa, jonka toimintaan uuden tuotteen kehittäminen tulee vaikuttamaan joko positiivisesti tai 

negatiivisesti, herättäen siten sidosryhmän kiinnostuksen uutta tuotetta kohtaan. Käytännössä 

uuden tuotteen sidosryhmiä voivat olla muun muassa tuotteen kehityksestä vastaavat tahot, 

tuotteen myynnistä ja hankinnasta vastaavat tahot, tuotteen esittelystä ja ylläpidosta vastaavat 

tahot, kuten myös tuotteen käyttämisestä ja hyödyntämisestä kiinnostuneet tahot (Macaulay 

1995, 2). Tuotteen kehityksen kannalta merkityksellisiksi sidosryhmiksi voidaan siis lukea sekä 

yrityksen ulkopuoliset että sisäiset sidosryhmät. Monesti uusien markkinanäkemysten ja or-

ganisatoristen käytäntöjen siirtäminen käytäntöön epäonnistuukin yrityksissä niiden ajauduttua 

konfliktiin olemassa olevien voimakkaiden ja syvälle juurtuneiden hiljaisten mentaalimallien 

kanssa. Nämä mentaalimallit voivat pohjautua tiedostamattomiin oletuksiin, yleistyksiin tai 

mielikuviin siitä, miten yksilöt käyttäytyvät ja tulkitsevat ympäristöään (Kärkkäinen & Elf-

vengren 2002, 87). Näin ollen asiakastarvekartoituksen tuottaman arvokkaan tiedon ja sen vä-

littämisen merkitys eri sidosryhmien välillä nousee varsin merkitykselliseen asemaan uusia 

tuotteita ja uutta liiketoimintaa kehitettäessä. Asiakkaan todelliset tarpeet pystytäänkin ymmär-

tämään vain ja ainoastaan silloin, kun asiakkaan liiketoiminta, liiketoimintaympäristö ja perim-

mäiset tavoitteet on syvällisesti ymmärretty (Kärkkäinen et al. 2001b, 167). 

 

2.3 Asiakastarpeiden tunnistamiseen liittyvät haasteet 

Asiakastarpeisiin ja niiden tunnistamiseen liittyy monia erilaisia haasteita, joista yhtenä mer-

kittävänä voidaan pitää tilanteita, jossa asiakas ei pysty itse ilmaisemaan tarpeitaan tai tuotteelle 

asettamiaan vaatimuksia. Asiakkaiden pyynnöt voivatkin olla joskus todellista lisäarvoa tuot-

tamattomia, eivätkä asiakkaat välttämättä ole itse lainkaan tietoisia olemassa olevien ratkaisu-

mahdollisuuksien koko kirjosta. Asiakkaat saattavat myös olla monesti hyvin taipuvaisia eh-

dottamaan vain inkrementaalisia parannuksia olemassa oleviin tunnettuihin ratkaisuihin ja saat-

tavat näin ollen ehdottaa samoja ratkaisuja myös muille toimittajaehdokkailleen, eli toisin sa-

noen ratkaisua kehittävän yrityksen kilpailijoille (Berggren & Nacher 2001, 95). On sanomat-

takin selvää, että tällaisessa tilanteessa pelkät asiakkaiden ilmaisemat tarpeet huomioiva uusi 

tuote ei todennäköisesti tule saavuttamaan toivottavaa kilpailuetua markkinoilla. 
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Yrityksen näkökulmasta tarkasteltuna, liiketoimintapotentiaalin määrittää kaksi tekijää, joista 

toinen on asiakkaan kohtaaman ongelman merkitys asiakkaan hyvinvoinnille ja toinen asiak-

kaiden tyytyväisyys olemassa olevaan tuotetarjontaan. Toisin sanoen, mikäli asiakas ei kykene 

tiedostamaan ongelmaansa, tai jos se ei ole heille merkityksellinen, eivät he todennäköisesti ole 

kiinnostuneita yrityksen tarjoamasta uudesta ratkaisusta. Näin ollen menestyvien uusien tuot-

teiden voidaan ajatella täyttävän markkinoilla olevan aukon olemassa olevan tuotetarjonnan ja 

asiakasrajapinnassa esiintyvien toiveiden välillä (Mascitelli 2011, 114). 

Keskeiseksi haasteeksi asiakastarpeiden tunnistamisessa voidaan lukea myös asiakaskunnan 

monimuotoisuus ja siitä aiheutuvat toisistaan eroavat tarpeet eri asiakasryhmien välillä (Majava 

et al. 2014, 23; Hatton et al. 2017, 26). On siis lähes mahdotonta löytää yhtä ainoata asiakasta, 

joka osaisi päättää uuden tuotteen ominaisuuksista siten, että se palvelisi tasapuolisesti koko 

tuotteen potentiaalista asiakaskuntaa. Täten täyttääkseen asiakaskunnan monimuotoiset ja kes-

kenään erilaiset tarpeet, yrityksen tulisi ymmärtää ja osata erottaa massasta ne asiakaskunnan 

tärkeimmät ja eniten asiakkaalle lisäarvoa tuottavat tarpeet, joihin uusi kehitettävä tuote tulee 

tarjoamaan ainutlaatuisen ratkaisun (Majava et al. 2014, 23). 

Koska asiakastarpeiden ja tuotevaatimusten käsittelyyn osallistuu monesti hyvin suuri joukko 

ihmisiä, kulkee yrityksen sisällä jatkuvasti, ja monien välikäsien kautta, erittäin suuri määrä 

asiakastarpeisiin liittyvää informaatiota. Tämä voi usein johtaa tilanteisiin, joissa asiakastarpei-

siin sidonnaisen informaation merkitys muuttuu tai informaatio jopa täysin häviää organisaa-

tion sisällä heijastellessaan (Majava et al. 2014, 23). Sellaisten tilanteiden ennaltaehkäisemistä 

on siis pidettävä erittäin tärkeänä, joissa tunnistettujen asiakastarpeiden alkuperäinen sisältö 

muuttaa muotoaan ja merkitystään tai jopa kokonaan häviää olemasta matkallaan asiakasraja-

pinnasta tuotekehittäjien suunnittelupöydille. 

Koska uusien tuotteiden kehittäminen vie tyypillisesti runsaasti aikaa, tulisi yrityksen kehitys-

toiminnan keskittää huomionsa helposti havaittavissa olevien asiakastarpeiden lisäksi, erityi-

sesti sellaisten toistaiseksi esiintymättömien asiakastarpeiden huomioimiseen, joita ei ole vielä 

havaittavissa, mutta joiden oletetaan esiintyvän lähitulevaisuudessa. Tämä on tärkeää huomi-

oida, sillä säilyttääkseen kilpailukykynsä, uusien tuotteiden tulisi pystyä täyttämään sekä asia-

kaskunnan olemassa olevat että tulevat tarpeet koko tuotteen odotetun elinkaaren ajan. Täten 

yritysten tulisi pystyä ylittämään asiakkaiden vallitsevat odotukset arvioimalla tulevaisuuden 

asiakastarpeita ennakoivasti ja tulevaisuussuuntautuneesti. Mikäli siis yritys tyytyy täyttämään 
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vain ja ainoastaan asiakkaiden selkeästi artikuloimat tarpeet ja jättää kiinnittämättä huomiota 

asiakasrajapinnan piileviin tarpeisiin, lisää tämä merkittävästi liiketoiminnan riskejä (Kärkkäi-

nen et al. 2001a, 391). Yhdeksi tuotekehityksen keskeisimmistä taidoista voidaankin nimetä 

piilevien ja artikuloimattomien asiakastarpeiden tunnistaminen (Mascitelli 2011, 114). 

Selvittäessään ja tulkitessaan erilaisia asiakasrajapinnassa esiintyviä tarpeita, tuotehallinnan 

ammattilaisten tulisi työskennellä yhteistyössä useiden sidosryhmien kanssa ja hyödyntää työs-

sään lukuisia eri informaatiolähteitä (Majava et al. 2014, 23). Yritysten onkin todettu kohtaavan 

usein haasteita erityisesti uusien sovellusalueiden asiakastarvekartoitustoimintojen organisoin-

nissa, tulevaisuuden asiakastarpeiden tunnistamisessa, informaation systemaattisessa jakami-

sessa organisaation sisällä, asiakastarveinformaation hyödyntämisessä käytännössä sekä tuote-

kehityksen ja asiakkaiden välisten yhteistyösuhteiden rakentamisessa. Näiden ongelmien taus-

talla vaikuttavia juurisyitä ovat usein olleet puutteellinen yrityksen tuotekehitysprosessi, riittä-

mättömät kehitysresurssit ja aika, epäselvät vastuualueet sekä sopivien asiakastarvekartoitus-

työkalujen puuttuminen (Kärkkäinen & Elfvengren 2002, 92). Ongelmat johtuvatkin monesti 

kyvyttömyydestä sukeltaa asiakkaan ajatusmaailmaan pintaa syvemmällä tasolla, epäonnistu-

misesta eri tieteenalojen oivallusten yhdistämisessä asiakkaan ongelmien ymmärtämiseksi sekä 

rohkeiden ja mielikuvituksellisten ajattelumallien puutteesta (Zaltman 2014, 376). 

Yritysten tulisikin tehdä asiakastarpeiden kartoitusta systemaattisesti hyödyntäen uusien tuot-

teiden konseptointivaiheessa pieniä monialaisia työryhmiä, jotka koostuvat yrityksen eri toi-

mintojen edustajista ja asiakkaista, jotka osallistuvat uuden tuotteen määrittelemiseen ja kehit-

tämiseen tai ovat niiden välittömässä vaikutuspiirissä (Kärkkäinen et al. 2001b, 165). Yrityksen 

tulisi lisäksi pyrkiä välttämään liian aikaista roolinvaihtoa tuotehallinnon ja tuotekehityksen 

välillä. Etenkin tuotekehitysprojektin aikaisessa vaiheessa, yrityksen tulisi välttää suurikokois-

ten ryhmien muodostamista, jotta selvitystyötä tekevien henkilöiden vastuualueet pysyisivät 

kirkkaina ja todelliset asiakastarpeet tulisivat aidosti selvitetyiksi sen sijaan, että ne perustuvat 

vain suuren joukon tekemiin oletuksiin (Majava et al. 2014, 23). 

Menestyviä tuotteita suunnitellakseen, yrityksen tulisi kehittää erityisesti asiakastarvekartoitus-

toimintojen systemaattiseen hallintaan ja informaation aktiivisen jakamiseen sekä hyödyntämi-

seen ohjaavia organisaatiotason prosesseja (Kärkkäinen & Elfvengren 2002, 92). Tämä on tär-

keää, sillä onnistuakseen uuden tuotteen kehittämisessä, yrityksen myynti- ja markkinointitoi-

mintojen tulee pystyä tuottamaan ja toimittamaan ajoissa riittävä määrä asiakastarvelähtöistä 
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informaatiota tuotekehityksen hyödynnettäväksi. Lisäksi tämän informaation tulee olla laadul-

taan sellaista, että sen muuntaminen asianmukaisiksi tuotevaatimuksiksi onnistuu yrityksen si-

säisten toimintojen välillä yhteisymmärryksessä. Yritykset ovatkin kohdanneet haasteita näiden 

osa-alueiden kohdalla muun muassa silloin, kun tietoa ei saada kulkemaan myynti- ja markki-

nointitoimintojen ja tuotekehitystoimintojen välillä sujuvasti tai tämä tieto ei löydä perille 

ajoissa. Tuotevaatimusten määrittämisprosessin merkittävimmiksi haasteiksi on puolestaan esi-

tetty vahvojen persoonallisuuksien ja korkeassa asemassa olevien henkilöiden vahvojen mieli-

piteiden vahingollista vaikutusta tuotevaatimusten asettamisprosessiin, puutteellista myynti- ja 

markkinointitoimintojen motivaatiota vaatimusten huolellisessa määrittelemisessä sekä liian 

lyhyttä kerätyn asiakastarveinformaation aikahorisonttia yhdessä liian teknisten vaatimusmää-

rittelyjen kanssa. Markkinointitoimintojen tulisi myös sitoutua määrittämään asiakastarveinfor-

maation perusteella tuotevaatimukset siten, että niihin ei enää tule odottamattomia muutoksia 

tuotekehitysprosessin myöhäisissä vaiheissa. On siis tärkeää, että kaupalliset toiminnot ymmär-

tävät vaatimusten muutoksista aiheutuvat vaikutukset koko tuotekehitysprosessin näkökul-

masta (Kärkkäinen & Elfvengren 2002, 97). 

Teollisia tuotteita valmistavissa yrityksissä asiakastarpeiden proaktiivista kartoitusta on mo-

nesti toteutettu varsin epäsystemaattisesti (Kärkkäinen et al. 2001a, 392), mikä on yksi merkit-

tävistä osatekijöistä yritysten tuoteinnovaatioiden epäonnistumiselle. Asiakasrajapinnan hiljai-

sen tiedon ja sen järjestelmällisen keräämisen ja välittämisen merkityksen asiakastarpeiden sel-

vittämisessä sekä niiden kommunikoimisessa organisaation sisällä, voidaan näin ollen todeta 

olevan kriittisessä roolissa uusia tuotteita ja uutta liiketoimintaa kehitettäessä. Tutkimustulokset 

osoittavatkin, että huolellisesti mietityt alkuvaiheen kehitysaktiviteetit, joiden tavoitteena on 

kirkastaa, luoda ja välittää syvällistä ymmärrystä asiakasrajapinnassa esiintyviin asiakastarpei-

siin liittyen, ovat hyvin tehokkaita keinoja välttää odottamattomia muutoksia tuotevaatimuk-

sissa sekä niistä seuraavia ongelmia tuotekehitysprosessissa (Kärkkäinen & Elfvengren 2002, 

100). 

Merkittävä osa yritysten sisällä kohdatuista haasteista uusien tuoteinnovaatioiden kehittämi-

seen liittyen onkin ollut seurausta puutteellisesta yhteistyöstä tuotekehityksen, markkinoinnin 

ja liikkeenjohdon välillä. Jos siis yritys pystyy saavuttamaan tuotekehitysprosessissaan sellai-

sen toiminnallisen tason, jossa kaikki yrityksen toiminnot pystyvät yhteistyössä edesauttamaan 

tuotekehitysprosessin onnistumista keräämällä asiakasrajapinnasta laadukasta asiakastarveläh-

töistä informaatiota ja muuntamalla sitä yhteistyössä pysyviksi tuotevaatimuksiksi, voi yritys 
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merkittävästi edesauttaa uusien kilpailukykyisten tuotteiden kehittämistä (Kärkkäinen & Elf-

vengren 2002, 101). Monesti yritykset ovatkin juuri kompuroineet ja epäonnistuneet asiakkaan 

todellisen ydinongelman yksityiskohtaisessa määrittelemisessä (Price et al. 2015, 236). 

Menestyksellisen uuden tuotteen kehittämiseksi yrityksen tulisikin noudattaa viittä pääperiaa-

tetta: 1. Hyödyntää monialaisia projektiin sitoutuneita työryhmiä, jotka omistavat merkittävän 

osan ajastaan projektin edistämiseen ja jotka ovat vastuussa projektin edistymisestä alusta lop-

puun saakka. Työryhmien tulisi myös olla päätöksenteon näkökulmasta autonomisia, eikä hal-

linnollisten esimiesten tulisi vaikuttaa voimakkaasti ryhmien päätöksentekoon. 2. Työryhmien 

tulisi etsiä jatkuvasti mahdollisia tuotteen erottautumistekijöitä, joilla viitataan tuotteen ylivoi-

maisiin asiakasarvoa luoviin ominaisuuksiin. 3. Asiakkaan ääni tulisi integroida kehitysprojek-

tiin jatkuvana virtana, millä viitataan laadukkaaseen markkinakehitysaktiviteettien läpivientiin 

tuotteen ideointivaiheesta lanseerausvaiheeseen asti. Näiden aktiviteettien voidaan katsoa pitä-

vän sisällään muun muassa asiakastarvekartoitustoiminnot, konseptivaiheen testit, kilpailija-

analyysit, kenttätestit ja varsinaiset markkinatestit lopputuotetta edustavalla ratkaisulla. 4. Esi-

selvitysaktiviteeteille tulisi omistaa riittävästi aikaa sekä resursseja ja ne tulisi viedä läpi huo-

lellisesti ja laadukkaasti. Esiselvitysaktiviteettien laadukas toteutus auttaa yritystä projektin ta-

voitteen määrittelemisessä sekä arvioinnissa. 5. Terävä, kattava ja yhteisesti hyväksytty projek-

tin määrittely ennen varsinaisen tuotekehitysvaiheen alkua nähdään elintärkeänä kehitysprojek-

tin keston ja uuden tuotteen kaupallisen menestyksen näkökulmista. Tällä tarkoitetaan yhteisen 

käsityksen muodostamista kohdemarkkinasta, tuotekonseptista, asiakkaalle tuotettavasta lisä-

arvosta, tuotesijoittelua ohjaavasta strategiasta ja tuotteen kehityksessä tarvittavista tuotevaati-

muksista sekä -ominaisuuksista. Kaikkien näiden osa-alueiden tulisi olla selvillä ennen kuin 

uuden tuotteen kehitystyö kannattaa aloittaa (Cooper & Kleinschmidt 1995, 454). 

 

2.4 Asiakastarpeiden tunnistaminen ja tarvekartoitustoimintojen organisointi 

Asiakastarvekartoitusprosessin voidaan katsoa alkavan tilannearviosta ja asiakastarvekartoituk-

sen tavoitteiden asettamisesta. Näin toimimalla voidaan varmistua siitä, että yritys osaa valita 

oikeat menetelmälliset lähestymistavat asiakastarvekartoitukseen sekä määrittää näiden toimin-

tojen riittävän laajuuden. Asiakastarvelähtöistä informaatiota kerätään useista eri lähteistä ja 

koska tämä informaatio ei ole lähtötilanteessa tarkkaa ja selkeässä muodossa, tulisi yrityksen 
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jäsennellä ja analysoida sitä havainnollisesti. On myös tärkeää huomioida, että asiakasinfor-

maation lisäksi, yrityksen tulisi kerätä informaatiota markkinoiden kilpailutilanteesta. Kaikki 

tämä informaatio yhdessä mahdollistaa uusien tuotekonseptien ja kehitysprojektien tavoitteiden 

määrittelemisen (Kärkkäinen et al. 2001b, 164). 

Yrityksen markkinasuuntautuminen voidaan jakaa kahteen pääkäsitteeseen, jotka ovat proak-

tiivinen markkinasuuntautuminen (engl. proactive market orientation) ja responsiivinen mark-

kinasuuntautuminen (engl. responsive market orientation). Yleisimmin yritysten käytössä ole-

van responsiivisen markkinasuuntautumisen tulkitaan olevan yksinään riittämätön uusia me-

nestyviä tuotteita kehitettäessä ja näin ollen se tarvitsee tuekseen proaktiivista markkinasuun-

tautuneisuutta (Narver et al. 2004, 334). Responsiivisella markkinasuuntautumisella tarkoite-

taan yrityksen asiakasrajapinnassa harjoittamia ja asiakkaiden ilmaisemien tarpeiden selvittä-

miseen tähtääviä aktiviteetteja. Proaktiivisella markkinasuuntautumisella puolestaan tarkoite-

taan yrityksen asiakasrajapinnassa harjoittamia ja asiakkaiden piilevien tarpeiden selvittämi-

seen tähtääviä aktiviteetteja (Narver et al. 2004, 335). Responsiivisen markkinasuuntautumisen 

mukaisia menetelmiä hyödynnettäessä asiakkaat tuottavat yritykselle informaatiota reagoimalla 

yrityksen määrittelemiin suoriin kysymyksiin ja yrityksen antamiin ohjeistuksiin ja tätä infor-

maatiota yrityksen työntekijät lopulta prosessoivat ja hyödyntävät kehitystyössään (Witell et al. 

2011, 144). Proaktiivisen markkinasuuntautumisen tavoitteena on puolestaan stimuloida uusien 

asiakastarpeet täyttävien ideoiden ja tuotteiden kehittämistä (Narver et al. 2004, 338). Proaktii-

visissa lähestymistavoissa ja proaktiivisia asiakastarvekartoitusmenetelmiä hyödynnettäessä 

asiakkaat tuottavat yritykselle informaatiota, jonka he ovat itse prosessoineet hyödyntäen omaa 

tuotteen tai palvelun arvonluontiin liittyvää kompetenssiosaamistaan. Näin ollen aktiivisilta asi-

akkailta markkinatutkimusvaiheessa kerätyn käyttäjätiedon avulla kehitettävät uudet tuotteet 

voivatkin johtaa tulevaisuuden tuoteinnovaatioihin, joilla on vähemmän suoria kilpailijoita ja 

jotka siten muodostuvat kannattavammiksi yritykselle (Witell et al. 2011, 145). 

Pelkästään responsiivisen lähestymistavan huomioimalla, yritys väistämättä ajautuu kehittä-

mään hyvin samankaltaisia tuotteita suhteessa markkinoilla jo olemassa olevaan tuotetarjon-

taan, mikä taas tyypillisesti johtaa aggressiiviseen hintakilpailuun kilpailijoiden kanssa (Narver 

et al. 2004, 336). Menestyäkseen yritys siis tarvitsee näistä molempia lähestymistapoja, joista 

toinen pyrkii selvittämään asiakaskunnan ilmaistuja tarpeita ja toinen asiakaskunnan piileviä 

tarpeita, yhdessä muodostaen vahvan pohjan yrityksen innovaatiotoiminnalle sekä uuden kehi-
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tettävän tuotteen erottautumis- ja kilpailukyvylle (Narver et al. 2004, 338). Oleellista on ym-

märtää, että proaktiiviset markkinatutkimusmenetelmät sallivat asiakkaiden kehittää omia tar-

peitaan sekä pohtia kontekstisidonnaisia arvonluontiin vaikuttavia merkityksellisiä tekijöitä 

(Witell et al. 2011, 154). Yrityksen harjoittama systemaattinen ja aktiivinen käyttäjäyhteistyö 

parantaakin näin ollen asiakastarpeiden ymmärtämisen todennäköisyyttä ja johtaa lopulta en-

tistä parempien uusien tuotteiden kehittämiseen (Lai et al. 2010, 304). Joissakin tapauksissa 

asiakastarvekartoitustoimintojen tuottama informaatio voi myös johtaa täysin uusien kehitys-

projektien käynnistämiseen (Kärkkäinen et al. 2001b, 164). 

Kirjallisuudessa on esitetty erilaisia lähestymistapoja siihen, kuinka yrityksen tulisi organisoida 

tuotekehitystoimintonsa, jotta se voisi parantaa edellytyksiä kriittisten asiakastarpeiden tunnis-

tamiseksi ja ymmärtämiseksi. Tässä onnistuakseen yrityksen tulisi ensin tunnistaa, minkä tyyp-

pisiä teknologia- ja asiakastarpeita kehitysryhmien tulisi huomioida ja sen jälkeen keskittyä 

pohtimaan minkälaisia kompetenssiyhdistelmiä niiden selvittämiseksi tarvitaan. Avainkysy-

mykseksi muodostuu siis, ovatko selvitystyön kohteena olevan sovellusalueen asiakas- ja tek-

nologiatarpeet selkeästi ilmaistuja, piileviä, vaiko näiden yhdistelmiä. Asiakkaan teknologia-

tarve voidaan tulkita piileväksi esimerkiksi silloin, kun optimaalisen teknologinen ratkaisu on 

epäselvä ja se vaatii jatkokehitystä ja määrittelyä. B2B-asiakkailla saattaakin itsellään olla laaja 

teknologinen osaaminen ja he voivat olla syvällisesti perillä ostamistaan tuotteista. Tällöin asi-

akkaat saattavatkin ilmaista erityisiä teknologiatarpeita yleisempien asiakastarpeiden ohella. 

Tunnistaakseen piilevät asiakastarpeet ja muuntaakseen ne konkreettisiksi tuotevaatimuksiksi, 

tuotekehitysryhmällä tulisi olla vahvat ratkaisukeskeiset suunnittelutaidot. Nämä tarvittavat tai-

dot puolestaan riippuvat kulloinkin kyseessä olevien asiakas- ja teknologiatarpeiden luonteesta. 

Tunnistettuaan selkeästi ilmaistujen ja piilevien asiakas- ja teknologiatarpeiden väliset suhteet, 

yritys voi aloittaa voittavan uuden tuotteen kehittämiseen vaadittavien kompetenssiyhdistel-

mien kartoittamistyön (Hatton et al. 2017, 26). 

Yrityksen tuotekehityksen tulisi olla tietoinen erilaisista lähestymistavoista asiakastarpeiden 

tunnistamistoimintojen organisoimiseksi. Nämä lähestymistavat voidaan luokitella neljään ka-

tegoriaan, joita ovat epäsuora yksikanavainen lähestymistapa, suora T&K-lähestymistapa, epä-

suora monikanavainen lähestymistapa ja hybridilähestymistapa. Nämä lähestymistavat voidaan 

esittää matriisimuodossa suhteessa tunnistettujen asiakas- ja teknologiatarpeiden luonteisiin 

(kts. kuva 2). 



23 
 

 

 

 

Kuva 2. Asiakas- ja teknologiatarvematriisi (Hatton et al. 2017, 27). 

 

Epäsuora yksikanavainen lähestymistapa on esitellyistä neljästä kategoriasta kaikista yksinker-

taisin. Siinä oletetaan sekä teknologia- että asiakastarpeiden olevan selvillä sekä keskenään yh-

teneväiset useiden eri asiakasryhmien välillä. Tällaisessa tilanteessa tuotekehityksen suorille 

asiakaskontakteille ei välttämättä ole välitöntä tarvetta. Lisäksi tilanteeseen sopivat kehitysryh-

män ratkaisukeskeiset suunnittelutaidot ja yksi kaupallinen kontaktipiste myyntitoimintojen 

sekä liiketoiminnan kehitystoimintojen kanssa katsotaan riittäviksi kuvatun kaltaista epäsuoraa 

yksikanavaista lähestymistapaa hyödynnettäessä. Epäsuoran yksikanavaisen lähestymistavan 

etuja ovat kontrolloidut asiakassuhteet ja keskitetyt tuotekehityksen informaatiokanavat. Sen 

myös katsotaan sopivan parhaiten ei-teknisten ratkaisuelementtien parissa toimimiseen (Hatton 

et al. 2017, 27). Lähestymistavan haasteita puolestaan ovat pelkästään kaupallisten toimintojen 

teknisten kyvykkyyksien varassa toimiminen sekä siitä aiheutuvat verrattain yksipuoliset näke-

mykset (Hatton et al. 2017, 28). 
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Suora T&K-lähestymistapa tulee kyseeseen silloin, kun asiakastarpeet ovat selkeästi ilmaistuja, 

mutta teknologiatarpeiden on todettu olevan luonteeltaan piileviä. Tällainen tilanne voi syntyä 

esimerkiksi suunniteltaessa ja toteutettaessa räätälöityä ratkaisua yhdelle tietylle asiakkaalle ti-

lauksesta. Mikäli asiakasta edustavalla taholla on olemassa riittävä kompetenssiosaaminen, voi 

suora T&K-lähestymistapa osoittautua tällaisessa tilanteessa hyvin tehokkaaksi toimintata-

vaksi. Tämän lähestymistavan etuja ovat tuotekehityksen suoran asiakaskontaktin ja tiedonku-

lun mahdollistamat nopeat muutokset suunniteltavaan ratkaisuun. Se myös soveltuu hyvin tek-

nisesti kyvykkäiden asiakkaiden kanssa toimimiseen. Lähestymistavan mahdollisia haasteita 

puolestaan ovat kaupallisten ja teknisten toimintojen välillä mahdollisesti esiintyvät ristiriidat 

sekä asiakaskontaktien ja -suhteiden hallinta ainoastaan tuotekehitystoimintoihin nojaten (Hat-

ton et al. 2017, 28). 

Epäsuorassa monikanavaisessa lähestymistavassa asiakastarpeet ovat luonteeltaan piileviä, 

mutta teknologiatarpeet on tunnistettu. Tämän kaltainen tilanne voi esiintyä esimerkiksi silloin, 

kun samaa ratkaisua kehitetään usealle eri asiakasryhmälle, joiden tarpeiden oletetaan eroavan 

oleellisesti toisistaan. Tällöin sopivin lähestymistapa saattaa olla asiakaskontakteista ja asiakas-

yhteistyöstä vastaaminen yrityksen useamman kaupallisen toiminnon, kuten myynnin, markki-

noinnin tai huollon, voimin. Tämä lähestymistapa toimii parhaiten piilevien ja toisistaan eroa-

vien asiakastarpeiden tunnistamisessa. Sen haasteena puolestaan on aktiivisen koordinoinnin 

tarve eri toimintojen välillä. Myös useasta eri lähteestä tuotekehitykselle välitettävä informaatio 

saattaa aiheuttaa T&K-toiminnoissa epätietoisuutta (Hatton et al. 2017, 28). 

Hybridilähestymistapa tulee kyseeseen silloin, kun varsinainen asiakkaan ongelma on tunnis-

tettu, mutta sekä teknologiatarpeet että asiakastarpeet ovat molemmat piileviä. Tällainen tilanne 

saattaa tulla vastaan esimerkiksi silloin, kun yritys tutkii mahdollisuutta jonkin täysin uuden ja 

monimutkaisen ratkaisun kehittämiseksi jonkin pilottiasiakkaan ennalta tunnistetun ongelman 

ratkaisemiseksi. Tämä saattaa tapahtua monesti ennen ratkaisun varsinaista laajempaa markki-

nointia. Hybridilähestymistapa suosii usean eri sidosryhmän monialaisen osaamisen hyödyntä-

mistä ja se on hyvä monimutkaisten asiakastarvekokonaisuuksien parissa työskennellessä. Lä-

hestymistavan haasteiksi puolestaan lukeutuvat tarve aktiiviselle koordinoinnille, osapuolten 

välisten vastuualueiden sopimiselle sekä sidosryhmien väliselle kommunikoinnille (Hatton et 

al. 2017, 30). 
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Yrityksen tarpeisiin soveltuvan lähestymistavan valitseminen on oleellista, sillä uuden tuotteen 

kehittämisen kannalta kriittiset tuotevaatimukset vain harvoin esiintyvät asiakasrajapinnassa 

sellaisinaan (Hyysalo 2004, 33) ja siksi yrityksen tulee niiden määrittelemiseksi tunnistaa ensin 

asiakkaidensa todellisessa toimintaympäristössä kokemat muutostarpeet. Asiakastarpeista joh-

detut tuotevaatimukset voidaankin määritellä näitä muutostarpeita kuvaaviksi visioiksi (Ma-

caulay 1995, 1). Muuntaakseen kerätyt asiakastarpeet tuotevaatimuksiksi ja tuoteominaisuuk-

siksi, yrityksen tuotehallinnan tulisi työskennellä yhteistyössä useiden eri sidosryhmien kanssa. 

Tuotehallinnan päämääränä on nimittäin välittää sovellustietoa organisaation sisällä ja muuntaa 

sitä yhdessä tuotekehityksen kanssa tuotevaatimuksiksi ja tuoteominaisuuksiksi. Jotta tämä 

olisi mahdollista, vaatii hiljaisen tiedon muuntaminen tuotevaatimuksiksi tuotehallinnalta ky-

kyä luoda visioita ja hyödyntää niitä tuotevaatimusten asettamisessa. Tämä on tärkeä osa-alue 

ennakointinäkökulmasta tarkasteltuna, sillä asiakkaat vain harvoin osaavat itse artikuloida pi-

demmän aikavälin tarpeitaan (Majava et al. 2014, 6). Näin ollen myös tuotehallinnan ja tuote-

kehityksen visionäärisen kyvykkyyden voidaan katsoa olevan yksi oleellisesti uuden tuotteen 

menestykseen vaikuttavista osatekijöistä.  
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3 MENETELMÄT PIILEVIEN ASIAKASTARPEIDEN TUNNISTAMISEKSI 

3.1 Asiakastarpeiden menetelmälähtöinen tunnistaminen 

On jo kauan ollut tiedossa, että konkreettisten tekijöiden lisäksi myös aineettomat, kuten pyr-

kimykselliset, emotionaaliset sekä henkiset tekijät vaikuttavat oleellisesti uusien tuotteiden me-

nestymiseen markkinoilla. Tämä on johtanut erilaisten menetelmien ja lähestymistapojen ke-

hittämiseen, joiden avulla yrityksen kannalta kriittistä tuotekehityksen asiakastarpeiden selvi-

tystyötä voidaan tukea (McDonagh-Philp & Bruseberg 2000, 1). Asiakkaat pystyvätkin tuotta-

maan hyödyllistä ja arvokasta tietoa yritykselle monin eri tavoin. He saattavat muun muassa 

avuliaasti vastata erilaisiin kyselyihin, antaa pyyteetöntä palautetta, reagoida ärsykkeisiin lu-

kuisin fysiologisin reaktioin tai muuten välittää havainnoitavissa olevaa informaatiota erilai-

sissa ympäristöissä ja tilanteissa (Zaltman 2014, 376). Usein tämä teknisessä ongelmanratkai-

sussa tarvittava informaatio on kallista kerätä, siirtää ja hyödyntää toisessa sijainnissa ja siten 

sitä voidaan kutsua muodoltaan ”tahmeaksi” (Hippel 1994, 429). Jos sekä asiakastarpeeseen 

liittyvä informaatio asiakkaan ympäristössä että yrityksen hallussa oleva ratkaisukeskeinen in-

formaatio ovat molemmat muodoltaan ”tahmeaa”, tapahtuu ongelmanratkaisu näiden kahden 

pisteen välillä iteroimalla (Hippel 1994, 433). 

Asiakastarpeiden tunnistamisessa voidaankin hyödyntää useita erilaisia menetelmiä. Luonteen-

omaista kaikille näille menetelmille on, että jokainen niistä tuottaa omanlaistaan informaatiota, 

eikä siis näin ollen vain yhden menetelmän hyödyntämisellä välttämättä saavuteta toivottavaa 

kokonaisvaltaista ymmärrystä asiakaskunnan tarpeista (Griffin 2013, 220; Witell et al. 2011, 

142). Eri menetelmät tarjoavatkin erilaisia perspektiivejä asiakkaiden kokemiin tarpeisiin ja 

näin ollen ne yhdessä hyödynnettynä auttavat yritystä hahmottamaan paremmin uusia liiketoi-

mintamahdollisuuksia ja niitä osa-alueita, joissa piilee suurin määrä hyödyntämätöntä liiketoi-

mintapotentiaalia (Weigel & Goffin 2015, 29). Nämä asiakastarvekartoitusmenetelmät ovat yri-

tyksen kilpailukyvyn kannalta merkityksellisiä, mutta niitä on pystyttävä tukemaan tehokkai-

den prosessien ja oikeanlaisen yrityskulttuurin avulla (Weigel & Goffin 2015, 34). Tutkijoiden 

onkin ensiarvoisen tärkeää ymmärtää syvällisesti tutkimuksensa luonne ja millaista tietoa ja 

tietämystä he kulloinkin haluavat tutkimuksensa avulla luoda ennen, kun he päätyvät valitse-

maan tutkimuksessa käytettäviä tutkimusmenetelmiä (Kapoulas & Miljana 2012, 365). Yrityk-

sen tulisi kuitenkin pitää asiakastarvekartoituksessa hyödynnettävien menetelmien määrä pie-

nenä siten, että valitut menetelmät kattavat monipuolisesti erilaiset tilanteet ja mahdollistavat 
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tärkeimpien tarvekartoitukseen liittyvien ongelmien tehokkaan ratkaisemisen (Kärkkäinen et 

al. 2001b, 168). 

Pelkkien perinteisten menetelmien, kuten markkinatutkimuskyselyjen (engl. surveys) ja kohde-

ryhmähaastattelujen (engl. focus groups) hyödyntäminen saattaa monessa tapauksessa johtaa 

erottautumiskyvyltään heikkojen tuotteiden kehittämiseen (Baxter et al. 2014, 35). Yleinen nä-

kemys on, että radikaalien uusien innovatiivisten tuotteiden kehittämiseen tarvittavaa syvällistä 

asiakastarpeiden ymmärrystä ei pystytä luomaan pelkkien perinteisten menetelmien, kuten 

markkinakyselyjen ja kohderyhmähaastatteluiden avulla (Weigel & Goffin 2015, 29). Nämä 

tyypillisimmät lähestymistavat pitävät sisällään useita rajoitteita. Haastateltaessa asiakkaat ovat 

usein vaikeuksissa artikuloidessaan tarpeitaan ja kohderyhmähaastattelut tapaavat johtaa vain 

inkrementaalisiin ideoihin todellisten läpimurtojen sijaan (Goffin et al. 2012, 45). Usein perin-

teiset kvalitatiiviset markkinatutkimusmenetelmät ovat myös olleet hyvin sanakeskeisiä ja ra-

kentuneet sanojen ympärille asian kirjaimellisessa merkityksessä. Tämä on perinteisten mene-

telmien haaste, sillä suurin osa ihmisten välisestä viestinnästä on sanatonta. Näin ollen vahva 

luottamus sanakeskeisiin menetelmiin rajaa voimakkaasti sekä tutkijoiden että asiakkaiden kog-

nitiivisia ja perifeerisiä näkemyksiä (Zaltman & Coulter 1995, 36). Perinteiset menetelmät ovat 

ongelmallisia myös siksi, koska ne perustuvat olettamuksiin siitä, että asiakkailla on entuudes-

taan kokemusta uuden kehitettävän tuotteen kanssa samankaltaisista aikaisemmista tuotteista 

(Deszca et al. 1999, 613). Nämä menetelmät keskittyvätkin taltioimaan asiakkaiden aikaisem-

pia kokemuksia tuotteisiin tai palveluihin liittyen ja niissä perinteisesti asiakkaat reagoivat yri-

tyksen tuottamiin ärsykkeisiin. Näin ollen ne rajoittavat asiakkaiden vastauksia valmiiden ky-

symyslistojen ja aikaisempiin kokemuksiin painottuvien toimenpiteiden muodossa. Tämä puo-

lestaan taas rajoittaa oleellisesti perinteisten menetelmien kykyä tuottaa uusia oivalluksia (Wi-

tell et al. 2011, 141). 

Perinteiset menetelmät toimivatkin erinomaisesti esimerkiksi varmistettaessa syvemmälle pu-

reutuvien proaktiivisten menetelmien avulla kerättyjä piileviin asiakastarpeisiin liittyviä oival-

luksia laajemmalla asiakasotannalla (Goffin et al. 2012, 46). Näin ollen sellaiset syväpureutuvat 

proaktiiviset markkinatutkimusmenetelmät, jotka antavat asiakkaille enemmän liikkumavaraa 

omien aloitteiden ja oivallusten tekemiselle, parantavat todennäköisemmin uusien kehityspro-

jektien onnistumistodennäköisyyksiä (Witell et al. 2011, 142). Useimmat markkinatutkimuslä-

hestymistavat pyrkivätkin eliminoimaan heikot ideat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
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tuotekehitysprosessia. Ne myös pyrkivät nopeuttamaan kehitysprosessia ja parantamaan toden-

näköisyyttä sille, että uusi kehitettävä tuote tulee vastaamaan todellisiin asiakastarpeisiin 

(Deszca et al. 1999, 616). 

Näin ollen yrityksen tulisi hyödyntää toiminnassaan useita erilaisia menetelmiä muodostaak-

seen holistisen kokonaiskuvan asiakaskunnan todellisista tarpeista (Griffin 2013, 227). Tässä 

tehtävässä haaste piilee yhtäältä siinä, kuinka useiden menetelmien joukosta onnistutaan valit-

semaan ja yhdistelemään kulloinkin yrityksen tavoitetta parhaiten palveleva kokonaisuus ja toi-

saalta siinä, kuinka menetelmien tuottamaa informaatiota osataan tehokkaasti käsitellä ja hyö-

dyntää yrityksen tuotekehitysprosessin eri vaiheissa (Goffin & Lemke 2004, 47; Deszca et al. 

1999, 626). Onnistuakseen asiakastarvekartoituksessa yritys tarvitseekin molempia, sekä kvan-

titatiivista että kvalitatiivista informaatiota tuottavia asiakastarvekartoitusmenetelmiä. Kvanti-

tatiiviset menetelmät auttavat yritystä muodostamaan kohteena olevasta asiakasryhmästä koko-

naiskuvan ja kvalitatiivisia menetelmiä puolestaan tarvitaan erityisesti uusien tuotekonseptien 

kehitysprosesseissa (McDonagh-Philp & Bruseberg 2000, 2). Yrityksen tulisikin kehittää ennen 

kaikkea yhteistyöosaamistaan ja käsitellä asiakkaita arvokasta tietoa ja osaamista tuottavina 

yhteistyökumppaneita sen sijaan, että asiakkaat toimivat ainoastaan pelkkänä informaatioläh-

teenä (Witell et al. 2011, 153). 

Etenkin asiakaskunnan piilevien tarpeiden tunnistaminen vaatii menetelmiltä erityistä kykyä 

pureutua ja käsitellä asioita asiakkaiden näkökulmasta perinteisiä menetelmiä syvemmällä ta-

solla (Baxter et al. 2014, 36). Yrityksen tulisikin hyödyntää tarvekartoituksessa perinteisten 

menetelmien lisäksi piilevien asiakastarpeiden tunnistamiseen kehitettyjä menetelmiä. Perin-

teisten markkinakyselyjen heikkous piilee nimittäin myös siinä, että asiakkaat eivät kykene ar-

tikuloimaan tarpeitaan riittävän selkeästi, jolloin suorat kysymyksenasettelut muodostuvat var-

sin tehottomiksi työkaluiksi asiakastarpeiden tunnistamisessa. Monesti myös kysymystenaset-

telut ovat heikosti suunniteltuja, eikä niiden avulla pystytä saavuttamaan luotettavia vastauksia 

asiakasrajapinnassa toimittaessa. Perinteisten kohderyhmähaastattelujen suurin heikkous piilee 

puolestaan siinä, että ne usein järjestetään asiakkaan normaalin toimintaympäristön ulkopuo-

lella ja näin ollen menetetään suuri määrä toimintaympäristöön sidottuja ja suunnittelijoille 

mahdollisesti arvokkaita asiakastarpeisiin liittyviä vihjeitä (Goffin & Lemke 2004, 45). 



29 
 

 

 

Toistaiseksi lupaavimman lähestymistavan syvällisen asiakasymmärryksen muodostamiseksi 

tarjoaa etnografinen markkinatutkimus (engl. ethnographic market research). Tämän lähesty-

mistavan pohjana toimivat etnografian työkalut, joita sosiaalitieteilijät ovat tyypillisesti hyö-

dyntäneet heimokulttuureja tutkiessaan (Goffin et al. 2012, 45). Etnografinen markkinatutki-

mus pitää sisällään useita erilaisia menetelmiä, mutta yhteistä näille kaikille menetelmille on 

tarve vuorovaikuttaa asiakkaiden kanssa heidän omassa toimintaympäristössään, eli siellä, 

missä he ovat luonnollisesti avoimempia ja rehellisempiä vastatessaan haastattelijoiden esittä-

miin kysymyksiin. Oleellinen osa etnografisia menetelmiä onkin asiakkaiden havainnointi hei-

dän todellisessa toimintaympäristössään. Tämän on todettu tuottavan luotettavampaa informaa-

tiota kuin pelkkiin asiakkaan sanallisesti kuvailemiin toimintamalleihin luottaminen. Etnogra-

fiset markkinatutkimusmenetelmät hyödyntävät avoimia kysymystenasetteluja, joiden avulla 

pyritään ymmärtämään asiakkaiden toimintamalleja ja heidän kohtaamiaan haasteita (Goffin et 

al. 2012, 46). Etnografisissa menetelmissä informaatiota luodaan osallistujia havainnoimalla ja 

tätä havainnointi-informaatiota täydennetään erilaisilla haastatteluilla ja keskusteluilla. Näiden 

systemaattisten ja syvällisten menetelmien tulokset voidaan dokumentoida, ei ainoastaan kent-

tämuistiinpanoin, vaan myös kuvin, videotallentein, nauhoituksin sekä artefaktein (Gummes-

son 2005, 323). Tämä on mielekästä, sillä ihmisillä on luontainen taipumus muodostaa mieles-

sään rakenteita, luoda yhteyksiä näiden rakenteiden välille, nähdä kaavamaisuuksia näiden yh-

teyksien välillä, muodostaa näille yhteyksille merkityksiä sekä sulauttaa nämä merkitykset lo-

pulta tarinoiksi (Zaltman 2014, 375). Asiakkaiden ajattelumallit pitävätkin sisällään useita eri-

laisia tekijöitä ja muuttujia, jotka ohjaavat heidän ajatteluaan ja toimintaansa. Näiden tekijöiden 

ja muuttujien välille syntyy yhteyksiä, jotka edustavat asiakkaiden päättelyprosesseja. Nämä 

asiakkaiden päättelyprosessit ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä, joita yritys voi hyödyntää mark-

kinoiden segmentoinnissa (Zaltman & Coulter 1995, 38). 

Tuotekehitysnäkökulmasta puolestaan ensiarvoisen tärkeää on tiedostaa, että asiakastarpeiden 

tunnistamisen tulee tapahtua hyvissä ajoin ennen kehitettävän tuotteen ominaisuuksien tai rat-

kaisujen suunnittelua ja toteutusta (Griffin 2013, 228), sillä liian harva suunnittelija ymmärtää 

asiakkaidensa todelliset tarpeet ennen suunnittelutyöhön ryhtymistä (Braham 1996, 52). Suun-

nittelijoiden tulisikin pyrkiä laajentamaan näkemyksiään asiakkaista ja suunnata katseensa ole-

massa olevien ratkaisujen yli. Tässä tavoitteessa onnistuakseen, yrityksen tulisi lähteä selvittä-

mään asiakastarpeita mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ennen kuin ensimmäiset tulevan 

tuotteen suunnittelua koskevat ideat ja ratkaisuehdotukset alkavat muotoutua ja vakiintua. 
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Tämä aikaisessa vaiheessa tehty panostus asiakastarvekartoitukseen maksaa itsensä takaisin eh-

käisemällä virhetulkintoja, ennen kuin yritys päätyy sitomaan taloudellisia resursseja proto-

tyyppien kehittämiseen tai alustavien tuotantoprosessien suunnitteluun (McDonagh-Philp & 

Bruseberg 2000, 2). Huolellisesti ja tarkasti määritellyn asiakkaan ongelman katsotaankin ole-

van avain menestyksekkään uuden tuotekonseptin suunnittelemiseksi (Lai et al. 2010, 303).  

Asiakastarvekartoitus on siis kokonaisuudessaan monimutkainen ja sekava prosessi, joka vaatii 

erityistä huolellisuutta. Mikäli se pystytään toteuttamaan riittävän huolellisesti ja asianmukai-

sesti, voi se osoittautua hyvin hedelmälliseksi uuden tuotteen suunnittelijoille. Laiminlyötynä 

se puolestaan saattaa johtaa yrityksen resurssien haaskaamiseen (Lai et al. 2010, 304). Yritys 

päätyy siis todennäköisesti tuhlaamaan vain resursseja, jos se käyttää asiakastarvekartoitustyö-

kaluja liian myöhäisessä vaiheessa, vain varmistuakseen siitä, että tuotetta kehittävä ryhmä on 

tehnyt aikaisemmissa kehitysprojektin vaiheissa oikeita oletuksia (Griffin 2013, 228; Cooper 

2019, 38). Tämä ei kuitenkaan yksistään tarkoita sitä, etteikö asiakastarpeiden selvittäminen ja 

asiakasyhteistyö olisi tärkeää koko tuotekehitysprosessin ajan. Myös myöhäisen vaiheen asia-

kasyhteistyön on osoitettu olevan tuotekehityksen kannalta kriittistä, sillä palautteen saaminen 

uutta tuotetta koskevista konsepteista ja samoilta asiakasyhteistyökumppaneilta koko tuoteke-

hitysprosessin ajan, on osoittautunut varsin arvokkaaksi entistä rikkaamman asiakarpeita kos-

kevan ymmärryksen muodostamisessa sekä suunnitteluvaiheessa tehtyjen ratkaisujen validoi-

misessa todellisessa asiakkaan toimintaympäristössä (Lai et al. 2010, 314). Usein yritykselle 

onkin merkittävästi kustannustehokkaampaa testata ja oppia virtuaalisten mallien tai 3D-mal-

lien avulla kehitettävistä ratkaisuista sen sijaan, että yritys ensin kehittäisi toiminnallisen pro-

totyypin ja aloittaisi vasta sen jälkeen varsinaiset asiakastestit (Cooper 2019, 38). 

Hieman yllättäen menestyvien yritysten on havaittu pärjäävän hyvin rajallisella määrällä asia-

kashaastatteluja, mutta tarkempi tutkimus osoittaa, että nämä yritykset ovat pystyneet kerää-

mään poikkeuksellisen määrän tarvelähtöistä kvantitatiivista sekä kvalitatiivista informaatiota 

hyödyntäen asiakkaan omassa toimintaympäristössä tapahtuvia asiakashaastatteluja sekä ha-

vainnoimalla, kuinka tuotetta todellisuudessa käytetään. Tällöin oleellista on, että markkinatut-

kimuksiin sisällytetään myös eri työnkuvissa toimivia asiakasta edustavia henkilöitä, erikokoi-

sista sekä maantieteellisesti eri paikoissa sijaitsevista asiakasyrityksistä. Heidän tulisi osaltaan 

myös edustaa sekä tyytyväistä, tyytymätöntä että vaativaa asiakaskuntaa. Lisäksi heidän käyt-

tämiensä tuotteiden tulisi erota oleellisesti toisistaan (Braham 1996, 54). Tietoa tulisikin siis 

kerätä useilta asiakkaan eri toimintoja edustavilta henkilöiltä (Kärkkäinen et al. 2001b, 165). 
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Kyse on siis ennen kaikkea tarvekartoitukseen sisällytettävän asiakasotannan monipuolisuu-

desta ja sen avulla koostettavan aineiston luotettavuudesta ja edustavuudesta suhteessa yrityk-

sen todelliseen laajaan asiakaskuntaan. 

Griffin (2013) esittelee asiakastarpeiden tunnistamismenetelmistä seuraavat kolme lähestymis-

tapaa: Asettuminen asiakkaan asemaan, asiakkaan kriittinen havainnointi sekä asiakashaastat-

telut. Myös Lai et al. (2010) esittää käyttäjäkeskeisen suunnittelun sekä suunnittelijan ja käyt-

täjän välisiksi yhteistyön muodoiksi kyselyt, haastattelut ja asiakkaan havainnoinnin. Goffin 

(2012) määritteleekin juuri kontekstuaaliset asiakashaastattelut ja systemaattisen asiakkaan ha-

vainnoinnin kahdeksi tärkeimmäksi etnografiseksi asiakastarvekartoitusmenetelmäksi (Goffin 

et al. 2012, 47). McDonagh-Philp & Bruseberg (2000) puolestaan esittelevät perinteisten koh-

deryhmähaastattelujen syvimmän olemuksen ja edut asiakastarvekartoituksessa. Baxter et al. 

(2014) nostaa esille syvälle pureutuvan etnografisen menetelmän ’The Repertory Grid (RGT)’, 

jonka tavoitteena on muodostaa kehitettävistä tuotteista laaja-alaisia näkemyksiä tarkastele-

malla asiakastarpeita tuotteiden ominaisuuksien sekä asiakkaiden ongelmien ja tunnereaktioi-

den tasolla (Baxter et al. 2014, 40). Alun perin George Kellyn (1955) kehittämän RGT-mene-

telmän avulla voidaankin tarkastella ihmisten ympäristölleen luomia subjektiivisia merkityksiä 

(Marsden & Littler 2000, 127). 

Goffin ja Lemke (2004) luokittelevat piilevien asiakastarpeiden tunnistamiseen käytettävät 

proaktiiviset menetelmät yleisen ’Hiljaisten tarpeiden analyysiksi’ nimetyn kategorian alle 

(engl. Hidden Needs Analysis, HNA). HNA-kategoriaan katsotaan sisältyvän sekä RGT-mene-

telmä että etnografiset empaattisen suunnittelun (engl. emphatic design) menetelmät, kuten asi-

akkaiden havainnointi sekä erilaiset kontekstuaaliset asiakashaastattelut (Goffin & Lemke 

2004, 45). Nämä syväporautuvat asiakastarvekartoitusmenetelmät tarjoavat yritykselle raik-

kaita, uudenlaisia ja ei-ilmeisiä keinoja ymmärtää asiakkaiden tarpeita sekä käyttäytymistä ja 

ne voivatkin yhdessä rakentaa uudenlaista perustaa kokonaan uusille liiketoimintamahdolli-

suuksille (Price et al. 2015, 246). Yleisesti voidaankin todeta, että kaikilla asiakkailla on sisäisiä 

relevantteja piileviä ajatuksia tai ideoita, joita he eivät itse tiedosta, mutta joita he ovat ne ha-

vaittuaan ja tiedostettuaan valmiita yrityksen kanssa jakamaan (Zaltman & Coulter 1995, 39). 
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3.2 Kohderyhmähaastattelut 

Kohderyhmähaastattelut ovat yksi perinteisimmistä markkinatutkimusmenetelmistä (Goffin et 

al. 2012, 46). Niissä joukko asiakkaiden edustajia, tyypillisesti noin kuudesta seitsemään hen-

kilöä, kutsutaan muodoltaan varsin epäviralliseen tapaamiseen, joka järjestetään osallistujien 

kannalta neutraalissa paikassa (Goffin et al. 2012, 46; McDonagh-Philp & Bruseberg 2000, 1). 

Kohderyhmähaastatteluissa keskustelua ohjaa usein tilaisuuden fasilitoija, joka edistää keskus-

telua ryhmän sisällä opastamalla, mutta ei itse ohjaamalla, ryhmää käsittelemään heille tärkeitä 

ja merkityksellisiä asioita ja aihealueita. Menetelmän luoma osallistujien välinen dynamiikka 

ja synergia voivatkin johtaa piilevien tai odottamattomien tekijöiden korostumiseen ja löytymi-

seen, sillä menetelmä pyrkii ymmärtämään asiakkaiden päivittäistä elämää, arvoja sekä heidän 

tekemiensä valintojen taustalla piileviä tekijöitä. Menetelmä siis tuottaa kvalitatiivista tietoa ja 

tarjoaa yritykselle ymmärrystä asiakkaiden uskomuksista sekä käytännön kokemuksista 

(McDonagh-Philp & Bruseberg 2000, 1). 

Kohderyhmähaastattelut ovat menetelmänä joustavampi kuin perinteiset rakenteelliset markki-

natutkimuskyselyt. Niiden eduiksi voidaan lukea myös havainnoinnin kohteena olevien henki-

löiden välinen keskinäinen vuorovaikuttaminen sekä eri aihealueiden joustava käsittely (Goffin 

et al. 2012, 46). Menetelmä mahdollistaa myös tärkeäksi koetun suunnittelijoiden suoran kon-

taktin asiakkaisiin, sillä suunnittelijat eivät monesti itse pysty luomaan asiakasryhmien prefe-

renssejä ja kokemuksia heijastelevia hypoteeseja. Kohderyhmähaastattelut toimivatkin tehok-

kaana työkaluna useiden eri mielipiteiden muodostaman ja riittävän yksityiskohtaisen koko-

naiskuvan luomisessa suhteellisen lyhyessä ajassa. Kohderyhmähaastattelut eivät menetelmänä 

tarjoa suoria vastauksia kysymyksiin, vaan ne pikemminkin toimivat tuotekonseptointia ohjaa-

vana tärkeänä informaatiokanavana, joka auttaa yritystä uusien tuotekonseptien luomisessa 

sekä niitä koskevan käytännön palautteen keräämisessä (McDonagh-Philp & Bruseberg 2000, 

1). Perinteiset menetelmät, kuten kohderyhmähaastattelut, pääsevätkin oikeuksiinsa silloin, kun 

niitä osataan hyödyntää tehokkaasti yhdessä muiden menetelmien kanssa (Goffin et al. 2012, 

46). 

Menetelmän heikkous puolestaan piilee haastattelujen järjestämisessä asiakkaiden normaalien 

toimintaympäristöjen ulkopuolella, minkä on todettu muuttavan asiakkaiden luontaista käyttäy-

tymistä. Asiakkaat saattavatkin kommunikoida ulkopuolisissa olosuhteissa normaalia sulkeu-
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tuneemmin ja kertoa käyttävänsä tuotteita tavalla, joka poikkeaa oleellisesti todellisesta käyt-

tötilanteesta. Irtautuminen asiakkaan ympäristöstä estää myös haastattelevan tahon todellisen 

toimintaympäristön havainnoinnin, mikä taas vaikeuttaa oleellisesti potentiaalisesti arvokkai-

den ja kontekstisidonnaisten vihjeiden havaitsemista sekä tunnistamista (Goffin et al. 2012, 46). 

Tätä menetelmää tulisi käyttää etenkin heikosti ymmärrettyjen asiakastarpeiden selvittämiseen, 

sillä silloin ihmisten välinen vuorovaikutus on omiaan valaisemaan alkujaan hämärää kuvaa 

asiakaskunnan tarpeista. Näin ollen menetelmä soveltuu erinomaisesti suunnittelutavoitteiden 

selvittämiseen aikaisissa sovellusaluetta tutkivissa kehitysprojektin vaiheissa. Menetelmä tar-

joaakin yhden tavan jäsentelemättömien tai ajatustasolla sumeiden asioiden käsittelemiseen yk-

sityiskohtaisemmin. Sen avulla voidaan selvittää asiakkaiden tiedostamattomia toimintatapoja, 

monimutkaisia käyttäytymismalleja sekä motivaation taustalla vaikuttavia tekijöitä (McDo-

nagh-Philp & Bruseberg 2000, 1). Menetelmän käyttö ei kuitenkaan rajoitu vain kehitysprojek-

tien alkuun, vaan sitä voidaan hyödyntää myös kehitysprojektien myöhemmissä vaiheissa tuot-

tamaan asiakaspalautetta ja näkemyksiä lopputuotetta edustavista prototyypeistä (McDonagh-

Philp & Bruseberg 2000, 2). 

Kohderyhmähaastattelumenetelmää käytettäessä tulee varmistua siitä, että tavoitteet, joihin me-

netelmän avulla pyritään, ovat yhdessä menetelmän toteutusaikataulun kanssa selvillä. Ennen 

tutkimuksen aloittamista tulee päättää, kuinka tarkasti haastattelutilaisuuden rakenne määritel-

lään ennalta. Haastattelutilaisuus voi olla yhtäältä hyvin kontrolloitu siten, että siinä keskitytään 

järjestäjän ennalta määrittelemien aihealueiden käsittelemiseen. Toisaalta taas tilaisuudesta voi-

daan, järjestäjän niin toivoessa, suunnitella muodoltaan vapaampi siten, että siinä painotetaan 

osallistujien välistä keskustelua heidän esille nostamiensa aihealueiden ja asioiden puitteissa. 

Tämä haastattelun rakenteellinen valinta riippuu varsinaisen tutkimuksen tavoitteesta. Yleisesti 

voidaan todeta, että mitä aikaisemmassa vaiheessa kehitysprojektia menetelmää käytetään ja 

mitä vähemmän yritys tuntee entuudestaan aihetta, sitä suositeltavampaa on käyttää vapaampaa 

haastattelutilaisuuden rakennetta. Monesti tilaisuus edustaakin näiden kahden rakenteen välistä 

kompromissia (McDonagh-Philp & Bruseberg 2000, 2). 

Uutta tuotetta kehitettäessä suositellaan hyödynnettäväksi iteratiivista lähestymistapaa, jossa 

tutkimus aloitetaan lähestymällä aihetta ja asiakastarpeita hyvin laajasta ja avoimesta näkökul-

masta. Ymmärryksen kasvettua, voidaan myöhemmissä kehitysprojektin vaiheissa näkökul-

maa, aihealueita ja rakennetta supistaa ja tiukentaa sekä keskittyä suunniteltujen tuotekonsep-
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tien arvioimiseen. Kohderyhmähaastatteluja voidaan esimerkiksi järjestää kehitysprojektin ku-

luessa useita siten, että ensimmäisessä haastattelusessiossa tarkoituksena on keskustella asiak-

kaiden tarpeista tuotteen käytettävyyteen, käyttökohteeseen, käyttöympäristöön sekä olemassa 

oleviin tuotteisiin liittyen. Toisessa haastattelusessiossa puolestaan voidaan keskittyä suunnit-

telijoiden luomien alustavien tuotekonseptien ja visuaalisten mallien esittelemiseen, niistä kes-

kustelemiseen sekä lupaavimman tuotekonseptin valintaan. Kolmannessa sessiossa tarkoituk-

sena on jatkojalostaa valittua konseptia yhdessä asiakkaiden kanssa. Viimeisessä, eli neljän-

nessä sessiossa, tapahtuu lopulta valitun konseptin hienosäätö ja tässä sessiossa palautetta voi-

daan myös kerätä täysin uudelta asiakasryhmältä puolueettomuuden ja aikaisemmin luotujen 

hypoteesien varmistamiseksi (McDonagh-Philp & Bruseberg 2000, 3). 

Haastattelukysymyksiä muodostettaessa tulee muistaa huomioida niiden ymmärrettävyys ja 

laajuus. Haastattelijan tulisi välttää liian laajoja kysymyksenasetteluja, jotka eivät ole linjassa 

tutkimuksen tavoitteiden kanssa. Haastattelija ei myöskään saisi itse vaikuttaa keskustelujen 

sisältöön omilla arvioillaan tai liian yksityiskohtaisilla kysymyksenasetteluilla, vaan kysymys-

ten tulisi pikemminkin aktivoida mahdollisimman paljon keskustelua osallistujien välillä. Ta-

voitteena on siis kerätä yleistyksien sijaan asiakkaiden henkilökohtaisia näkemyksiä ja koke-

muksia tutkittavaan aiheeseen liittyen (McDonagh-Philp & Bruseberg 2000, 4). Jotta menetel-

män käyttö onnistuisi toivotulla tavalla, tulisi tutkimus- ja suunnitteluprosessin välillä kulkea 

jatkuva tietovirta siten, että jokaisen haastattelun avulla saadut tulokset toimivat seuraavan 

haastattelun suunnittelun pohjana. Menetelmän avulla kerättävän tiedon on tarkoitus lisätä ym-

märrystä ja hiljalleen kehittää yrityksen tuotekehitysprosessia, mikä lopulta johtaa paremmin 

asiakkaiden tarpeisiin vastaavien uusien tuotteiden kehittämiseen (McDonagh-Philp & Bruse-

berg 2000, 6). Taulukossa yksi on esitetty kohderyhmähaastattelumenetelmän käyttöönoton 

vaiheet kuvitteellisessa uuden tuotteen kehitysprojektissa. 
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Taulukko 1. Kohderyhmähaastattelumenetelmän käyttöönoton vaiheet (McDonagh-Philp & 

Bruseberg 2000, 2). 

 

 

3.3 Asettuminen asiakkaan asemaan 

Yksi tapa asiakastarpeisiin liittyvän ymmärryksen kerryttämiseksi ja informaation kerää-

miseksi, on asettaa yrityksen tuotekehitysprojekteissa työskenteleviä henkilöitä tarkoitukselli-

sesti tilanteisiin, joissa heidän täytyy henkilökohtaisesti kohdata asiakkaan ongelmat asettu-

malla itse asiakkaan rooliin. Tämä voi tapahtua muun muassa sitouttamalla koko tuotetta kehit-

tävä ryhmä testaamaan sekä omia että kilpailijoiden tuotteita ja niiden ominaisuuksia asiakkaan 

tai käyttäjän näkökulmasta. Tämä voi tapahtua mitä mielikuvituksellisemmin keinoin ja mitä 

erilaisemmissa yhteyksissä (Griffin 2013, 221). Myös tuotekehityksen henkilöiden osallistumi-

nen asiakasvierailuille on omiaan tuottamaan uusia näkemyksiä sekä syventämään ryhmän si-

toutumista uuden tuotteen kehitysprojektiin (Goffin et al. 2012, 52). Kehitettävän tuotteen hy-

vin tuntevat suunnittelijat saattavatkin ymmärtää muita paremmin asiakkaan välttämättömiä 

tarpeita (Carlgren 2013, 1359). 

Asiakkaan käyttäytymisen simuloiminen on tehokas menetelmä asiakasrajapinnan hiljaisen tie-

don siirtämisessä tuotetta kehittävän ryhmän omaksuttavaksi. Menetelmä on myös omiaan 

avaamaan kehitysryhmän silmät tuotteen suunnittelussa tehtyjen kompromissien aiheuttamille 

vaikutuksille tuotteen toiminnassa sen todellisessa käyttöympäristössä (Griffin 2013, 222). Me-

netelmää voidaan siis pitää tehokkaana hiljaisen tiedon siirtämisessä asiakasrajapinnasta kehi-

tysryhmän tietoon sekä myös ryhmän jäsenten olemassa olevan tietopohjan ja vallitsevien nä-

kemysten rikastamisessa. Tämänkin menetelmän hyödyntäminen välittää kuitenkin vain osan 

Viikko     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Haastatteluaktiviteetit
  Sisällön valmistelu
  Osallistujien valinta ja kutsuminen
  Tilaisuuden suunnittelu ja organisointi
  Kohderyhmähaastattelu
  Tulosten analysointi
Suunnitteluaktiviteetit
  Konseptointi
  3D-mallien rakentaminen
  Konseptin valinta
  Konseptin kehitys
  Konseptin hienosäätö
  Prototyypin suunnittelu ja toteuttaminen
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tarvittavasta tietämyksestä ja se tarvitsee tuekseen muita menetelmiä kokonaisvaltaisen asia-

kasymmärryksen muodostamiseksi (Griffin 2013, 222). 

Menetelmä pitää sisällään myös joitakin sille ominaisia piirteitä ja haasteita, jotka yrityksen on 

hyvä tiedostaa menetelmää hyödynnettäessä. Näihin lukeutuvat muun muassa hiljaisen tiedon 

siirrettävyyden haasteet eri henkilöiden välillä ja henkilöstön vaihtuessa yrityksen sisällä. Lii-

ketoiminnan kannalta arvokas tieto tulisi siis pystyä koodaamaan siirrettävään ja taltioitavaan 

muotoon myöhempää käyttöä varten. Yrityksen projektinhallinnan tulisi myös muistaa huoleh-

tia siitä, etteivät kehitysryhmään kuuluvat henkilöt jää siihen uskoon, että heidän yksilöllinen 

käsityksensä asiakkaiden tarpeista edustaa yleisesti koko asiakaskunnan tarpeita, sillä ne voivat 

erota toisistaan täysin odottamattomilla tavoilla. Myös henkilöstön rohkaiseminen uuden toi-

mintamallin käyttöönottoon on aikaa vievää ja aiheuttaa kustannuksia, joten siksi erityisesti 

yrityksen johdon tuki yhteistä toimintamallia käyttöönotettaessa on merkityksellisessä ase-

massa (Griffin 2013, 222). 

 

3.4 Asiakkaan toiminnan systemaattinen havainnointi 

Asiakkaiden toiminnan systemaattinen havainnointi ja heidän kanssaan yhteistyössä toimimi-

nen ja kommunikointi ovat myös yksi tapa kerätä ja omaksua asiakasrajapinnassa piilevää hil-

jaista ja tahmeaa käyttäjätietoa. Tästä yhtenä havainnollisena esimerkkinä toimivat lääkäreille 

kehitettävät lääketieteelliset työvälineet, joiden toimintaa tuotteita kehittävä yritys ei pysty itse 

monitoroimaan todellisessa käyttöympäristössä asettumalla itse lääkärin asemaan. Tällaisissa 

tapauksissa kyseeseen voikin tulla asiakkaiden toiminnan ja käyttäytymisen ulkopuolinen ha-

vainnointi asiakkaiden toimintaa seuraamalla ja analysoimalla (Griffin 2013, 223). Havainnoin-

tityössä keskitytään yleensä erityisesti havainnointitiedon laatuun määrän sijaan (Brown & 

Katz 2011, 382). Havainnointityö vaatii yritykseltä erityistä kykyä toimia yhdessä asiakkaiden 

kanssa perinteisiä lähestymistapoja syvemmillä tasoilla sekä tuotekehitysprojektien aikaisissa 

kehitysvaiheissa. Tässä tehtävässä merkittäväksi haasteeksi muodostuu varmistuminen siitä, 

että yritys pysyy avoimena havainnointityölle ja pystyy riittävän pitkään vastustamaan kiu-

sausta aloittaa varsinaisten ratkaisujen kehittämistyö (Bucolo & Matthews 2011, 8). 
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Usein asiakkaat kohtaavat enemmän ongelmia, kuin he yleisesti myöntävät. Siksi havainnointi 

onkin oiva tapa tunnistaa asiakkaiden kertomusten ja todellisen käyttäytymisen välisiä ristirii-

toja, jotka taas puolestaan voivat toimia radikaalien uusien ideoiden lähteenä (Goffin et al. 

2012, 49). Havainnoinnin katsotaan olevan yksi tehokkaimmista HNA-tekniikoista (engl. Hid-

den Needs Analysis) asiakkaiden työvaiheisiin sekä asiakasprosesseihin liittyvän hiljaisen tie-

don keräämisessä. Tästä syystä monet yrityksistä ovatkin hyödyntäneet havainnointia perinteis-

ten tiedonhankintamenetelmien rinnalla (Goffin & Lemke 2004, 47; Griffin 2013, 223). Ha-

vainnoinnin avulla voidaan kerätä arvokkaita vihjeitä tulkitsemalla muun muassa asiakkaiden 

kehonkieltä, spatiaalisia signaaleja sekä muita hienovaraisia eleitä, jotka saattavat muuten jäädä 

huomaamatta (Goffin & Lemke 2004, 47). Havainnointi on siis tarvekartoitusprosessi, jossa 

pyritään tunnistamaan sekä asiakkaiden eksplisiittisiä että implisiittisiä, eli ilmaistuja ja piileviä 

asiakastarpeita. Ilmaistut tarpeet näkyvät usein suoraan asiakkaiden käyttäytymisessä ja ne voi-

daan siten rekisteröidä havainnoimalla asiakkaita heidän toimintaympäristössään, mutta piile-

vien asiakastarpeiden havaitseminen puolestaan vaatii syvällisempää sukeltamista asiakkaiden 

ajatuksiin (Beckman & Barry 2009, 154). 

Systemaattinen havainnointi tarjoaakin yritykselle oivan tavan ymmärtää, kuinka tuotteet vai-

kuttavat asiakkaan elämään sekä tunteisiin, joita nämä tuotteet heissä herättävät. Tämä puoles-

taan voi tuottaa ideoita, jotka voivat mahdollisesti johtaa sekä inkrementaalisiin tuoteparannuk-

siin että täysin uusien ja radikaalien tuotekonseptien syntyyn (Goffin et al. 2012, 48). Havain-

noijan tulee pystyä muodostamaan yhteys havainnoitavaan kohteeseen perustavanlaatuisella ta-

valla, muussa tapauksessa havainnoinnista syntyy vain pino hyödyttömiä muistiinpanoja ja vi-

deoituja tallenteita. Tätä havainnoijan kykyä muodostaa yhteys havainnoinnin kohteeseen kut-

sutaan empatiaksi. Tämän empaattisen yhteyden löytänyt havainnoija pystyykin muuntamaan 

havainnot näkemyksiksi ja nämä näkemykset uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi, jotka aidosti pa-

rantavat asiakkaan elämää (Brown & Katz 2011, 382). Havainnoinnin avulla saavutettavat oi-

vallukset voidaankin määritellä ideoiksi, jotka tietoisuuden saavutettuaan tuntuvat ajatustasolla 

oikeilta. Nämä oivallukset syntyvät mielen luonnollisesta taipumuksesta muodostaa rakenteita 

tietoa käsiteltäessä ja ne voivat joko ilmentyä joko hetkessä tai hiipiä hiljalleen tietoisuuteemme 

(Zaltman 2014, 373). Näiden oivallusten muodostaminen kerätyn faktuaalisen tiedon pohjalta 

on työlästä ja vaatii yritykseltä kurinalaista ajattelua sekä visionääristä kyvykkyyttä, jotta yritys 

pystyisi oivaltamaan, mitä elementtejä asiakkaan kertomuksista puuttuu (Zaltman 2014, 374).  
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Kyse on siis yrityksen kyvystä yhdistellä asioita havaintoihin pohjautuen siten, että niistä muo-

dostuu uudenlaisia kokonaisuuksia täysin uusin merkityksin. Havainnointityössä yrityksen tu-

leekin pyrkiä toistuvasti kysymään itseltään, miksi kyseinen havainto ilmaantui sen sijaan, että 

se pohtisi, miten kyseinen havainto voidaan ratkaista (Bucolo & Matthews 2011, 8). Havain-

nointimenetelmässä varsinaisen havainnointityön merkitys nousee erityisesti esille, sillä ha-

vainnointi vaatii havainnoijalta aktiivista asiakkaan kuulustelua asiakkaan käyttäytymisen taus-

talla olevien todellisten juurisyiden selvittämiseksi ja ymmärtämiseksi (Griffin 2013, 223). Asi-

akkaalta tulee siis osata oikealla tavalla tiedustella, miksi hän tekee asiat niin kuin hän on kul-

loinkin tottunut tekemään (Beckman & Barry 2009, 154). Tällöin havainnointityöhön tulee uh-

rata riittävästi aikaa, jotta havainnointijaksolle mahtuisi sekä normaaleja että normaalista poik-

keavia asiakkaan päivittäisessä toiminnassa esiintyviä käyttötilanteita (Griffin 2013, 223). Tär-

keäksi muodostuu myös havainnointityötä tekevien henkilöiden eri osaamisalueiden ja tausto-

jen hyödyntäminen havainnointityössä, sillä eri osaamisalueilla työskentelevät ja vaikuttavat 

henkilöt saattavat luontaisesti kiinnittää huomioita eri asioihin asiakkaiden toiminnassa (Griffin 

2013, 223). Havainnoimalla asiakkaan toimintaa, havainnoija pääsee asiakkaiden kanssa hel-

pommin samalle aaltopituudelle ja kykenee näkemään asioita paremmin asiakkaiden silmin 

(Griffin 2013, 223). 

Yksi havainnointimenetelmän haasteista on, että havainnointi tai havainnoija saattavat vaikut-

taa asiakkaan tapaan toimia ja näin ollen tuottaa normaalista poikkeavaa virheellistä havain-

nointi-informaatiota. Havainnoimalla ei siis aina välttämättä saada taltioitua asiakkaan luontai-

sia toimintatapoja ja käytöstä, mikäli asiakas tai havainnoitava kohde on itse havainnointitilan-

teesta tietoinen. Havainnointityö on myös hyvin aikaa vievää ja sitoo tyypillisesti runsaasti ke-

hitysryhmän henkilöresursseja, eikä se näin ollen ole menetelmistä kaikkein kustannustehok-

kain. Havainnointimenetelmässä keskeiseksi haasteeksi muodostuu myös havainnoijien rooli 

havaintojen, eli hiljaisen käyttäjätiedon, muuntamisessa koodattuun ja helposti siirrettävään 

muotoon. Havaittujen toimintojen ja tiedon pukeminen sanoiksi siten, että tiedon merkitys py-

syy muuttumattomana ja edustaa tarkasti todellisia rekisteröityjä havaintoja, nousee tätä mene-

telmää hyödynnettäessä kriittiseen rooliin (Griffin 2013, 224). Systemaattisen havainnoinnin 

onkin todettu olevan tehokkaimmillaan silloin, kun sitä harjoitetaan yhdessä kontekstuaalisten 

asiakashaastattelujen kanssa (Goffin et al. 2012, 48). 
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Jotta markkinaselvitystä tekevät tutkijat pystyisivät lokeroimaan havaintojaan tulosten analy-

soinnin helpottamiseksi, on yksi vaihtoehto kategorisoida tai koodata havainnot. Tämä helpot-

taa vihjeiden tunnistamista ja auttaa vihjeiden pohjalta muodostettavien näkemysten muodos-

tamisessa. Nämä koodit voidaan jakaa kahteen kategoriaan, jotka ovat ylätason koodit (engl. 

top-level codes) ja taustalla vaikuttavat koodit (engl. underlying codes). Ylätason koodien tar-

koitus on auttaa havainnoijaa tunnistamaan ja kategorisoimaan suoraan ilmenneitä asiakastar-

peita. Tämä voi tapahtua muun muassa tunnistamalla ja listaamalla tuotteen käytöt, väärinkäy-

töt, kohdatut ongelmat sekä asiakkaan kehittämät ratkaisut esiintyneisiin ongelmiin. Ylätason 

koodit auttavatkin yritystä tunnistamaan tehokkaasti olemassa olevien tuotteiden rajoitteet. 

Taustalla vaikuttavat koodit puolestaan korostavat tunnetekijöitä, jotka ohjaavat tuotteen käyt-

töä. Tällaisia ovat yhtäältä huumori, joka voi viestiä muun muassa siitä, että asiakas ei välttä-

mättä kerro koko totuutta ja toisaalta turhautuminen, joka puolestaan voi kertoa siitä, että asi-

akkaan tarpeita ei ole huomioitu riittävän hyvin. Taulukossa kaksi on esitetty systemaattista 

havainnointia varten kategorisoidut ylätason koodit sekä niiden taustalla vaikuttavat koodit 

(Goffin 2012, 48). Nämä etnografiset koodaustekniikat ovat omiaan auttamaan tarvekartoitusta 

tekeviä työryhmiä esimerkiksi asiakkaan ympäristössä videoitujen käytännön toimintatilantei-

den systemaattisessa analysoinnissa (Weigel & Goffin 2015, 31). Pyytämällä asiakasta pohti-

maan mahdollisia ratkaisuja samanaikaisesti, kun he kohtaavat ongelmia, yritys voi todennä-

köisesti parantaa asiakkaiden tietoisuutta piilevistä tarpeista, mikä puolestaan voi johtaa inno-

vatiivisten uusien ideoiden esiintymiseen (Witell et al. 2011, 153). Myös havainnoinnin ja ha-

vaintojen perusteella muodostetut tarinat voivat informoida uutta tuotetta kehittävää suunnitte-

luryhmää asiakkaiden ja käyttäjien kohtaamista rajoitteista, normeista tai epäonnistumisista 

(Beckman & Barry 2009, 159). 
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Taulukko 2. Systemaattisen havainnoinnin kategoriat ja koodit (Goffin et al. 2012, 48). 

 

 

3.5 Repertory Grid -menetelmä 

Repertory Grid -menetelmä (RGT) on alun perin psykologien kehittämä menetelmä (Kelly 

1955), jonka avulla pyritään ymmärtämään, kuinka yksilöt ajattelevat ja kuinka heidän ajatuk-

sissaan muodostuneita kognitiivisia karttoja voidaan muuntaa näkyviksi (Goffin & Lemke 

2004, 45; Hassenzahl & Wessler 2000, 443). Sen lisäksi, että ihmiset reagoivat ympäristöönsä, 

he myös tapaavat toimia ympäristölleen luomiensa merkitysten ohjaamana (Marsden & Littler 

2000, 128). Menetelmä siis perustuu oletukseen siitä, että ihmiset ovat taipuvaisia kokemaan 

vallitsevan todellisuuden keskenään eri tavoin. RGT-menetelmän perimmäisenä tavoitteena on-

kin ymmärtää, kuinka eri yksilöt pyrkivät muodostamaan asioille erilaisia merkityksiä (Baxter 

et al. 2014, 36). Asiakkaiden muodostamat kognitiiviset kartat (engl. product construct systems) 

koostuvat asiakkaan luomista sisäisistä kategorioista, päätöksentekoon vaikuttavista tekijöistä 

ja säännöistä, ydinarvoista sekä näiden kompleksisuudesta ja keskinäisistä yhteneväisyyksistä 

(Marsden & Littler 2000, 129). Näiden asiakkaan asiakaskokemukseen vaikuttavien arvojen ja 

niihin perustuvien rakenteiden esiintuonti onkin erityisesti aihealue, jossa hiljaisen käyttäjätie-

don merkitys on erittäin suuri (Lemke et al. 2011, 851). RGT-menetelmä on adaptiivisena me-

netelmänä tehokas kiinnittämään suunnittelijoiden huomion aikaisemmin huomaamattomiin te-

kijöihin (Hassenzahl & Wessler 2000, 456). 

Ylätason koodit (engl. Top-Level Codes)

1 Käytöt Kaikki tuotteen eri käyttötarkoitukset

2 Väärinkäytöt Kaikki tuotteen käyttötavat, jotka poikkeavat valmistajan ohjeistuksesta

3 Ratkaisut Tavat, joilla käyttäjä kiertää tuotteen rajoitteet ongelmatilanteissa

4 Ongelmat Ongelmat, joita käyttäjä kohtaa tuotetta käytettäessä

5 Prosessit Prosessit, joissa tuotetta käytetään

6 Hankinta Syyt ja tavat tuotteen hankkimiseksi

7 Laukaisijat Syyt tuotteen käyttöön tiettyinä ajankohtina

8 Ympäristö Tuotteen käyttöympäristössä tehtävät havainnot (fyysinen tila ja muut tuotteet)

Taustalla vaikuttavat koodit (engl. Underlying Codes)

9 Tunteet Havaitut tuotteen käytöstä seuraavat tunteet (tyytyväisyys, innostuneisuus, turhautuminen)

10 Huumori Hymy ja vitsailu saattavat viitata siihen, että käyttäjän ajatukset poikkeavat kerrotusta

11 Ristiriidat Ristiriidat, joissa käyttäjä tekee jotakin vastoin kertomaansa

12 Kulttuuri Kulttuurilliset näkökulmat (asiakassegmentit). Virallinen tai epävirallinen organisoituminen
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RGT-menetelmässä hyödynnetään epäsuoria kysymyksenasetteluja, jotta asiakasrajapinnan 

hiljaisen tiedon kerääminen onnistuisi mahdollisimman tehokkaasti. Tähän pyritään mahdollis-

tamalla asiakkaiden kokemusperäisen tiedon ja olemassa olevan tuotetarjonnan välinen heijas-

telu (Goffin & Lemke 2004, 45). Tämä onkin menetelmän vahvuus, sillä tunnistaakseen asia-

kasrajapinnan piilevät tarpeet, yrityksen tulisi pureutua asiakkaan maailmaan pintaa syvem-

mällä tasolla. Koska asiakkaat ovat monesti kykenemättömiä itse visioimaan tulevaisuuden tuo-

tekonsepteja ja artikuloimaan tarpeitaan, pyrkii RGT-menetelmä tarjoamaan yritykselle yhden 

lähestymistavan asiakkaiden kohtaamien ongelmien sekä asiakasrajapinnan piilevien tarpeiden 

tunnistamiseksi. RGT-menetelmä voikin onnistuessaan tuottaa hyvin radikaaleja uusien tuot-

teiden kehitystä ohjaavia oivalluksia (Baxter et al. 2014, 36). RGT-menetelmä on siis syste-

maattinen ja jäsennelty lähestymistapa, mutta se silti mahdollistaa asiakkaiden omaperäisten 

näkemysten vapaan esiintymisen. Näin ollen se on jäsentelemättömiä menetelmiä tehokkaampi 

menetelmä (Hassenzahl & Wessler 2000, 444). RGT-menetelmää voidaan hyödyntää myös 

prototyyppien ja markkinoilla olemassa olevien tuotteiden keskinäisessä vertailussa (Hassen-

zahl & Wessler 2000, 457). 

RGT-menetelmä koostuu neljästä vaiheesta, jotka ovat: Elementtien valitseminen, avainteki-

jöiden tunnistaminen, elementtien keskinäinen vertailu sekä tulosten analysointi (Marsden & 

Littler 2000, 129). RGT-haastattelu alkaa elementtien, tässä tapauksessa arvioitavien kohteiden, 

tunnistamisella. Nämä tunnistettavat elementit ovat RGT-menetelmän keskiössä ja ne voivat 

olla joko menetelmää hyödyntävän projektiryhmän määrittelemiä, haastateltavan asiakkaan en-

nalta määriteltyjen vaihtoehtojen joukosta valitsemia tai kokonaan asiakkaan itse, jonkin anne-

tun aihealueen pohjalta, määrittelemiä (Baxter et al. 2014, 36). Elementtien tulee kuitenkin olla 

haastateltavalle henkilölle tuttuja ja haastateltavilla tulisi olla mahdollisuus hylätä heille entuu-

destaan tuntemattomat elementit (Marsden & Littler 2000, 129). 

Tämän jälkeen tunnistettujen elementtien nimet kirjoitetaan kortteihin, joiden avulla pyritään 

stimuloimaan vastauksia varsinaisiin haastattelukysymyksiin. Tämä tapahtuu valitsemalla sat-

tumanvaraisesti kolme korttia, jotka annetaan haastateltavalle henkilölle ja jonka jälkeen haas-

tateltavana olevaa henkilöä pyydetään vertailemaan korttien elementtejä ennalta määrätyllä ta-

valla. Vertailua ohjaava kysymyksenasettelu on luotu projektiryhmän puolesta ennalta niin, että 

se tukee tutkimuksen tavoitetta. Ohjaava kysymys voi olla esimerkiksi muodoltaan seuraavan-

lainen: ”Ole hyvä ja pohdi kuinka kaksi esitellyistä elementeistä ovat toimintasi suhteen keske-

nään samanlaisia, mutta eroavat kolmannesta?” (Baxter et al. 2014, 36; Marsden & Littler 2000, 
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130; Hassenzahl & Wessler 2000, 444). Tätä menetelmän ensimmäistä vaihetta kutsutaan ni-

mellä ’Triading’ (Marsden & Littler 2000, 130). Jokaisen näistä kolmen kortin ryhmistä on 

tarkoitus tuottaa vähintään yksi avaintekijä. Tämä prosessi auttaa haastateltavaa tunnistamaan 

avaintekijöitä, joista hän ei välttämättä ole ollut lainkaan tietoinen ennen haastattelua (Lemke 

et al. 2011, 851). Asiakkaan esiin nostamat avaintekijät kertovat yritykselle asiakkaan tai käyt-

täjän käsityksistä tai huolista (Hassenzahl & Wessler 2000, 444). Tällaisten samankaltaisuus-

erilaisuus-menetelmien tehokkuus riippuu ratkaisevasti haastattelijan kvalitatiivisesta kyvystä 

esittää informaatiota ja tunnistaa asiakkaan kannalta kriittiset ulottuvuudet (Hippel 1986, 793). 

Tällainen kysymyksenasettelu johtaa usein epäsuoraan vastaukseen ja ohjaa haastateltavan poh-

timaan, mitä nämä elementit ovat, miten ne vaikuttavat hänen toimintaansa ja miten ne eroavat 

toisistaan. Tämän lähestymistavan tavoitteena on löytää avaintekijä (engl. the construct), joka 

erottaa esitellyt elementit toisistaan. Kun avaintekijä on selvillä, pyritään tälle etsimään vastak-

kainen kuvaus (engl. the counterpole) (Baxter et al. 2014, 36). Jos vastakkaisen kuvauksen löy-

täminen ei tapahdu spontaanisti, voi haastattelija auttaa haastateltavaa kysymyksellä: ”Jos ele-

mentti A on helppokäyttöinen, niin miten tämä toinen elementti eroaa siitä?” Tässä menetelmän 

vaiheessa asiakkaan oman terminologian käyttö on erittäin tärkeässä roolissa, eikä haastattelijan 

näin ollen tule täydentää vastauksia omilla mielipiteillään tai näkemyksillään. Näin vähenne-

tään haastattelijan puolueellisuuden vaikutusta lopputulokseen ja pystytään paremmin taltioi-

maan haastateltavan yksilöllinen näkemys elementteihin ja aiheeseen liittyen. Tässä vaiheessa 

menetelmää voidaan myös hyödyntää lähestymistapaa nimeltä ’Laddering’, jossa pyritään sel-

vittämään asiakkaiden ne ydinarvot, jotka tukevat menetelmän luomia bipolaarisia rakenteita. 

Tämä voi tapahtua tiedustelemalla haastateltavalta, miksi avaintekijät tai niiden vastakohdat 

ovat heille tärkeässä asemassa. Näin tutkija voi hiljalleen kiivetä haastateltavan sisäisessä ar-

vojärjestelmässä ylöspäin. Tätä seuraa kolmas entistä syvemmälle pureutuva lähestymistapa, 

jota kutsutaan nimellä ’Pyramiding’, jossa haastateltavaa pyydetään kertomaan, mitkä tekijät 

määrittelevät ja muodostavat avaintekijöiden bipolaarisen rakenteen (Marsden & Littler 2000, 

130). Nämä apumenetelmät yhdessä tarjoavat haastattelijalle mahdollisuuden holistisen koko-

naiskuvan muodostamiseen asiakastarpeista asiakkaan todellisiin kokemuksiin perustuen 

(Marsden & Littler 2000, 140). Asiakkaan tarpeita kuvastavat kognitiiviset kartat ovatkin omi-

aan rakentamaan käsitystä asiakkaan kehitteillä olevaa tuotetta koskevista käsityksistä (Hassen-

zahl & Wessler 2000, 448). Avaintekijöiden ja vastakohtien tunnistamismenetelmien toimintaa 

on havainnollistettu kuvassa kolme. 
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Kuva 3. Avaintekijöiden ja vastakohtien kuvaamismenetelmät (mukaillen Marsden & Littler 

2000, 130). 

 

Seuraavassa vaiheessa haastateltavan tulee arvioida kolmen kortin määrittelemät elementit suh-

teessa tunnistettuun avaintekijään ja sen vastakohtaan. Elementtien ollessa esimerkiksi tuot-

teita, voi avaintekijä olla ’helppokäyttöinen’, joka saa asteikon arvon ’1’ ja sen vastakohta 

’haastava käyttää’, joka puolestaan saa asteikon arvon ’5’. Haastateltavan tulee siis määrittää 

jokaiselle kolmelle kortille tai elementille arvo asteikolla yhdestä viiteen ja asettaa ne asteikolle. 

Tämän jälkeen haastateltava asettaa myös loput kortit tai elementit samalle asteikolle omiin 

kokemuksiinsa perustuen. Tulos dokumentoidaan, uudet kolme korttia jaetaan haastateltavalle 

ja sama kuvio toistetaan käyttämällä samaa alkuperäistä kysymyksenasettelua, pyrkimyksenä 

löytää uusi avaintekijä ja sille vastakohta. Tätä toistetaan niin kauan, kunnes haastateltava ei 

enää pysty tunnistamaan lisää uniikkeja avaintekijöitä, mikä tapahtuu useimmiten noin kym-

menen tunnistetun avaintekijän jälkeen. Lopulta tulokset dokumentoidaan taulukkoon (kts. tau-

lukko 3) elementteineen, avaintekijöineen, vastakohtineen sekä arviointeineen (Baxter et al. 

2014, 37). 
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Taulukko 3. RGT-menetelmän esimerkkitaulukko (Baxter et al. 2014, 38). 

 

 

RGT-taulukossa jokaisen avaintekijän kohdalla lasketaan haastateltavan henkilön arvioimien 

elementtien yhdistelmäkeskiarvo sekä elementtikohtaisten avaintekijöiden keskiarvo. Tällöin 

tulee myös varmistua siitä, että haastattelijalla on aina tiedossa kumpi elementeistä, avaintekijä 

vai sen vastakohta, on asiakkaan näkökulmasta kulloinkin optimaalinen vaihtoehto. Tästä muo-

dostuu avaintekijä, jolle annetaan asteikon arvo ’1’ ja sen vastakohdalle asteikon arvo ’5’. Näin 

ollen asiakkaan tarpeita parhaiten vastaavat elementit ja avaintekijät saavat alhaisimmat pisteet 

ja heikoiten asiakkaan tarpeita vastaavat elementit vastaavasti korkeimmat pisteet. Esimerkin 

tapauksessa (kts. taulukko 3) voidaan siis todeta, että elementti A, tai tässä yhteydessä tuote A, 

vastasi parhaiten kokonaisuutena asiakkaan tarpeita avaintekijöiden keskiarvon ollessa ’2.7’. 

Taulukkoa tarkasteltaessa voidaan tehdä myös mielenkiintoisia havaintoja siitä, että kokonai-

suutena asiakas ei ole ollut kovin tyytyväinen tuotetarjonnan avaintekijään numero viisi (tuot-

teen helppo koulutettavuus) ja kuusi (tuotteen helppo puhdistettavuus). Mikäli siis tämä ha-

vainto toistuu useamman toisistaan riippumattoman haastateltavan asiakkaan kohdalla, voidaan 

tuotekehitysnäkökulmasta todeta, että juuri nämä avaintekijät saattavat edustaa markkinoilla 

asiakasrajapinnan tärkeitä toistaiseksi tyydyttämättömiä piileviä asiakastarpeita (Baxter et al. 

2014, 38). Nämä osa-alueet edustavat siis potentiaalisia uuden kehitettävän tuotteen erottautu-

mistekijöitä muuhun tuotetarjontaan nähden ja muodostuvat näin ollen uuden tuotteen kilpailu-

kyvyn kannalta erittäin mielenkiintoisiksi tekijöiksi ja havainnoiksi. Menetelmän tuottamista 

avaintekijöistä kaikkein hyödyllisimmiksi on todettu ne, jotka ovat luonteeltaan arvioivia ja 

Avaintekijä (1)
(engl. the construct) A B C D E F

Vastakohta (5)
(engl. the counterpole)

Elementtien
Keskiarvo

Helppo käyttää 1 3 3 4 2 1 Haastava käyttää 2.3

Selvälukuinen näyttö 1 4 5 3 4 4 Huono näyttö 3.5

Nopea käyttöönotto 2 5 3 1 1 1 Hidas käyttöönotto 2.2

Paljon parametreja 4 2 1 2 1 1 Vähän parametreja 1.8

Helposti koulutettava 3 3 5 4 5 5 Vaikeasti koulutettava 4.2

Helppo puhdistaa 5 5 5 4 5 5 Vaikea puhdistaa 4.8

Avaintekijöiden keskiarvo 2.7 3.7 3.7 3.0 3.0 2.8

Elementit (esim. tuotteet)
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jotka auttavat yritystä ymmärtämään, miten asiakkaat reagoivat tuotteen eri suunnitteluelement-

teihin (Hassenzahl & Wessler 2000, 451). 

Jotta RGT-menetelmää voisi hyödyntää asiakastarvekartoituksessa tehokkaasti, tulisi käyttäjän 

ymmärtää, että mikäli menetelmän käytössä keskitytään siihen, miten asiakas käyttää tuotetta, 

saavutetaan erilaisia tuloksia kuin silloin, kun menetelmässä keskitytään tarkastelemaan ja ver-

tailemaan keskenään samankaltaisia tuotteita tai niiden ominaisuuksia. Kummatkin näistä läh-

tökohdista ovat hyödyllisiä uutta tuotetta kehitettäessä, mutta vain silloin, mikäli niitä osataan 

käyttää harkiten. RGT-menetelmän tukena voidaan käyttää myös muita menetelmiä, kuten esi-

merkiksi havainnointia hyödyntäviä kontekstuaalisia asiakashaastatteluja (Baxter et al. 2014, 

41). Yritys voi hyödyntää RGT-menetelmän avulla kerättävää tietoa sellaisten kommunikoin-

tistrategioiden kehittämisessä, jotka yhdistävät tuotteen asiakkaalle tuomat hyödyt asiakkaiden 

omiin uskomuksiin. Tällä tavalla toimimalla ja suunnittelemalla tuotteista asiakkaiden näkö-

kulmasta henkilökohtaisesti mahdollisimman merkityksellisiä, voidaan lopulta saavuttaa toi-

vottu tuotteiden differentioitumiskyky (Marsden & Littler 2000, 141). 

 

3.6 Kontekstuaaliset asiakashaastattelut 

Asiakkaiden haastatteleminen on asiakkaan rooliin asettumis- sekä havainnointimenetelmää te-

hokkaampi ja nopeampi menetelmä (Griffin 2013, 224). Menestyvien yritysten onkin havaittu 

haastattelevan asiakkaita henkilökohtaisesti perinteisten ryhmähaastattelujen, kuten kohderyh-

mähaastattelujen sijaan. Nämä haastattelut on myös usein toteutettu asiakkaan omassa ympä-

ristössä, mikä tarjoaa haastattelijoille arvokasta tietoa tuotteen käyttöympäristöstä (Braham 

1996, 56). Tyypillisesti kahden tai kolmen hengen monialainen työryhmä on todettu toimivaksi 

lähestymistavaksi systemaattisissa asiakkaiden ostopäätökseen vaikuttavien avainsidosryhmien 

luo tehtävillä vierailuilla (Cooper 2019, 44). Vapaamuotoiset keskustelut asiakkaiden kanssa 

ovat yritysten keskuudessa yksi yleisimmistä asiakastarpeiden selvittämiseen tähtäävistä mene-

telmistä, mutta niitä voidaan merkittävästi tehostaa strukturoimalla ja hyödyntämällä keskuste-

luja ja kysymyksiä ohjaavia rakenteita ja periaatteita (Kärkkäinen et al. 2001b, 162). 

Kontekstuaaliset asiakashaastattelut perustuvat menetelmänä realiteetteihin ja kahdenkeskisiin 

keskusteluihin asiakkaan ja haastattelijan välillä (Griffin 2013, 224). Haastattelut tehdään tyy-

pillisesti asiakkaan omassa ympäristössä puolistrukturoitua haastattelumenetelmää hyödyntäen 
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(Goffin et al. 2012, 47). Kahdenkeskisten keskustelujen onkin tutkimuksissa todettu olevan 

kohderyhmähaastatteluja kustannustehokkaampi tapa tunnistaa asiakastarpeita. Haastattelut 

koostuvat tyypillisesti kysymyksistä, joilla asiakkaat ohjataan kommunikoimaan kokemuspoh-

jaisesti ja vain ja ainoastaan todellisiin kokemuksiinsa perustuen. Menetelmä pyrkiikin suodat-

tamaan pois muille menetelmille ominaista asiakkaiden spekulointeihin perustuvaa ja totuusar-

voltaan virheellistä informaatiosisältöä. Haastattelumenetelmä hyödyntää avoimia ja epäsuoria 

kysymyksenasetteluja, joiden avulla asiakkaiden tarpeita pyritään hahmottamaan johdattele-

malla asiakkaita käymään läpi heidän omia toimintamallejaan (Griffin 2013, 224). 

On tärkeää huomioida, että selvitettäessä asiakkaiden tarpeita, pyrkimyksenä on aina lähestyä 

niitä toiminnallisesta näkökulmasta varsinaisten tuotteiden ominaisuuksien sijaan. Menetelmä 

perustuukin yksityiskohtaisiin ja aktiivisiin asiakashaastatteluihin, joiden avulla yritys pyrkii 

selvittämään tuotteiden, niiden ominaisuuksien sekä todellisten asiakastarpeiden välisiä kau-

saalisuhteita. Menetelmä siis tuottaa yritykselle ymmärrystä ja vastaa kysymykseen siitä, miksi 

tuotteen eri ominaisuudet ovat asiakkaan näkökulmasta mahdollisesti edullisia tai epäedullisia 

(Griffin 2013, 225). Kontekstuaalisessa asiakashaastattelussa voidaan hyödyntää valmiiksi etu-

käteen luotuja kysymyslistoja (kts. taulukko 4), mutta haastattelijan on oltava valmis esittämään 

myös spontaaneja kysymyksiä asiakkaan ympäristössä tekemiinsä havaintoihin perustuen. Et-

nografisia menetelmiä hyödyntävät markkinatutkijat pyytävätkin usein asiakasta näyttämään 

heille, kuinka asiakas käyttää tuotetta (Goffin et al. 2012, 47). 

Asiakashaastattelujen hyödyt piilevät siinä, että niiden avulla voidaan käsitellä lyhyessä ajassa 

useita erilaisia asiakkaan kohtaamia käytännön toimintatilanteita. Yritys voikin tunnistaa sekä 

yleisiä että hyvin yksityiskohtaisia todellisia asiakastarpeita kysymällä asiakkailta useissa eri-

laisissa yhteyksissä, miten he toimivat ja miksi he toimivat niin kuin he toimivat. Oleellista on 

lisäksi tiedustella, mitkä osa-alueet asiakkaat kokevat perinteisissä toimintatavoissaan onnistu-

neiksi ja missä osa-alueissa he puolestaan ovat havainneet puutteita (Griffin 2013, 225). Haas-

tattelujen kannalta tärkeää on myös, että keskustelujen sisältö pyritään kohdistamaan asiakkai-

den ja käyttäjien todelliseen toimintaympäristöön (Goffin & Lemke 2004, 47). Asiakashaastat-

telujen avulla kerättyjen asiakastarpeiden voidaankin katsoa pitävän sisällään asiakkaiden pe-

rustarpeet (engl. basic needs), asiakkaiden artikuloimat tarpeet (engl. articulated needs) sekä 

yllättävät tarpeet (engl. exciting needs) (Griffin & Hauser 1993, 4). 
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Asiakkaiden ääni ja näkökulma esiintyvät tässä haastattelumenetelmässä muihin kvalitatiivisiin 

markkinaselvitysmenetelmiin nähden eri tavalla, tämän ollessa hyvin yksityiskohtainen ja kon-

tekstisidonnainen menetelmä. Menetelmän tarkoituksena onkin tuottaa tarkkaa ja todellista ti-

lannesidonnaista tietoa asiakaskunnan tarpeista, jonka pohjalta yrityksen tuotekehityksessä voi-

daan tehdä faktatietoon perustuvia tuotteen suunnitteluun liittyviä kompromissiratkaisuja ja 

päätöksiä. Tämä on tarpeen, sillä ylätason kysymyksenasettelut tuottavat tietoa lähinnä yleisen 

tason asiakastarpeista, mutta asiakaskunnan todellisten ongelmien ratkaisulähtöinen kehitystoi-

minta puolestaan vaatii ongelmien taustalla vaikuttavien yksityiskohtien syvällistä ymmärtä-

mistä. Menetelmän toimivuuden ja parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi onkin suotavaa, että 

tuotekehitysryhmä haastattelisi asiakkaita henkilökohtaisesti, eikä haastatteluja ulkoistettaisi 

täysin erillisille markkinatutkimusryhmille (Griffin 2013, 226, 227). 

Toisaalta kontekstuaalisen asiakashaastattelun tuloksia analysoitaessa on erittäin hyödyllistä 

keskittyä niihin tehtäviin, jotka asiakas aikoo tuotteen avulla suorittaa. Tämä tuottaa usein pa-

remman ymmärryksen asiakkaan kohtaamista laajemmista haasteista kuin keskittyminen aino-

astaan tuotteen ominaisuuksiin. Lopputulokseen keskittyvä näkökulma auttaa muodostamaan 

eräänlaisen vuokaavion asiakkaan jonkin tehtävän suorittamiseen liittyvistä työvaiheista ja nii-

hin käytettävästä ajasta. Tällaiset kerätyn informaation pohjalta tehdyt visuaaliset yhteenvedot 

ovat omiaan paljastamaan asiakkaan piileviä tarpeita ja auttamaan tuotekehitysryhmää uuden-

laisten ideoiden ja tuotekonseptien kehittämisessä (Goffin et al. 2012, 47). 

Kontekstuaaliset asiakashaastattelut menetelmänä, siinä missä muutkin menetelmät yksinään, 

pitää sisällään myös sille ominaisia haasteita. Yksi tällaisista menetelmää käytettäessä kohdat-

tavista haasteista on joidenkin asiakkaiden taipumus muuttua haastattelutilanteissa vaisuiksi tai 

hyvin epäselvästi ymmärrettäviksi. Tällaisessa tilanteessa haastattelijan on hyvin vaikea saada 

kysymyksilleen vastakaikua, eikä tietoa näin ollen saada välittymään osapuolten välillä. Mene-

telmää käytettäessä tulee myös erityisesti huolehtia siitä, että haastattelija pitää ratkaisukeskei-

syyden poissa keskustelusta siihen saakka, kunnes asiakkaan tarpeet ovat tulleet kokonaisval-

taisesti ymmärretyiksi. Asiakasprosessiin sidonnaisten ja hiljaisesta käyttäjätiedosta koostuvien 

asiakastarpeiden voidaankin tulkita olevan usein pirstaleisia tai osin puutteellisia (Griffin 2013, 

227). Siispä näitä hiljaisen käyttäjätiedon palasia viisaasti kokonaisuuksiksi yhdistelemällä, 

haastattelijalla ja yrityksellä on mahdollisuus muodostaa täysin uudenlaisia ja todellisiin olo-

suhteisiin sidonnaisia näkökulmia käyttäjien todellisessa toimintaympäristössä kohtaamiin on-

gelmiin. 
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3.7 Avointen haastattelukysymysten muodostamisen periaatteet 

Asiakashaastattelutilanteissa tulisi parhaan mukaan pyrkiä välttämään suljettuja kysymysten-

asetteluja, jotka ikään kuin pakottavat haastateltavan vastamaan kysymykseen joko ’kyllä’ tai 

’ei’ (Braham 1996, 60). Sen sijaan haastattelutilanteissa tulisi suosia avoimia kysymystenaset-

teluja, jotka alkavat kysymyksillä ’mitä’, ’miten’ ja ’miksi’. Myös koettelevat kysymystenaset-

telut, kuten ”voisitko selittää…?” voivat tulla avoimina lähestymistapoina kysymykseen (Bra-

ham 1996, 59). Kontekstuaalisissa asiakashaastatteluissa suositaan avoimia kysymystenasette-

luja, joista yhtenä esimerkkinä toimii seuraava kysymyksenasettelu: ”Voisitko näyttää minulle 

missä säilytät tuotetta ja kuvailla kuinka käytät sitä?” (Goffin et al. 2012, 47). Markkinatutki-

joiden tulisikin pyrkiä sukeltamaan syvälle asiakkaiden toimintaan kannustamalla asiakkaita 

interaktiivisuuteen sen sijaan, että he reagoivat vain yrityksen esittämiin kysymyksiin ja ohjeis-

tuksiin (Price et al. 2015, 231). 

Monesti yritykset aliarvioivat tehokkaiden kysymysten muodostamiseksi tarvittavan osaami-

sen, mikä johtaa lopulta asiakaskyselyihin, jotka eivät tuota lainkaan kelvollisia vastauksia. 

Sama ilmiö on havaittavissa asiakashaastattelujen tapauksessa silloin, kun haastattelijat tapaa-

vat tiedustella asiakkaan mielipiteitä jonkin uuden tuotteen ominaisuuden tärkeydestä sen si-

jaan, että he pyrkisivät tunnistamaan asiakkaan ratkaisemattomia ongelmia tai toistaiseksi tun-

nistamattomia tarpeita (Goffin et al. 2012, 46). 

Huomionarvoista on, että kysymysten tulisi siis tuottaa informaatiota asiakkaiden ratkaisemat-

tomista ongelmista, eikä pelkästään siitä, miten tuotteita nykyisellään käytetään. Tästä hyvänä 

esimerkkinä toimii seuraava kysymyksenasettelu: ”Mitä tulee tehdä, ennen kuin tuotetta voi-

daan käyttää?” Tällainen kysymys saattaa paljastaa esimerkiksi tuotteen vaativan ja pitkällisen 

käyttöönottoprosessin, johon uuden tuotteen suunnittelussa voidaan vaikuttaa (Goffin et al. 

2012, 47). Taulukossa neljä on esitetty kontekstuaalisen asiakashaastattelun avainkysymykset 

avoimen kysymystenasettelun muodossa ja jaoteltuna tutkimuskysymyksiin sekä varsinaisiin 

haastattelukysymyksiin (Goffin et al. 2012, 47). 
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Taulukko 4. Kontekstuaalisen haastattelun avainkysymykset (Goffin et al. 2012, 47). 
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4 STRATEGINEN TUOTESIJOITTELU 

4.1 Tuotesijoittelu ja differentiointi käsitteinä 

Koska yrityksen menestyminen uudella markkina-alueella perustuu osaltaan tuotteen tai palve-

lun kykyyn erottautua, eli differentoitua, muun markkinoilla olevan tuotetarjonnan joukosta, on 

hyvä ymmärtää, mitä differentioitumisella pohjimmiltaan tarkoitetaan. Differentiointi-konsep-

tin merkitys on perinteisesti ollut hyvin sumea (Sharp & Dawes 2001, 739). Differentiointi kä-

site voidaan jakaa aikaisempiin aihealuetta käsitteleviin tutkimuksiin vedoten kahteen teemaan, 

joista toinen liittyy markkinoiden hintaherkkyyden vähentämiseen ja toinen yrityksen brändin 

erottamiseen kilpailevasta tarjonnasta, eli siis suoran kilpailun välttämiseen (Sharp & Dawes 

2001, 741). Monesti differentiointi myös liitetään voittoihin (engl. superior profits) ja siksi on 

hyvä ymmärtää, miten differentiointi käsitteenä määritellään ja mikä sen todellinen suhde yri-

tyksen taloudelliseen menestykseen on (Sharp & Dawes 2001, 740). 

Perinteisesti differentioinnista käsitteenä puhuttaessa on käytetty termiä ’tuotedifferentiointi’. 

Tämä ei kuitenkaan kuvaa differentioinnin käsitettä kokonaisuudessaan ja siksi suotavampaa 

olisi sen sijaan käyttää ydinkäsitettä ’differentiointi’. Tämä on oleellista, sillä differentiointi ei 

ole pelkästään tuotteen ominaisuuksiin sidottu käsite, vaan differentiointi ilmenee myös esi-

merkiksi palveluliiketoiminnassa, kuten myös silloin, kun asiakas tekee ostopäätöksensä, sa-

mankaltaisten vaihtoehtojen välillä tai yrityksen muun palvelutarjoaman perusteella ilman, että 

tuotteen ominaisuudet ovat toimineet ostopäätöksessä ratkaisevina tekijöinä (Sharp & Dawes 

2001, 743). Differentioituminen voi siis ilmentyä myös ilman eri brändien tuotteiden ominai-

suuksien välisiä eroavaisuuksia (Sharp & Dawes 2001, 744). 

Yksinkertaisuudessaan differentiointi voidaan käsitteenä määritellä ilmentyväksi silloin, kun 

yrityksen tuote- tai palvelutarjoamaa suositaan asiakkaiden toimesta toistuvasti yli kilpailevien 

yritysten tuote- tai palvelutarjoaman. Tähän ei välttämättä siis vaadita eroavaisuuksia tuotteiden 

ominaisuuksien välillä, vaan ostokäyttäytymiseen voivat vaikuttaa myös muut tekijät, kuten 

yrityksen brändin tunnettavuus, asiakkaan tottumukset sekä tuotteiden helppo saatavuus (Sharp 

& Dawes 2001, 744). Differentioituminen voi olla taloudellisesti kannattavaa useilla eri ta-

voilla. Yritys voi muun muassa differentioitua tekemällä tuotetarjonnastaan erilaisen vastatak-

seen markkinakysynnän eroavaisuuksiin. Tämä voi tapahtua muuttamalla mitä tahansa tuote-

tarjonnan elementtiä, tuotteen ominaisuuksista tuotteen pyyntihintaan. Täten Sharp & Davis 

(2001) määrittelevät differentioinnin käsitteen seuraavasti: Differentioitumisen voidaan todeta 
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ilmenevän silloin, kun yritys peittoaa kilpailevat yritykset muuttamalla tarjontansa ominaisuuk-

sia siten, että se vähentää tarjonnan herkkyyttä jollekin markkinatarjonnan toiselle ominaisuu-

delle tai ominaisuuksille siten, että tämän ominaisuuden tai ominaisuuksien tarjonnasta poista-

misesta syntyy yritykselle kustannussäästöjä. Tästä seuraava yrityksen tarjonnan alentunut 

herkkyys suhteessa markkinatarjonnan muihin ominaisuuksiin, vähentää puolestaan suoraa kil-

pailua ja mahdollistaa suuremman arvopotentiaalin kaappaamisen suhteessa tehtyyn muutok-

seen (Sharp & Dawes 2001, 755). 

Historiassa myös tuotesijoittelu- ja tuotedifferentiointi-käsitteiden väliset eroavaisuudet ovat 

olleet häilyviä. Käsitteitä on käytetty sekä toistensa synonyymeinä että omina erillisinä käsit-

teinään. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että tuotedifferentioinnin voidaan käsitteenä todeta olevan 

tuotesijoittelun alakäsite ja erikoistapaus (Borna & Chapman 1993, 51). Tuotesijoittelun käsit-

teeseen siis sisältyy tuotedifferentioinnin alakäsite, kun tuotesijoittelu käsitteenä määritellään 

seuraavasti: Tuotesijoittelu ilmenee yhtäältä silloin, kun tuote voidaan kategorisoida ja se on 

omassa kategoriassaan uniikki. Toisaalta tuotesijoittelu ilmenee myös silloin, kun tuote voidaan 

kategorisoida ja se on oman kategoriansa tuotteiden kanssa samankaltainen (Borna & Chapman 

1993, 53). Molemmat käsitteet viittaavat siis asiakkaiden käsityksiin ja kykyyn tunnistaa tuot-

teita jonkin tuotekategorian sisällä, mutta tuotedifferentiointi on käsitteenä rajoitetumpi ja sitä 

voidaan käyttää ainoastaan kuvaamaan asiakkaiden havaitsemia eroavaisuuksia keskenään kil-

pailevien tuotteiden välillä (Borna & Chapman 1993, 55). 

Tuotesijoittelun tehokkuutta ja onnistumista voidaan arvioida useiden eri ulottuvuuksien kautta. 

Perinteisesti tuotesijoittelun tehokkuutta on mitattu käytännön tasolla tuotteiden ominaisuuksia 

arvioimalla. Tämä menetelmä pitää kuitenkin sisällään useita rajoitteita. Holistisen ja kokonais-

valtaisen näkemyksen uskotaankin tuottavan pelkkää ominaisuuslähtöistä lähestymistapaa to-

denmukaisemman kuvan tuotesijoittelusta. Tämä tapahtuu peilaamalla tuotteen asemaa mark-

kinoilla kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista. Fuchs & Diamantopoulos (2012) esittävät tuote-

sijoittelun menestyksestä kertoviksi avainajureiksi seuraavia ulottuvuuksia: Tuotteen erilaisuus 

(engl. dissimilarity), ainutlaatuisuus (engl. uniqueness), suosittavuus (engl. favorability) sekä 

uskottavuus (engl. credibility) (Fuchs & Diamantopoulos 2012, 229). Tuotesijoittelustrategia 

nouseekin erottautumistekijöiden osalta kriittiseksi uutta tuotetta lanseerattaessa ja siksi mak-

simoidakseen markkinoilla menestymisen todennäköisyydet, yrityksen tulee luoda uudelle tuot-

teelle selkeästi määritelty kilpailuasema ennen sen lanseeraamista (Guo et al. 2018, 54). Tässä 
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onnistuakseen yrityksen tulee huolellisesti vertailla kehitteillä olevaa tuotetta suorien tai epä-

suorien kilpailijoiden valmistamiin tuotteisiin. Yrityksen suoriksi kilpailijoiksi voidaan luoki-

tella ne yritykset, jotka valmistavat toiminnallisesti samankaltaisia tuotteita samalle asiakasseg-

mentille, kun taas epäsuoriksi kilpailijoiksi voidaan luokitella ne yritykset, jotka tarjoavat rat-

kaisun samaan yrityksen ratkaisemaan ongelmaan toiminnallisesti erilaisten tuotteiden muo-

dossa (Guo et al. 2018, 60). 

Tuotesijoittelu voidaankin tulkita onnistuneeksi silloin, kun tuote on onnistunut saavuttamaan 

asiakkaiden silmissä suosiota sekä uskottavan aseman. Tämän lisäksi tuotteen tulee erottautua 

olemalla joko erilainen tai ainutlaatuinen, tai molempia, omassa kategoriassaan (Fuchs & Dia-

mantopoulos 2012, 234). Näiden ulottuvuuksien avulla yritys voi pyrkiä tunnistamaan oman 

tuotesijoittelustrategiansa vahvuuksia ja heikkouksia esimerkiksi yhdistelmällä niitä muuttu-

jiin, kuten asiakkaan halukkuuteen maksaa tuotteesta, ostoaikeisiin tai käsityksiin tuotteen pa-

remmuudesta suhteessa muuhun markkinatarjontaan (Fuchs & Diamantopoulos 2012, 241). 

Uusia tuotteita kehittävien tuotekehitysryhmien vahvat tiedonkeruu- ja hyödyntämistaidot pa-

rantavatkin näin ollen oleellisesti yrityksen mahdollisuuksia kehittää markkinoilla edukseen 

erottuvia uusia tuotteita (Im et al. 2016, 96). 

 

4.2 Tuotesijoittelua tukevan strategian valitseminen 

Oikean tuotestrategian valitseminen uudelle ja tuntemattomalle sovellusalueelle astuttaessa, on 

monesti suuri haaste sekä pienille että suurille yrityksille. Tutkimuksissa on tunnistettu useita 

erilaisia strategioita ja lähestymistapoja, jotka perustuvat erilaisiin oletuksiin kohdemarkkinasta 

ja yrityksen tavoitteista sekä kyvykkyyksistä (Picken 2018, 1). Strategisten vaihtoehtojen kar-

toittamisen sijaan, yritykset ovat kuitenkin taipuvaisia valitsemaan kaikista tutuimman strate-

gian pyrkiessään uusille markkinoille, mikä saattaa monesti johtaa strategian epäonnistumiseen. 

Mikään strategia ei ole täysin varma, mutta riskejä voidaan hallita ja strategian onnistumisto-

dennäköisyyteen on mahdollista vaikuttaa (Picken 2018, 8). Tutkimukset osoittavatkin, että 

markkinoilla parhaiten menestyvät yritykset pystyvät tarkastelemaan tuotekehitysprosessin al-

kuvaihetta holistisesta näkökulmasta siten, että tuotestrategia ja tuotekohtaiset päätökset voi-

daan tehokkaasti kytkeä yrityksen liiketoimintastrategiaan (Kärkkäinen & Elfvengren 2002, 

88). 
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Monimuotoinen strategiakenttä voidaan jakaa loogisesti neljään kategoriaan, joista osa soveltuu 

paremmin vakiintuneiden markkinatoimijoiden haastamiseen ja toiset puolestaan markkinoille, 

joissa pääasiallinen kilpailu muodostuu taloudellisista, rakenteellisista tai sosiaalisista kulutuk-

sen esteistä. Näiksi neljäksi strategioiden yläkategorioiksi voidaan nimetä: ’Täysin uuden rat-

kaisun esitteleminen’, ’Vakiintuneen markkinajohtajan haastaminen’, ’Pelin sääntöjen muutta-

minen’ ja ’Markkinoille astuminen olemassa olevan ratkaisun kanssa’. Näistä ensimmäisen ka-

tegorian tapauksessa yritys pyrkii tuomaan markkinoille täysin uudenlaisen ratkaisun, jolla se 

joko kilpailee olemassa olevien ratkaisujen kanssa tai huomioi täysin uuden asiakassegmentin 

entuudestaan tuntemattomat asiakastarpeet. Tällöin yritys päätyy kilpailemaan joko vakiintu-

neita markkinatoimijoita tai kulutuksen esteitä vastaan. Toisen kategorian tapauksessa yritys 

pyrkii haastamaan markkinajohtajan esimerkiksi kääntämällä tämän heikkouksia ja vahvuuksia 

markkinajohtajaa itseään vastaan, lopulta syrjäyttäen tämän. Kolmannen kategorian tapauk-

sessa yritys puolestaan pyrkii haastamaan markkinoilla hallitsevat toimijat muuttamalla oleel-

lisesti niitä markkinoiden näkymättömiä pelisääntöjä ja periaatteita, joihin markkinoilla toimi-

minen kulloinkin perustuu. Viimeisen, eli neljännen kategorian tapauksessa yritys voi uudelle 

markkina-alueelle pyrkiessään hyödyntää jossakin toisessa yhteydessä hyväksi havaittua tuote-

tarjontaa tai liiketoimintamallia sellaisella uudella markkina-alueella, jossa niitä ei ole aikai-

semmin hyödynnetty. Huomionarvoista on myös, että nämä strategiakategoriat eivät ole toisi-

aan poissulkevia ja ne voivatkin monesti pitää sisällään elementtejä toisistaan (Picken 2018, 2). 

Oleellista soveltuvan tuotestrategian valinnassa on kohdemarkkinan tunnistaminen ja selkeä 

määritteleminen. Tässä määrittelyssä tulee eritellä, keitä ovat potentiaaliset asiakkaat, mitä tar-

peita ja toiveita heillä on ja mitä he yrittävät toiminnallaan saavuttaa. Hyvin tehty esiselvitys ja 

määrittely auttavat yritystä asiakastarpeiden täyttävien ratkaisujen hahmottamisessa. Tämän li-

säksi tulisi arvioida, onko kohdemarkkinan tila vakaa vai kehittyvä (Picken 2018, 8). Yrityksen 

tulee myös selvittää, minkälaisessa ympäristössä se tulee toimimaan säädöksellisistä ja lailli-

sista näkökulmista. Lisäksi oleellista on kartoittaa tarvittavan infrastruktuurin kypsyys suh-

teessa yrityksen tarpeisiin sekä tavoitteisiin (Picken 2018, 9). Yleisesti voidaankin todeta, että 

viisaan tuotesijoittelun, tai differentioitumisen, avulla lähes jokaisella tuotteella on mahdolli-

suus kaapata arvoa markkinoilla (Mascitelli 2011, 116). 

Kilpailustrategiaa valitessaan yrityksen tulee määrittää, mitkä ovat sen tavoitteet ja mihin se 

tulee uudella markkina-alueella tähtäämään. Tätä varten yrityksen tulee myös ymmärtää omat 
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kyvykkyytensä ja arvioida niiden tarvittavien resurssien määrä, joita se tulee tarvitsemaan va-

litsemansa strategian toteuttamisessa. Strategian onnistumisen kannalta merkittävä osa-alue on 

kilpailuympäristön kartoittaminen ja arviointi. Yrityksen tulee ymmärtää, ketkä muut keskeiset 

toimijat vaikuttavat samalla markkina-alueella ja miten heidän ratkaisunsa vertautuvat suh-

teessa yrityksen visioimaan ratkaisuun. Yrityksen tulee siis pystyä vastaamaan kysymyksiin 

siitä, miten yrityksen valitsema tuote tulee vastaamaan havaittuihin asiakastarpeisiin suhteessa 

kilpailijoiden tuotetarjontaan (Picken 2018, 9; Mascitelli 2011, 118), kuten myös siihen, mitä 

esteitä se todennäköisesti tulee kohtaamaan astuessaan uudelle markkina-alueelle.  Näiden pe-

likentän kartoitusvaiheiden jälkeen yritys valitsee parhaiten tavoitettaan palvelevan tuotestra-

tegian (Picken 2018, 10), jossa tuotesijoittelu on pyritty toteuttamaan siten, että suora kilpailu 

olemassa olevan markkinatarjonnan ja uuden tuotteen välillä on mahdollisimman vähäistä 

(Mascitelli 2011, 118). Osa historian menestyksekkäimmistä tuotteista onkin saavuttanut mark-

kina-asemansa juuri innovatiivisen tuotesijoittelun avulla (Mascitelli 2011, 119). Hallitsevien 

ja vakiintuneiden kilpailijoiden läsnäolo markkinoilla voidaan tulkita yhtäältä haasteeksi ja toi-

saalta mahdollisuudeksi. Uusilla markkinatoimijoilla on puolellaan etu, jossa markkinakenttä 

on jo lähtötilanteessa hyvin määritelty, keskeiset kilpailijat ovat tunnettuja sekä myynti-, jakelu- 

ja huoltokanavat ovat jo lähtötilanteessa valmiiksi olemassa. Myös tekniset standardit on mo-

nesti määritelty ja yleisesti hyväksytty sekä markkinajohtajien vahvuudet ja heikkoudet ovat 

tunnettuja. Toisaalta taas, mikäli markkinaympäristöä ei ole lähtötilanteessa olemassa, kohtaa 

yritys täysin toisenlaisia haasteita. Tällainen tilanne voi syntyä muun muassa silloin, kun todel-

lisista asiakastarpeista huolimatta, markkinoiden tarpeisiin ei pystytä vastaamaan esimerkiksi 

puutteellisen asiakaskunnan ostovoiman, osaamisen sekä tuotteiden tai palveluiden käyttöön-

otossa esiintyvien yleisten haasteiden vuoksi. Tällöin yritys päätyykin kilpailemaan, suorien 

kilpailijoiden sijaan, kulutuksen esteitä vastaan (Picken 2018, 2). Nämä tuotestrategian valitse-

misen keskeiset vaiheet ja vaihtoehdot on kuvattu kuvassa neljä. 
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Kuva 4. Uuden liiketoiminnan kehittämisen strateginen viitekehys (Picken 2018, 9). 
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5 TUTKIMUSMETODOLOGIA 

5.1 Tapaustutkimus 

Tämän diplomityön empiirinen tutkimusosuus toteutettiin tapaustutkimuksena, sillä useissa 

menetelmäoppaissa tutkimuksen lähestymistavaksi suositellaan valittavaksi tapaustutkimus sil-

loin, kun mitä-, miten- ja miksi-kysymykset ovat tutkimuksessa keskeisiä, tutkijalla itsellään 

on vähän kontrollia tutkittaviin tapahtumiin tai tutkimuskohteena on jokin todellisen elämän 

ilmiö (Eriksson & Koistinen, 2014, 5). Erikssonin ja Koistisen (2014) mukaan tapaustutkimuk-

sessa käsitellään ja tarkastellaan tyypillisesti yhtä tai useampaa tapausta, joita pyritään määrit-

telemään, analysoimaan ja ratkaisemaan asetettujen tutkimuskysymysten valossa. Monesti ta-

paustutkimuksen tavoitteena onkin pyrkiä tutkimaan ja kuvailemaan tutkittavaa ilmiötä sen 

luonnollisessa ympäristössä yksityiskohtaisesti, systemaattisesti, tarkasti ja totuudenmukai-

sesti. Usein tapaustutkimus valitaan lähestymistavaksi silloin, kun tutkimuskohdetta halutaan 

ymmärtää syvällisesti sen omassa kontekstissa olosuhteet ja taustatiedot huomioiden (Saara-

nen-Kauppinen & Puusniekka, 2020). 

Tapaustutkimuksessa on oleellista, että tutkittava tapaus on selkeästi rajattavissa ja erotettavissa 

muusta kontekstista. Tällaisia rajattavissa olevia tutkimuskohteita voivat olla muun muassa eri-

laisissa organisaatioissa toteutettavat projektit ja kehityshankkeet (Eriksson & Koistinen, 2014, 

6; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2020). Tyypillisiä tapaustutkimuksissa käytettäviä läh-

deaineistoja ovat puolestaan erilaiset haastattelut, media-aineistot, tilastot, havainnointi sekä 

erilaiset dokumentit, kuten esimerkiksi muistiinpanot, esitteet ja kokouspöytäkirjat (Eriksson 

& Koistinen, 2014, 30). Erityisesti niin kutsutun hiljaisen tiedon kerääminen edellyttää tutki-

jalta aktiivista osallistumista ”kentällä”, eikä tätä voida korvata millään vaihtoehtoisella tiedon-

keruumenetelmällä (Eriksson & Koistinen, 2014, 31). Tapaustutkimuksessa on myös oleellista, 

että tutkittavasta tapauksesta voidaan muodostaa kerättävän tutkimusaineiston avulla koko-

naisuus (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2020). 

 

5.2 Tapaustutkimuksen rakenne 

Tässä tutkimuksen luvussa esitellään tapaustutkimuksen rakenne ja siihen liittyvät teoriaan 

pohjautuvat uuden sovellusalueen markkinaselvitystoiminnot (kts. kuva 5). Tapaustutkimuksen 
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kohteeksi valittiin virvoitusjuomateollisuus, johon katsotaan sisältyväksi myös panimoteolli-

suus. Tapaustutkimuksessa perehdytään niihin virvoitusjuomateollisuuden valmistusprosessei-

hin, joissa liuenneen hiilidioksidin mittaamisen nesteestä ajatellaan olevan keskeisessä roolissa. 

Tämän tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on muodostaa kokonaiskäsitys uudesta liuenneen 

hiilidioksidin mittaussovelluksesta, vallitsevasta kilpailuympäristöstä, asiakasyritysten virvoi-

tusjuomien valmistusprosesseista sekä asiakasrajapinnassa esiintyvistä asiakastarpeista. Ta-

paustutkimuksen rakenteellinen toteutus pohjautuu Pickenin (2018) julkaisussaan esittelemään 

teoreettiseen viitekehykseen, joka erittelee keskeiset toiminnalliset vaiheet yrityksen pyrkiessä 

uudelle markkina- ja sovellusalueelle. 

Tutkimus aloitettiin arvioimalla virvoitusjuomamarkkinan sekä liuenneen hiilidioksidin mit-

tausmarkkinan kehitysvaihetta. Tämä arviointi pyrittiin toteuttamaan Vaisalan sisäisten kaupal-

lisiin toimintoihin kohdistettujen henkilöstöhaastattelujen avulla, sillä yrityksen kaupallisilla 

toiminnoilla ajateltiin olevan olemassa olevaa historiatietoa virvoitusjuomateollisuudesta ja -

markkinasta. Tätä kumulatiivista tietoa on vuosien varrella kertynyt yrityksen henkilöstölle 

muun muassa K-Patentsin sokeripitoisuuksia mittaavien prosessirefraktometrien kanssa virvoi-

tusjuomateollisuudessa toimiessa. 

Toisessa tapaustutkimuksen vaiheessa puolestaan pyrittiin arvioimaan ja tarkastelemaan Vai-

salan sisäisiä teknologisia kyvykkyyksiä uuden sovellusalueen kilpailuympäristön valossa. 

Tämä tarkastelu toteutettiin Vaisalan sisäisten T&K-toimintoihin kohdistettujen henkilöstö-

haastattelujen avulla. Tämän lisäksi selvitystyö suunnattiin kilpailuympäristön tutkimiseen ja 

arvioimiseen. Tämä piti sisällään sekä kilpailevan tuotetarjonnan tunnistamisen että näiden 

tuotteiden hyödyntämien mittausteknologioiden toimintaperiaatteiden ymmärtämisen ja kuvaa-

misen. 

Tapaustutkimuksen ytimen muodosti lopulta teoreettiseen tarkasteluun pohjautuva asiakastar-

peiden tunnistamiseen tähtäävä osuus, jossa virvoitusjuomateollisuuden valmistusprosesseissa 

esiintyviä asiakastarpeita pyrittiin tunnistamaan virvoitusjuomateollisuudessa toimivan koh-

deasiakasyrityksen omassa toimintaympäristössä toteutettavan kontekstuaalisen asiakashaas-

tattelun avulla. 
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Kuva 5. Tapaustutkimuksen rakenne ja uuden sovellusalueen esiselvitysaktiviteetit. 

 

5.3 Kohdeasiakasyritys 

Tapaustutkimuksen kohdeasiakasyritykseksi valittiin virvoitusjuomateollisuudessa toimiva Si-

nebrychoff Oy Ab. Sinebrychoff on vuonna 1819 perustettu ja Keravalla sijaitseva Suomen 

johtava ja vanhin elintarvikealan panimoyritys, joka valmistaa oluita, siidereitä sekä virvoitus- 

ja energiajuomia. Sinebrychoff on osa kansainvälistä Carlsberg-konsernia. Sinebrychoff koos-

tuu kahdesta yhtiöstä, jotka ovat Sinebrychoff Oy Ab ja Sinebrychoff Supply Company Oy. 

Näistä Sinebrychoff Oy Ab vastaa virvoitusjuomien markkinoinnista ja myynnistä, kun taas 

Sinebrychoff Supply Company Oy vastaa tuotteiden valmistuksesta ja jakelusta (Sinebrychoff 

Oy Ab. 2020a). Sinebrychoff Oy Ab oli luonnollinen valinta tämän tutkimuksen kohdeyri-

tykseksi, sillä K-Patents on yrityksenä toiminut kohdeyrityksen kanssa yhteistyössä myös aiem-

min muissa yhteyksissä. Tämä yhteistyö mahdollistikin tämän tutkimuksen asiakasrajapinnan 

empiirisen tutkimusaineiston keräämisen valitun asiakastarvekartoitusmenetelmän avulla. 
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5.4 Tutkimusmenetelmät 

5.4.1 Kilpailuympäristön kartoitus 

Kilpailuympäristön kartoittaminen ja keskeisten kilpailijoiden tunnistaminen on oleellinen osa 

uuden sovellusalueen markkinaselvitystä ja näin ollen tässä tutkimuksessa perehdytään uuden 

liiketoiminta- ja sovellusalueen kilpailevaan tuotetarjontaan ja erityisesti niihin tuotteisiin ja 

valmistajiin, jotka tämän tutkimuksen toteutushetkellä tarjoavat liuenneen hiilidioksidin mit-

tausratkaisuja virvoitusjuomateollisuudessa toimivien asiakasyritysten valmistusprosessien tar-

peisiin. 

Tämän lisäksi vallitsevaa kilpailuympäristöä pyrittiin tarkastelemaan teknologisesta näkökul-

masta, sillä kilpailijakartoitusta tehdessä esiintyi useita eri teknologioita hyödyntäviä kilpaile-

via liuenneen hiilidioksidin mittausratkaisuja. Kilpailijakartoitustyö toteutettiin pääasiassa et-

simällä verkosta liuenneen hiilidioksidin prosessimittauksiin mittausratkaisuja tarjoavia val-

mistajia sekä heidän valmistamiaan mittausinstrumentteja. Tämän lisäksi kilpailijakartoituk-

sessa sekä mittausinstrumenttien jälleenmyyntihintatietojen keräämisessä hyödynnettiin yrityk-

sen sisäisten sidosryhmien, kuten hankintatoimintojen, osaamista sekä verkostoja. Tämän tut-

kimusosion tarkoituksena oli muodostaa kokonaisvaltainen ymmärrys keskeisistä uudella so-

vellusalueella toimivista kilpailevista yrityksistä, näiden yritysten valmistamista liuenneen hii-

lidioksidin mittaamiseen tarkoitetuista tuotteista, näiden tuotteiden jälleenmyyntihinnoista, 

tuotteissa hyödynnetyistä mittausteknologioista sekä tuotteisiin sisältyvistä teknisistä ominai-

suuksista. 

 

5.4.2 Sisäiset henkilöstöhaastattelut 

Tapaustutkimuksessa hyödynnettiin Vaisalan kaupallisiin toimintoihin sekä T&K-toimintoihin 

kohdistettuja yrityksen sisäisiä henkilöstöhaastatteluja. Vaisalan kaupallisten toimintojen edus-

tajista haastateltiin Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen nestemittauksiin erikoistu-

neen tuotealueen tuotepäällikköä sekä myyntipäällikköä. T&K-toimintojen edustajista puoles-

taan haastateltiin anturituotekehityksen teknologiapäällikköä sekä nestemittausten tuotekehi-

tyspäällikköä. Näiden haastattelujen avulla pyrittiin keräämään ja taltioimaan yrityksen henki-

löstössä piilevää hiljaista tietoa ja näkemyksiä uuteen sovellusalueeseen, potentiaalisiin asiak-
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kaisiin, asiakkaiden tuotantoprosesseihin sekä niissä aikaisemmin esiintyneisiin mittaustarpei-

siin liittyen. Haastattelurunkojen toteutuksessa ja haastatteluissa hyödynnettiin avoimia kysy-

myksenasetteluja. Haastattelut toteutettiin kahdenkeskisinä haastatteluina haastateltavan ja 

haastattelijan kesken ja kaikki haastattelut nauhoitettiin tulosten dokumentoimiseksi. 

Näiden haastattelujen tavoitteena oli toimia täydentävänä tietolähteenä muodostettaessa katta-

vampaa kokonaiskuvaa Vaisalan sisäisiin teknologisiin kyvykkyyksiin, uuteen sovellusaluee-

seen, sovellusalueella vaikuttaviin sidosryhmiin sekä vallitsevaan kilpailuympäristöön liittyen. 

Tälle syntyi otolliset olosuhteet, sillä Vaisalalla ja K-Patentsilla todettiin olevan entuudestaan 

arvokasta tietoa samoista virvoitusjuomateollisuuden asiakasryhmistä K-Patentsin virvoitus-

juomien sokeripitoisuuksia mittaavien prosessirefraktometrien näkökulmasta. Näin ollen myös 

yrityksen henkilöstöön sitoutunutta olemassa olevaa osaamista, kokemuksia ja näkemyksiä uu-

desta sovellusalueesta pystyttiin hyödyntämään osana uuden sovellusalueen markkinatutki-

musta. 

Kaupalliselle puolelle suunnattu haastattelurunko piti sisällään liuenneen hiilidioksidin mittaus-

markkinaan, markkinakehitysvaiheeseen sekä markkinan maantieteelliseen jakautumiseen 

suunnattuja kysymystenasetteluja. Näiden kysymysten avulla pyrittiin muodostamaan käsitys 

keskeisistä virvoitusjuoma-alan toimijoista sekä alalla toimivista myynti- ja jakelukanavaver-

kostoista. Lisäksi virvoitusjuomateollisuudessa toimivien asiakkaiden tuotantoprosesseihin, 

liuenneen hiilidioksidin mittaamiseen sekä mahdollisesti aikaisemmin eri yhteyksissä esiinty-

neisiin asiakastarpeisiin sidonnaista informaatiota pyrittiin keräämään asiakkaiden toimintaan 

liittyvien kysymystenasettelujen avulla. Lopuksi kysymysten avulla pyrittiin keräämään tuote-

hallinnan olemassa olevia näkemyksiä liuenneen hiilidioksidin mittaamisesta seuraavista hyö-

dyistä asiakkaan toiminnassa sekä markkinan ja sovellusalueen yleisestä houkuttelevuudesta 

yrityksen näkökulmasta. Tämän haastattelurungon avulla pyrittiin muodostamaan alustava kä-

sitys uudesta sovellusalueesta ja virvoitusjuomamarkkinasta yrityksen sisäiseen ja olemassa 

olevaan hiljaiseen historiatietoon sekä henkilöiden henkilökohtaisiin havaintoihin ja näkemyk-

siin perustuen. Vaisalan kaupallisiin toimintoihin kohdistettujen haastattelujen haastatteluky-

symykset on esitetty tutkimuksen liitteessä kaksi. 

Toinen yrityksen T&K-toimintoihin kohdistettu haastattelurunko puolestaan piti sisällään yri-

tyksen sisäisten teknologisten kyvykkyyksien sekä niiden vahvuuksien tunnistamiseen suun-
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nattuja kysymystenasetteluja liuenneen hiilidioksidin mittaussovelluksen näkökulmasta. Haas-

tattelukysymysten avulla pyrittiin myös tarkastelemaan ja käsittelemään asiakasarvoa luovien 

tuotteen ominaisuuksien sekä yrityksen teknologisten kyvykkyyksien välisiä keskeisiä tekijöitä 

sekä niiden välisiä suhteita. Lopuksi kysymysten avulla pyrittiin tunnistamaan niitä asiakasra-

japinnasta tai vallitsevasta kilpailuympäristöstä kerättävän informaation osa-alueita, joita tutki-

mus- ja tuotekehityksestä vastaavat henkilöt kokevat tarvitsevansa ja arvostavansa uudelle so-

vellusalueelle suunnattavan uuden tuotteen kehittämistyössä. Näiden T&K-toimintoihin suun-

nattujen haastattelujen tavoitteena oli muodostaa kokonaiskäsitys tutkittavan uuden sovellus-

alueen sekä yrityksen sisäisten teknologisten kyvykkyyksien välisestä suhteesta. Vaisalan 

T&K-toimintoihin kohdistettujen haastattelujen kysymykset on esitetty tutkimuksen liitteessä 

kolme. 

 

5.4.3 Kontekstuaalinen asiakashaastattelu 

Tämän tutkimuksen asiakastarvekartoituksessa hyödynnettäväksi päätutkimusmenetelmäksi 

valittiin luvussa kolme esiteltyjen asiakastarvekartoitusmenetelmien joukosta kontekstuaaliset 

asiakashaastattelut. Valinta pohjautui erityisesti luvussa kolme esitettyihin menetelmän etuihin 

proaktiivisessa asiakastarvekartoituksessa, jossa kontekstuaalisten asiakashaastattelujen todet-

tiin olevan asiakkaan rooliin asettumismenetelmää sekä havainnointimenetelmää tehokkaampi 

ja nopeampi menetelmä (Griffin 2013, 224). Toisaalta myös menestyvien yritysten on todettu 

haastattelevan asiakkaita henkilökohtaisesti asiakkaan omassa toimintaympäristössä (Braham 

1996, 56). Lisäksi kontekstuaalisten asiakashaastattelujen tehokkuutta voidaan oleellisesti li-

sätä hyödyntämällä keskusteluja ja kysymyksiä ohjaavia rakenteita ja periaatteita (Kärkkäinen 

et al. 2001b, 162). Tämä rakenteellinen ulottuvuus implementoitiin tässä tutkimuksessa osaksi 

kontekstuaalista asiakashaastattelua hyödyntämällä luvussa kolme esiteltyjä avoimia kysymyk-

senasetteluja sekä avainkysymyksiä (Goffin et al. 2012, 47). Tällaisen strukturoidun lähesty-

mistavan ajateltiin luovan otolliset olosuhteet uudella sovellusalueella toimivien asiakkaiden 

ilmaistujen sekä piilevien tarpeiden tunnistamiselle. Kontekstuaalisten asiakashaastattelujen 

ajateltiin myös olevan yleisesti tunnettu ja tuttu lähestymistapa uusien henkilöiden kanssa toi-

mittaessa sekä uusia yhteistyösuhteita luotaessa. Kontekstuaalinen asiakashaastattelu on mene-

telmällisenä lähestymistapana kustannustehokkaampi useisiin muihin menetelmiin verrattuna 

(Griffin 2013, 224) ja näin ollen sen katsottiin soveltuvan hyvin nopeatempoiseen asiakastar-

vekartoitukseen markkinaselvityksen alkuvaiheessa. 
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Tapaustutkimuksessa käytetty kontekstuaalinen asiakashaastattelurunko muodostuu kahdek-

sasta osa-alueesta ja niihin liittyvistä avoimista kysymystenasetteluista, joiden tarkoituksena on 

muodostaa holistinen kokonaiskuva asiakkaan ongelmista, toimintaympäristöstä, toimintaan 

liittyvistä sidosryhmistä sekä keskeisistä asiakastarpeista. Haastattelukysymykset pyrittiin luo-

maan muodoltaan avoimiksi sekä loogisessa järjestyksessä eteneviksi. Asiakashaastattelu py-

rittiin toteuttamaan asiakkaan omissa tiloissa tapahtuvana haastattelijan ja haastateltavan väli-

senä haastatteluna ja se pyrittiin mahdollisuuksien mukaan nauhoittamaan. 

Ensimmäisen haastattelun osa-alueen avulla pyritään muodostamaan näkemys liuenneen hiili-

dioksidin mittaamisen päätarkoituksesta sekä tavoitteesta kohdeasiakasyrityksen näkökul-

masta. Toisen osa-alueen avulla pyritään kartoittamaan tuotteen hankintapäätökseen vaikutta-

via sidosryhmiä. Kolmas osa-alue pureutuu asiakkaan tuotteen käyttöönotonaikaisiin tai sitä 

edeltäviin toimenpiteisiin. Neljännen osa-alueen avulla puolestaan pyritään tunnistamaan tuot-

teen käyttöön vaikuttavia tekijöitä. Viidennen osa-alueen avulla pyritään tunnistamaan tuotteen 

käytölle asetettavia ajallisia- sekä ympäristöllisiä vaatimuksia. Tämä osa-alue pureutuu myös 

tuotteen käyttöönoton tai käytönaikaisiin henkilöstövaatimuksiin ja sen sisältämien kysymysten 

avulla pyritään muodostamaan kuva tuotteen kanssa toimivista henkilöistä ja tarvittavasta kom-

petenssiosaamisesta. Kuudennen osa-alueen avulla pyritään puolestaan muodostamaan käsitys 

tuotteen käytön säännöllisyydestä, käyttökohteista sekä tyypillisistä käyttötilanteista. Seitse-

männen osa-alueen tavoitteena on muodostaa ymmärrys asiakkaan tuotteen käytön päätteeksi 

suorittamista toimenpiteistä ja niiden mahdollisista tuotteelle asettamista vaatimuksista. Lo-

puksi kahdeksannen osa-alueen avulla pyritään rakentamaan ymmärrystä asiakkaan tuotteen 

suorituskyvylle sekä sen teknisille ominaisuuksille asettamista toiveista ja niiden taustalla vai-

kuttavista tekijöistä. Nämä esitellyt osa-alueet yhdessä muodostavat tässä tutkimuksessa hyö-

dynnettävän kontekstuaalisen asiakashaastattelun rungon, jonka avulla tutkimuksessa pyritään 

luomaan syvällinen ymmärrys asiakkaan tavoitteista, toiminnasta, toimintaympäristöstä, asiak-

kaiden kohtaamista ongelmista sekä näiden muodostamista keskeisistä asiakastarpeista. Täl-

laisten moniulotteisten ja eri näkökulmista asiakkaan toimintaa lähestyvien avointen haastatte-

lukysymysten avulla pyrittiin muodostamaan ja rakentamaan yrityksen päätöksentekoa tukeva 

holistinen näkemys uudesta sovellusalueesta asiakkaan silmin tarkasteltuna. Tapaustutkimuk-

sessa käytetyt asiakashaastattelukysymykset on esitetty tutkimuksen liitteessä yksi. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

6.1 Virvoitusjuomateollisuuden valmistusprosessit ja prosessikuvaukset 

 

6.1.1 Virvoitusjuomien valmistusprosessi 

Virvoitusjuomateollisuudessa toimivien kohdeyritysten valmistusprosessit voidaan jakaa kah-

teen kategoriaan, jotka ovat virvoitusjuomien valmistusprosessit ja panimotuotteiden valmis-

tusprosessit. Nämä valmistusprosessit eroavat prosessivaiheiltaan toisistaan, mutta hiilidioksidi 

esiintyy yhteisenä tekijänä molemmissa valmistusprosesseissa. 

Virvoitusjuomien valmistusprosessi alkaa tyypillisesti vesijohtoveden käsittelyvaiheesta, jossa 

kaikki epäpuhtaudet sekä mahdolliset makuhaitat pyritään poistamaan vedestä. Myös veden 

alkalisuutta säädetään, jotta veden happamuus saadaan toivotulle tasolle. Tämän jälkeen käsi-

telty vesi steriloidaan mahdollisten bakteerikasvustojen tuhoamiseksi. Steriloinnissa käytetään 

apuna pieniä määriä klooria. Steriloinnin jälkeen puhdas vesi seisoo välisäiliössä muutamia 

tunteja, jonka jälkeen se johdetaan aktiivihiilisuodattimen läpi, joka poistaa siitä kloorin ja loput 

epäpuhtaudet. Suodatuksesta puhdas vesi johdetaan tehtaan annostelu- ja sekoitusjärjestel-

mälle. Tehtaalle raaka-aineena saapuva juomakonsentraatti, aromiaineet, nestesokeri sekä muut 

lisäaineet antavat virvoitusjuomalle sille ominaisen värin, maun sekä määrittävät virvoitusjuo-

man sokeripitoisuuden. Nämä juoman valmistuksessa käytettävät raaka-aineet pumpataan an-

nostelujärjestelmän kautta sekoitussäiliöihin, jossa ne sekoitetaan veden kanssa sopiviksi juo-

maseoksiksi. Tämän jälkeen valmiit juomaseokset pumpataan varsinaiseen valmistuseräsäili-

öön, jossa juomaseos saa lopullisen koostumuksensa ja jonka jälkeen seos voidaan pastöroida, 

eli kuumentaa ja jäähdyttää nopeasti ultraviolettisäteilyä apuna käyttäen. Pastöroinnin jälkeen 

seoksen lämpötila vakioidaan ja seos johdetaan hiilidioksidin syöttöyksikölle, jossa seokseen 

lisätään hiilidioksidia, kunnes seoksen hiilidioksidipitoisuus saavuttaa toivotun tason. Valmis 

hiilihapollinen juomaseos johdetaan lopulta pullotuslinjalle, jossa se annostellaan pulloihin 

suurilla virtausnopeuksilla. Lopuksi valmiit pullot pakataan ja varastoidaan odottamaan toimi-

tusta (Zuckett & Gramlich. 2017, 23). Tyypillinen virvoitusjuomien valmistusprosessi on ku-

vattu kuvassa kuusi. 

Tapaustutkimuksen tulosten perusteella virvoitusjuomien valmistusprosessissa liuennutta hiili-

dioksidia mitataan hiilidioksidin syöttöyksikön perässä sijaitsevasta puskurisäiliöstä prosessi-
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linjaan asennettavalla kiinteällä online-mittausperiaatteen mittausinstrumentilla. Puskurisäili-

öltä juoma ajetaan pastörointivaiheen jälkeiselle puskurisäiliölle, jossa juoman hiilidioksidipi-

toisuus voidaan vielä varmistaa näytteenottoon perustuvilla kannettavilla atline-mittausperiaat-

teen mukaisilla hiilidioksidimittausinstrumenteilla. Tämän lisäksi juoman hiilidioksidipitoisuus 

mitataan vielä pullotuslinjan jälkeen tuotepakkauksista näytteenottoon perustuvilla atline-mit-

tausperiaatteen mukaisilla laboratoriomittausinstrumenteilla. Virvoitusjuomien valmistuspro-

sessissa käytössä on tyypillisesti noin kuusi kiinteää hiilidioksidimittausinstrumenttia, noin 

viisi kannettavaa hiilidioksidimittausinstrumenttia sekä laboratoriomittausinstrumentteja. Näitä 

samoja näytteenottoon perustuvia hiilidioksidimittausinstrumentteja voidaan käyttää myös pa-

nimopuolen valmistusprosessin valvonnassa (Automaatioasentaja, haastattelu 18.3.2020). 

 

 

Kuva 6. Virvoitusjuomatuotteiden valmistusprosessi (mukaillen Zuckett & Gramlich. 2017, 

23). 

 

6.1.2 Panimotuotteiden valmistusprosessi 

Panimoteollisuuden valmistusprosessit, kuten muun muassa oluen valmistus, ovat prosessivai-

heiltaan erilaisia. Olutpanimoissa raaka-aineita on perinteisesti vähän ja prosessien raaka-ai-

neiksi tarvitaankin usein vain maltaita, vettä, humalaa ja hiivaa. Aluksi raaka-aineena käytettä-

vät maltaat rouhitaan ja mäskätään. Suomessa toimiville panimoille maltaat toimitetaan Lahden 

Viking Malt -mallastamosta, joka toimii Suomessa monopoliasemassa. Monesti maltaat myös 

toimitetaan panimoille valmiiksi rouhittuina. Valmistusprosessissa veden laatu on tärkeä tekijä 

ja prosessissa käytettävä vesi aktiivihiilisuodatetaan, lämmitetään ja johdetaan maltaiden 
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kanssa mäskäysastiaan tuotteen moitteettoman maun ja laadun varmistamiseksi (Aaltonen 

2015). Mäskäysprosessissa maltaiden sisältämä tärkkelys muuntuu sokereiksi. Mäskäysproses-

sissa syntyvää seosta kutsutaan nimellä Vierre, joka pumpataan keittokattilaan ja siihen lisätään 

humalaa (Sinebrychoff Oy Ab. 2020b). Vierre on kirkasta ja hyvin sokeripitoista nestettä (Aal-

tonen 2015). Mäskäystä seuraavassa keittämisvaiheessa seoksesta mitataan tyypillisesti kanta-

vierreväkevyys, joka viestii seoksen sisältämien raaka-aineiden määrästä. Keittämisvaiheen jäl-

keen lisätyn humalan jäänteet poistetaan ja vierre pumpataan selkeytysaltaaksi kutsuttuun asti-

aan (Sinebrychoff Oy Ab. 2020b), jossa vierrettä sekoitetaan pyörteen lailla keräämällä astian 

keskelle vierteen seassa olevia roskia sekä saostuneita valkuaisaineita (Aaltonen 2015). Tämän 

jälkeen seos jäähdytetään ja sille tehdään ilmastus käyttäen steriiliä ilmaa. Ilmastuksen jälkeen 

seos pumpataan jäähdyttimen läpi erilliseen käymisastiaan. Ennen käymisvaiheen aloitusta 

seokseen lisätään hiiva, minkä jälkeen alkaa varsinainen käymisvaihe, jossa vierreseoksen so-

keri muuntuu käymisprosessissa alkoholiksi ja hiilidioksidiksi. Tämä käymisvaihe kestää tyy-

pillisesti noin kolmesta päivästä kahdeksaan päivään, minkä jälkeen oluen kypsytystä tyypilli-

sesti jatketaan aikaisempaa alemmassa lämpötilassa vielä muutaman päivän ajan (Sinebrychoff 

Oy Ab. 2020b). Pienpanimoissa tämä käymisvaihe voi kestää jopa neljästä kahdeksaan viikkoa 

(Aaltonen 2015). Käymisprosessin kesto riippuukin pitkälti valmistettavasta juomalaadusta. 

Käymis- ja kypsytysvaiheiden jälkeen seos suodatetaan, siirretään painetankkiin ja lopulta pas-

töroidaan sekä annostellaan pulloihin pullotuslinjalla (Sinebrychoff Oy Ab. 2020b). Tyypilli-

nen panimoteollisuuden valmistusprosessi on kuvattu kuvassa seitsemän. Pullotettujen oluiden 

laatuvaatimukset ovat korkeat ja kuluttajat havainnoivat ostamiensa tuotteiden ominaisuuksia 

pääasiassa aistinvaraisesti. Kuluttajat voivatkin arvioida esimerkiksi tuotteen kirkkautta, sa-

meutta, väriä tai vaahtoa. Hiilidioksidin oikea määrä tuotteessa on erityisen tärkeä juoman laa-

dun näkökulmasta, sillä kuluttajat saattavat huomauttaa siitä herkästi. Myös oluiden happipi-

toisuuden mittaaminen on tärkeää, sillä oikea happipitoisuus varmistaa hiivan tehokkaan toi-

minnan käymisprosessissa. Hapen määrän minimoiminen on puolestaan tärkeää käymisvaihetta 

seuraavissa oluiden kypsytys- ja pakkausvaiheissa (Aaltonen 2015). 

Tapaustutkimuksen tulosten perusteella panimoprosessissa liuennutta hiilidioksidia mitataan 

suodatusvaiheen jälkeisestä painesäiliön syöttölinjasta tyypillisesti yhdellä kiinteällä inline-

mittausperiaatteen mukaisella hiilidioksidimittausinstrumentilla sekä painesäiliön jälkeisistä 

prosessilinjoista tyypillisesti noin kuudella kiinteällä inline-mittausperiaatteen mukaisella hii-

lidioksidimittausinstrumentilla. Tämän lisäksi painesäiliöstä otetaan säännöllisesti näytteitä 
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kannettavilla näytteenottoon perustuvilla atline-mittausperiaatteen mukaisilla hiilidioksidimit-

tausinstrumenteilla. Tämän lisäksi panimoprosessissa mitataan hiilidioksidipitoisuutta käymis-

säiliön yhteydessä olevasta hiilidioksidin talteenottojärjestelmästä. Tässä käytetään apuna hap-

pimittaukseen perustuvaa mittausratkaisua, jonka avulla talteen otetun hiilidioksidin pitoisuus 

voidaan määrittää. Tässä pisteessä mitataan käymisprosessissa syntyvän hiilidioksidikaasun 

puhtautta. Pastöroinnista juoma siirretään puskurisäiliöön, jossa juomasta voidaan vielä ottaa 

näyte kannettavalla atline-mittausperiaatteen mukaisella mittausinstrumentilla ennen sen pul-

lottamista. Pullotuksen jälkeen pulloista tai tölkeistä otetaan lopuksi näytteitä atline-mittauspe-

riaatteen mukaisilla laboratoriomittausinstrumenteilla lopputuotteiden laadun varmistamiseksi 

(Automaatioasentaja, haastattelu 18.3.2020). 

 

 

Kuva 7. Panimotuotteiden valmistusprosessi (mukaillen Sinebrychoff Oy Ab. 2020b). 
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6.2 Kilpailuympäristö 

6.2.1 Kilpaileva tuotetarjonta 

Teollisuusprosesseissa tehtävät mittaukset voidaan jakaa yhden luokittelumallin mukaisesti 

neljään mittauskategoriaan mittausperiaatteen mukaisesti (kts. kuva 8). Näitä mittauskategori-

oita ovat: 1. Inline-, 2. Online-, 3. Atline- ja 4. Offline-mittaukset. Inline-mittauskategorian 

tapauksessa mittausinstrumentti asennetaan pääprosessilinjaan, jossa se mittaa prosessiolosuh-

detta suoraan siellä, mistä mittausinformaatiota kulloinkin halutaan kerätä. Inline-mittauskate-

gorian mukaisia mittausinstrumentteja voidaan käyttää apuna automaattisessa prosessinohjauk-

sessa ja ne tuottavat jatkuvatoimista ja reaaliaikaista mittausinformaatiota valmistusprosessista. 

Inline-mittausinstrumentit eivät tyypillisesti pidä sisällään erillisiä näytteenottotoiminnalli-

suuksia. Online-mittauskategoriaa edustava mittausinstrumentti puolestaan asennetaan erilli-

seen prosessilinjasta haaroitettuun ohivirtauskanavaan, jossa mittausinstrumentti joko mittaa 

suoraan prosessiolosuhdetta tai ottaa siitä automaattisesti näytteitä ja analysoi ottamiaan näyt-

teitä. Myös online-mittauskategoriaa edustavia mittausinstrumentteja voidaan käyttää apuna 

automaattisessa prosessinohjauksessa. Atline-mittauskategoriaa edustavat mittausinstrumentit 

toimivat lähes poikkeuksetta näytteenottoperiaatteella ja ne ovat jatkuvatoimisuuden sijaan 

usein manuaalitoimisia. Tämän kaltaiset atline-mittausperiaatteen mukaiset instrumentit voivat 

olla myös helposti siirreltäviä tai kannettavia mittausyksiköitä, jotka suorittavat näytteen ana-

lysoinnin ja mittausinformaation tuottamisen paikan päällä. Tämän mittauskategorian mukais-

ten mittausinstrumenttien voidaan ajatella toimivan apuna erilaisissa laadunvarmistukseen sekä 

muihin joustavuutta vaativiin prosessinhallintaan sidonnaisissa työtehtävissä. Viimeisenä esi-

telty offline-mittauskategoria pitää sisällään kaiken manuaalitoimisen näytteenoton prosessilin-

jasta, jossa varsinaista näytteiden ja mittaustulosten prosessointia ja analysointia ei toteuteta 

paikan päällä, vaan näytteet kuljetetaan erillisiin tutkimuslaboratorioihin arvioitaviksi ja analy-

soitaviksi (Noll et al. 2014, 42). Tässä tutkimuksessa esiteltävä kilpaileva liuenneen hiilidiok-

sidin mittausinstrumenttitarjonnan tarkastelu rajattiin koskemaan vain jatkuvatoimisia ja kiin-

teästi prosessilinjaan asennettavia sekä automaattisessa prosessinohjauksessa hyödynnettäviä 

liuenneen hiilidioksidin mittausinstrumentteja, jotka kuuluvat joko inline- tai online-mittauska-

tegorioihin. 
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Kuva 8. Liuenneen hiilidioksidin mittauskategoriat teollisuusprosessissa. 

 

Tässä tutkimuksessa toteutetussa kilpailijakartoituksessa tunnistettiin yhteensä yhdeksän eri-

laista inline- tai online-mittausperiaatteen mukaista liuennutta hiilidioksidia mittaavaa mit-

tausinstrumenttia seitsemältä eri valmistajalta (kts. taulukko 5). Näitä mittausinstrumenttien 

valmistajia ovat Anton Paar GmbH (Itävalta), Mettler Toledo Inc. (Yhdysvallat), British Rotot-

herm Company Ltd. (Iso-Britannia), ACM GmbH (Itävalta), Centec GmbH (Saksa), Maselli 

Misure S.p.A (Italia) sekä Pentair PLC (Yhdysvallat). Nämä mittausinstrumentit eroavat toisis-

taan sekä toimintaperiaatteiltaan että mittausteknologioiltaan. Kilpailijavertailu ja tunnistettu-

jen tuotteiden keskeiset tekniset ominaisuudet on esitetty taulukkomuodossa tutkimuksen liit-

teessä neljä. Markkinoilla vallitsevaa kilpailutilannetta paremmin ymmärtääksemme, seuraa-

vassa luvussa esitellään lyhyesti ne mittausteknologiat ja toimintaperiaatteet, joita nämä tutki-

muksessa tunnistetut jatkuvatoimiset ja kiinteästi prosessilinjaan asennettavat liuenneen hiili-

dioksidin mittausinstrumentit hyödyntävät. 
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Taulukko 5. Liuenneen hiilidioksidin inline- ja online-mittausinstrumenttien markkinatarjonta 

vuonna 2020. 

 

 

6.2.2 Liuenneen hiilidioksidin mittausteknologiat 

Tässä tutkimuksessa tunnistetut markkinoilla olevat liuennutta hiilidioksidia mittaavat inline- 

ja online-mittausperiaatteen mukaiset mittausinstrumentit voidaan jakaa mittausteknologian 

perusteella optisiin ja ei-optisiin mittausinstrumentteihin. Optisten mittausinstrumenttien mit-

taus perustuu valon absorptioon infrapuna-alueella, kun taas ei-optiset mittausinstrumentit hyö-

dyntävät tyypillisesti perinteisempää Henryn lakiin perustuvaa paine ja lämpötila -menetelmää 

(p/T) (Anton Paar s.a. 2). Yksi tunnistetuista ei-optisista mittausinstrumenteista, Mettler Toledo 

InPro 5500i, hyödyntää muista poikkeavaa lämmönjohtavuuteen perustuvaa mittausteknolo-

giaa (engl. Thermal conductivity, TC), jossa nesteeseen liuenneen hiilidioksidin pitoisuus mää-

ritetään nestetilavuuden kanssa tasapainossa olevan kaasutilavuuden kaasuseoksen lämmönjoh-

tavuuden muutosten avulla. Kilpailijaselvityksessä tunnistetuista markkinoilla olevista liuen-

neen hiilidioksidin mittausinstrumenteista kolme instrumenttia hyödyntävät optista ATR-tek-

nologiaa (engl. Attenuated Total Reflection, ATR), viisi perinteistä p/T-teknologiaa ja yksi 

lämmönjohtavuuteen perustuvaa TC-teknologiaa. Näin ollen tässä luvussa esitellään lyhyesti 

näiden kolmen mittausteknologian perusteet. 

Liuenneiden kaasujen mittaaminen nesteestä on perinteisesti perustunut kolmeen kaasulakiin, 

jotka ovat Henryn laki, Daltonin osapainelaki sekä ideaalikaasulaki (Anton Paar s.a. 1). Henryn 

laki perustuu William Henryn (1774-1836) toteamukseen siitä, että nesteeseen liuenneen kaa-

sun määrä tunnetussa nestetilavuudessa on suoraan verrannollinen nesteen kanssa tasapainossa 

olevan kaasun osapaineeseen. Henryn laki voidaan määritellä seuraavasti: 
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𝑐CO2 =  𝜉CO2 ∗ 𝑝CO2,                                                                          (1) 

missä 𝑐CO2 on hiilidioksidin konsentraatio, 𝜉CO2 on absorptiokerroin ja 𝑝CO2 on kaasun osapaine 

(Anton Paar s.a. 1). 

Daltonin osapainelaki puolestaan perustuu John Daltonin (1766-1844) toteamukseen siitä, että 

reagoimattomien kaasujen seoksen muodostama kokonaispaine on yhtä suuri kuin seoksen yk-

sittäisten kaasukomponenttien osapaineiden summa. Daltonin osapainelaki voidaan määritellä 

seuraavasti: 

 

𝑝total =  𝑝CO2 +  𝑝Air +  𝑝H2O ,                                                          (2) 

     

missä 𝑝total on osapaineiden summa, 𝑝CO2 hiilidioksidin osapaine, 𝑝Air ilman osapaine ja 𝑝H2O 

vesihöyryn osapaine (Anton Paar s.a. 1). 

Ideaalikaasulakia puolestaan voidaan hyödyntää paineen ja lämpötilan vaikutusten huomioimi-

sessa kaasutilavuuden hiilidioksidipitoisuutta määritettäessä. Ideaalikaasulaki voidaan määri-

tellä seuraavasti: 

                                                          𝑚 =  
𝑝 ∗ 𝑀 ∗ 𝑉

𝑅 ∗ 𝑇 ∗ 𝑍
 ,                                                                           (3) 

missä 𝑚 on massa, 𝑝 on paine, 𝑀 on moolimassa, 𝑉 on moolitilavuus, 𝑅 on ideaalikaasuvakio, 

𝑇 on lämpötila ja 𝑍 on puristuvuuskerroin (Anton Paar s.a. 1). 

Useimmat markkinoilla olevista liuenneen hiilidioksidin mittausinstrumenteista hyödyntävät 

perinteistä Henryn lakiin perustuvaa p/T-menetelmää. Tämä p/T-menetelmä perustuu tyypilli-

sesti näytesäiliön täyttämiseen prosessista otetulla nestemäisellä aineyhdisteellä, minkä jälkeen 

näytesäiliö suljetaan ja suljetun näytesäiliön tilavuutta muutetaan. Tasapainotila näytetilavuu-

den neste- ja kaasutilavuuden välillä saavutetaan sekoittamalla näytettä, minkä jälkeen näyteti-

lavuuden kaasutilavuudessa vallitseva paine ja lämpötila mitataan. Tämän tilavuuden muutok-

seen perustuvan paine ja lämpötila -menetelmän toimintaperiaate on kuvattu kuvassa yhdeksän. 

Menetelmän toiminta riippuu voimakkaasti mitattavan nestemäisen aineyhdisteen koostumuk-

sesta, kuten esimerkiksi virvoitusjuomien sokeri- tai alkoholipitoisuudesta. Tämän vuoksi tätä 
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mittausmenetelmää ja teknologiaa hyödyntäville liuenneen hiilidioksidin mittausinstrumen-

teille on usein määritelty erikseen tarkoitukseen soveltuvat liukoisuuskertoimet eri virvoitus-

juomatyypeille (Anton Paar, s.a. 2). Tilavuuden muutokseen perustuva kaasun erottaminen nes-

tenäytteestä on kuitenkin vain yksi tapa tehdä p/T-teknologiaan perustuva mittaus. Muutaman 

paine- ja lämpötila -menetelmään perustuvan mittausinstrumentin toiminta perustuu nesteen ja 

kaasufaasin erottavaan membraanikalvoon, jossa tasapainotila neste- ja kaasutilavuuden välillä 

saavutetaan diffuusion avulla mekaanisen tilavuuden muutoksen sijaan. Tällöin kaasutilavuus 

tulee ajoittain tyhjentää kaasusta joko vakumoimalla tai huuhtomalla sitä paineilmalla luotetta-

vien mittaustulosten varmistamiseksi. 

Paine ja lämpötila -menetelmään ja tilavuuden muutokseen perustuvan mittausperiaatteen 

avulla liuenneen hiilidioksidin pitoisuus nesteessä voidaan määrittää aikaisemmin esiteltyjen 

kaasulakien avulla seuraavasti: 

 

          𝐶CO2 =   
𝑚CO2(näyte_alussa)

𝑉B
=  

𝑚CO2(näyte_lopussa) + 𝑚CO2(kaasu)

𝑉B
,                     (4) 

      

          𝑚CO2(näyte_lopussa) =   𝑝 ∗ 𝑉B ∗ 𝜉CO2 ,                                                                (5) 

         

          𝑚CO2(kaasu) =   
𝑝 ∗ 𝑉H ∗ 𝑀

𝑅 ∗ 𝑇 ∗ 𝑍
 ,                                                                             (6) 

                                     𝐶CO2 =   
𝑚CO2 (näyte_lopussa + kaasu)

𝑉B
 = 𝑝 ∗ 𝜉 +  

𝑝 ∗ 𝑀

𝑅 ∗ 𝑇 ∗ 𝑍
 ∗  

𝑉H

𝑉B
 ,               (7) 

missä 𝐶CO2 on hiilidioksidin konsentraatio, 𝑚CO2 on hiilidioksidin massa, 𝑉B on nesteen tilavuus, 

𝑝 on paine, 𝜉 on absorptiokerroin, 𝑀 on moolimassa, 𝑅 on ideaalikaasuvakio, 𝑇 on lämpötila, 

𝑍 on puristuvuuskerroin ja 𝑉H on kaasutilavuus (Anton Paar s.a. 2). 
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Kuva 9. Paine ja lämpötila -menetelmän (p/T) toimintaperiaate (Anton Paar s.a. 2). 

 

Toinen tunnistettujen mittausinstrumenttien joukosta selkeästi erottuva ja modernimpi mittaus-

teknologia on optinen ATR-teknologia. ATR-mittausmenetelmässä infrapunavalonlähteestä 

lähtevät infrapuna-alueen valonsäteet johdetaan kirkkaan ATR-prisman läpi siten, että ne hei-

jastuvat nestemäisen näytteen kanssa kosketuksissa olevan prisman pintojen kautta takaisin inf-

rapunavastaanottimelle. Näyterajapinnassa prisman kautta heijastellessaan, infrapuna-alueen 

valoa absorboituu prisman kanssa kontaktissa olevan nestemäisen aineyhdisteen pintakerrok-

sessa oleviin hiilidioksidimolekyyleihin. Tätä pintakerrokseen syntyvää nesterajapinnan ylittä-

vää valon heijastusta kutsutaan nimellä Evanescent-kenttä (engl. Evanescent field). Mit-

tausinstrumentin valoherkän vastaanottimen päässä tämän heijastuneen infrapuna-alueen valon 

absorptiokaistojen intensiteettiä mitataan. Näiden kaistojen intensiteettien avulla voidaan lo-

pulta määrittää prisman kanssa kontaktissa olevaan nesteeseen liuenneen hiilidioksidin määrä 

(Anton Paar s.a. 3). ATR-teknologiaan perustuvan liuenneen hiilidioksidin mittausinstrumentin 

toimintaperiaate on kuvattu kuvissa 10 ja 11. 
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Kuva 10. Kuvitteellinen hiilidioksidin absorptio aallonpituuden funktiona (ATR-mittaustekno-

logia) (mukaillen Anton Paar s.a. 3). 

 

 

Kuva 11. ATR-mittausinstrumentin toimintaperiaate (mukaillen Anton Paar s.a. 3). 

 

Kolmas tunnistettu mittausteknologia perustuu lämmönjohtavuuteen (engl. Thermal conducti-

vity, TC). Jokaisella kaasulla on oma tunnettu lämmönjohtavuutensa, joka kertoo kaasun läm-

mönsiirtokapasiteetista. Tätä lämmönjohtavuutta voidaan mitata pienellä anturikomponenttiin 
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integroidulla sähköisellä piirillä. Tämä pieni sähköinen piiri on suljettu erillisen membraanikal-

von taakse, joka erottaa anturikomponentin sekä sitä ympäröivän kaasufaasin prosessinesteestä. 

Prosessinesteeseen liuennut hiilidioksidi läpäisee diffundoitumalla tämän membraanikalvon ja 

muuttaa membraanikalvon sisällä anturin kanssa kosketuksissa olevaa kaasufaasia. Lämmön-

johtavuutta mittaava anturikomponentti havaitsee lopulta tämän muutoksen lämmönjohtavuu-

dessa, joka on verrannollinen mitattavaan aineyhdisteeseen liuenneen hiilidioksidin määrään. 

Koska hiilidioksidin diffundoituminen tapahtuu sitä nopeammin mitä suurempi pitoisuusgra-

dientti kaasu- ja nestetilavuuden välillä on, tarvitsee tähän teknologiaan perustuva mit-

tausinstrumentti toimiakseen paineilmasyötön. Paineilman avulla anturin kanssa kosketuksissa 

oleva kaasutilavuus puhdistetaan säännöllisesti membraanin taakse diffundoituneesta hiilidiok-

sidista, jotta kaasu- ja nestetilavuuden välinen pitoisuusgradientti pysyisi jatkuvasti mahdolli-

simman suurena nopean mittauksen vasteajan takaamiseksi (Mettler Toledo s.a. 2). Tämän läm-

mönjohtavuuteen perustuvan TC-mittausteknologian toimintaperiaate on kuvattu kuvassa 12. 

 

 

Kuva 12. Lämmönjohtavuuteen perustuvan mittausinstrumentin toimintaperiaate (mukaillen 

Mettler Toledo s.a. 2). 

 

6.3 Sisäisten henkilöstöhaastattelujen tulokset 

6.3.1 Markkinanäkökulma 

Tässä luvussa esitellään Vaisalan sisäisten kaupallisiin toimintoihin kohdistettujen henkilöstö-

haastattelujen tulokset. Vaisalan kaupallisista toiminnoista haastateltiin Vaisalan Industrial 
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Measurements -liiketoiminta-alueen nestemittauksiin erikoistuneen tuotealueen tuotepäällik-

köä sekä myyntipäällikköä. 

 

Virvoitusjuomamarkkina ja markkinakehitysvaihe liuenneen hiilidioksidin mittaamisen näkö-

kulmasta 

Arvioitaessa virvoitusjuomateollisuuden markkinakehitysvaihetta, nähdään se orgaanisesti kas-

vavana markkinana, jonka kasvua vauhdittavat muun muassa globaali kaupungistuminen sekä 

väestönkasvu (Tuotepäällikkö, haastattelu, 29.1.2020; Myyntipäällikkö, haastattelu 2.3.2020). 

Markkinakehitys on voimakasta etenkin kehittyvissä maissa, joissa pullotettujen virvoitus-

juomien kulutuksen odotetaan kasvavan entisestään lähitulevaisuudessa. Lisäksi laadukkaam-

pien pullotettujen virvoitusjuomien kysynnän ajatellaan kasvavan elintason nousujohteisen ke-

hityksen myötä (Tuotepäällikkö, haastattelu, 29.1.2020). Liuenneen hiilidioksidin mittaamisen 

nähdään olevan keskeisessä roolissa etenkin hiilihapollisia virvoitusjuomia valmistettaessa ja 

niissä tulevaisuuden painopiste on matalasokeripitoisten virvoitusjuomien sekä hiilihapotettu-

jen vesien valmistuksessa (Myyntipäällikkö, haastattelu 2.3.2020). 

Loppuasiakkaita edustavien virvoitusjuomia valmistavien tehtaiden määrän ei oleteta kasvavan 

merkittävästi, vaikkakin uusia alan toimijoita saattaa ilmaantua markkinoille. Virvoitusjuoma-

tehtaiden tuotantovolyymien ajatellaan sen sijaan kasvavan tulevaisuudessa. Uusien virvoitus-

juomatuotteiden määrän lisääntyminen voi myös johtaa uusien tuotantolinjojen rakentamiseen, 

mikä osaltaan lisäisi laadukkaiden mittausinstrumenttien kysyntää markkinoilla. Yleisesti ot-

taen olemassa olevien virvoitusjuomatehtaiden prosessilaitteistojen modernisointiprojektien 

sekä niiden synnyttämän uusien aikaisempaa parempien mittausinstrumenttien kysynnän aja-

tellaan pysyvän tulevaisuudessa vakaalla tasolla (Tuotepäällikkö, haastattelu, 29.1.2020). 

Vuonna 2018 virvoitusjuomamarkkinan arvioitiin olevan kooltaan noin 1.5 biljoonaa Yhdys-

valtain dollaria ja sen odotetaan kasvavan vuoteen 2024 mennessä noin 1.8 biljoonaan dollariin 

(Tuotepäällikkö, haastattelu, 29.1.2020). Vuonna 2013 hiilihapollisten juomien osuuden kai-

kista valmistetuista virvoitusjuomista arvioitiin olevan noin 40 %. Hiilihapotetut juomat muo-

dostavat siis suhteellisesti merkittävän osan kaikista valmistetuista virvoitusjuomista. Hiiliha-

potettujen juomien kulutuksen ajatellaan myös olevan muita juomia suurempaa (Myyntipääl-

likkö, haastattelu 2.3.2020). Karkeasti esitettynä, hiilihapollisten virvoitusjuomien osuuden 



76 
 

 

 

voidaankin ajatella olevan noin puolet kaikkien virvoitusjuomien valmistuksesta. Tähän katso-

taan sisältyväksi sekä alkoholittomat että alkoholipitoiset virvoitusjuomatuotteet (Tuotepääl-

likkö, haastattelu, 29.1.2020). 

 

Markkina-alueen ja kysynnän maantieteellinen jakautuminen 

Pullotettujen virvoitusjuomien kysynnän ja kulutuksen odotetaan kasvavan etenkin kehittyvissä 

maissa yleisen elintason nousujohteisen kehityksen myötä (Tuotepäällikkö, haastattelu, 

29.1.2020). Virvoitusjuomien kysynnän ajatellaan olevan voimakkainta Kiinassa ja Latinalai-

sessa Amerikassa sekä yleisesti Yhdysvalloissa, sen ollessa virvoitusjuomien perinteinen mark-

kina-alue (Myyntipäällikkö, haastattelu 2.3.2020). Erityisesti Latinalaisen Amerikan osuus vir-

voitusjuomien maailmanlaajuisesta kokonaiskulutuksesta nähdään merkittävänä, sillä siellä 

puhtaan juomaveden tarjonta on varsin rajoitettua. Juuri rajoitetun puhtaan juomaveden tarjon-

nan sekä lämpimän ympäristön ajatellaankin yhdessä lisäävän merkittävästi pullotettujen vir-

voitusjuomien kulutusta. Virvoitusjuomien kysynnän ajatellaan myös korreloivan voimakkaasti 

virvoitusjuomia valmistavien virvoitusjuomatehtaiden määrän kanssa, sillä siellä missä virvoi-

tusjuomatehtaiden määrä sekä tuotantovolyymit ovat korkeimmat, sijaitsee todennäköisesti 

myös maantieteellisesti suurin osa markkinapotentiaalista (Tuotepäällikkö, haastattelu, 

29.1.2020). 

Merkittävänä osana virvoitusjuomateollisuuden prosessimittausliiketoimintaa nähdään yhteis-

työ prosessilaitteistoja valmistavien OEM-laitteistovalmistajien (engl. original equipment ma-

nufacturer) kanssa, mutta liiketoimintamahdollisuuksia tarjoavat myös kilpailevia mit-

tausinstrumentteja käyttävät ja niihin tyytymättömät virvoitusjuomatehtaita edustavat loppu-

asiakkaat (Myyntipäällikkö, haastattelu 2.3.2020). Olemassa olevissa virvoitusjuomatehtaissa 

nähdään olevan siis myös mittausinstrumenttien uusimisesta tai korvaamisesta syntyvää liike-

toimintapotentiaalia. Loppukäyttäjiä edustavien virvoitusjuomatehtaiden ajatellaan olevan 

maantieteellisesti tasaisesti jakautuneita, mutta OEM-laitteistovalmistajien uskotaan keskitty-

neen erityisesti niihin maihin, joissa harjoitetaan runsaasti elintarvikealan prosessilaitteistoke-

hitykseen sidonnaista liiketoimintaa. Tämän ajatellaan olevan Keski-Eurooppaan painottunutta, 

Saksan dominoidessa markkinoita, mutta myös Amerikassa ja Aasiassa toimii alan merkittäviä 

toimijoita (Tuotepäällikkö, haastattelu, 29.1.2020). 
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Keskeiset liuenneen hiilidioksidin mittauksesta kiinnostuneet virvoitusjuoma-alan toimijat 

Keskeisimmiksi virvoitusjuomateollisuuden toimijoiksi voidaan lukea virvoitusjuomatehtaisiin 

asennettavia prosessilaitteistoja valmistavat ja projektitoimituksia tekevät OEM-laitteistoval-

mistajat sekä varsinaisia loppuasiakkaita edustavat virvoitusjuomatehtaat (Myyntipäällikkö, 

haastattelu 2.3.2020). Virvoitusjuomia valmistavien tehtaiden prosessilaitteistot mittausinstru-

mentteineen hankitaankin monesti valmiina kokonaisuuksina näiltä OEM-laitteistovalmista-

jilta, joista merkittävässä roolissa ovat muun muassa Saksassa ja Tanskassa toimivat tahot, ku-

ten GEA Group AG, Tetra Pak Group ja Alfa Laval AB. Nämä prosessilaitteistot toimitetaan 

tehdasasiakkaille usein ”avaimet käteen” -periaatteella ja ne pitävät sisällään kokonaisen auto-

maatiojärjestelmän sekoittimineen, pumppuineen, mittausinstrumentteineen ja venttiileineen 

(Tuotepäällikkö, haastattelu, 29.1.2020). 

Mittausinstrumentteja valmistava yritys voisi siis todennäköisesti tulla toimimaan yhteistyössä 

sekä OEM-laitteistovalmistajien että loppukäyttäjien kanssa, mutta OEM-laitteistovalmistajat 

nähdään näistä tärkeimpänä kohderyhmänä. Tämän kohderyhmän tapauksessa suurimmaksi 

haasteeksi nähdään yhteistyösuhteiden solmiminen sekä se, miten heidät saadaan käyttämään 

uusia mittausinstrumentteja toimitusprojekteissaan. Mittausinstrumenttien saaminen osaksi 

OEM-laitteistovalmistajien vakiotuotevalikoimaa nähdäänkin erittäin tärkeänä tekijänä, sillä 

OEM-laitteistovalmistajayhteistyön avulla voisi olla mahdollista saada jalansijaa markkinoilla 

loppukäyttäjien hankkiessa prosessilaitteistonsa heiltä. Ilman tätä OEM-yhteistyökuviota mark-

kinoilla toimiminen nähdään varsin haastavana (Myyntipäällikkö, haastattelu 2.3.2020). 

 

Kun tarkastellaan liuenneen hiilidioksidin mittaamisesta kiinnostuneita virvoitusjuomateolli-

suuden toimijoita, voidaan ajatella, että loppukäyttäjiä edustavilla tehtailla ja OEM-laitteisto-

valmistajilla saattaa olla keskenään hieman erilaiset intressit prosessimittauksiin liittyen. Lop-

pukäyttäjä saattaa tarkastella esimerkiksi valmistamansa tuotteen tasalaatuisuutta ja valmistuk-

sessa käytettävien raaka-aineiden kulutusta, kun taas mittausinstrumentteja hankkivaa OEM-

laitteistovalmistajaa saattaa puolestaan kiinnostaa erityisesti mittausinstrumentin hinta, luotet-

tavuus ja huollettavuus. Asiaa voidaankin siis yhtäältä tarkastella loppukäyttäjien näkökulmasta 

mittausinstrumentin prosessille tarjoamien hyötyjen, kuten taloudellisten säästöjen ja luotetta-

vuuden näkökulmasta ja toisaalta OEM-laitteistovalmistajan tapauksessa mittausinstrumentin 
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alkuinvestointi- ja elinkaarikustannusten näkökulmasta. Loppukäyttäjät saattavatkin olla taipu-

vaisia hankkimaan prosessilaitteistojaan tai mittausinstrumenttejaan uusiessa niitä mit-

tausinstrumenttimalleja, joita on sisältynyt alkuperäiseen laitteistotoimitukseen. Näin ollen 

markkinoille voi olla suhteellisen haastava päästä, jollei uusi markkinoitava mittausinstrumentti 

tarjoa joitakin merkittäviä etuja suhteessa olemassa oleviin mittausinstrumentteihin. Näitä etuja 

voivat olla esimerkiksi tuotteen paremmuus, kuten luotettavuus tai tarkkuus, joiden avulla voi-

daan ylittää asiakkaan kynnys vaihtaa alkuperäiseen prosessilaitteistotoimitukseen sisältyneitä 

mittausinstrumentteja. Mikäli siis uusi mittausinstrumentti ei ole merkittävästi halvempi tai 

muuten oleellisesti parempi kuin olemassa olevat instrumentit, eivät asiakkaat välttämättä koe 

tarvetta lähteä muuttamaan prosessilaitteistokokoonpanojaan. Lisäksi monien loppukäyttäjiä 

edustavien tahojen tapauksessa, OEM-laitteistovalmistajat saattavat antaa omat suosituksensa 

siitä, mitä mittausinstrumentteja prosessilaitteistoissa tulisi kulloinkin käyttää. Tämän lisäksi 

loppukäyttäjien tulee joissakin tapauksissa hyväksyttää mahdolliset prosessilaitteistoihin teke-

mänsä muutokset yhteistyössä OEM-laitteistotoimittajien tai virvoitusjuomia lisensoivien kon-

sernien kanssa, ennen varsinaisten prosessimuutosten toteuttamista. Tämän vuoksi vertailua eri 

mittausinstrumenttien kesken voisikin olla hyvä tehdä yhteistyössä OEM-laitteistovalmistajien 

kanssa, mikä taas puolestaan parantaisi mahdollisuuksia saavuttaa uuden mittausinstrumentin 

kanssa yleisesti hyväksytty asema markkinoilla toimivien OEM-laitteistovalmistajien keskuu-

dessa (Tuotepäällikkö, haastattelu 29.1.2020). 

 

Virvoitusjuoma-alalla toimivan mittausinstrumenttien myynti- ja jakelukanavaverkoston omi-

naispiirteet 

Teollisuuden mittausinstrumenteille on tyypillisesti olemassa oma maahantuojaverkostonsa, 

mutta virvoitusjuomateollisuuden tapauksessa OEM-laitteistovalmistajat muuttavat tätä ver-

kostorakennetta. OEM-laitteistovalmistajat ovat tyypillisesti suoraan tekemisissä loppukäyttä-

jien kanssa, sillä monesti kyseessä on vientiprojekti, jossa prosessilaitteistot kulkevat laitteisto-

valmistajalta loppuasiakkaalle. Tällöin myös mahdollisten loppuasiakkaalla esiintyvien ongel-

matapausten koordinoinnista vastaa suoraan OEM-laitteistovalmistaja. Näin ollen tyypillisen 

maahantuojaedustusverkoston ei nähdä sopivan kovin hyvin tämän sovellusalueen toiminta-

malliin, eikä sillä monesti myöskään ole tällaisen tukitoiminnan ylläpitoon vaadittavia resurs-

seja. Yrityksen rooli mittausinstrumenttitoimittajana voisi siis todennäköisesti olla yhteistyössä 
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toimiminen OEM-laitteistovalmistajien kanssa, jotka puolestaan toimivat yhteistyössä loppu-

käyttäjiä edustavien virvoitusjuomatehtaiden kanssa (Tuotepäällikkö, haastattelu 29.1.2020).  

Merkittävän osan mittausinstrumenttien myynnistä oletetaan siis menevän prosessilaitteistoja 

valmistaville OEM-laitteistovalmistajille, joilla on omat myynti- ja jakelukanavaverkostonsa. 

Loppuasiakkaat saattavat kuitenkin olla suoraan yhteydessä mittausinstrumentteja valmista-

vaan yritykseen kahdessa tapauksessa. Ensimmäisessä tapauksessa suora yhteydenotto voi ta-

pahtua silloin, kun asiakkaalla pitkään käytössä ollut mittausinstrumentti tarvitsee huoltoa, eikä 

OEM-laitteistovalmistajan loppuasiakkaalle tarjoama tehdastakuu ole enää voimassa. Toisessa 

tapauksessa yhteydenotto voi tapahtua tilanteessa, jossa loppuasiakas kohtaa ongelmia hankki-

mansa kilpailevan laitteen kanssa ja haluaa kartoittaa sille uusia vaihtoehtoja. Tällaisissa ta-

pauksissa hyödynnettäisiin yrityksen perinteistä jakeluverkostomallia (Myyntipäällikkö, haas-

tattelu 2.3.2020). 

 

Tyypillinen virvoitusjuomateollisuudessa toimivan asiakasyrityksen valmistusprosessi ja sen 

keskeiset tuotantovaiheet 

Virvoitusjuomateollisuuden virvoitusjuomien valmistusprosessin voidaan katsoa alkavan teh-

taan osasta, jossa säilytetään virvoitusjuomien valmistuksessa tarvittavia ainesosia, kuten vettä, 

juomakonsentraattia, nestesokeria, väriaineita ja muita valmistuksessa tarvittavia lisäaineita 

(Tuotepäällikkö, haastattelu 29.1.2020; Myyntipäällikkö, haastattelu 2.3.2020). Suurin osa vir-

voitusjuomien tuotannosta on raaka-aineena käytettävää puhdasta vettä, mutta vettä käytetään 

lisäksi apuna prosessilaitteistojen puhdistuksessa (Tuotepäällikkö, haastattelu 29.1.2020). Ai-

nesosien sekoitus puolestaan tapahtuu toisessa tehtaan osassa, jota kutsutaan myös nimillä ”me-

hutehdas” tai ”siirappihuone” (Tuotepäällikkö, haastattelu 29.1.2020; Myyntipäällikkö, haas-

tattelu 2.3.2020). Näissä alkupään tuotantoprosesseissa voi olla tyypillisesti useita mit-

tausinstrumentteja, jotka mittaavat juomaseosten eri parametreja, kuten esimerkiksi sokeripi-

toisuutta, hiilidioksidipitoisuutta, happea sekä etanolia alkoholipitoisten tuotteiden tapauksessa 

(Tuotepäällikkö, haastattelu 29.1.2020). 

Valmistuneet juomaseokset pumpataan lopuksi tehtaan pullottamo-osaan, jossa juomaseos 

jäähdytetään ja siihen lisätään hiilidioksidi. Lopulta valmis juomaseos annostellaan valmiiksi 
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lopputuotteiksi pulloihin, joista vielä saatetaan ottaa laadunvarmistusta varten erilliset labora-

torionäytteet (Tuotepäällikkö, haastattelu 29.1.2020). Tyypillisesti asiakkaat pyrkivätkin veri-

fioimaan inline-prosessimittauksensa referenssinä toimivien laboratoriomittausten avulla. Asi-

akkaan näkökulmasta laboratoriomittaus onkin tyypillisesti aina oikeassa, vaikka laboratorio- 

ja prosessimittauksien mittausperiaatteet eroaisivat toisistaan (Myyntipäällikkö, haastattelu 

2.3.2020). Pullotuslaitteistot tyypillisesti kierrättävät lopputuotetta niin kauan, että sen monito-

roitavat ominaisuudet ovat toivotuissa rajoissa ennen kuin varsinainen lopputuotteen pullotus 

voidaan aloittaa. Tuotanto siis saattaa odottaa niin kauan, että mittauksin on pystytty varmista-

maan tuotteen täyttävän sille asetetut laatuvaatimukset. Tämän voidaan katsoa olevan oleellinen 

osa virvoitusjuomatehtaan tuotannonohjausta (Tuotepäällikkö, haastattelu 29.1.2020). 

Panimoteollisuuden tuotantoprosessit eroavat muista virvoitusjuomateollisuuden prosesseista 

ja niissä hiilidioksidia mitataan todennäköisesti eri valmistusprosessin vaiheissa, sillä hiilidiok-

sidia syntyy luontaisesti osana valmistusprosessia. Nämä panimoteollisuuden prosessivaiheet 

ja liuenneen hiilidioksidin mittauspisteet tulisikin selvittää tulevaisuudessa tarkemmin. Ylei-

sesti elintarviketeollisuudessa toimittaessa myös hygieenisuus on tärkeä osa virvoitusjuomien 

valmistusprosessia. Prosessilinjasto huuhdellaan ajoittain, kuten esimerkiksi silloin, kun val-

mistettava tuote vaihtuu. Mittaamalla esimerkiksi prosessilinjaston sokeripitoisuutta, voidaan 

myös ohjata prosessilinjojen puhdistusprosesseja. Mittaamalla eri parametreja asiakas voi li-

säksi ennaltaehkäistä valmistusprosesseissa tapahtuvia valmistusvirheitä tai laatupoikkeamia, 

kuten virheellisten aineyhdisteiden päätymistä lopputuotteisiin (Tuotepäällikkö, haastattelu 

29.1.2020). Virvoitusjuomateollisuuden valmistusprosessien voidaan yleisesti olettaa olevan 

keskenään hyvin samankaltaiset eri virvoitusjuomatehtaiden välillä (Myyntipäällikkö, haastat-

telu 2.3.2020). 

 

Liuenneen hiilidioksidin mittauspisteet virvoitusjuomien valmistusprosessissa 

Virvoitusjuomien valmistusprosesseissa liuennutta hiilidioksidia mitataan prosessin viimeisissä 

vaiheissa hiilidioksidin lisäämisen jälkeen. Virvoitusjuomapuolella tämä voi olla tyypillisesti 

yhdistetty sokeri- ja hiilidioksidimittaus (Myyntipäällikkö, haastattelu 2.3.2020). Virvoitusjuo-

mateollisuuden prosesseissa, pois lukien panimoteollisuus, liuennutta hiilidioksidia mitataan 

pääasiassa pullotuslinjoilla, eli pakkauskoneen syöttölinjoilla, joissa valmistettava tuote jääh-

dytetään vakiolämpötilaan ja siihen lisätään haluttu määrä hiilidioksidia. Näin ollen tyypillisesti 
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jokaisella pakkauslinjalla on oma liuenneen hiilidioksidin mittausinstrumenttinsa. Asiakkailla 

yleisesti käytössä olevat mittausratkaisut olisikin hyvä selvittää tarkemmin (Tuotepäällikkö, 

haastattelu 29.1.2020). Panimopuolen valmistusprosesseissa saattaa puolestaan esiintyä täysin 

erilaisia asiakastarpeita hiilidioksidin mittaamiseen liittyen (Myyntipäällikkö, haastattelu 

2.3.2020). 

 

Aikaisemmat kokemukset virvoitusjuomateollisuuden asiakasprosesseista ja asiakastarpeista 

Menneisyydessä asiakaskyselyitä on esiintynyt virvoitusjuomateollisuuden asiakastarpeisiin 

liittyen. Suurimmaksi yrityksen ongelmaksi on aikaisemmin muodostunut tuotetarjonnan rajal-

lisuus puhuttaessa sellaisista yhdistelmämittausratkaisuista, jotka tarjoaisivat asiakkaalle sekä 

sokeri- että hiilidioksidimittaukset. Näin ollen aikaisemmat asiakaskäynnit ovatkin rajoittuneet 

vain virvoitusjuomateollisuuden alkupään prosessivaiheisiin, joissa etenkin sokerimittaukset 

ovat keskeisessä roolissa (Myyntipäällikkö, haastattelu 2.3.2020). Asiakasvierailujen yhtey-

dessä esille on myös noussut yleisiä mittaustarpeita sokeripitoisuuksien, matalien sokeripitoi-

suuksien, liuenneen hiilidioksidin sekä hapen mittaamiseen liittyen. Asiakkaat ovat lisäksi toi-

voneet suoraan prosessilinjaan asennettavaa inline-mittausperiaatteen instrumenttia, joka pys-

tyisi edellä esiteltyjen parametrien lisäksi mittaamaan myös esimerkiksi erilaisten vesien val-

mistamiseen käytettäviä mausteaineyhdisteitä (Tuotepäällikkö, haastattelu 29.1.2020). Nykyi-

nen yrityksen mittausinstrumenttitarjonta nähdäänkin hyvin rajallisena virvoitusjuomateolli-

suuden mittaustarpeita ajatellen (Myyntipäällikkö, haastattelu 2.3.2020; Tuotepäällikkö, haas-

tattelu 29.1.2020). 

Erään asiakasvierailun tapauksessa asiakkaan on havaittu käyttävän näytekiertoperiaatteella 

toimivaa online-mittausperiaatteen liuenneen hiilidioksidin mittausinstrumenttia. Tämän lait-

teen toiminta koettiin asiakkaan näkökulmasta hygieniariskinä, jonka lisäksi laitteessa esiintyi 

myös venttiiliongelmia. Asiakas ei myöskään voinut olla varma siitä, että onnistuiko prosessi-

linjaston puhdistus toivotulla tavalla ja jäikö prosessilinjaan puhdistuskemikaalijäämiä. Näyt-

teenottoperiaatteella toimivien mittausinstrumenttien on koettu rajoittavan asiakkaan toimintaa 

(Tuotepäällikkö, haastattelu 29.1.2020). Aikaisempien kokemusten mukaan asiakkailla on 

myös ollut haasteita mittausinstrumenttien luotettavuuden kanssa. Asiakkaiden tyypillisenä ta-

voitteena on pystyä kontrolloimaan tuotantoprosesseja mittausinstrumenttien avulla. Yksi suu-

rimmista asiakasrajapinnassa esiintyneistä sokerimittausten haasteista on jatkuva tarve säätää 
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mittausinstrumentteja valmistettavien virvoitusjuomatyyppien vaihtuessa. Kokemusten mu-

kaan asiakkaat saattavat myös suosia usean parametrin mittauksia tarjoavia yhdistelmätuotepa-

ketteja. Asiakkaat ovat myös aikaisemmin esittäneet erityisesti membraaniteknologioihin pe-

rustuvien mittausinstrumenttien olevan epätarkkoja ja optiseen ATR-mittausteknologiaan pe-

rustuvien mittausinstrumenttien likaantuvan helposti, tehden mittauksesta epästabiilin ja siten 

käyttökelvottoman (Myyntipäällikkö, haastattelu 2.3.2020). Myös membraaniteknologiaan 

pohjautuvien mittausinstrumenttien vaatimat huoltotoimenpiteet sekä hygieenisuuteen ja tuk-

keutumiseen liittyvät ongelmat ovat nousseet asiakasrajapinnassa esille (Tuotepäällikkö, haas-

tattelu 29.1.2020). 

Kokemusten mukaan erityisesti uusien kehitettävien mittausinstrumenttien huollettavuutta ja 

käytettävyyttä tulisi tarkastella kriittisesti. Asiakkaat eivät nimittäin halua sellaista tuotetta, 

jonka toiminta on epävarmaa ja jota tulee kalibroida jatkuvasti. Myyntiorganisaatiota kiinnos-

taisikin tietää, onko markkinoilla tällä hetkellä asiakkaan näkökulmasta toimivia mittausinstru-

mentteja ja mitä ongelmia he ovat näissä markkinoilla olevissa mittausinstrumenteissa havain-

neet. Yrityksen tulisi löytää tapa, jolla se täyttää tämän raon markkinoilla tarjoamalla ratkaisun, 

jossa ei ole näitä olemassa olevissa mittausinstrumenteissa havaittuja ongelmia. Voidaankin 

ajatella, että kilpailukykyiseksi tuotteeksi riittäisi sellainen mittausinstrumentti, joka tarjoaa pa-

remman tai vähintään yhtä hyvän suorituskyvyn kuin olemassa oleva tuotetarjonta ja on huol-

lettavuudeltaan, käytettävyydeltään sekä toimivuudeltaan inline-prosessimittauksissa ensiluok-

kainen. OEM-laitteistovalmistajien tapauksessa usean parametrin yhdistelmämittaus nousee 

erityisesti esille, sillä heille tyypillisesti pelkkä sokeri- tai hiilidioksidimittaus ei yksinään riitä, 

sillä se ei tarjoa toivotunlaista kokonaisratkaisua. Näin ollen mikäli yritys pystyisi tarjoamaan 

asiakkaalle sekä sokeri- että hiilidioksidimittauksen, avaisi se todennäköisesti uusia ovia ja 

mahdollisuuksia virvoitusjuomamarkkinoilla (Myyntipäällikkö, haastattelu 2.3.2020). 

 

Liuenneen hiilidioksidin mittaamisesta seuraavat hyödyt asiakkaan toiminnassa 

Vaikka haastatteluhetkellä liuenneen hiilidioksidin mittaustarpeet olivat vielä tuntemattomat, 

on menneillä asiakaskäynneillä muodostunut käsitys siitä, että asiakkaat tyypillisesti käyttävät 

tuotetta laadunvarmistustarkoituksiin. Hiilidioksidilla saattaa olla myös virvoitusjuomien säi-

lyvyyteen vaikuttavia ominaisuuksia, joten myös tämä laadullinen näkökulma tukee liuenneen 
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hiilidioksidin mittausta virvoitusjuomatehtaiden pullotusprosesseissa (Tuotepäällikkö, haastat-

telu 29.1.2020). Virvoitusjuomien valmistusprosesseissa liuenneen hiilidioksidin mittaaminen 

nähdään pakollisen mittauksena, sillä juomaseokseen liuenneen hiilidioksidin määrä tulee tun-

tea ennen juomaseoksen pullotusta. Hiilidioksidipitoisuus myös tyypillisesti vaihtelee valmis-

tettavien juomien mukaan. Myös panimopuolen prosesseissa liuenneen hiilidioksidin mit-

tausinstrumentti voi mahdollisesti toimia prosessinohjaustyökaluna. Molempien valmistuspro-

sessien näkökulmasta inline-mittausperiaatteen mukaisen jatkuvatoimisen mittausinstrumentin, 

joka eliminoi näytteenoton tarpeen, ajatellaan muodostuvan asiakkaan näkökulmasta optimaa-

liseksi ratkaisuksi (Myyntipäällikkö, haastattelu 2.3.2020). Inline-mittausperiaatteen mit-

tausinstrumentti tarjoaa lopputuotteiden reklamaatiotilanteissa asiakkaalle mahdollisuuden tie-

tyn juoman valmistuserän valmistushetken hiilidioksidipitoisuuden sekä muiden prosessissa 

mitattujen parametrien varmistamiseen. Tämän taltioidun historiadatan avulla asiakas pystyy 

esittämään mittaustulokset reklamoiville asiakkailleen. Jatkuvatoiminen mittaus lisäksi auttaa 

mahdollisten valmistusprosesseissa esiintyvien valmistusvirheiden ennaltaehkäisemisessä sekä 

mahdollistaa valmistusprosessien optimoinnin mittausinformaatiopohjaisen historiadatan 

avulla. Ilman jatkuvatoimista mittausta asiakkaiden ainoaksi vaihtoehdoksi jää näytteenottoon 

perustuviin laboratoriomittauksiin tukeutuminen (Tuotepäällikkö, haastattelu 29.1.2020). 

 

Asiakkaan arvostamat ominaisuudet prosessimittalaitteissa 

Asiakkaiden uskotaan suosivan suoraan prosessilinjaan asennettavia inline-prosessimittauksia, 

jotka ovat käytettävyydeltään ja luotettavuudeltaan erinomaisia. Asiakkaat tyypillisesti halua-

vat varmistua siitä, että mittausinstrumentti antaa luotettavia mittaustuloksia ja näin ollen he 

verifioivat ja kalibroivat hankkimiaan mittausinstrumentteja. Ei ole kuitenkaan tiedossa, kuinka 

asiakkaat todellisuudessa verifioivat hankkimansa mittausinstrumentit (Myyntipäällikkö, haas-

tattelu 2.3.2020). Mittausinstrumenttien arvostettuja ominaisuuksia voivat olla mittaustarkkuus 

sekä tieto siitä, että mittausinstrumentti toimii siten kuin valmistaja on luvannut. Asiakkailla 

uskotaan olevan tarve kehittyneille mittauksille, sillä suurien tuotantovolyymien vuoksi pienel-

läkin prosessiparametrin muutoksella voi olla merkittävä taloudellinen vaikutus. Mittausinstru-

menteilta toivotaan perinteisesti luotettavuutta ja huoltovarmuutta siten, että elinkaaren aikana 

tarvittavien huoltotoimenpiteiden määrä olisi mahdollisimman vähäinen. Mittausinstrument-
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tien tulisikin pystyä mittamaan laadukkaasti mahdollisimman vähin välikalibroinnein. Asiak-

kaat tuntuvat myös arvostavan yrityksen vahvaa asiakastukea, joka on saatavilla nopeasti tar-

vittaessa. Lisäksi virvoitusjuomatehtaiden tuotteiden katteet ovat suhteellisen pieniä ja siksi 

mittausinstrumentin hankintahinta muodostuu todennäköisesti myös yhdeksi kilpailutekijäksi 

(Tuotepäällikkö, haastattelu 29.1.2020). 

 

Sovellusalueen kiinnostavuus yrityksen näkökulmasta 

Liuenneen hiilidioksidin mittaaminen voidaan nähdä mielenkiintoisena sovellusalueena siksi, 

koska Vaisalalla on pitkä kokemus hiilidioksidin mittaamisesta kaasumaisessa muodossa. Hii-

lidioksidin mittaaminen nesteestä tuntuisikin näin ollen luonnolliselta askeleelta yrityksen his-

toria tuntien. Yhtenä haasteena tässä tavoitteessa voidaan pitää ymmärryksen luomista siitä, 

mikä olisi todellinen markkinapotentiaali sekä hiilidioksidimittaukselle yksinään että yhdessä 

sokerimittauksen kanssa. Liuenneen hiilidioksidin mittaamisessa on lisäksi selvää synergiaa K-

Patentsin taitekerroinmittaukseen perustuvien prosessirefraktometrien kanssa (Myyntipääl-

likkö, haastattelu 2.3.2020). Eri mittausparametrien luomat synergiaedut voivatkin kasvattaa 

koko liiketoimintaa kokonaisuutena ja uuden tuotetarjonnan voidaan katsoa toimivan ikään 

kuin ovenavauksena uusien yhteistyökumppanuuksien solmimiselle (Tuotepäällikkö, haastat-

telu 29.1.2020). 

 

Myyntiorganisaation näkökulmasta esiin nouseekin lähinnä kysymys siitä, että miksi juuri tämä 

sovellusalue olisi sellainen, johon yrityksen kannattaisi ensisijaisesti investoida huomioiden 

myös muut potentiaaliset teollisuudenalat. Tälle sovellusalueelle pyrittäessä kohdataan kovaa 

kilpailua ja minimivaatimuksena voidaan mahdollisesti pitää sitä, että Vaisalalla tulisi olla sekä 

sokeri- että hiilidioksidimittauskyvykkyys, jotta yritys noteerattaisiin varteenotettavana toimi-

jana virvoitusjuomamarkkinoilla. Markkinoilla dominoivat toimijat, kuten muun muassa Anton 

Paar ja Maselli Misure, ovat brändinsä vuoksi tunnettuja ja osittain myös sen vuoksi vahvassa 

asemassa virvoitusjuomamarkkinoilla. Olisi siis hyvä pohtia, onko yritykselle selvää, että tämä 

teollisuudenala tulee tarjoamaan sen, mitä yritys ensisijaisesti tavoittelee. Asiaa voisikin pohtia 

kokonaisuutena tuoteportfolionäkökulmasta sekä miettiä sen valossa yrityksen pitkän aikavälin 

tavoitteita. Esille nousee myös kysymys siitä, että hakisiko Vaisala yrityksenä vain ratkaisun 

saada liuenneen hiilidioksidin mittaus markkinoille vai pyrkisikö yritys rakentamaan asemaa 
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varteenotettavana ja markkinoita dominoivana toimijana virvoitusjuoma- ja panimoteollisuu-

dessa? Liuennut hiilidioksidi olisi tähän tavoitteeseen pyrittäessä vain osa kokonaisuutta, mutta 

varmasti ensimmäinen askel, joka tulisi avaamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia osana 

yrityksen pidemmän aikavälin strategiaa (Myyntipäällikkö, haastattelu 2.3.2020). 

 

Yleisesti ottaen uuden tuotteen tulisi olla kilpailukykyinen siihen tuotesegmenttiin, jossa tuot-

teella tullaan kilpailemaan. Kokemusten mukaan asiakkaat mielellään arvioivat uusia tuotteita 

ja he myös tiedostavat tuotteisiin liittyvät ongelmat hyvin. OEM-laitteistovalmistajien ohella 

myös loppukäyttäjämarkkina koetaan hyvin tärkeäksi, sillä siellä oletetaan olevan runsaasti tuo-

tepäivitysten ja tehdaslaitteistojen modernisointiprojekteista syntyviä uusia liiketoimintamah-

dollisuuksia. Asiakkaat myös seuraavat mittausratkaisujen kehitystä ja havaittuaan uuden en-

tistä paremman mittausinstrumentin edut valmistusprosesseissaan, he saattavat päivittää mit-

tausinstrumenttinsa uusiin. Liuenneen hiilidioksidin mittaaminen tulisi myös tukemaan jo ole-

massa olevaa prosessirefraktometriliiketoimintaa ja loppukäyttäjät nähdään myös tällä osa-alu-

eella houkuttelevina yhteistyökumppaneina. Hiilidioksidin mittaustarpeita voidaan mahdolli-

sesti havaita tulevaisuudessa myös muilla sovellusalueilla, kuten esimerkiksi kemian- tai öljyn-

jalostusteollisuudessa. Myös muiden kaasujen mittaaminen nesteistä voi tulevaisuudessa avata 

uusia houkuttelevia yrityksen kasvua tukevia liiketoimintamahdollisuuksia. Liuenneen hiilidi-

oksidin mittaaminen tukisikin siis entisestään yrityksen virvoitusjuomapuolen tarjontaa ja mah-

dollistaisi entistä laajemman asiakastarpeet kattavan tuoteperheen tarjoamisen asiakkaille (Tuo-

tepäällikkö, haastattelu 29.1.2020). 

 

6.3.2 Teknologianäkökulma 

Tässä kappaleessa esitellään Vaisalan sisäisten tutkimus- ja kehitystoimintoihin kohdistettujen 

henkilöstöhaastattelujen tulokset. Vaisalan tutkimus- ja kehitystoiminnoista haastateltiin Vai-

salan Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen anturituotekehityksen teknologiapäällik-

köä sekä nestemittausten tuotekehityspäällikköä. 
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Vaisalan keskeiset teknologiakyvykkyydet ja niiden vahvuudet tarkasteltaessa liuenneen hiili-

dioksidin mittaamista nesteestä 

Tarkasteltaessa Vaisalan teknologiakyvykkyyksiä liuenneen hiilidioksidin mittaamisen per-

spektiivistä, esiin voidaan nostaa kolme keskeistä tekijää. Ensimmäinen tekijä liittyy Vaisalan 

vahvaan taustaan ja pitkään historiaan hiilidioksidin mittaamisesta kaasusta. Vaisalalla on li-

säksi mahdollisuus hyödyntää omia hyviä anturikomponentteja hiilidioksidin mittaamisessa. 

Vaisalalla on olemassa oleva ja luotettava valonlähde hiilidioksidin mittaamiseen soveltuvalla 

aallonpituusalueella, hyvät detektorikomponentit sekä säädettävä kaistanpäästösuodatin. Toi-

nen tekijä koskee K-Patents-yritysoston myötä saavutettua kyvykkyyttä tehdä optisia mittauk-

sia nesteistä. Tämänkaltaista sisäistä nestemittauskyvykkyyttä Vaisalalla ei ole aikaisemmin 

ollut. Vaikka K-Patentsin refraktometrimittaus on toimintaperiaatteeltaan erilainen liuenneen 

hiilidioksidin mittausteknologioihin verrattuna, on siinä toteutettu yhdenlainen luotettava op-

tomekaaninen ratkaisu, joka voidaan asentaa suoraan mitattavaan nesteeseen ja joka lisäksi sie-

tää asiakasprosessien paine- ja lämpötilamuutoksia. Vaikka prosessirefraktometrin valon taite-

kertoimen muutokseen perustuva mittausteknologia eroaa liuenneen hiilidioksidin optisesta 

ATR-mittausteknologiasta, on instrumentin optomekaaninen rakenne hyvin pitkälti samankal-

tainen. Yhteisiä elementtejä ovat muun muassa prisman tai ATR-kiteen liittäminen metallira-

kenteeseen sekä muut laitteen tiiveyden varmistavat tekniset ratkaisut. Kolmas tekijä voisi mah-

dollisesti olla markkinoilla erottautumiseen liittyvä. Vaisalan omavalmisteisen kaistanpääs-

tösuodattimen avulla voitaisiin mahdollisesti mitata laajemmalla aallonpituusalueella kuin 

millä mahdollisesti muut liuennutta hiilidioksidia ATR-menetelmällä mittaavat toimijat kyke-

nevät mittaamaan. Usein ATR-menetelmässä hyödynnetään erillistä absorptiomittausaluetta 

sekä referenssimittausaluetta. Tällainen mittaus voidaan toteuttaa esimerkiksi käyttämällä kahta 

detektorikomponenttia ja kahta filtterikomponenttia. Jos tämä ei kuitenkaan ole mittauksen kan-

nalta riittävän hyvä ratkaisu ja laadukkaan mittauksen toteuttamiseen tarvitaan enemmän mit-

tausinformaatiota aallonpituusalueelta, niin tällöin Vaisalan säädettävän kaistanpäästösuodatti-

men mukainen rakenne voisi toimia hyvin, sen kattaessa huomattavasti laajemman aallonpi-

tuusalueen. Yhteenvetona Vaisalalla voidaan siis todeta olevan vahva tausta ja kyky mitata hii-

lidioksidia kaasusta. Vaisalalla on tämän lisäksi yrityskaupan mukanaan tuoma optinen mit-

tauskyky nesteestä sekä varsin kustannustehokas spektraalinen mittauskyvykkyys. Tätä voisi-

kin luonnehtia eräänlaiseksi kustannustehokkaaksi pienikokoiseksi spektrometriksi (Teknolo-

giapäällikkö, haastattelu 5.2.2020). 
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K-Patentsin vahvuus puolestaan piilee pitkässä kokemuksessa prosessinesteiden mittaamisesta. 

Kun puhutaan prosessinesteiden mittaamisesta, vaatii se lähtökohtaisesti runsaasti taustatietoa 

siitä, kuinka mittauksia prosessinesteistä käytännössä tehdään. Mittaukset tehdään tyypillisesti 

prosessiputkista, joissa virtaa erilaisia prosessinesteitä. Tärkeäksi nähdäänkin se, että mit-

tausinstrumentti soveltuu virtaavan nesteen mittaamiseen. K-Patentsilla on olemassa olevaa 

osaamista erityisesti niihin tekijöihin liittyen, jotka tulee huomioida silloin, kun tämän kaltaista 

mittausinstrumenttia lähdetään kehittämään. Mittausinstrumentin mekaanisen toteutuksen nä-

kökulmasta, osaamista on kertynyt myös mittausinstrumenttien erilaisista kiinnitys- ja tiivistys-

ratkaisuista sekä siitä, miten nämä erilaiset kiinnitysmenetelmät vaikuttavat asiakasprosessin 

virtausominaisuuksiin. Myös instrumentin hygieenisyyteen ja puhtaana pysymiseen liittyvät te-

kijät ovat olleet keskiössä K-Patentsin prosessirefraktometrikehityksen parissa työskennellessä. 

Tähän kuuluvat muun muassa ne tekijät, jotka aiheuttavat likaantumista optisissa mittausinstru-

menteissa sekä ne toimenpiteet ja ratkaisut, joiden avulla tätä likaantumista voidaan välttää 

(Tuotekehityspäällikkö, haastattelu 26.2.2020). 

Ohjelmistopuolella ja arkkitehtuurisesta näkökulmasta tarkasteltuna K-Patentsille on muodos-

tunut lisäksi laaja ymmärrys siitä, mitkä kommunikointiprotokollat ovat olleet asiakkaiden pa-

rissa perinteisesti suosittuja. Myös eri teollisuuden alojen tapauksessa on muodostunut näke-

myksiä siitä, minkälaisia mittausinstrumenttikokoonpanoja asiakkaat tyypillisesti suosivat. 

Viime vuosien aikana K-Patents on myös kehittänyt ohjelmistollisen yhteensopivuuden laajaan 

valikoimaan erilaisia mittausinstrumenttien kommunikointiprotokollia, joihin lukeutuvat muun 

muassa Modbus TCP-, TCP/IP-, EtherNet/IP-, PROFIBUS- ja PROFINET-protokollat. Näin 

ollen kyvykkyys näiden kaikkien yleisten teollisuusprotokollien hyödyntämiseen on olemassa. 

Lisäksi mittausinstrumenttien käyttöliittymäpuolelta on kertynyt runsaasti teknistä ymmärrystä 

esimerkiksi erilaisten näyttöratkaisujen ja prosessivaatimusten yhteensopivuudesta (Tuotekehi-

tyspäällikkö, haastattelu 26.2.2020). 

Kun K-Patentsin vahvuuksia lähestytään sisäisten teknologiakyvykkyyksien näkökulmasta, 

voidaan tarkastella prosessimittausinstrumentin optiseen toteutukseen liittyviä tekijöitä. K-Pa-

tentsilla voidaan katsoa olevan vahva ymmärrys siitä, kuinka optinen mittausinstrumentti to-

teutetaan siten, että sen optiset komponentit osataan asemoida niin, että ne pysyvät vakaasti 

paikoillaan ja valo saadaan ohjattua tehokkaasti valonlähteeltä detektorille. Oleellista on, että 

mittausinstrumentin tekninen toteutus osataan tehdä siten, että mittaus pysyy stabiilina asiakas-
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prosessin aikana mahdollisesti ilmenevästä tärinästä, nopeista lämpötilanvaihteluista ja paineis-

kuista huolimatta. Myös integroituihin lämpötilamittauksiin sidonnainen osaaminen on tyypil-

lisesti ollut oleellinen osa prosessirefraktometrien kehitystä. K-Patentsin yhden ydinkyvykkyy-

den voidaankin näin ollen todeta olevan sellaisten laadukkaiden ja luotettavien mittausinstru-

menttien valmistaminen, jotka toimivat monimuotoisissa ja vaativissa teollisuuden prosessiolo-

suhteissa (Tuotekehityspäällikkö, haastattelu 26.2.2020). 

 

Vaisalan teknologiakyvykkyyksien asiakkaalle lisäarvoa tuottavat tekijät 

Pohdittaessa Vaisalan teknologiakyvykkyyksien asiakkaalle mahdollisesti lisäarvoa tuottavia 

tekijöitä, ensimmäisenä esiin nousee mittausinstrumentin stabiilisuus. Vaisalan tulisi kehittää 

stabiili mittaus, joka on Vaisalan perinteisten hiilidioksidimittauksien keskeinen vahvuus. Vai-

salalla on hyvä olemassa oleva ymmärrys siitä, mitkä tekijät aiheuttavat mittausinstrumentin 

näyttämäryömintää kaasufaasissa tehtävissä hiilidioksidimittauksissa. Myös K-Patentsin pro-

sessirefraktometrien etuna kilpailijoihin nähden voidaan pitää mittausinstrumenttien stabiili-

suutta ja pitkää käyttöikää. Spektraalinen mittauskyvykkyys ja hiilidioksidin mittaaminen nes-

teestä tosin vaativat vielä lisäselvityksiä. Tulevaisuudessa mielenkiintoiseksi muodostuu Vai-

salan teknologinen kyvykkyys erilaisten nesteiden sekä niihin sitoutuneiden kaasukomponent-

tien mittaamisessa. Tyypillisesti spekraalisen mittauksen spektrin alkutaso on eri nesteissä eri-

lainen, joten perinteisen yhden referenssimittauspisteen mittauksella ei voida tehdä eri neste-

tyypeille soveltuvaa geneeristä optista mittausta (Teknologiapäällikkö, haastattelu 5.2.2020). 

Prosessimittausinstrumenttien keskeisenä tavoitteena on tarjota asiakkaalle ensisijaisesti luotet-

tava mittaus. Tärkein asia ei tyypillisesti ole mittausinstrumentin tarkkuus, vaikka asiakkaat 

saattavatkin sen nostaa ensimmäisenä esille. Ensisijaisen asiakkaalle lisäarvoa tuottavan omi-

naisuuden voidaan siis ajatella olevan mittausinstrumentin luotettavuus. Luotettavuuteen yh-

tenä tekijänä kuuluu mittausinstrumentin stabiilisuus, eli se että instrumentti antaa tänään ja 

ensi viikolla saman mittaustuloksen. Toiseksi merkittäväksi tekijäksi nostetaan mittausinstru-

mentin toimintavarmuus sekä vähäinen huoltotarve. Lähtökohtaisesti sellainen mittausinstru-

mentti, joka voidaan unohtaa prosessiin ja joka hoitaa luotettavasti tehtävänsä, saatetaan nähdä 

asiakkaiden näkökulmasta arvokkaana. Myös erilaisilla mekaanisilla ratkaisuilla voidaan vai-

kuttaa mittausinstrumentin tarkkuuteen ja luotettavuuteen, muun muassa ehkäisemällä anturin 

likaantumista, joka taas puolestaan saattaa aiheuttaa mittaustuloksissa ryömintää. K-Patentsilla 
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nähdäänkin olevan runsaasti sekä teknistä että sovellusosaamista, jota hyödyntämällä menesty-

vän uuden tuotteen kehittäminen olisi oletettavasti huomattavasti nopeampaa, kuin sellaisessa 

tilanteessa, jossa yritys lähtisi tekemään kehitystyötä ilman aikaisempaa kokemusta prosessi-

mittauksista. Tämän olemassa olevan sovellusosaamisen uskotaan myös auttavan muiden uu-

sien sovelluskohteiden tunnistamisessa tulevaisuudessa (Tuotekehityspäällikkö, haastattelu 

26.2.2020). 

 

Lupaavimmat liuenneen hiilidioksidin mittausteknologiat nyt ja tulevaisuudessa 

Tarkasteltaessa markkinoilla olemassa olevia liuenneen hiilidioksidin mittausteknologioita, 

vaikuttaa inline-mittausperiaatteella toimiva ja optista ATR-mittausteknologiaa hyödyntävä 

mittaus houkuttelevalta mittauksen nopeuden vuoksi. Muiden mittausteknologioiden ei nähdä 

tarjoavan mahdollisuuksia vasteajaltaan yhtä nopean mittauksen toteuttamiseen. Vaisalalla aja-

tellaankin olevan hallussa riittävä osaaminen ja mahdollisuudet stabiilin optisen ATR-mittaus-

teknologian toteuttamiseksi. Nykyisellään ne kilpailijalaitteet, jotka hyödyntävät p/T-menetel-

mää, käyttävät joko hidasta membraanikalvon avulla toteutettua mittausta tai tilavuuden laajen-

nusmenetelmää, jossa prosessista otetaan näyte ja näytteestä erotetaan kaasu liikkuvan männän 

avulla (Teknologiapäällikkö, haastattelu 5.2.2020). 

ATR-teknologia optisena mittausteknologiana nähdäänkin siis tutkimuksessa esitellyistä tek-

nologioista lupaavimpana ja K-Patentsin tapauksessa optiset mittaukset ovatkin perinteisesti 

kulkeneet kehityksen kärjessä. Kokemusten mukaan joissakin liuenneen hiilidioksidin mittaus-

menetelmissä on havaittu olevan huomattavan paljon esimerkiksi liikkuvista osista johtuvia 

heikkouksia. Optinen ATR-menetelmä tukisi myös hyvin Vaisalan ja K-Patentsin välisiä tek-

nologisia synergioita ja näyttäytyy siksi lupaavana tulevaisuuden näkökulmasta. Optisen tek-

nologian avulla mittausinstrumentista on mahdollista suunnitella stabiili, luotettava sekä huol-

tovapaa. Tällöin uudelle mittausinstrumentille voidaan luvata asiakasprosessin näkökulmasta 

hyvin pitkälti samoja etuja kuin samankaltaisille prosessirefraktometreillekin. Tällaisia etuja 

ovat muun muassa riippumattomuus tärinästä, paineiskuista ja nopeista lämpötilanvaihteluista, 

joita voi esiintyä esimerkiksi asiakasprosessien pesutilanteissa. Yhtenä etuna nähdään myös K-

Patentsin tunnettavuus markkinoilla luotettavana prosessimittausinstrumenttien valmistajana. 

Tulevaisuudessa myös mahdolliset usean parametrin yhdistetyt mittaukset saattavat muodostua 

kiinnostaviksi Vaisalan näkökulmasta (Tuotekehityspäällikkö, haastattelu 26.2.2020). 
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Teknologia- ja tuotekehityksessä hyödynnettävä asiakaslähtöinen informaatio 

Pohdittaessa millaista uuden tuotteen kehityksessä hyödynnettävää asiakaslähtöistä informaa-

tiota teknologiakehityksessä tarvitaan, esiin nousi kaksi pääteemaa. Ensimmäinen teemoista 

koskee sovellusvaatimusten määrittelemistä uudelle tuotteelle, eli sitä millaisia teknisiä omi-

naisuuksia uuden mittausinstrumentin tulisi pitää sisällään. Näitä teknisiä ominaisuuksia voivat 

olla muun muassa mittausinstrumentin mittausalue, mittaustarkkuus sekä asiakasprosessien 

paine- ja lämpötila-alueet, joissa mittausinstrumentin tulisi toimia. Myös vaatimusten selvittä-

minen eri asiakassovellusten välillä koettiin tärkeänä. Kiinnostavaa oli myös ymmärtää, onko 

vaatimuksissa eroa eri maiden välillä, eli eroavatko vaatimukset esimerkiksi Yhdysvalloissa 

suhteessa Aasian. Toisaalta teknologiakehityksessä mielenkiintoiseksi koettiin myös tieto siitä, 

mitä eri virvoitusjuomatyypit vaativat mittaukselta, kun mietitään esimerkiksi eroavaisuuksia 

vaatimuksissa oluiden ja virvoitusjuomien välillä. Asiakkaiden tuotteelle asettamat minimivaa-

timukset sekä mahdollisten toivetyyppisten vaatimusten erottaminen niistä, nähtiin teknologia-

kehityksessä hyödyllisenä asiakaslähtöisenä informaationa (Teknologiapäällikkö, haastattelu 

5.2.2020). 

Asiakasvierailuilla asiakkailta kerätyt toiveet hiilidioksidin mittaamiseen liittyen nähdään myös 

tarpeellisina. Joskus asiakkaat ovat tosin taipuvaisia esittämään toiveita, joissa he esimerkiksi 

saattavat haluta yhden mittarin, joka mittaa kaikkea. Tällaista ei ole välttämättä käytännössä 

mahdollista toteuttaa. Tärkeänä nähdään myös tieto asiakkaalla käytössä olevien kilpailevien 

laitteiden heikkouksista. Erityisen kiinnostavana nähdään sellaisten asiakkaiden kokemukset, 

joilla on käytössä optiseen ATR-teknologiaan perustuva mittausinstrumentti. Näiden kilpaile-

vien mittausinstrumenttien fundamentaalisten heikkouksien tai arvostettujen ominaisuuksien 

ymmärtämisen nähdään auttavan yrityksen tuotekehitystä. Myös mahdolliset liuenneen hiilidi-

oksidin mittaustarpeet sekä mittauspisteiden sijainti asiakkaiden prosesseissa näyttäytyy kiin-

nostavana asiakaslähtöisenä informaationa. Tähän kysymykseen liuenneen hiilidioksidin mit-

tauspisteistä ei nykyisen tiedon valossa osatakaan täysin vastata. Myös näiden mittauspisteiden 

tilatekniset tai ympäristölliset vaatimukset näyttäytyvät kiinnostavina asiakasprosessien yksi-

tyiskohtina. Tärkeänä nähdään myös, että uusia tuotteita suunnittelevat henkilöt näkevät ja pys-

tyvät muodostamaan käsityksen mittausinstrumenttien asennusympäristöstä (Tuotekehityspääl-

likkö, haastattelu 26.2.2020). 
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Teknologia- ja tuotekehityksessä hyödynnettävä kilpailuympäristöön sidonnainen informaatio 

Teknologiakehityksen näkökulmasta kiinnostavaksi koettiin tieto siitä, mikä markkinoilla ole-

massa olevissa tuotteissa on asiakkaan näkökulmasta tarkasteltuna huonoa. Kilpailevien laittei-

den heikkouksien selvittämistä pidetään siis tärkeänä, sillä laitteiden viralliset kuvaukset eivät 

aikaisempien kokemusten perusteella kerro koko totuutta laitteen todellisesta toiminnasta. 

Tämä voi näyttäytyä esimerkiksi laitteen pitkän aikavälin näyttämäryömintänä, vaikka laitteen 

stabiilisuus osoittautuisi alkutilanteessa varsin hyväksi. Tämä voi myös olla jokin muu tekijä, 

joka ei nouse laitteiden esitteissä esille, mutta saattaa todellisuudessa häiritä asiakasta. Esimerk-

kinä tällaisesta voi toimia laitteen puutteellinen tuotetuki tai laitteen heikko asennettavuus. Ar-

vokkaaksi koettiin siis tieto siitä, mitä asiakkaat toivovat, mikä on laitteen minimitaso ja mitä 

parannettavaa kilpailijoilla olisi markkinoilla olemassa olevissa laitteissa. Lisäksi mielenkiin-

toiseksi koettiin tieto eri kilpailijoiden markkinaosuuksista ja siitä, onko markkinoilla domi-

noivia mittausinstrumenttien valmistajia yksi vai useampia. Myös maantieteellinen jakauma 

myytyjen laitteiden välillä koettiin mielenkiintoiseksi tiedoksi, sillä joskus saattaa olla niin, että 

jokin markkinoilla oleva laite näyttää ominaisuuksiltaan mainosesitteiden perusteella erinomai-

selta, mutta todellisuudessa myytyjen laitteiden määrä on vähäinen. Tällainen tilanne saattaa 

syntyä esimerkiksi silloin, kun tuotteella on puutteellinen jakelukanava tai laitetta ei jostakin 

muusta syystä koeta asiakkaiden näkökulmasta varteenotettavana vaihtoehtona. Asiakkaat saat-

tavat joissakin tapauksissa myös verrata uutta laitetta olemassa oleviin heikompiin laitteisiin, 

joita valmistava yritys ei itse pidä varteenotettavina kilpailijoina. Tämän lisäksi myös immate-

riaalioikeusselvitys ja siitä saatava informaatio koettiin teknologiakehityksessä tärkeäksi osaksi 

kilpailuympäristöön liittyvää selvitystyötä. Teknologiakehityksen näkökulmasta olisikin mie-

lenkiintoista nähdä markkinoilla olevissa kilpailevissa laitteissa käytössä olevia teknologioita 

tai teknisiä ratkaisuja. Tämä tieto saattaa olla haastavaa hankkia, mutta se on usein osa kehitys-

projektin aikana hyödynnettävää tietoa. Kehitystyön näkökulmasta myös laitteen huollettavuu-

teen liittyvä tieto koetaan arvokkaaksi, sillä tuotekehityksen näkökulmasta olisi kiinnostavaa 

tietää millaisia huoltotoimenpiteitä kilpailevat laitteet vaativat ja onko asiakkaan näkökulmasta 

esimerkiksi hyväksyttävää kalibroida laite vuoden välein. Tärkeäksi nähtiin siis selvitys siitä, 

mihin asiakkaat ovat tällä hetkellä tottuneet ja millaisiin toimenpiteisiin he olisivat valmiita 

jatkossa ryhtymään. Tätä asiaa voidaan lähestyä kysymyksellä siitä, olisiko asiakkaan kannalta 

toivottavaa, että laite asennetaan kerran, jonka jälkeen se toimii esimerkiksi 15 vuotta ilman 

huoltotoimenpiteitä? Kiinnostavaksi muodostuu siis ymmärrys siitä, millaiset ovat esimerkiksi 
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asiakkaiden asettamat vaatimukset laitteen huollettavuudelle (Teknologiapäällikkö, haastattelu 

5.2.2020). 

Myös usean mittauksen yhdistäminen samaan tuotteeseen voisi tulla mahdollisesti kyseeseen, 

joten kiinnostavaksi koettiin ymmärrys siitä, olisiko eri mittausparametrien yhdistämisestä etua 

asiakkaalle. Yhtenä osa-alueena voisivat toimia siis tarvittavat mittaussuureet, eli tieto siitä, 

mitä muita mittauksia virvoitusjuomatehtaissa tyypillisesti tarvitaan. Vaisala pyrkii kasvatta-

maan omaa tuotetarjontaansa ja sen nykyiseksi heikkoudeksi nähdään se, että prosessirefrakto-

metrien lisäksi tarvittaisiin myös muita täydentäviä tuotteita. Esiin nousi siis kysymys siitä, 

mikä olisi asiakkaan näkökulmasta sellainen tuotepaketti, mikä virvoitusjuomateollisuudessa 

toimivan asiakkaan kannattaisi ostaa Vaisalalta? Kiinnostavaksi koettiin myös asiakkaan hank-

kimien mittausinstrumenttien validoimisessa käyttämät menetelmät, eli se ovatko käytetyt me-

netelmät näytteenottoon ja laboratoriomittauksiin perustuvia vai luottavatko asiakkaat vain 

hankkimansa mittausinstrumentin näyttämään (Teknologiapäällikkö, haastattelu 5.2.2020). 

Kilpailevien mittausinstrumenttien hankkiminen tarkasteltavaksi, niiden toiminnan ja toteutus-

ratkaisujen tutkimisen ohella, nähdään myös hyödyllisenä kilpailuympäristöön liittyvänä infor-

maatiolähteenä. Markkinoilla olevissa mittausinstrumenteissa käytetyt tekniset ratkaisut herät-

tävät varmasti kysymyksiä siitä, miksi johonkin tiettyyn ratkaisuun on päädytty. Näissä ratkai-

suissa saattaa piillä taustalla sellaisia tekijöitä, joita ei esimerkiksi prosessirefraktometrien pa-

rissa työskennellessä ole aikaisemmin esiintynyt. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi kuvitteel-

liset prosessinesteiden kuplimisesta aiheutuvat vaatimukset mittausinstrumenttien rakenteelli-

seen toteutukseen. Kilpailijalaiteselvityksestä saatavan informaation nähdäänkin näin ollen tu-

kevan yrityksen uuden tuotteen kehitystyötä. Koska kilpailevia laitteita on jo markkinoilla, us-

kotaan näillä yrityksillä olevan varmasti sellaista arvokasta tietoa, jota Vaisalalla ei ole entuu-

destaan tiedossa. Tämän vuoksi tämän kaltaisen ymmärryksen, asiakkaiden kokemuksiin yh-

distettynä, katsotaan tarjoavan hyvän lähtökohdan uuden tuotteen kehittämiselle (Tuotekehitys-

päällikkö, haastattelu 26.2.2020). 

Yhdeksi merkittäväksi tekijäksi teknologiakehityksen näkökulmasta muodostuu lopulta mit-

tausinstrumentin differentioituminen markkinoilla, eli kysymys siitä, mitkä ovat ne keskeiset 

tekijät, jotka tulisivat erottamaan Vaisalan kehittämän mittausinstrumentin markkinoilla ole-

vista kilpailevista mittausinstrumenteista. Esiin nousikin kysymys siitä, toimisiko erottautumis-
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tekijänä mittausinstrumentin hinta, mittauksen stabiilisuus, yhdistetty mittaus prosessirefrakto-

metrin kanssa, mittaustarkkuus, mittausalue, kyvykkyys mitata erilaisia juomatyyppejä vaiko 

mahdollisesti laitteen huoltovapaus? Mikäli siis tähän kysymykseen pystyttäisiin esittämään 

uskottavia vastauksia, ajatellaan sen muodostuvan yrityksen näkökulmasta arvokkaaksi tie-

doksi (Teknologiapäällikkö, haastattelu 5.2.2020). 

 

6.4 Kontekstuaalisen asiakashaastattelun tulokset 

Tässä tutkimuksessa käytettäväksi asiakastarvekartoitusmenetelmäksi valittiin kontekstuaali-

nen asiakashaastattelu. Haastattelu oli alun perin tarkoitus toteuttaa asiakkaan toimintaympä-

ristössä kasvokkain tapahtuvana puolistrukturoituna haastatteluna. Maailmanlaajuisen ko-

ronaviruspandemian vuoksi haastattelu jouduttiin poikkeuksellisesti tekemään yhteistyössä 

asiakasyrityksen kanssa virtuaalisena verkkotapaamisena videoyhteyttä apuna käyttäen. Koh-

deyritykseksi valikoitui Sinebrychoff Oy Ab, jonka henkilöstöstä haastateltiin hiilidioksidimit-

tausinstrumenttien loppukäyttäjää edustavaa kokenutta automaatioasentajaa. Tässä luvussa kä-

sitellään tämän kontekstuaalisen asiakashaastattelun tuloksia virvoitusjuomateollisuudessa toi-

mivan ja liuenneen hiilidioksidin mittausinstrumenttien parissa toimivan loppukäyttäjän näkö-

kulmasta. 

 

Liuenneen hiilidioksidin mittaamisen päätarkoitus ja tavoite 

Virvoitusjuomien laadun optimointi nähdään suurimpana yksittäisenä tekijänä sille, miksi 

liuennutta hiilidioksidia halutaan mitata prosessinesteistä virvoitusjuomateollisuudessa. Vir-

voitusjuomien tasalaatuisuus nouseekin vahvasti esille prosessimittauksista puhuttaessa. Koska 

mittausten kokonaisvaikutusten voidaan ajatella muodostuvan pääasiassa laadun kautta, voi-

daan ylätasolla koko virvoitusjuomatehtaan tuotantoketjun ajatella hyötyvän hiilidioksidimit-

tauksista. Tyypillisesti virvoitusjuomatehtaan asiakas näkee vain lopputuotteen laadun, mutta 

heillä ei ole lainkaan näkyvyyttä siihen, millaisia haasteita virvoitusjuomatehtaat voivat koh-

data esimerkiksi valmistuksessa. Ilman hiilidioksidin mittauskyvykkyyttä virvoitusjuomat jou-

duttaisiin valmistamaan valmiiksi tuotteiksi saakka, minkä jälkeen tarkistettaisiin, mille tasolle 

hiilidioksidipitoisuus sattui kulloinkin asettumaan. Virvoitusjuomien pullotusvaiheessa onkin 
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ehdottomasti pystyttävä varmistumaan siitä, että pullotettava tuote-erä täyttää sille asetetut kor-

keat laatuvaatimukset. Asiakkaille toimitettavien lopputuotteiden laatu pyritäänkin pitämään 

jatkuvasti mahdollisimman korkealla tasolla. Toimivan hiilidioksidimittauksen puutteesta joh-

tuvat ongelmat tuotantoprosesseissa näkyisivätkin tehtaan toiminnassa kasvavana virvoitus-

juomien hävikkinä. Jos virvoitusjuomaprosesseissa tyydyttäisiin mittamaan vain valmista 

tuote-erää, niin silloin koko valmistettu tuote-erä voidaan joutua hävittämään, mikäli se ei täytä 

sille asetettuja laatuvaatimuksia. Myös asiakkaat saattavat huomauttaa lopputuotteen liian kor-

keasta tai matalasta hiilidioksidipitoisuudesta (Automaatioasentaja, haastattelu 18.3.2020). 

Virvoitusjuomien valmistusprosessissa tarve hiilidioksidimittaukselle on hyvin selkeä. Perin-

teisessä virvoitusjuomien valmistusprosessissa vesi ja ”mehu” sekoitetaan keskenään, minkä 

jälkeen hiilidioksidin lisäys nesteeseen tehdään suhdesäätönä. Tällöin hiilidioksidi mitataan 

käytännössä vasta lopputuotteesta. Mikäli hiilidioksidimittaus olisi hyvin tarkka ja erittäin var-

matoiminen, niin hiilidioksidin lisäyksessä ei välttämättä tarvitsi käyttää lainkaan suhdesäätöä, 

vaan hiilidioksidin voisi mahdollisesti ajaa juomaan suoraan hiilidioksidimittauksen avulla. Tä-

män voidaankin ajatella edustavan eräänlaista optimiratkaisua silloin, jos hiilidioksidimittauk-

seen voisi täysin luottaa. Tällöin hiilidioksidia voitaisiin ajaa juomaan vain sen verran, kuin on 

kulloinkin tarvetta. Hiilidioksidin sekoitinyksiköllä on puskuritankki, josta juomaseos kuljete-

taan konesarjalle, eli pullotuslinjalle. Näiden prosessivaiheiden aikana juomaseoksen hiilidiok-

sidipitoisuus voi joko nousta tai laskea. Mikäli hiilidioksidimittausinstrumentit olisivat hinnal-

taan edullisia, niin myös mittaus puskuritankin jälkeen nähtäisiin hyödyllisenä, sillä puskuri-

tankissa vallitsee aina vastapaine, joka voi muuttaa juoman hiilidioksidipitoisuutta. Jos tämä 

vastapaine on liian korkea, niin se voi nostaa juomaseoksen hiilidioksidipitoisuutta. Vastaa-

vasti, jos vastapaine on liian matala, niin se saattaa laskea juomaseoksen hiilidioksidipitoisuutta 

irrottamalla juomaseoksesta hiilidioksidia. Koska nämä puskurisäiliöt ovat usein tilavuudeltaan 

pieniä, niin tämä paineen vaikutus on todellinen, varsinkin korkeahiilihappoisia virvoitus-

juomia valmistettaessa (Automaatioasentaja, haastattelu 18.3.2020). 

Panimotuotteiden valmistusprosessista puhuttaessa, tarve hiilidioksidimittauksille on hieman 

erilainen. Oluen valmistuksessa valmistetaan ensin vierre, joka käytetään siihen tarkoitetussa 

käymistankissa. Käymisprosessissa muodostuu hiilidioksidia, jonka määrä osataan arvioida en-

nalta, vaikka määrä saattaakin vaihdella hieman valmistuserästä toiseen. Tämän jälkeen juoma-

seos suodatetaan ja siirretään painetankkiin, joka on säiliö, jossa valmista olutta säilytetään. 

Painetankin ympäristöstä mitataan hiilidioksidia useammasta eri pisteestä. Optimitilanteessa 
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oluen hiilidioksidipitoisuus on painetankissa jo valmiiksi toivotulla tasolla, eikä juomalle tar-

vitse tehdä mitään, mutta tarvittaessa hiilidioksidia voidaan myös lisätä. Kuten virvoitus-

juomienkin tapauksessa, niin myös panimopuolen painetankissa vallitsee vastapaine, joka tosin 

on suuruudeltaan merkittävästi pienempi kuin virvoitusjuomien valmistusprosessissa. Tässäkin 

tapauksessa juoman hiilidioksidipitoisuus voi joko nousta tai laskea. Painetankilta lähtiessään 

juoman hiilidioksidipitoisuus hienosäädetään tarvittaessa kohdalleen hiilidioksidimittauksen 

avulla, ennen sen siirtämistä pastöroinnin kautta pullotuslinjalle. Pullotuslinjalla ei ole enää 

kiinteitä hiilidioksidimittausinstrumentteja. Virvoitusjuoma- ja panimopuolen tuotemaailmat 

ovat keskenään hyvin erilaisia ja Suomessa kaikki virvoitusjuomat valmistetaan sekä virvoitus-

juoma- että panimopuolella käytännössä reseptien mukaisesti. Toisin kuin virvoitusjuomapuo-

lella, panimopuolella käytössä olevat hiilidioksidimittausinstrumentit eivät ole riippuvaisia 

siitä, mikä oluttyyppi tai resepti on kulloinkin kyseessä. Virvoitusjuomapuolella tutkimushet-

kellä käytössä olevien hiilidioksidimittausinstrumenttien toimintaan puolestaan vaikuttaa oleel-

lisesti valmistettava juomalaatu (Automaatioasentaja, haastattelu 18.3.2020). 

Mikäli näissä tehtaan valmistusprosesseissa käytettävät hiilidioksidimittaukset pettävät, niin 

virvoitusjuomatehtaan toiminta hankaloituu oleellisesti, vaikka prosesseja pystytäänkin jossa-

kin määrin operoimaan myös ilman hiilidioksidimittauksia. Esimerkiksi uuden virvoitusjuoma-

tuotteen tapauksessa, ongelmia saattaa esiintyä silloin, kun hiilidioksidipitoisuutta ei saada 

syystä tai toisesta säädettyä kohdalleen ja pitkä prosessiputkellinen virvoitusjuomaa hiilidiok-

sidin sekoitinyksikön ja pullotuslinjan välillä joudutaan hävittämään. Virvoitusjuomia ei nimit-

täin voida palauttaa prosessissa, joten virhetilanteissa syntyy väistämättä hävikkiä. Jos puoles-

taan viallinen juoma pääsee pastörointi- tai pullotusvaiheeseen asti, niin silloin puhutaan jo 

huomattavasti suuremmista tehtaalle aiheutuvista lisäkustannuksista. Mikäli siis hiilidioksidi-

pitoisuus ei ole lopputuotteessa oikealla tasolla, syntyy siitä tehtaalle lisätyötä sekä tappioita. 

Joidenkin lopputuotteiden tapauksessa valmistuksen raaka-ainekustannukset voivat olla hyvin-

kin merkittävät. Myös menetetty työaika ja varastonhallinnalliset tekijät lisäävät omalta osal-

taan aiheutuvia kustannuksia (Automaatioasentaja, haastattelu 18.3.2020). 
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Mittausinstrumenttien hankintapäätökseen osallistuvat sidosryhmät 

Uusien mittausinstrumenttien hankinta on virvoitusjuomatehtaalle monesti suuren luokan in-

vestointi ja suurista hankinnoista päättääkin usein erillinen tarkoitusta varten perustettu työ-

ryhmä. Suuressa tanskalaisomisteissa organisaatiossa toimitaan myös emokonsernin ohjeistuk-

sien mukaisesti. Yleisesti ottaen olemassa olevien mittausinstrumenttien kanssa tulisi olla mer-

kittäviä ongelmia, jotta uusiin mittausinstrumentteihin lähdettäisiin investoimaan. Tällaisessa 

tilanteessa esimerkiksi tehtaan tuotantopäällikkö voi tehdä investointiehdotuksen, jonka kautta 

asiaa lähdetään viemään eteenpäin. Jotta uutta hankintaa lähdettäisiin arvioimaan, tulisi kuiten-

kin ensin olla näyttöä siitä, että uudella tuotteella saavutetaan merkittäviä etuja suhteessa ole-

massa oleviin ratkaisuihin. Mikäli laitteet toimivat riittävän hyvin, niitä ei tyypillisesti vaihdeta. 

Hankintapäätös on yritykselle tyypillisesti iso päätös, eikä se ole tutkimushetkellä Sinebrychof-

filla ajankohtainen (Automaatioasentaja, haastattelu 18.3.2020). 

 

Liuenneen hiilidioksidin mittausinstrumentit ja käyttökokemukset 

Sinebrychoffilla oli tutkimushetkellä käytössä useita erilaisia hiilidioksidimittausinstrument-

teja. Yleisesti sellaiset mittaukset, joissa näyte suljetaan kammioon, josta mitataan paine ja läm-

pötila, ovat edelleen varsin yleisiä. Käytössä on lisäksi kannettavia näytteenottoon perustuvia 

mittausinstrumentteja, jotka mittaavat juomasta hiilidioksidipitoisuuden Henryn lakiin perus-

tuen. Panimopuolella käytössä on myös membraaniteknologiaan perustuvia inline-mittausperi-

aatteen hiilidioksidimittausinstrumentteja. Virvoitusjuomapuolella käytössä on puolestaan on-

line-mittausperiaatteen mukainen yhdistelmämittaus, jonka toiminta perustuu myöskin samaan 

mittausteknologiaan. Tämä mittausinstrumentti sulkee näytteen hyvin pieneen kammioon kah-

den venttiilin avulla, minkä jälkeen pieni kalvoventtiili tekee näytekammioon alipaineen. Tä-

män jälkeen näytettä sekoitetaan sekoittimella ja kammiosta mitataan paine ja lämpötila. Suurin 

osa tehtaassa käytetyistä hiilidioksidimittausinstrumenteista onkin ollut paine- ja lämpötilamit-

tausteknologiaan perustuvia. Menneisyydessä tehtaalla on ollut myös koekäytössä jonkinlainen 

prismaan perustuva mittausinstrumentti useamman kuukauden ajan. Kyseisen mittausinstru-

mentin tapauksessa viitattiin optiseen mittaukseen ja tuolloin mittausinstrumentin toimittaja oli 

ilmoittanut, että he pitävät mittausta vielä niin epävarmana, että he eivät ole valmiita myymään 
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kyseisiä mittausinstrumentteja. Lopulta kyseisen mittausinstrumentin valmistaja katosi mark-

kinoilta. Prosessimittausinstrumenttien pitkän elinkaaren vuoksi sujuva kommunikointi toimit-

tajan ja tehtaan välillä koetaankin varsin tärkeäksi (Automaatioasentaja, haastattelu 18.3.2020). 

Merkittävimmäksi käytössä olevien mittausinstrumenttien ongelmaksi koettiin niissä olevat 

liikkuvat osat sekä näiden osien vioittuminen. Ongelma nousee erityisesti esiin puhuttaessa 

membraanikalvoista ja venttiileistä. Vaikka käytössä olisi vain hyvin pieniä venttiilejä, niin tar-

peeksi pitkään käytössä oltuaan niissä uskotaan esiintyvän ongelmia. Lämpötila- ja paineantu-

reiden puolestaan ajatellaan olevan sellaisia, että ne joko toimivat tai eivät toimi, kun taas vent-

tiilit voivat toimiessaankin vuotaa ja aiheuttaa ongelmia prosessissa. Toisena merkittävänä te-

kijänä voidaan pitää mittauksen vasteaikaa. Käytössä olevien mittausinstrumenttien vasteaikaa 

pidetään riittävän nopeana silloin, kun laitteet toimivat oikein. Ensimmäisen mittaustuloksen 

saamisen mittausinstrumentilta toivottaisiin tapahtuvan nykyistä nopeammin. Tehtaalla käy-

tössä olevissa happimittausinstrumenteissa on tapahtunut teknologinen harppaus muutamia 

vuosia sitten, optisen happimittauksen ilmaannuttua markkinoille. Tämän jälkeen aikaisemmin 

happimittauksissa esiintyneet ongelmat poistuivat täysin, kun mittausinstrumenteissa olleista 

liikkuvista osista päästiin eroon. Mittausinstrumenttien keskeisimmiksi tärkeiksi ominaisuuk-

siksi voidaan nostaa siis mittauksen nopeus ja vähäinen huoltotarve. Nykyisten käytössä ole-

vien mittausinstrumenttien huollon ei todettu olevan sellaista, että ”osat vaihdetaan kerran vuo-

dessa ja sen jälkeen aurinko paistaa”, vaan huoltotarpeen katsottiin riippuvan pitkälti tuotteesta. 

Toisten mittausinstrumenttien todettiin tarvitsevan huoltoa enemmän kuin toisten (Automaa-

tioasentaja, haastattelu 18.3.2020). 

Sinebrychoff on pyrkinyt seuraamaan mittausinstrumenttien kehitystä ja yritys tiedostaa usean 

toimijan toimivan markkinoilla. Yleisesti uskotaan siihen, että myös hiilidioksidimittaustekno-

logioissa tapahtuu samanlainen harppaus lähivuosina kuin happimittauksissakin on tapahtunut. 

Sinebrychoffilla on myös käytössä useamman eri valmistajan happea mittaavia mittausinstru-

mentteja. Joissakin tapauksissa tehtaalla käytössä olevia mittausinstrumentteja on jouduttu kor-

jaamaan myös ”lennosta”, mitä ei pidetä lainkaan toivottavana, sillä mittausinstrumenteissa 

esiintyvät ongelmat eivät saisi häiritä valmistusprosessia. Tästä esimerkkinä toimivat epävar-

mat mittausinstrumenttien toimilaitteet, jotka eivät ole toivottavia. Mittausinstrumenttien vent-

tiilien tiivisteiden vaihto voidaan tehdä varmuuden vuoksi, mutta toimilaitteita ei vaihdeta tar-

peettomasti. Mittausinstrumenteista onkin vuosien varrella hajonnut monenlaisia osia, mutta 

siitä huolimatta mittausinstrumenttien huoltotarvetta ei ole koettu erityisen suureksi. Hyvän 
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mittausinstrumentin kuitenkin uskotaan parantavan lopputuotteiden laatua ja tuotantoproses-

sien toimintavarmuutta, vähentävän huollon tarvetta sekä ennaltaehkäisevän hävikin synty-

mistä. Erään happianturin tapauksessa myös mittausinstrumentin kenttälaitepuoli koettiin puut-

teelliseksi, sillä mittausinstrumentin asetuksia ei ollut mahdollista vaihtaa kenttäolosuhteissa 

ilman tietokonetta (Automaatioasentaja, haastattelu 18.3.2020). 

Pohdittaessa hiilidioksidin mittaamista ideatilanteessa siten, että se palvelisi virvoitusjuoma-

tehtaan toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla, esiin nousivat hiilidioksidimittausinstrument-

tien nopea mittausvaste ja minimoitu liikkuvien osien määrä. Tehtaan virvoitusjuomapuolen 

prosessissa hiilidioksidimittaus toimii nykyisellään online-ohivirtausperiaatteella, eikä tätä 

välttämättä pidetä toivottavana. Virvoitusjuomapuolella mittausinstrumentit muodostavat yh-

den yhdistelmämittauskokonaisuuden, joka saattaa maksaa kymmenistä tuhansista jopa satoi-

hin tuhansiin euroihin. Tähän mittauskokonaisuuteen voivat kuulua esimerkiksi sokeri-, alko-

holi- ja hiilidioksidimittaukset. Nämä tuotepaketit saattavat sisältää lisäksi verkossa toimivia 

palvelimia tai muita oheistoimintaan liittyviä laitteita. Yksittäisten mittausinstrumenttien ja yh-

distelmämittauspakettien välillä nähdään olevan ero siinä, että virvoitusjuomapuolella käytet-

tävät mittaukset ovat lähes poikkeuksetta yhdistelmämittauksia. Pääsääntöisesti virvoitusjuo-

mapuolen kaikki prosessimittaukset ovat myös reseptipohjaisia ja hiilidioksidimittausinstru-

mentit kalibroidaan valmistettavan juomalaadun mukaan. Reseptistä puhuttaessa tarkoitetaan 

tässä yhteydessä mittausinstrumentille syötettävää reseptiä, jonka avulla mittausinstrumentti 

saadaan näyttämään oikein valmistettavan juomalaadun vaihtuessa (Automaatioasentaja, haas-

tattelu 18.3.2020). 

Tehtaalle prosessilaitteistoja toimittavat tahot ovat yrittäneet joissakin tapauksissa tarjota val-

mistamiaan yksittäisiä hiilidioksidimittausinstrumentteja tehtaalla olemassa olevan virvoitus-

juomapuolen yhdistelmämittausjärjestelmän väliin. Tällaisissa tapauksissa kytkentä olisi käy-

tännössä mahdollista toteuttaa liittämällä mittausinstrumentti ohjausjärjestelmään virtaviestejä 

hyödyntäen. Virvoitusjuomatehtaan näkökulmasta eräänlaiseksi ideaalitilanteeksi voitaisiinkin 

esittää tilannetta, jossa yksittäinen hiilidioksidimittausinstrumentti toimisi luotettavasti valmis-

tettavasta juomalaadusta riippumatta eikä sen toiminta olisi reseptipohjaista. Siitä ei kuitenkaan 

ollut haastatteluhetkellä varmuutta, olisiko tällainen toimintamalli virvoitusjuomapuolen pro-

sessien tapauksessa käytännössä mahdollista. Panimoprosesseissa käytössä olevat hiilidioksi-

dimittausinstrumentit eivät ole reseptipohjaisia. Mikäli yksittäiset mittausinstrumentit olisi 
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mahdollista kytkeä suoraan tehtaan sisäiseen automaatiojärjestelmään, koettaisiin sen helpotta-

van tehtaan toimintaa. Yksittäisen mittausinstrumentin tapauksessa nähtäisiin hyödyllisenä, jos 

mittausinstrumentin näyttämän sekä esimerkiksi vuoden takaisen näyttämätrendin saisi tieto-

koneelta suoraan näkyviin siten, että samassa yhteydessä näkyisivät myös prosessin muut mit-

tausparametrit, kuten muun muassa prosessin virtausnopeudet tai painelukemat. Tärkeää olisi-

kin pystyä monitoroimaan prosessia reaaliaikaisesti sekä arvioimaan mahdollisessa vikatilan-

teessa, miksi prosessi ei edennyt toivotulla tavalla. Mikäli yksittäinen mittausinstrumentti toi-

misi ilman reseptivaatimuksia, voisi se mahdollisesti palvella yrityksen toimintaa. Sinebrychof-

filla on aina ollut virvoitusjuomapuolella käytössä reseptipohjaiset yhden valmistajan yhdistel-

mämittaukset, joten mahdollisuuteen niiden korvaamiseksi yksittäisillä mittausinstrumenteilla 

ei osattu haastatteluhetkellä ottaa suoraan kantaa (Automaatioasentaja, haastattelu 18.3.2020). 

 

Mittausinstrumentin käyttökohteet, käyttötilanteet ja käytön säännöllisyys 

Sinebrychoffilla liuennutta hiilidioksidia mitataan sekä virvoitusjuoma- että panimopuolen val-

mistusprosesseissa. Hiilidioksidimittausinstrumenttien käyttö on virvoitusjuomatehtaalla jatku-

vaa ja jokainen tuotantoajo mitataan (Automaatioasentaja, haastattelu 18.3.2020). 

Virvoitusjuomapuolen tuotantoprosessissa liuennutta hiilidioksidia mitataan Sinebrychoffilla 

kolmessa eri pisteessä, jotka ovat seuraavat (Automaatioasentaja, haastattelu 18.3.2020): 

1. Ensimmäinen mittauspiste sijaitsee hiilidioksidin syöttöyksikön jälkeisessä puskurisäili-

össä, joka on kooltaan noin kolme kuutiometriä. Tästä säiliöstä hiilidioksidipitoisuus mita-

taan online-mittausperiaatteen mukaisella kiinteällä mittausinstrumentilla. Puskurisäiliöstä 

näyte kiertää mittausinstrumentille ja takaisin prosessiin pumpun avulla. Tämän mittauspis-

teen jälkeen juoma voi kulkea jopa 150 metriä prosessiputkistossa ennen kuin se saavuttaa 

pullotuslinjan. Tällä välillä luotetaan kiinteän mittausinstrumentin hiilidioksidinäyttämään. 

Näissä mittauspisteissä tehtaalla on käytössä yhteensä kuusi kiinteää online-mittausperiaat-

teen hiilidioksidimittausinstrumenttia. 

2. Toinen mittauspiste sijaitsee ennen pullotuslinjaa sijaitsevassa puskurisäiliössä, josta voi-

daan tehdä manuaalinen näytteenotto kannettavia näytteenottoon perustuvia hiilidioksidi-

mittausinstrumentteja käyttäen. 
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3. Kolmas mittauspiste sijaitsee pullotuslinjan perässä, missä tehdään manuaalinen näytteen-

otto tölkeistä tai pulloista atline-mittausperiaatteen mukaisilla laboratoriomittausinstrumen-

teilla. Pullotuslinjalla ei ole käytössä lainkaan kiinteitä mittausinstrumentteja. 

Panimopuolen tuotantoprosessissa liuennutta hiilidioksidia mitataan kuudessa eri pisteessä, 

jotka ovat seuraavat (Automaatioasentaja, haastattelu 18.3.2020): 

1. Ensimmäinen mittauspiste sijaitsee ennen painesäiliötä suodatuksen ja painesäiliön väli-

sessä syöttölinjassa, josta hiilidioksidipitoisuutta mitataan siirrettäessä juomaa painetank-

kiin. Tässä mittauspisteessä on käytössä yksi kiinteä inline-mittausperiaatteen mukainen 

mittausinstrumentti. Tämä mittausinstrumentti on siis käytössä jokaisessa suodatusproses-

sissa, joiden aikana mittaukset ovat jatkuvatoimisesti päällä. 

2. Toinen mittauspiste sijaitsee painesäiliöstä lähtevässä prosessilinjassa, painesäiliön ja pas-

töroinnin välissä. Tässä mittauspisteessä on käytössä yhteensä kuusi kiinteää inline-mittaus-

periaatteen hiilidioksidimittausinstrumenttia, jotka ovat prosessin kannalta keskeisessä ase-

massa, sillä niiden avulla tehdään juoman hiilidioksidipitoisuuden hienosäätö sekä määri-

tetään juoman lopullinen laatu. Tässä mittauspisteessä juomaan voidaan tarvittaessa lisätä 

muutamia sadasosia hiilidioksidia ja mahdollisen hienosäädön suorittaa tehdasautomaa-

tiojärjestelmä. 

3. Kolmas mittauspiste sijaitsee painesäiliössä, josta tehdään manuaalinen näytteenotto kan-

nettavilla näytteenottoon perustuvilla hiilidioksidimittausinstrumenteilla. Painetankissa ei 

ole käytössä omaa kiinteää mittausinstrumenttia. Kun painetankki on täyttynyt, operaattori 

ottaa tankista näytteen ja mittaa näytteestä hiilidioksidi- ja happipitoisuuden kannettavalla 

mittausinstrumentilla. Tässä mittauspisteessä käytetään tehtaalla yhteiskäytössä olevia noin 

viittä kannettavaa hiilidioksidimittausinstrumenttia. 

4. Neljäs mittauspiste sijaitsee pastörointivaiheen jälkeisessä puskuritankissa, josta voidaan 

tehdä manuaalinen näytteenotto kannettavia näytteenottoon perustuvia mittausinstrument-

teja käyttäen. 

5. Viides mittauspiste sijaitsee pullotuslinjan perässä, missä tehdään manuaalinen näytteenotto 

tölkeistä tai pulloista näytteenottoon perustuvilla atline-mittausperiaatteen mukaisilla labo-

ratoriomittausinstrumenteilla. 
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6. Kuudes mittauspiste poikkeaa muista mittauspisteistä ja tässä yhteydessä mitataan käymis-

säiliössä muodostuvan ja hiilidioksidin talteenottojärjestelmälle johdettavan hiilidioksidin 

puhtautta. Tutkimushetkellä tässä mittauspisteessä on käytössä yksi happimittaukseen pe-

rustuva hiilidioksidimittaus, jossa hiilidioksidipitoisuus määritetään happipitoisuuden 

avulla. Tässä prosessipisteessä tehdasautomaatio ohjaa hiilidioksidin talteenottoa. 

Keskusteltaessa hiilidioksidimittausinstrumenttien käyttökohteista, nousi mittausinstrument-

tien hinta esiin yhtenä ulottuvuutena. Nimittäin, mikäli hiilidioksidimittausinstrumentit olisivat 

hinnaltaan tarpeeksi edullisia, niin hiilidioksidimittausinstrumentin voisi mahdollisesti asentaa 

jokaiseen prosessitankkiin. Tällöin tehdas saisi reaaliaikaisen hiilidioksidipitoisuustiedon sekä 

virvoitusjuomapuolen sekoitustankeista että panimopuolen painetankeista (Automaatioasen-

taja, haastattelu 18.3.2020). 

Panimoprosessissa hiilidioksidia puolestaan syntyy käymistankissa käymisreaktion seurauk-

sena, mutta käymistankissa ei tutkimushetkellä ole käytössä kiinteää hiilidioksidimittausta. Li-

säksi käymistankissa käytetty hiiva saattaa ainesosana hankaloittaa hiilidioksidin mittaamista. 

Hiilidioksidimittaustietoa ei tarvita käymistankissa jatkuvasti, mutta sen uskottaisiin olevan 

siitä huolimatta mielenkiintoinen tieto. Käymisen jälkeisen hiilidioksidipitoisuuden uskotaan 

pysyvän käymistankissa suhteellisen tasaisena tuotantoerästä toiseen, sillä sen määrittää pitkälti 

tankin vastapaine, jota kontrolloidaan valmistettavan juoman reseptin mukaan (Automaatio-

asentaja, haastattelu 18.3.2020). 

Myös virvoitusjuomatehtaan panimopuolen käymistankin yhteydessä olevassa hiilidioksidin 

talteenottojärjestelmässä nähdään tarve hiilidioksidin mittaamiselle, kaasun puhtauden ollessa 

tässä prosessissa merkittävässä roolissa. Tutkimushetkellä tämä hiilidioksidimittaus oli toteu-

tettu happimittaukseen perustuen. Happimittauksen avulla toteutettavaa hiilidioksidimittausta 

pidetäänkin yleisesti käytössä olevana mittausmenetelmänä. Mikäli mittausinstrumentti pys-

tyisi mittaamaan hiilidioksidipitoisuuden suoraan syntyvästä kaasusta, nähtäisiin se tässä yh-

teydessä hienona ominaisuutena (Automaatioasentaja, haastattelu 18.3.2020). 

Mikäli virvoitusjuomapuolella käytössä olevat hiilidioksidimittausinstrumentit eivät tarvitsisi 

virvoitusjuomakohtaista kalibrointia, voisi niitä mahdollisesti käyttää myös pullotuslinjalla. 

Pullotuslinjan tehtävänä on tölkittää, pullottaa tai astioida virvoitusjuomia. Kaikista tuotanto-

sarjojen ensimmäisistä pulloista ja tölkeistä mitataankin hiilidioksidipitoisuus heti pullotuslin-
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jan jälkeen. Pullotuslinjalla tehdään siis jatkuvaa hiilidioksidipitoisuuden manuaalista monito-

rointia. Mikäli kiinteät hiilidioksidimittausinstrumentit kehittyisivät siten, että niihin voisi täy-

sin luottaa, niin mahdollisesti myös kiinteän mittausinstrumentin käyttö voisi tulla pullotuslin-

jalla kyseeseen. Vallitseva näkemys on kuitenkin vahvasti se, että manuaaliseen näytteenottoon 

perustuvasta hiilidioksidimittauksesta ei todennäköisesti koskaan täysin luovuta. Jos hiilidiok-

sidipitoisuus vaihtelisi voimakkaasti prosessissa ja syntyisi epäilys siitä, mitä prosessissa on 

tapahtunut, niin silloin kiinteän vertailumittauksen käyttö voitaisiin nähdä hyödyllisenä. Sen 

lisäksi kiinteä mittaus saattaisi olla hyödyllinen, sillä virvoitusjuomapuolen prosessissa on käy-

tössä puskurisäiliö, jonka jälkeisessä prosessilinjassa saattaa tapahtua prosessinaikaista hiilidi-

oksidipitoisuuden vaihtelua. Tässä tapauksessa kiinteän hiilidioksidimittausinstrumentin tulisi 

olla esimerkiksi perinteisen painelähettimen kaltainen, joka voi toimia esimerkiksi vuosikym-

menen ilman huoltoa (Automaatioasentaja, haastattelu 18.3.2020). 

 

Mittausinstrumentin käyttöönotto ja käyttö 

Perinteisesti tehtaan automaatiopuolen työntekijät ovat olleet käyttöönottamassa uusia mit-

tausinstrumentteja. Panimopuolen kiinteät prosessilinjaan asennettavat hiilidioksidimit-

tausinstrumentit verifioidaan ja kalibroidaan kannettavien hiilidioksidimittausinstrumenttien 

avulla, joiden näyttämät toimivat referenssimittausarvoina. Tyypillisesti tällöin kannettavilla 

mittausinstrumenteilla otetaan prosessilinjasta näyte, joka mitataan. Referenssimittausinstru-

mentteina toimivat kannettavat mittausinstrumentit kalibroidaan noin kahden kuukauden välein 

ja niiden kalibrointi tehdään tarvittaessa itse tehtaan tiloissa. Kalibroinnin tarpeen on koettu 

olevan kuitenkin suhteellisen vähäistä. Käytännössä suoraan prosessilinjaan asennettavat kiin-

teät mittausinstrumentit eivät käy lainkaan tehtaan ulkopuolisessa kalibroinnissa (Automaatio-

asentaja, haastattelu 18.3.2020). 

Tyypillisesti mittausinstrumentteja tehtaalle hankittaessa määritellään alussa instrumentin käyt-

tämä kommunikointiprotokolla sekä mittausalue. Joissakin tapauksissa ongelmaksi on saattanut 

muodostua haasteet mittausinstrumenttien prosessiyhteiden standardoinnissa. VARIVENT-

prosessiyhde on kokemusten mukaan alkanut saavuttamaan virvoitusjuomaprosesseissa mer-

kittävää asemaa. Tehtaalla on ollut käytössä myös muita prosessiyhteitä, kuten muun muassa 

tuumaisia yhteitä, TRI-CLAMP-yhteitä ja joissakin hiilidioksidimittausinstrumenteissa käytet-

tyjä ja varsin heikoksi osoittautuneita meijerikierteitä. VARIVENT-yhteen ajatellaankin olevan 
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näistä hygieenisin ratkaisu. Tehtaan näkökulmasta käytettävät prosessiyhteet liittyvätkin vah-

vasti tuotantoprosessin hygieenisyyteen, jolle yrityksellä on myös olemassa omat vaatimuk-

sensa (Automaatioasentaja, haastattelu 18.3.2020). 

Vertailtaessa yksittäisten mittausinstrumenttien käyttöönottoa virvoitusjuomapuolen yhdistel-

mämittauksen käyttöönottoon, on yhdistelmämittauksen käyttöönotto huomattavasti suurempi 

projekti. Yksittäisen mittausinstrumentin käyttöönotto puolestaan tapahtuu käytännössä seuraa-

vasti: Ensin prosessilinja poistetaan käytöstä, linjassa oleva vesi lasketaan pois ja mittausinstru-

mentti asennetaan prosessilinjaan. Tämän jälkeen prosessilinja pestään, jonka jälkeen mit-

tausinstrumentti voidaan ottaa käyttöön. Joidenkin prosessiyhteiden asentamisessa voi olla tar-

peen käyttää apuna ammattihitsaajia, jotka ymmärtävät elintarviketeollisuuden vaatimukset. 

Tämä voi tulla ajankohtaiseksi, mikäli mittausinstrumentit eivät sovi olemassa oleviin proses-

siyhteisiin. VARIVENT-yhteestä on Sinebrychoffilla hyviä kokemuksia, sen ollessa kokemus-

ten mukaan erittäin hygieeninen prosessiyhde (Automaatioasentaja, haastattelu 18.3.2020). 

Virvoitusjuomaprosesseissa prosessimittausten seurantaa tehdään jatkuvasti ja mittausinstru-

mentteja huolletaan sekä kalibroidaan säännöllisesti. Käytännössä käytössä oleville mit-

tausinstrumenteille ei tulisi tehdä käytön aikana lainkaan toimenpiteitä. Virvoitusjuomaproses-

sissa mittausinstrumentti voidaan irrottaa ”lennosta” prosessista, mutta silloin prosessin hygiee-

nisyys kärsii. Tällaisessa poikkeustilanteessa voidaan käyttää apuna osien ”viinausta”, eli osien 

desinfiointia etanolilla. Näiden todettiin kuitenkin olevan harvinaisia poikkeustilanteita (Auto-

maatioasentaja, haastattelu 18.3.2020). 

Niiksi osa-alueiksi, jotka tekevät mittausinstrumentin käytöstä helppoa, voidaan lukea aikai-

semminkin esitetyt mittauksen nopeus sekä vähäinen liikkuvien osien määrä. Yksittäisestä mit-

tauksesta puhuttaessa, mittausinstrumentin käyttöönotto tulisi mahdollisuuksien mukaan pystyä 

tekemään kenttäolosuhteissa ilman tietokonetta. Tällaisessa tilanteessa tyypillisesti määritetään 

mittausinstrumentin mittausalue, otetaan käyttöön virtaviesti sekä suoritetaan mahdollinen 

kenttäkalibrointi. Tällöin jonkinlainen pieni näyttöpaneeli koetaan mittausinstrumentissa hyö-

dylliseksi ominaisuudeksi. Nimittäin pienikin näyttö, josta näyttämän pystyy näkemään kenttä-

olosuhteissa ja jossa on muutama painike, joiden avulla mittausinstrumentin asetusvalinnat voi-

daan tehdä, nähdään mittausinstrumentin kannalta riittävänä toiminnallisena rajapintana. Li-

säksi sellainen toteutus, jossa mittausinstrumentti toimisi suoraan pelkällä virtaviestillä ilman 

ulkopuolista jännitteensyöttöä, nähtäisiin loppukäyttäjän näkökulmasta hienona ominaisuutena. 
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Myös sellaiset mittausinstrumenttien toiminnalliset osat, jotka ovat valmistajan omia ja joita ei 

voida korvata muilla vaihtoehtoisilla osilla, nähdään haasteellisina. Varaosien saatavuus ja 

hinta muodostuvatkin merkittäviksi tekijöiksi mittausinstrumenteista puhuttaessa (Automaatio-

asentaja, haastattelu 18.3.2020). 

 

Mittausinstrumentin käytön aika-, ympäristö- ja henkilöstövaatimukset 

Hiilidioksidimittausinstrumenttien yhtämittainen käyttö voi kestää useita päiviä, jonka aikana 

mittaus on jatkuvasti aktiivisena. Mittaustarve voi vaihdella esimerkiksi neljästä päivästä nel-

jään tuntiin, jonka voidaan ajatella olevan virvoitusjuomien valmistusprosessin kesto lyhimmil-

lään. Mittausinformaatiota tarvitaan koko tältä ajalta ja se tallennetaan tehtaan automaatiojär-

jestelmän palvelimelle, josta sitä voidaan jälkikäteen tarkastella. Tätä taltioitua mittausinfor-

maatiota käytetään apuna erityisesti prosesseissa esiintyvien ongelmatilanteiden ratkaisemi-

sessa ja tutkittaessa jälkikäteen prosessissa esiintyneitä ilmiöitä. Myös eri sidosryhmät ovat 

esittäneet vaatimuksia siitä, että mittausinformaatio tulee arkistoida myöhempää käyttöä varten. 

Tämä nousee esille etenkin silloin, jos jonkin lopputuotteen valmistusprosessi epäonnistuu. Sil-

loin tehtaan tulee voida tarkastella mittausten historiadataa prosessointihetkeltä. Tällä on to-

dettu olevan toiminnan laatunäkökulmasta suuri merkitys (Automaatioasentaja, haastattelu 

18.3.2020). 

Yhtenä mittausinstrumenteille asetettavana pakollisena vaatimuksena voidaankin pitää sitä, että 

mittausinformaation tulee olla siirrettävissä mittausinstrumentilta tehtaan automaatiojärjestel-

mään, joka hoitaa mittausinformaation arkistoinnin myöhempää käyttöä varten. Yksinkertai-

simmillaan riittäväksi voidaan katsoa toteutus, jossa mittausinstrumentti mittaa ja mittausinfor-

maatio saadaan siirrettyä eteenpäin. Sitä, että jokainen mittausinstrumentti tallentaisi omaa mit-

tausinformaatiotaan, ei nähdä enää nykypäivän toimintamallina. Virvoitusjuomapuolen yhdis-

telmämittauskokonaisuudessa on myös mahdollisuus erillisten järjestelmään asetettavien häly-

tysrajojen käytölle ja mittaustulokset näkyvät tehtaan valvomossa suurilla näytöillä hälytyksi-

neen. Mittaustulosten näkyminen tehtaan ohjausjärjestelmässä tarjoaa merkittäviä etuja, sillä 

tällöin prosessimittausten näyttämiä voidaan verrata prosessin eri vaiheiden kesken. Tämän 

mittausinformaation avulla on mahdollista selvittää, mitä prosessissa kulloinkin tapahtuu. Kun 

mittaustulokset näkyvät tehtaan valvomossa suurilla näytöillä, operaattorit pystyvät ohjaamaan 
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prosessia reaaliaikaisesti, vaikkei hälytyksiä olisikaan aktiivisena. Koko tämä järjestelmä vir-

voitusjuomapuolella on yhden toimittajan toimittama kokonaisuus, jonka järjestelmäpuolen 

käyttöönoton tehdas on tehnyt itse. Panimopuolella puolestaan on käytössä oma erillinen oh-

jausjärjestelmänsä, jossa prosessimittausten tulokset näkyvät myös näytöllä (Automaatioasen-

taja, haastattelu 18.3.2020). 

Sekä panimo- että virvoitusjuomapuolen prosessimittauksista puhuttaessa, tutkimushetkellä 

käytössä olevat hiilidioksidimittausinstrumentit tarvitsevat toimiakseen paineilma- sekä virran-

syötön. Paineilmasyöttö tarvitaan, sillä virvoitusjuomapuolella käytössä olevissa hiilidioksidi-

mittausinstrumenteissa on liikkuvia venttiilejä ja panimopuolen mittausinstrumenteissa ejekto-

rit, jotka tekevät näytekammioihin vakuumin. Tehtaan varastossa säilytetään lisäksi varaosasar-

joja mittausinstrumenttien huoltoa varten. Tälläkin osa-alueella mittausinstrumenttien nähdään 

kehittyvän. Esimerkiksi optisten happimittausten tapauksessa ei tarvita enää edes varaosasar-

joja, niiden ollessa niin varmatoimisia (Automaatioasentaja, haastattelu 18.3.2020). 

Uusia mittausinstrumentteja käyttöönotettaessa tehtaan automaatiopuolen työntekijät tekevät 

mittausinstrumenttien asennuksen yhteistyössä tuotantopuolen työntekijöiden kanssa. Sujuva 

kommunikointi näiden henkilöiden välillä on varsin tärkeässä roolissa. Joissakin tapauksissa 

uusia mittausinstrumentteja käyttöönotettaessa, paikalla on ollut opastamassa myös maahan-

tuojan sekä ulkomaisten toimittajien edustajia. Usein kyseessä on siis toimittajan järjestämä 

käyttökoulutus. Mittausinstrumenttien käyttöönotossa tarvitaankin sähkö- ja automaatioteknii-

kan osaamista ja mittausinstrumenttien parissa työskentelevien henkilöiden tulee ymmärtää 

mittausten perusteet. Usein oppimisen nähdäänkin tapahtuvan parhaiten osallistumalla uusien 

laitteiden käyttöönottoon. Sinebrychoffilla uudentyyppisiä hiilidioksidimittausinstrumentteja ei 

ole otettu käyttöön viimeiseen kymmeneen vuoteen (Automaatioasentaja, haastattelu 

18.3.2020). 

 

Mittausinstrumentin käytön päätteeksi tehtävät toimenpiteet 

Hiilidioksidimittausinstrumenttien käytön voidaan ajatella päättyvän siihen, kun virvoitusjuo-

mapuolen pullotuslinja lopettaa ajamisen tai panimopuolella juoman suodatus lopetetaan. Tä-

män jälkeen käynnistyykin monesti vielä erillinen prosessin pesusykli, eli CIP (engl. clean-in-
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place, CIP). Ennen käytön päättämistä mittausinstrumentille ei tule tehdä mitään fyysisiä toi-

menpiteitä, mutta laitteille tyypillisesti kerrotaan sähköisesti, koska mittaukset pysäytetään. 

Mittaukset siis käynnistetään tai pysäytetään sähköisesti tarpeen mukaan. Tämän vuoksi mit-

tausinstrumenteilla tulisikin olla kyky ottaa prosessinohjausjärjestelmältä komentoja vastaan. 

Panimopuolella käytössä olevissa mittausinstrumenteissa on kolme venttiiliä, jotka liikkuvat 

alle minuutin välein. Jos näiden venttiilien annettaisiin toimia jatkuvatoimisesti, niin mit-

tausinstrumenttien huollon tarve lisääntyisi merkittävästi. Myös optisten happimittausten ta-

pauksessa hyödynnetään sähköistä kättelyä, vaikka niissä ei ole lainkaan liikkuvia osia. Tämä 

tehdään optisen mittausinstrumentin valonlähteen säästämiseksi, sillä sen ei uskota olevan ikui-

nen. Happimittausinstrumenteissa hyväksi on havaittu ominaisuus, jossa mittausinstrumentti 

osaa itse harventaa mittausväliä tarpeen mukaan silloin, kun se on havainnut olosuhteen pysy-

neen stabiilina riittävän pitkään. Näin mittausinstrumentti ikään kuin osaa säästää itse itseään. 

Tällaista ominaisuutta ei ole havaittu hiilidioksidimittausinstrumenteissa (Automaatioasentaja, 

haastattelu 18.3.2020). 

Virvoitusjuomapuolen prosessin ohjausjärjestelmä koostuu tietokoneista ja suurista näytöistä, 

joiden avulla valmistusprosessia hallitaan. Panimopuolella puolestaan käytössä on oma ajosivu, 

jonka kautta tuotantoajot pullotuslinjalle käynnistetään. Kun tuotantoprosessi päättyy, niin säh-

köinen kättely sammuttaa mittaukset automaattisesti. Tuotantotoiminta onkin hyvin pitkälle au-

tomatisoitua ja prosessimittausten tulokset näkyvät reaaliaikaisesti näillä ohjausjärjestelmien 

ajosivuilla (Automaatioasentaja, haastattelu 18.3.2020). 

 

Mittausinstrumentin toivottu suorituskyky ja ominaisuudet 

Virvoitusjuomatehtaalle hankittavien mittausinstrumenttien mittausalueasetuksia muutetaan 

tarpeen mukaan, sillä mittausinstrumenttien mittaustarkkuuden uskotaan kärsivän maksimimit-

tausaluetta käytettäessä. Tuotantoprosesseissa mittausinstrumenttien maksimimittausalueita ei 

ole koskaan ylitetty. Maksimipitoisuustasona hiilidioksidin annostelussa voidaankin virvoitus-

juomien tapauksessa pitää pitoisuutta 11 g/L. Esimerkiksi erään virvoitusjuomatuotteen tapauk-

sessa hiilidioksidin annostelutaso voi olla esimerkiksi 4.90 ± 0.20 tilavuusprosenttia. Hiilidiok-

sidipitoisuus myös vaihtelee tyypillisesti lopputuotteittain. Panimopuolella käytetään puoles-

taan vain yhtä mittausaluetta. Erään oluttuotteen tapauksessa hiilidioksidipitoisuuden ohjearvo 
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voi olla esimerkiksi 0.60 ± 0.05 massaprosenttia. Virvoitusjuomapuolella käytettävien mit-

tausinstrumenttien skaalan uskotaan määräytyvän ohjausjärjestelmään syötetyn optimitason 

mukaan. Panimomestarit ja tuotantopuolen työnjohtajat ovat niitä yrityksen henkilöitä, jotka 

tuntevat tuotantoprosessien ohjearvot ja käytetyt pitoisuusalueet parhaiten (Automaatioasen-

taja, haastattelu 18.3.2020). 

Tällä hetkellä tehtaalla käytössä olevien hiilidioksidimittausinstrumenttien koetaan olevan riit-

tävän tarkkoja. Yleisesti ottaen mittausinstrumenttien tarkkuus koetaan haastavana osa-alueena, 

sillä prosessilinjaan asennettuna tarkkuus voi olla todellisuudessa jotain muuta, kuin mitä ai-

kaisemmin on ilmoitettu. Mittausinstrumenttien toistotarkkuuden koetaan puolestaan olevan 

huomattavasti parempi. Mittausinstrumenttien tärkeimmiksi ominaisuuksiksi voidaankin ni-

metä toistotarkkuus ja stabiilisuus. Puhuttaessa hiilidioksidimittauksen nopeudesta, mittaustu-

los tulisi saada kymmenissä sekunneissa. Mikäli mittausten väli venyy yli minuutin mittaiseksi, 

pidetään sitä jo hyvin hitaana. Panimopuolen prosessissa luotettavan mittaustuloksen saaminen 

vie tyypillisesti viidestä kymmeneen minuuttiin. Virvoitusjuomapuolella mittaus on tätä nope-

ampi. Mittauksen nopeudella on valmistusprosessien kannalta suuri merkitys, sillä esimerkiksi 

panimopuolella uuden tankin käyttöönotto tai tankin vaihto vaatii nopean mittauksen. Virvoi-

tusjuomapuolella puolestaan juomaa ehtii kulkemaan prosessilinjastossa suuria määriä lyhyessä 

ajassa. Mikäli prosessissa ajetaan esimerkiksi 15 – 20 tuhatta litraa juomaa tunnissa, niin no-

pean mittauksen avulla prosessin kulkuun voidaan reagoida nopeammin ja siten pystytään vä-

hentämään hävikkiä mahdollisissa ongelmatilanteissa (Automaatioasentaja, haastattelu 

18.3.2020). 

Virvoitusjuoma- ja panimopuolen tuotantoprosesseja ajetaan tyypillisesti muutaman tunnin tai 

päivän jaksoissa ja tuotantoajojen välissä linjastot pestään. Prosessilinjastot pestään tyypillisesti 

käyttämällä 80 asteista vettä, johon on sekoitettu 2 - 3 prosenttia lipeää. Kaikki prosessissa 

käytettävät mittausinstrumentit on suunniteltu kestämään nämä pesusyklit sekä mahdolliset 

prosessilinjastoissa esiintyvät paineiskut. Nämä paineiskut eivät ole muodostuneet käytössä 

olevien mittausinstrumenttien kannalta ongelmaksi. Kaikki prosessiputkistot ovat tyypillisesti 

täynnä nestettä ja nopeat prosessilinjaston pysähdykset voivat aiheuttaa paineiskuja. Prosessi-

putken paine voi nousta myös silloin, kun prosessilinjat ovat suljettuina. 10 baarin painetta voi-

daan pitää jo suurena prosessipaineena, mutta käytössä olevat painemittaukset eivät mittausten 

hitauden vuoksi ehdi rekisteröimään esiintyvien paineiskujen maksimiarvoja, joten niiden suu-

ruusluokka ei ollut tutkimushetkellä tarkasti tiedossa. Paineiskujen suuruusluokan arviointia 
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varten käytössä tulisi olla nopeampi painemittaus. Hiilidioksidimittausinstrumenttien tulee siis 

kestää prosesseissa esiintyviä paineiskuja sekä kuumia lipeäpesuja. Paine- ja lämpötilamuutok-

set ovat virvoitusjuomien valmistusprosesseissa hyvin yleisiä. Joissakin poikkeustilanteissa 

prosessilinjaan voi myös syntyä pieni alipaine. Lipeäpesut ovat sekä virvoitusjuoma- että pani-

mopuolella normaaleja toistuvia prosesseja. 80 asteisen veden ja lipeän samanaikaisen altistuk-

sen lisäksi mittausinstrumentit tulee voida pestä ulkoisesti matalapainepesuria tai letkua käyt-

täen, jotta tehtaan hygieniataso pysyy korkealla tasolla. Myös vaahtopesua voidaan käyttää pe-

rinteisiä prosessipesuaineita käyttäen. Prosessilaitteistoja pestäänkin säännöllisesti myös ulkoi-

sesti (Automaatioasentaja, haastattelu 18.3.2020).  

Tyypillinen virvoitusjuomatehtaan prosessilinjaston sisäinen pesusekvenssi voi olla seuraavan-

lainen: Aluksi prosessilinjaan ajetaan kylmää vettä, jonka jälkeen se korvataan kuumalla 80 

asteisella vedellä, joka puolestaan korvataan 80 asteisella vedellä, johon on sekoitettu 2-3 % 

lipeää. Tämän jälkeen veden ja lipeän seos korvataan jälleen 80 asteisella vedellä ja lopuksi 

linja vielä huuhdellaan kylmällä vedellä. Joissakin tapauksissa kuuma vesi saattaa jäädä seiso-

maan prosessilinjastoon ja mittausinstrumentti voi olla kuumalle vedelle altistuneena jopa kym-

meniä minuutteja, kuten esimerkiksi 40 minuuttia. Lipeän seassa saattaa olla myös muita vaah-

toutumisenestoaineita. Happopesuja prosesseissa ei käytännössä käytetä lainkaan. Mikäli mit-

tausinstrumentti kestää 80 asteisen veden ja lipeän seoksen, uskotaan sen kestävän todennäköi-

sesti paljon muitakin aineyhdisteitä. Sinebrychoffilta löytyy tiettyjä vaatimuksia erilaisiin hy-

väksyntöihin liittyen, jotka liittyvät vahvasti tuotantoprosessien hygieenisyyteen, erityisesti 

lopputuotteiden kanssa kosketuksissa olevien osien osalta. Näitä vaatimuksia tulee sekä emo-

konserni Carlsbergilta että virvoitusjuomien lisensoijilta, kuten muun muassa Coca-Colalta 

(Automaatioasentaja, haastattelu 18.3.2020). Nämä vaatimukset eivät kuitenkaan olleet haasta-

teltaessa tarkemmin tiedossa. 

Virvoitusjuomatehtaalla käytössä olevista kommunikointirajapinnoista PROFINET koetaan tu-

levaisuuden kommunikointirajapinnaksi. Mikäli kyseessä on yksittäinen mittausinstrumentti, 

niin silloin virtaviestin (4 – 20 mA) uskotaan riittävän hyvin pitkälle. PROFINET-väylän etu 

nähdään puolestaan siinä, että siihen voidaan liittää useita laitteita. Tätä onkin pidetty eräänlai-

sena vaatimuksena virvoitusjuomatehtaalla. Väylän avulla voidaan välittää monenlaista infor-

maatiota ja esimerkiksi mittausinstrumentin vianhaku voi helpottua, jos mittausinstrumentti 

olisi väylässä ja osaisi kertoa, mikä siinä on ongelmatilanteessa vikana. Lisäksi käytössä ole-

vissa happimittausinstrumenteissa on paikallisnäytöt, joissa näkyvät erilaiset vikatilat. Tämän 
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lisäksi muun muassa tehtaalla käytössä olevissa virtausmittareissa on runsaasti vikadiagnostiik-

kaa. Hyödylliseksi nähtäisiinkin sellainen mittausinstrumentin ominaisuus, jossa mittausinstru-

mentti osaisi itse kertoa, mikä osa mittausinstrumentissa on vikaantunut. Laitteiden antamiin 

vikatietoihin on kuitenkin tyypillisesti luotettu vain vähän (Automaatioasentaja, haastattelu 

18.3.2020).  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

7.1 Asiakastarpeiden menetelmälähtöinen tunnistaminen 

Tämän tutkimuksen ensimmäisessä osa-alueessa pyrittiin etsimään erilaisia näkökulmia ja vas-

tauksia kysymyksiin siitä, mitä asiakastarpeet pohjimmiltaan ovat ja miten asiakasrajapinnan 

piileviä asiakastarpeita voidaan tunnistaa? 

Tutkimus osoitti asiakastarpeiden olevan pohjimmiltaan asiakkaiden kokemia ongelmia, joihin 

yrityksen kehittämä uusi tuote tulee tarjoamaan ratkaisun. Asiakastarpeet siis kuvaavat niitä 

asioita, joita asiakkaat pystyvät uuden tuotteen avulla tekemään (Griffin 2013, 216; Griffin & 

Hauser 1993, 4) ja näin ollen niiden voidaankin toisaalta ajatella olevan asiakkaiden omin sa-

noin koostamia kuvauksia tuotteiden käytöstä seuraavista hyödyistä heidän toiminnassaan 

(Griffin & Hauser 1993, 4). Tämän vuoksi yrityksen tulisikin ymmärtää, että asiakastarpeet 

eivät ole menetelmiä asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseksi, eikä niitä myöskään voida kuvata 

fyysisin mitoin (Griffin 2013, 216; Griffin & Hauser 1993, 4). Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, 

että yritys pystyy erottamaan asiakastarpeet tuotteiden ominaisuuksista, jotka taas puolestaan 

ovat menetelmällisiä lähestymistapoja asiakastarpeisiin vastaamiseksi (Griffin 2013, 216, 217). 

Asiakastarpeiden osalta olennaista onkin yrityksen kyky selvittää, miksi juuri tietyt tuotteen 

ominaisuudet ovat asiakkaiden kannalta tärkeässä roolissa. Kaikista menestyneimmät yritykset 

ovatkin pystyneet erottelemaan ja esittämään asiakastarpeet erillään tuotevaatimuksista (Bra-

ham 1996, 52). Näin ollen asiakastarpeita tulisikin ennen kaikkea tarkastella uuden tuotteen 

ominaisuuksien asiakkaalle lisäarvoa tuottavien tekijöiden kautta, sillä lähtökohtaisesti sellai-

sen uuden tuotteen ominaisuuden, joka ei tuota asiakkaalle lainkaan lisäarvoa, ei voida katsoa 

olevan uuden tuotteen kilpailukyvyn näkökulmasta tarpeellinen. 

Asiakastarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen ja asiakkaan ydinongelman määrittelemiseen täh-

täävien yrityksen toimintojen on osoitettu olevan yrityksen kilpailukyvyn näkökulmasta elin-

tärkeitä (Berggren & Nacher 2001, 94). Tuotteiden ominaisuuksien ymmärtäminen tuottaa yk-

sinään tämän päivän hallitsevia tuotteita, mutta vasta asiakastarpeiden syvällisen ymmärtämi-

sen avulla voidaan tuottaa tulevaisuuden hallitsevia tuotteita (Griffin 2013, 218). Näin ollen 

vastatakseen asiakasrajapinnan tunnistettujen asiakastarpeiden täyttymiseen uusien ja ainutlaa-

tuisten uusien tuotteiden muodossa, yrityksen tulisi pyrkiä ymmärtämään asiakkaan kokeman 

tarpeen syvin olemus. Tässä onnistuakseen yrityksen tulisi välttää liian aikaista roolinvaihtoa 



111 
 

 

 

tuotehallinnan ja tuotekehityksen välillä (Majava et al. 2014, 23) ja tehdä asiakastarpeiden kar-

toitustyötä systemaattisesti. Yrityksen tulisikin hyödyntää uuden tuotteen konseptointivai-

heessa yrityksen eri toimintojen edustajista ja asiakkaista koostuvia pieniä monialaisia työryh-

miä, jotka osallistuvat läheisesti uuden tuotteen määrittelemiseen ja kehittämiseen (Kärkkäinen 

et al. 2001b, 165). Näin ollen avaimen menestyvien uusien tuotteiden kehittämiseen voidaan 

osoittaa olevan asiakastarvekartoitustoiminnan systemaattiseen hallintaan, informaation aktii-

viseen jakamiseen sekä hyödyntämiseen ohjaavien organisaatiotason prosessien kehittämisessä 

(Kärkkäinen & Elfvengren 2002, 92). Nimittäin kehittämällä organisaatiokulttuuria, jossa or-

ganisaation eri toiminnot pyrkivät yhteistyössä tunnistamaan asiakasrajapinnassa esiintyviä 

monimuotoisia asiakastarpeita, yritys voi luoda hyvin otolliset olosuhteet uusien voittavien 

tuotteiden kehitystyölle sekä yrityksen pitkän aikavälin menestykselle. 

Asiakastarpeet voidaan jaotella kahteen kategoriaan, jotka ovat ilmaistut ja piilevät asiakastar-

peet. Ilmaistuiksi asiakastarpeiksi kutsuttiin asiakkaiden artikuloimia tarpeita, kun taas piile-

viksi asiakastarpeiksi kutsuttiin sellaisia tarpeita, jotka ovat luonteeltaan implisiittisiä, epäsel-

viä tai tiedostamattomia. Erityisesti piilevien asiakastarpeiden ja niiden tunnistamisen on osoi-

tettu olevan keskeisessä roolissa uusia innovatiivisia tuotteita kehitettäessä (Hatton et al. 2017, 

26; Narver et al. 2004, 334). Näin ollen sellaiset menetelmälliset lähestymistavat, joiden avulla 

yritys pystyy tunnistamaan näitä asiakasrajapinnan piileviä tarpeita, muodostuvat yrityksen tu-

levaisuuden kilpailukyvyn kehittämisen kannalta erittäin mielenkiintoisiksi. Yrityksen asiakas-

tarvekartoitusprosessi alkaakin usein tilannearviosta ja asiakastarvekartoituksen tavoitteiden 

asettamisesta, joiden avulla yritys pystyy valitsemaan kulloinkin oikeat menetelmälliset lähes-

tymistavat asiakastarvekartoitukseen sekä määrittämään niiden riittävän laajuuden (Kärkkäinen 

et al. 2001b, 164). 

Yrityksen markkinasuuntautuminen voitiin jakaa kahteen pääkäsitteeseen, jotka olivat respon-

siivinen ja proaktiivinen markkinasuuntautuminen (Narver et al. 2004, 334). Menestyvien yri-

tysten osoitettiinkin tarvitsevan näistä molempia, joista responsiivisen markkinasuuntautumi-

sen avulla pyritään tunnistamaan asiakasrajapinnan ilmaistuja tarpeita ja proaktiivisen markki-

nasuuntautumisen avulla vastaavasti asiakasrajapinnan piileviä tarpeita. Yhdessä hyödynnet-

tynä nämä muodostavatkin vahvan pohjan yrityksen innovaatiotoiminnalle sekä uuden kehit-

teillä olevan tuotteen erottautumis- ja kilpailukyvylle (Narver et al. 2004, 338). Etenkin proak-

tiivisen markkinasuuntautumisen osalta yrityksen kannalta oleellista on ymmärtää, että proak-

tiiviset markkinatutkimusmenetelmät sallivat asiakkaiden kehittää omia tarpeitaan ja pohtia itse 
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kontekstisidonnaisia arvonluontiin vaikuttavia merkityksellisiä tekijöitä (Witell et al. 2011, 

154). Kyse on siis pohjimmiltaan yrityksen kyvystä saada asiakkaat pohtimaan itsenäisesti ja 

omaan kokemusperäiseen tietoon pohjautuen omaa toimintaansa, mikä taas puolestaan saattaa 

johtaa täysin uudenlaisiin havaintoihin, jotka voivat olla uusia sekä asiakkaalle itselleen että 

asiakastarvekartoitustyötä tekevälle yritykselle. 

Näiden eri markkinasuuntautumisten harjoittamisen avuksi on kehitetty useita erilaisia asiakas-

tarvekartoitusmenetelmiä, joita yritys voi hyödyntää asiakastarvekartoitustyössään. Yhteistä 

kaikille näille menetelmille on se, että jokainen niistä tuottaa omanlaistaan informaatiota asia-

kasrajapinnassa esiintyvistä asiakastarpeista. Näin ollen yhden menetelmän hyödyntämisen ei 

katsota tarjoavan riittävän vahvaa pohjaa kokonaisvaltaisen ymmärryksen luomiseksi asiakas-

kunnan asiakastarpeista (Griffin 2013, 220; Witell et al. 2011, 142) ja siksi yrityksen tulisikin 

osata yhdistellä ja hyödyntää näitä menetelmiä siten, että ne muodostavat yhdessä kulloinkin 

yrityksen tavoitetta parhaalla mahdollisella tavalla palvelevan kokonaisuuden (Goffin & Lemke 

2004, 47; Deszca et al. 1999, 626). Asiakastarvekartoituksessa onnistuakseen, yritys tarvitsee 

tyypillisesti molempia, sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista informaatiota tuottavia asiakas-

tarvekartoitusmenetelmiä (McDonagh-Philp & Bruseberg 2000, 2), jotka täydentävät toisiaan. 

Huomionarvoista on, että yrityksen tulisi pyrkiä pitämään valitsemiensa asiakastarvekartoitus-

menetelmien määrä pienenä siten, että menetelmät kuitenkin kattaisivat monipuolisesti erilaiset 

tilanteet ja mahdollistaisivat tärkeimpien asiakastarvekartoitukseen liittyvien ongelmien ratkai-

semisen (Kärkkäinen et al. 2001b, 168). Asiakastarvekartoitusta voidaankin pitää kokonaisuu-

dessaan hyvin monimutkaisena ja sekavana prosessina, joka vaatii yritykseltä erityistä huolel-

lisuutta. Mikäli tämä prosessi pystytään toteuttamaan riittävän huolellisesti, voi se osoittautua 

yritykselle hyvin hedelmälliseksi. Laiminlyötynä se puolestaan saattaa johtaa yrityksen resurs-

sien haaskaamiseen (Lai et al. 2010, 304). Tutkimukset ovat osoittaneet etnografisen markki-

natutkimuksen tarjoavan toistaiseksi lupaavimman lähestymistavan syvällisen asiakasymmär-

ryksen rakentamiseksi (Goffin et al. 2012, 45). Etnografinen markkinatutkimus pitää sisällään 

useita erilaisia menetelmiä. Yhteistä näille kaikille etnografisille menetelmille on tarve vuoro-

vaikuttaa asiakkaiden kanssa heidän omassa toimintaympäristössään, eli siellä, missä he ovat 

luonnollisesti avoimempia ja rehellisempiä vastatessaan haastattelijoiden esittämiin kysymyk-

siin (Goffin et al. 2012, 46). Näiden menetelmien tehokkuuden voidaankin todeta piilevän osal-
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taan siinä, että olosuhteet asiakkaiden todellisten tarpeiden ilmenemiselle ovat kaikista otolli-

simmat silloin, kun asiakas pystyy itse pohtimaan omia tarpeitaan mahdollisimman lähellä sitä 

toimintaympäristöä, jossa tuotteen käyttö ja asiakkaan toiminta tyypillisesti tapahtuvat. 

Tässä tutkimuksessa esiteltiin viisi keskeistä asiakastarpeiden tunnistamismenetelmää, joita vii-

saasti yhdistelemällä yritys voi tunnistaa uuden sovellusalueen ilmaistuja ja piileviä asiakastar-

peita. Nämä menetelmät olivat kohderyhmähaastattelut, asettuminen asiakkaan asemaan, asi-

akkaan toiminnan systemaattinen havainnointi, The Repertory Grid -menetelmä ja kontekstu-

aaliset asiakashaastattelut. Lisäksi asiakasrajapintaan kohdistettavien menetelmien tehosta-

miseksi, tutkimuksessa käsiteltiin avointen haastattelukysymysten muodostamisen periaatteita, 

joita hyödyntämällä yritys voi merkittävästi tehostaa valitsemiensa menetelmien toimintaa. 

Haastattelukysymysten muodostamiseen liittyvä kompetenssiosaaminen onkin hyvin keskei-

sessä asemassa osassa esitellyistä asiakastarvekartoitusmenetelmissä. Jokaisen asiakastarvekar-

toitusmenetelmän pitäessä sisällään sille ominaisia vahvuuksia ja heikkouksia, on myös niiden 

ymmärtäminen tärkeässä roolissa kulloinkin oikeanlaista ja yrityksen tavoitetta parhaiten pal-

velevaa kokonaisuutta luotaessa. 

Ensimmäisenä menetelmällisenä lähestymistapana esiteltyjä kohderyhmähaastatteluja on pi-

detty yhtenä perinteisimmistä markkinatutkimusmenetelmistä (Goffin et al. 2012, 46). Tässä 

menetelmässä joukko asiakkaiden edustajia kutsutaan muodoltaan epäviralliseen tapaamiseen, 

joka järjestetään osallistujien kannalta neutraalissa paikassa (Goffin et al. 2012, 46; McDonagh-

Philp & Bruseberg 2000, 1). Kohderyhmähaastattelumenetelmän osallistujien välille luoma dy-

namiikka ja synergia voivat johtaa piilevien tai ennalta odottamattomien tekijöiden esiintymi-

seen, sillä menetelmä pyrkii ymmärtämään asiakkaiden arvomaailmaa. Tämä menetelmä tuot-

taa kvalitatiivista tietoa ja tarjoaa yritykselle tietoa asiakkaiden uskomuksista ja käytännön ko-

kemuksista (McDonagh-Philp & Bruseberg 2000, 1). Menetelmänä kohderyhmähaastattelu on 

joustava ja sen eduiksi voidaan lukea havainnoinnin kohteena olevien henkilöiden keskinäinen 

vuorovaikutus sekä monimuotoisten aihealueiden joustava käsittely. Menetelmän keskeiseksi 

heikkoudeksi voidaan puolestaan lukea haastattelujen järjestäminen asiakkaiden normaalien 

toimintaympäristöjen ulkopuolella. Tämänkaltainen irtautuminen asiakkaan toimintaympäris-

töstä estää myös haastattelevan tahon todellisen toimintaympäristön havainnoinnin, mikä taas 

vaikeuttaa oleellisesti potentiaalisesti arvokkaiden ja kontekstisidonnaisten vihjeiden havaitse-

mista sekä tunnistamista (Goffin et al. 2012, 46). Näin ollen kohderyhmähaastattelut menetel-
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mänä soveltuvat erinomaisesti suunnittelutavoitteiden selvittämiseen aikaisissa ja sovellusalu-

etta tutkivissa kehitysprojektien vaiheissa (McDonagh-Philp & Bruseberg 2000, 1). Kohderyh-

mähaastattelua voidaan siis pitää menetelmänä, jonka avulla yritys voi tehokkaasti varmistaa ja 

analysoida muiden syväporautuvien asiakastarvekartoitusmenetelmien avulla tunnistettuja pii-

leviä asiakastarpeita laajemmalla asiakasotannalla. 

Toisena menetelmällisenä lähestymistapana asiakastarpeiden tunnistamisessa voidaan pitää 

asettumista asiakkaan asemaan. Tässä menetelmässä uuden tuotteen kehitysprojektiin osallis-

tuvia henkilöitä asetetaan tarkoituksellisesti tilanteisiin, joissa heidän tulee henkilökohtaisesti 

kohdata asiakkaan ongelmat asettumalla itse asiakkaan rooliin. Tyypillisesti tämä voi tapahtua 

testaamalla tuotekehitysryhmän kesken sekä yrityksen omia että kilpailevien yritysten tuotteita 

ja niiden sisältämiä ominaisuuksia asiakkaan tai käyttäjän näkökulmasta (Griffin 2013, 221). 

Tätä menetelmää voidaan pitää tehokkaana hiljaisen tiedon siirtämisessä asiakasrajapinnasta 

tuotetta kehittävän ryhmän tietoon. Menetelmä auttaa myös avaamaan uutta tuotetta kehittävän 

ryhmän silmät tuotteen suunnittelussa tehdyistä kompromissiratkaisusta seuraaville vaikutuk-

sille tuotteen toiminnassa. Menetelmän haasteet puolestaan voivat näyttäytyä tämän hiljaisen 

tiedon hankalana siirrettävyytenä eri henkilöiden välillä. Lisäksi projektinhallinnan tulisi muis-

taa huolehtia siitä, etteivät kehitysryhmään kuuluvat henkilöt jää siihen uskoon, että heidän 

yksilöllinen käsityksensä asiakkaiden tarpeista edustaa yleisesti koko asiakaskunnan tarpeita, 

sillä ne voivat erota toisistaan täysin odottamattomilla tavoilla (Griffin 2013, 222). Näin ollen 

rooliin asettumismenetelmää voidaan pitää varsin tehokkaana menetelmällisenä lähestymista-

pana asiakastarvekartoituksessa, jonka avulla uutta tuotetta kehittävät henkilöt voivat samaistua 

asiakkaan toimintaan sekä asiakkaan kohtaamiin haasteisiin syvemmillä tasoilla. Tämä puoles-

taan on omiaan tarjoamaan yritykselle ja uutta tuotetta kehittäville henkilöille erilaisia ja uu-

denlaisia näkökulmia asiakkaiden kohtaamien haasteiden sekä uuden kehitettävän tuotteen omi-

naisuuksien tarkastelemiseksi ja arvioimiseksi. 

Kolmantena menetelmälähtöisenä tapana asiakastarvekartoituksessa voidaan pitää asiakkaan 

toiminnan systemaattista havainnointia (Griffin 2013, 223). Monesti asiakkaat kohtaavat enem-

män ongelmia kuin he yleisesti myöntävät ja siksi asiakkaiden havainnointi heidän toimintaym-

päristössään on omiaan auttamaan yritystä asiakkaiden kertomusten ja todellisen käyttäytymi-

sen välisten ristiriitojen tunnistamisessa. Nämä ristiriidat taas puolestaan ovat arvokkaita ha-

vaintoja, sillä ne voivat toimia radikaalien uusien ideoiden lähteenä (Goffin et al. 2012, 49). 

Asiakkaalta tulisikin osata tiedustella, miksi hän tekee asiat niin kuin hän on kulloinkin tottunut 
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tekemään (Beckman & Barry 2009, 154). Tällöin havainnointityöhön tulee myös uhrata riittä-

västi aikaa, jotta havainnointijaksolle mahtuisi sekä normaaleja että normaalista poikkeavia asi-

akkaan päivittäisessä toiminnassa esiintyviä toimintatilanteita (Griffin 2013, 223). Havainnoin-

timenetelmän avulla voidaankin kerätä arvokkaita vihjeitä tulkitsemalla asiakkaiden kehon-

kieltä, spatiaalisia signaaleja sekä muita hienovaraisia eleitä, jotka saattavat jäädä muuten huo-

maamatta (Goffin & Lemke 2004, 47). Asiakkaiden havainnoinnin on osoitettu olevan yksi 

tehokkaimmista menetelmistä asiakkaiden työvaiheisiin sekä asiakasprosesseihin liittyvän hil-

jaisen tiedon keräämisessä (Goffin & Lemke 2004, 47; Griffin 2013, 223). Havainnointityössä 

keskitytäänkin erityisesti havainnointitiedon laatuun määrän sijaan (Brown & Katz 2011, 382). 

Havainnointimenetelmä on eräänlainen tarvekartoitusprosessi, jonka avulla voidaan tunnistaa 

sekä asiakasrajapinnan ilmaistuja että piileviä asiakastarpeita (Beckman & Barry 2009, 154). 

Näin ollen systemaattinen havainnointi onkin oiva keino ymmärtää, kuinka tuotteet vaikuttavat 

asiakkaan elämään sekä niihin tunteisiin, joita tuotteet heissä herättävät (Goffin et al. 2012, 48). 

Havainnointityön merkittävänä haasteena puolestaan voidaan pitää varmistumista siitä, että yri-

tys pysyy avoimena havainnointityölle ja pystyy riittävän pitkään vastustamaan kiusausta aloit-

taa ratkaisujen kehittämistyö (Bucolo & Matthews 2011, 8). Havainnoijan tulee myös pystyä 

muodostamaan yhteys havainnoitavaan kohteeseen, mitä kutsutaan empatiaksi. Empaattisen 

yhteyden luoneella havainnoijalla onkin oiva mahdollisuus muuntaa havainnot näkemyksiksi 

ja nämä näkemykset edelleen uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi, jotka aidosti parantavat asiakkaan 

elämää. Ilman tätä empaattista yhteyttä havainnointityön tuottama informaatio menettää mer-

kityksensä (Brown & Katz 2011, 382). Havainnointityössä kyse on siis pohjimmiltaan yrityksen 

kyvystä yhdistellä asioita havaintojen pohjalta siten, että niiden avulla voidaan muodostaa täy-

sin uudenlaisia kokonaisuuksia uusin merkityksin (Bucolo & Matthews 2011, 8). Jotta markki-

naselvitystä tekevät tutkijat pystyisivät lokeroimaan havaintojaan tutkimustulosten analysoin-

nin helpottamiseksi, on yksi vaihtoehto myös kategorisoida tai koodata tehdyt havainnot. Tämä 

helpottaa vihjeiden tunnistamista ja auttaa vihjeiden pohjalta muodostettavien näkemysten 

muodostamisessa (Goffin 2012, 48). Havainnointimenetelmän haasteena on myös ilmiö, jossa 

havainnoija vaikuttaa asiakkaan tapaan toimia silloin, kun havainnoitava henkilö on itse ha-

vainnointitilanteesta tietoinen. Tällöin havainnoinnin avulla saatetaan tuottaa tiedostamatta vir-

heellistä havainnointi-informaatiota. Havainnointityö on myös hyvin aikaa vievää ja sitoo tyy-

pillisesti runsaasti kehitysryhmän henkilöresursseja, eikä se näin ollen ole menetelmistä kaik-

kein kustannustehokkain (Griffin 2013, 224). Systemaattisen havainnoinnin onkin todettu ole-
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van tehokkaimmillaan silloin, kun sitä harjoitetaan yhdessä kontekstuaalisten asiakashaastatte-

lujen kanssa (Goffin et al. 2012, 48). Havainnointimenetelmää voidaan siis pitää tehokkaana 

menetelmänä asiakasrajapinnan ilmaistujen sekä piilevien asiakastarpeiden tunnistamisessa. 

Vaikka se ei ole menetelmistä kaikkein kustannustehokkain, voidaan sen avulla tunnistaa sel-

laisia vaikeasti havaittavia asiakkaan käyttäytymiseen sidonnaisia vihjeitä, joita asiakkaat eivät 

osaa itse sanallisesti ilmaista. Näin ollen havainnoinnin hyödyntäminen muita menetelmiä täy-

dentävänä menetelmänä saattaakin tarjota yritykselle täysin uudenalaisia vihjeitä ja näkökulmia 

asiakkaan toiminnan syvälliseen ymmärtämiseen. 

Neljäntenä asiakastarvekartoitusmenetelmänä voidaan pitää alun perin psykologien kehittämää 

menetelmää nimeltä The Repertory Grid (RGT). RGT-menetelmän avulla pyritään ymmärtä-

mään yksilöiden tapaa ajatella sekä sitä, miten heidän ajatuksissaan muodostuneita kognitiivisia 

karttoja voidaan muuntaa näkyviksi (Goffin & Lemke 2004, 45; Hassenzahl & Wessler 2000, 

443). Pohjimmiltaan menetelmä perustuu oletukseen siitä, että ihmiset ovat taipuvaisia koke-

maan vallitsevan todellisuuden keskenään eri tavoin ja näin ollen RGT-menetelmä pyrkiikin 

ymmärtämään, miten eri yksilöt muodostavat asioille merkityksiä (Baxter et al. 2014, 36). 

RGT-menetelmä onkin adaptiivisena menetelmänä tehokas kiinnittämään suunnittelijoiden 

huomion ennestään huomaamattomiin tekijöihin asiakkaiden toiminnassa (Hassenzahl & Wess-

ler 2000, 456). Yksi RGT-menetelmän vahvuuksista on myös asiakkaiden kokemusperäisen 

tiedon ja olemassa olevan tuotetarjonnan välisen heijastelun mahdollistaminen. Tämän asiakas-

rajapinnan hiljaisen tiedon keräämiseksi RGT-menetelmässä hyödynnetäänkin tyypillisesti 

avoimia kysymyksenasetteluja (Goffin & Lemke 2004, 45). Koska asiakkaat ovat tutkitusti mo-

nesti itse kykenemättömiä visioimaan tulevaisuuden tuotekonsepteja, pyrkii RGT-menetelmä 

tarjoamaan yritykselle lähestymistavan asiakasrajapinnan piilevien asiakastarpeiden tunnista-

miseksi. RGT-menetelmä voikin onnistuessaan tuottaa hyvin radikaaleja uusien tuotteiden ke-

hitystä ohjaavia oivalluksia (Baxter et al. 2014, 36) sen ollessa hyvin systemaattinen lähesty-

mistapa, joka kuitenkin mahdollistaa asiakkaiden yksilöllisten näkemysten vapaan esiintymisen 

(Hassenzahl & Wessler 2000, 444). RGT-menetelmä koostuu neljästä vaiheesta, jotka ovat: 

Elementtien valitseminen, avaintekijöiden tunnistaminen, elementtien keskinäinen vertailu 

sekä tulosten analysointi (Marsden & Littler 2000, 129). RGT-menetelmän kaltaisten saman-

kaltaisuus-erilaisuus-menetelmien tehokkuus riippuu ratkaisevasti haastattelijan kvalitatiivi-

sesta kyvystä esittää informaatiota ja tunnistaa asiakkaan kannalta kriittiset ulottuvuudet (Hip-

pel 1986, 793). Yritys voikin hyödyntää RGT-menetelmän avulla kerättävää tietoa sellaisten 
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kommunikointistrategioiden kehittämisessä, jotka yhdistävät tuotteen asiakkaalle tuomat hyö-

dyt asiakkaiden omiin uskomuksiin. Tällä tavalla toimimalla ja suunnittelemalla tuotteista asi-

akkaiden näkökulmasta henkilökohtaisesti mahdollisimman merkityksellisiä, voidaan lopulta 

saavuttaa toivottu tuotteiden differentioitumiskyky (Marsden & Littler 2000, 141). RGT-mene-

telmää voidaankin pitää erittäin syväluotaavana menetelmänä, jonka avulla yritys voi sukeltaa 

syvälle asiakkaan ajatuksiin. Menetelmän avulla yritys voi tunnistaa niitä asiakkaan arvopoh-

jaan ja valintoihin vaikuttavia keskeisiä tekijöitä, jotka ohjaavat muun muassa asiakkaan toi-

mintaa ja ostopäätöksiä. Näin ollen menetelmän voidaan ajatella olevan erittäin tehokas tarjoa-

maan sellaisen puhtaan näkymän asiakkaan maailmaan, johon uutta tuotetta kehittävä ryhmä ei 

ole sekoittanut ennalta omia näkemyksiään tai ajatuksiaan. Siksi menetelmän tehokas hyödyn-

täminen vaatiikin menetelmää hyödyntäviltä henkilöiltä huolellisuutta, aktiivisuutta ja jousta-

vuutta, jotta menetelmän avulla onnistuttaisiin keräämään arvokkaita asiakasarvon luomiseen 

sidonnaisia vihjeitä. 

Viimeisenä, eli viidentenä, asiakastarvekartoitusmenetelmänä esiteltiin kontekstuaaliset asia-

kashaastattelut. Tämä menetelmä valittiin myös tässä tutkimuksessa hyödynnettäväksi asiakas-

tarvekartoitusmenetelmäksi, sillä asiakkaiden haastattelemisen on osoitettu olevan asiakkaan 

rooliin asettumis- ja havainnointimenetelmiä tehokkaampi ja nopeampi menetelmä (Griffin 

2013, 224). Tässä tutkimuksessa toteutetun kontekstuaalisen asiakashaastattelun tapauksessa, 

menetelmän nopeus ja tehokkuus pitikin paikkansa, sillä menetelmän sekä siinä hyödynnettyjen 

avointen haastattelukysymysten avulla pystyttiin keräämään valtava määrä asiakastarvepoh-

jaista informaatiota noin kahden tunnin pituisen kahdenkeskisen asiakkaan ja haastattelijan vä-

lisen haastattelun aikana. Haastatteluja voidaankin merkittävästi tehostaa strukturoimalla ja 

hyödyntämällä keskusteluja ja kysymyksiä ohjaavia rakenteita ja periaatteita (Kärkkäinen et al. 

2001b, 162). Monesti yritykset aliarvioivatkin tämän tehokkaiden kysymysten muodosta-

miseksi tarvittavan osaamisen, mikä johtaa lopulta asiakaskyselyihin, jotka eivät tuota lainkaan 

kelvollisia vastauksia (Goffin et al. 2012, 46). Myöskin menestyvien yritysten on havaittu haas-

tattelevan asiakkaita henkilökohtaisesti asiakkaan omassa toimintaympäristössä perinteisten 

ryhmähaastattelujen sijaan (Braham 1996, 56). Kontekstuaaliset asiakashaastattelut pyritään 

tyypillisesti tekemään asiakkaan omassa ympäristössä puolistrukturoitua haastattelumenetel-

mää hyödyntäen (Goffin et al. 2012, 47). Kontekstuaalisten asiakashaastattelujen teho perus-

tuukin näin ollen pohjimmiltaan avoimiin kysymyksiin, joiden avulla asiakkaat ohjataan kom-
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munikoimaan kokemuspohjaisesti. Näin menetelmä pyrkii suodattamaan pois muille menetel-

mille ominaista asiakkaiden spekulointeihin perustuvaa ja totuusarvoltaan virheellistä infor-

maatiosisältöä. Avoimien kysymyksenasettelujen avulla asiakastarpeita pyritään hahmotta-

maan johdattelemalla asiakkaita käymään läpi heidän omia toimintamallejaan (Griffin 2013, 

224). Menetelmää hyödyntävän haastattelijan on myös oltava valmis esittämään spontaaneja 

kysymyksiä asiakkaan ympäristössä tekemiinsä havaintoihin perustuen (Goffin et al. 2012, 47). 

Näin tapahtui myös tämän tutkimuksen asiakashaastattelussa ja kysymyslistaa läpikäydessä asi-

akkaan kommentteihin pyydettiin tarvittaessa täsmennyksiä jonkin haastattelussa esiintyneen 

asian valaisemiseksi tai varmistamiseksi. Tyypillisesti asiakashaastattelujen avulla kerättyjen 

asiakastarpeiden on katsottu pitävän sisällään sekä asiakkaiden perustarpeet (engl. basic needs), 

asiakkaiden artikuloimat tarpeet (engl. articulated needs) että yllättävät tarpeet (engl. exciting 

needs) (Griffin & Hauser 1993, 4). Kontekstuaalinen asiakashaastattelu onkin pohjimmiltaan 

hyvin yksityiskohtainen ja kontekstisidonnainen menetelmä, jonka tavoitteena on tuottaa tark-

kaa ja todellista tilannesidonnaista informaatiota asiakaskunnan tarpeista. Tähän tietoon poh-

jautuen yritys voi tehdä faktatietoon pohjautuvia tuotteen suunnitteluun liittyviä kompromissi-

ratkaisuja ja päätöksiä (Griffin 2013, 226, 227). Kontekstuaaliset asiakashaastattelut menetel-

mänä, siinä missä muutkin menetelmät yksinään, pitää sisällään myös sille ominaisia haasteita. 

Yksi tällaisista menetelmää käytettäessä kohdattavista haasteista on joidenkin asiakkaiden tai-

pumus muuttua haastattelutilanteissa vaisuiksi tai hyvin epäselvästi ymmärrettäviksi (Griffin 

2013, 227). Tällaista haastetta ei kohdattu tämän tutkimuksen tapaustutkimuksen asiakashaas-

tattelun osalta, mutta tämä saattaa olla haastateltavana olevan henkilön persoonallisuustyypin 

sekä haastattelutilanteen määrittelemä ominaisuus. Tämän tutkimuksen asiakashaastattelun ta-

pauksessa haastateltava oli hyvin avoin ja keskusteli mielellään tutkimuksen aihepiiristä. Koska 

haastattelutilanne tapahtui virtuaalisesti, ei tämän haastattelun osalta päästy hyödyntämään asi-

akkaan omassa toimintaympäristössä tapahtuvan haastattelun havainnointiulottuvuuksia. Tästä 

huolimatta menetelmä tuotti runsaasti yksityiskohtaista asiakkaan toimintaan liittyvää infor-

maatiota. Haastateltavan avoimuus ja menetelmän tehokas toiminta saattoivatkin osaltaan joh-

tua siitä, että haastateltava sijaitsi haastatteluhetkellä omassa tutussa ympäristössään, mikä vir-

tuaalisesti tapahtuneesta haastattelutilanteesta huolimatta loi turvallisen ympäristön hedelmäl-

lisen asiakashaastattelun toteuttamiselle. 
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7.2 Strategisen tuotesijoittelun periaatteet 

Toisessa tutkimuksen osa-alueessa perehdyttiin yrityksen tuotesijoittelua ohjaaviin strategisiin 

vaihtoehtoihin sekä niihin yrityksen harjoittamiin esiselvitysaktiviteetteihin, joita yritys voi uu-

den sovellusalueen liiketoimintapotentiaalia arvioidessaan ja kilpailukykyään kehittääkseen 

hyödyntää. Näin ollen tässä tutkimuksen osa-alueessa pyrittiin vastaamaan kysymykseen siitä, 

miten yritykselle entuudestaan tuntematonta sovellusaluetta tulisi tarkastella ja arvioida strate-

gisen tuotesijoittelun näkökulmasta suhteessa vallitsevaan kilpailuympäristöön? 

Koska yrityksen menestyminen uudella markkina-alueella perustuu osaltaan tuotteen kykyyn 

erottautua, eli differentoitua, muun markkinatarjonnan joukosta (Sharp & Dawes 2001, 741), 

muodostuvat strateginen tuotesijoittelu sekä sen eri ulottuvuudet yrityksen kilpailukyvyn kan-

nalta kiinnostaviksi. Differentiointi voidaankin käsitteenä jakaa tutkimuksiin vedoten kahteen 

teemaan, joista toinen liittyy markkinoiden hintaherkkyyden vähentämiseen ja toinen yrityksen 

brändin erottamiseen kilpailevasta tuotetarjonnasta, eli siis suoran kilpailun välttämiseen 

(Sharp & Dawes 2001, 741). Näin ollen yrityksen tulisi pyrkiä tunnistamaan ne uuden tuotteen 

kannalta keskeiset tekijät, jotka mahdollistavat tämän tehokkaan markkinoilla erottautumisen. 

Tässä tehtävässä asiakastarpeiden menetelmälähtöinen tunnistaminen nousee keskeiseen roo-

liin, sillä asiakasrajapinnan piileviä asiakastarpeita tunnistamalla, yritys voi luoda uudelle tuot-

teelle sellaisen markkina-aseman, jossa se kohtaa vain vähän tai ei lainkaan suoraa kilpailua. 

Oikeanlaisia asiakastarvekartoitusmenetelmiä hyödyntämällä yritys voi siis sijoitella uuden 

tuotteensa markkinoilla siten, että sekä tuotteen kysyntä että kannattavuus kulkevat käsi kä-

dessä. Kun differentioinnista puhutaan käsitteenä, onkin hyvä ymmärtää, että se ei ole pelkäs-

tään tuotteen ominaisuuksiin sidottu käsite, vaan differentiointi ilmenee myös esimerkiksi pal-

veluliiketoiminnassa, kuten myös silloin, kun asiakas tekee ostopäätöksensä, samankaltaisten 

vaihtoehtojen välillä, tai yrityksen muun palvelutarjoaman perusteella ilman, että tuotteen omi-

naisuudet ovat toimineet ostopäätöksessä ratkaisevina tekijöinä (Sharp & Dawes 2001, 743). 

Differentiointi voi siis ilmentyä myös ilman eri brändien tuotteiden ominaisuuksien välisiä 

eroavaisuuksia (Sharp & Dawes 2001, 744). Differentoitumista tulisikin siis tarkastella tuottei-

den ominaisuuksia laajempana ilmiönä. Tutkimukset osoittavatkin, että pelkästään tuotediffe-

rentoinnista puhuttaessa, voidaan sen todeta olevan käsitteenä tuotesijoittelun alakäsite ja eri-

koistapaus (Borna & Chapman 1993, 51). Sekä differentointi että tuotedifferentointi käsitteet 

viittaavatkin molemmat asiakkaiden käsityksiin ja kykyyn tunnistaa tuotteita jonkin tuotekate-

gorian sisällä, mutta tuotedifferentiointi on näistä käsitteenä rajoitetumpi ja sitä voidaan käyttää 
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ainoastaan kuvaamaan asiakkaiden havaitsemia eroavaisuuksia keskenään kilpailevien tuottei-

den välillä (Borna & Chapman 1993, 55). Näin ollen tuotesijoittelu voi ilmetä yhtäältä silloin, 

kun tuote voidaan kategorisoida ja se on omassa kategoriassaan uniikki, ja toisaalta myös sil-

loin, kun se on oman kategoriansa tuotteiden kanssa samankaltainen (Borna & Chapman 1993, 

53). Uuden tuotteen potentiaalisia differentoitumistekijöitä pohdittaessa olisikin siis hyvä tar-

kastella mahdollisia vaihtoehtoja huomattavasti laajemmassa mittakaavassa. 

Tutkimukset osoittavat, että tuotesijoittelun tehokkuutta tulisi arvioida pelkkien tuotteen omi-

naisuuksien sijaan holistisesta näkökulmasta. Peilaamalla tuotteen asemaa markkinoilla eri nä-

kökulmista, voidaan muodostaa huomattavasti todenmukaisempi kuva tuotesijoittelusta. Näin 

ollen tuotesijoittelun tehokkuutta voidaan tarkastella seuraavien avainajureiden avulla. Näitä 

avainajureita ovat tuotteen erilaisuus (engl. dissimilarity), ainutlaatuisuus (engl. uniqueness), 

suosittavuus (engl. favorability) sekä uskottavuus (engl. credibility) (Fuchs & Diamantopoulos 

2012, 229). Maksimoidakseen markkinoilla menestymisen todennäköisyydet, yrityksen tulisi-

kin määrittää uudelle tuotteelle selkeästi määritelty kilpailuasema ennen sen lanseeraamista 

(Guo et al. 2018, 54). Tämä voi tapahtua vertailemalla uutta kehitteillä olevaa tuotetta markki-

noilla oleviin suorien tai epäsuorien kilpailijoiden tuotteisiin (Guo et al. 2018, 60). Näin toimi-

malla yritys voi tunnistaa oman tuotesijoittelustrategiansa vahvuuksia ja heikkouksia suhteessa 

kilpailevaan tuotetarjontaan (Fuchs & Diamantopoulos 2012, 241). Tämä ei ole helppo tehtävä 

ja oikean tuotestrategian valitseminen onkin yritykselle monesti suuri haaste (Picken 2018, 1). 

Tutkimukset osoittavat, että markkinoilla parhaiten menestyvät yritykset pystyvät tarkastele-

maan tuotekehitysprosessin alkuvaihetta holistisesta näkökulmasta siten, että tuotestrategia ja 

tuotekohtaiset päätökset voidaan tehokkaasti kytkeä yrityksen liiketoimintastrategiaan (Kärk-

käinen & Elfvengren 2002, 88). Tässä tehtävässä hyvin oleelliseksi muodostuvat kohdemark-

kinan tunnistaminen ja selkeä määritteleminen. Yrityksen tulisi siis määritellä, keitä ovat yri-

tyksen potentiaaliset asiakkaat, mitä tarpeita ja toiveita heillä on ja mitä he yrittävät toiminnal-

laan saavuttaa. Tällainen hyvin toteutettu markkinan esiselvitys ja määrittely auttavat yritystä 

paremmin asiakastarpeet täyttävien uusien ratkaisujen hahmottamisessa (Picken 2018, 8). Tä-

män tutkimuksen tapaustutkimuksen tapauksessa kohdemarkkinana toimii virvoitusjuomateol-

lisuuden liuenneen hiilidioksidin mittaussovellus, joka pitää sisällään sekä panimo-, että virvoi-

tusjuomateollisuuden valmistusprosessit. Potentiaalisia asiakkaita taas ovat tapaustutkimuksen 

tulosten perusteella virvoitusjuomatehtaat sekä prosessilaitteistoja valmistavat ja mittausinstru-
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mentteja prosessilaitteistoihinsa integroivat OEM-laitteistovalmistajat. Näillä molemmilla asia-

kasryhmillä on tarve laadukkaille liuenneen hiilidioksidin mittauksille, joiden avulla he voivat 

optimoida valmistusprosessejaan tai valmistamiaan prosessilaitteistoja. Yritys voikin pyrkiä 

tunnistamaan näitä asiakasrajapinnassa ja eri asiakasryhmien keskuudessa esiintyviä asiakas-

tarpeita tässä tutkimuksessa esiteltyjen asiakastarvekartoitusmenetelmien avulla. Tuotestrate-

gian onnistumisen kannalta merkittäväksi osa-alueeksi muodostuu myös kilpailuympäristön 

kartoitus ja arviointi. Yrityksen tulisikin ymmärtää, ketkä muut keskeiset toimijat vaikuttavat 

samalla markkina-alueella ja miten heidän ratkaisunsa vertautuvat suhteessa yrityksen visioi-

maan ratkaisuun. Tuotestrategiaa valittaessa yrityksen tulisi siis ensiksi pystyä vastaamaan ky-

symykseen siitä, miten yrityksen kehittämä uusi tuote tulee vastaamaan havaittuihin asiakastar-

peisiin suhteessa kilpailijoiden tuotetarjontaan (Picken 2018, 9; Mascitelli 2011, 118). Tämän 

tutkimuksen tapaustutkimuksessa toteutettiinkin kilpailuympäristön kartoitus, jossa kartoitet-

tiin keskeiset markkinatoimijat, näiden toimijoiden kilpaileva tuotetarjonta sekä tunnistettujen 

tuotteiden keskeiset tekniset ominaisuudet. Lopulta näiden pelikentän kartoitusvaiheiden ja 

asiakastarpeiden syvällisen ymmärtämisen jälkeen yritys voi valita parhaiten tavoitettaan pal-

velevan tuotestrategian (Picken 2018, 10), jossa tuotesijoittelu on pyritty toteuttamaan siten, 

että suora kilpailu uuden tuotteen ja kilpailevan tuotetarjonnan välillä olisi mahdollisimman 

vähäistä (Mascitelli 2011, 118). Osa historian menestyksekkäimmistä tuotteista onkin saavut-

tanut markkina-asemansa juuri innovatiivisen tuotesijoittelun avulla (Mascitelli 2011, 119). 

Näin ollen menestyksellisen tuotesijoittelun voidaan siis ajatella lähtevän liikkeelle asiakastar-

peiden menetelmälähtöisestä tunnistamisesta, jossa yritys ensin rakentaa sekä responsiivisen 

että proaktiivisen markkinasuuntautumisen avulla vahvan pohjan tunnistamalla sekä valitun 

kohdeasiakasryhmän ilmaistut että piilevät asiakastarpeet. Näiden asiakastarvekartoitustoimin-

tojen toteuttamisessa yritys voi myös hyödyntää erilaisia lähestymistapoja riippuen tunnistettu-

jen asiakas- ja teknologiatarpeiden luonteista. Tämän lisäksi yritys voi selvittää kohdemarkki-

nan kehityksen tilan ja kartoittaa siellä vallitsevaa kilpailuympäristöä. Nämä esiselvitykset pyr-

kivätkin yhdessä muodostamaan holistisen näkemyksen uudesta yritykselle mielenkiintoisesta 

sovellusalueesta, jonka avulla yritys voi lopulta tehdä faktatietoon pohjautuvan strategisen va-

linnan uuden tuotteen tuotesijoittelun osalta. Tämä onkin juuri se lähestymistapa, jonka mukai-

sesti tässä tutkimuksessa pyrittiin luomaan holistinen näkemys yritykselle uudesta ja tämän tut-

kimuksen empiirisessä osiossa tutkitusta liuenneen hiilidioksidin mittaussovelluksesta. 
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7.3 Liuenneen hiilidioksidin mittaaminen virvoitusjuomateollisuudessa 

7.3.1 Tapaustutkimuksen toteutus 

Tutkimuksen kolmannessa, eli viimeisessä, osa-alueessa toteutettiin varsinainen tapaustutki-

mus, jossa perehdyttiin teoreettisen tarkastelun ohjaamana virvoitusjuomateollisuuden liuen-

neen hiilidioksidin mittausmarkkinaan, vallitsevaan kilpailuympäristöön, yrityksen sisäisiin 

teknologisiin kyvykkyyksiin sekä virvoitusjuomateollisuudessa toimivan kohdeasiakasyrityk-

sen valmistusprosesseihin ja näissä prosesseissa esiintyvien asiakastarpeiden menetelmälähtöi-

seen tunnistamiseen. Tässä tutkimuksen osa-alueessa pyrittiinkin vastaamaan tutkimuskysy-

mykseen siitä, millaisena uusi sovellusalue näyttäytyy yrityksen näkökulmasta ja millaisia asia-

kastarpeita virvoitusjuomateollisuudessa esiintyy liuenneen hiilidioksidin mittaamiseen liit-

tyen? 

 

7.3.2 Kilpailuympäristö 

Tässä tutkimuksessa toteutettu kilpailuympäristön kartoitus osoitti, että teollisuusprosesseissa 

tehtävät prosessimittaukset voidaan jakaa neljään mittauskategoriaan mittausperiaatteen mu-

kaisesti. Näitä mittauskategorioita ovat 1. Inline-, 2. Online-, 3. Atline- ja 4. Offline-mittaukset. 

Inline-mittauskategoriassa mittaus tapahtuu suoraan pääprosessilinjassa kiinteänä asennuksena. 

Online-mittauskategoriassa mittaus puolestaan tapahtuu pääprosessilinjasta haaroitetusta ohi-

virtauskanavasta kiinteänä asennuksena. Atline-mittauskategoriassa mittaus taas tehdään otta-

malla prosessilinjasta manuaalisesti näytteitä esimerkiksi kannettavia näytteenottoon perustu-

via mittausinstrumentteja hyödyntäen. Viimeinen, eli offline-mittauskategoria, pitää sisällään 

kaiken manuaalisen näytteenoton prosessilinjasta, eikä mittaustulosten analysointia toteuteta 

paikan päällä, kuten muissa mittauskategorioissa (Noll et al. 2014, 42). Tämän jaottelun ym-

märtäminen on oleellista, sillä asiakkaat ja mittausinstrumenttivalmistajat pyrkivät kategorisoi-

maan mittausinstrumentit tämän luokittelumallin mukaisesti. Näin ollen differentioitumis- ja 

tuotesijoittelunäkökulmasta asiaa tarkasteltaessa, voidaan tässä yhteydessä puhua suorista ja 

epäsuorista kilpailijoista. Yrityksen suoriksi kilpailijoiksi voitiinkin luokitella ne yritykset, 

jotka valmistavat toiminnallisesti samankaltaisia tuotteita samalle asiakassegmentille, kun taas 

epäsuoriksi kilpailijoiksi voitiin luokitella ne yritykset, jotka tarjoavat ratkaisun samaan yrityk-

sen ratkaisemaan ongelmaan toiminnallisesti erilaisten tuotteiden muodossa (Guo et al. 2018, 

60). Näin ollen tässä tutkimuksessa toteutettu kilpailuympäristön kartoitus rajattiin koskemaan 
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vain jatkuvatoimisia ja kiinteästi prosessilinjaan asennettavia sekä automaattisessa prosessin-

ohjauksessa hyödynnettäviä liuenneen hiilidioksidin mittausinstrumentteja, jotka kuuluvat joko 

inline- tai online-mittauskategorioihin. Kilpailijakartoituksessa tunnistettiin yhteensä yhdeksän 

erilaista inline- tai online-mittausperiaatteen mukaista liuennutta hiilidioksidia mittaavaa mit-

tausinstrumenttia seitsemältä eri valmistajalta. Näitä mittausinstrumenttien valmistajia olivat 

Anton Paar GmbH (Itävalta), Mettler Toledo Inc. (Yhdysvallat), British Rototherm Company 

Ltd. (Iso-Britannia), ACM GmbH (Itävalta), Centec GmbH (Saksa), Maselli Misure S.p.A (Ita-

lia) sekä Pentair PLC (Yhdysvallat). Näiden valmistajien valittuihin mittauskategorioihin luo-

kiteltavien mittausinstrumenttien havaittiin eroavan toisistaan sekä toimintaperiaatteiltaan että 

mittausteknologioiltaan. Osana tätä tutkimusta toteutettu kilpailijavertailu sekä siinä tunnistet-

tujen kilpailevien tuotteiden keskeiset tekniset ominaisuudet on esitetty tämän tutkimuksen liit-

teessä neljä. 

Tutkimus osoitti, että tunnistetuista mittausinstrumenteista kolme instrumenttia hyödyntävät 

optista ATR-mittausteknologiaa, viisi perinteistä p/T-mittausteknologiaa ja yksi lämmönjohta-

vuuteen perustuvaa TC-mittausteknologiaa. Tutkimuksen tulosten perusteella on havaittavissa, 

että suhteellisesti suurin osa tunnistetuista mittausinstrumenteista hyödyntää perinteisempiä 

mittausteknologioita, mutta osa valmistajista on alkanut myös tarjota perinteisten mittaustek-

nologioiden ohella modernimpaa optista ATR-teknologiaa hyödyntäviä mittausinstrumentteja. 

Liuenneen hiilidioksidin mittausinstrumenttimarkkinoilla on siis havaittavissa eräänlainen 

trendi, jossa mittausinstrumenttivalmistajat näyttävät hiljalleen siirtyvän perinteisemmistä p/T-

mittausteknologiaa hyödyntävistä mittausinstrumenteista optisiin mittauksiin ja optisen ATR-

teknologian hyödyntämiseen. Näiden tutkimuksessa tunnistettujen kilpailevien mittausinstru-

menttien myyntihintojen selvitys puolestaan osoitti, että inline- ja online-mittauskategorioihin 

kuuluvat liuenneen hiilidioksidin mittausinstrumentit asettuvat myyntihinnoiltaan 7000 - 22000 

euron välille. Markkinoiden edullisemman pään mittausinstrumentteja edustavat sekä TC- että 

p/T-mittausteknologioita hyödyntävät perinteisemmät mittausinstrumentit ja vastaavasti mark-

kinoiden kalleimpia mittausinstrumentteja edustavat optiseen ATR-mittausteknologiaan perus-

tuvat mittausinstrumentit. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan siis todeta, että tutkimuk-

sen kohteena olevalla sovellusalueella toimii useita kilpailevia toimijoita, jotka tarjoavat run-

saasti erilaisia mittausratkaisuja saman kohdeasiakasryhmän mittaustarpeisiin. Näin ollen tällä 

sovellusalueella toimiakseen yrityksen tulisikin pyrkiä arvioimaan huolellisesti näiden ole-

massa olevien mittausratkaisujen vahvuuksia ja heikkouksia sekä toteuttaa systemaattisesti 
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asiakasrajapinnan asiakastarvekartoitustoimintoja, jotta yritys voisi löytää sellaisia toistaiseksi 

piileviä asiakasrajapinnan tarpeita, joita olemassa olevia mittausratkaisuja tarjoavat kilpailevat 

toimijat eivät ole havainneet tai joihin he eivät ole pystyneet toistaiseksi vastaamaan. 

 

7.3.3 Markkinanäkökulma 

Tarkasteltaessa liuenneen hiilidioksidin mittausmarkkinaa Vaisalan nestemittausten tuotepääl-

likön sekä myyntipäällikön näkökulmista, tutkimustulokset osoittivat, että virvoitusjuoma-

markkina nähdään orgaanisesti kasvavana markkinana, jonka kasvua vauhdittavat globaali kau-

pungistuminen sekä väestönkasvu (Tuotepäällikkö, haastattelu, 29.1.2020; Myyntipäällikkö, 

haastattelu 2.3.2020). Markkinakehityksen uskottiin olevan suurinta etenkin kehittyvissä 

maissa, joissa pullotettujen virvoitusjuomien kysyntä kasvaa voimakkaasti (Tuotepäällikkö, 

haastattelu, 29.1.2020). Liuenneen hiilidioksidin mittaamisen uskotaan olevan keskeisessä roo-

lissa etenkin hiilihapollisia virvoitusjuomia valmistettaessa ja hiilihapollisten virvoitusjuomien 

ajateltiin edustavan noin 40 prosenttia kaikista valmistetuista virvoitusjuomista. Myös hiiliha-

pollisten virvoitusjuomien kysynnän uskottiin olevan muita virvoitusjuomia suurempaa (Myyn-

tipäällikkö, haastattelu 2.3.2020). Virvoitusjuomia valmistavien tehtaiden tuotantovolyymien 

uskottiin myös kasvavan entisestään tulevaisuudessa. Lisäksi uusien virvoitusjuomatuotteiden 

määrän lisääntymisen uskotaan johtavan uusien tuotantolinjojen rakentamiseen, mikä omalta 

osaltaan lisäisi entisestään laadukkaiden mittausinstrumenttien kysyntää. Laadukkaiden mit-

tausinstrumenttien kysynnän uskottiinkin pysyvän vakaalla tasolla tulevaisuudessa (Tuotepääl-

likkö, haastattelu, 29.1.2020). Näin ollen markkinanäkökulmasta tarkasteltuna kyseessä on kas-

vava markkina ja myös liuenneen hiilidioksidin mittauksien kysynnän voidaan ajatella tulevai-

suudessa kasvavan hiilihapollisten virvoitusjuomatuotteiden kysynnän ja tuotantovolyymien 

kasvun siivittämänä. 

Merkittävänä osana liuenneen hiilidioksidin mittausinstrumenttien myyntiä ja prosessimittaus-

liiketoimintaa nähtiin yhteistyö liuenneen hiilidioksidin mittausinstrumenttien loppuasiakkaita 

edustaville virvoitusjuomatehtaille prosessilaitteistoja valmistavien OEM-laitteistovalmistajien 

kanssa, mutta myös kilpailevia mittausratkaisuja käyttävien virvoitusjuomatehtaiden uskottiin 

loppuasiakkaina tarjoavan uusia liiketoimintamahdollisuuksia (Myyntipäällikkö, haastattelu 

2.3.2020). Markkinoilla toimiminen nähtiin kuitenkin varsin haasteellisena ilman yhteistyötä 

OEM-laitteistovalmistajien kanssa (Myyntipäällikkö, haastattelu 2.3.2020). Loppuasiakkaita 

edustavien virvoitusjuomatehtaiden uskottiin olevan maantieteellisesti tasaisesti jakautuneita, 
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mutta OEM-laitteistovalmistajien taas uskottiin keskittyneen erityisesti Keski-Eurooppaan, 

jossa harjoitetaan runsaasti elintarvikealan prosessilaitteistokehitykseen sidonnaista liiketoi-

mintaa. Näistä OEM-laitteistovalmistajista merkittävässä roolissa pidettiin tahoja, kuten GEA 

Group AG, Tetra Pak Group ja Alfa Laval AB (Tuotepäällikkö, haastattelu, 29.1.2020). Kes-

keisenä haasteena OEM-kohderyhmän tapauksessa nähtiin yhteistyösuhteiden solmiminen sekä 

se, miten heidät saadaan käyttämään uusia mittausinstrumentteja toimitusprojekteissaan 

(Myyntipäällikkö, haastattelu 2.3.2020). Myös loppuasiakkaita edustavien virvoitusjuomateh-

taiden uskottiin olevan taipuvaisia hankkimaan prosessilaitteistoja tai mittausinstrumentteja uu-

siessaan niitä mittausinstrumenttimalleja, joita on sisältynyt alkuperäiseen laitteistotoimituk-

seen (Tuotepäällikkö, haastattelu 29.1.2020). Näin ollen uuden tuotteen erottautuminen muun 

markkinatarjonnan joukosta nousee tällä sovellusalueella toimiessa erittäin merkittävään roo-

liin. Yleinen näkemys olikin, että uuden tuotteen avulla pitäisi pystyä ylittämään loppuasiak-

kaan kynnys vaihtaa alkuperäiseen prosessilaitteistotoimitukseen sisältyneitä mittausinstru-

mentteja (Tuotepäällikkö, haastattelu 29.1.2020). Tutkimus osoittikin, että liuenneen hiilidiok-

sidin mittausmarkkinoilla toimii kaksi toisistaan poikkeavaa kohdeasiakasryhmää, joiden mit-

tausinstrumenteille asettamat vaatimukset saattavat erota toisistaan. Näin ollen yrityksen olisi-

kin hyvä kohdistaa tulevaisuudessa asiakastarvekartoitustoimintoja näistä molempiin koh-

deasiakasryhmiin kokonaisvaltaisen ymmärryksen luomiseksi potentiaalisen asiakaskunnan 

tarpeista. 

Tarkasteltaessa liuenneen hiilidioksidin mittausinstrumenttien jakelukanavaverkostoa, tutki-

mus osoitti, että teollisuuden mittausinstrumenteilla on tyypillisesti oma maahantuojaverkos-

tonsa, mutta virvoitusjuomateollisuuden tapauksessa OEM-laitteistovalmistajien uskottiin 

muuttavan tätä verkostorakennetta. OEM-laitteistovalmistajien ajateltiin olevan tyypillisesti 

suoraan tekemisissä loppuasiakkaiden kanssa, sillä monesti kyseessä on vientiprojekti, jossa 

prosessilaitteistot kulkevat laitteistovalmistajalta loppuasiakkaalle ja tällöin myös mahdollisten 

loppuasiakkaalla esiintyvien ongelmatapausten koordinoinnista vastaa suoraan OEM-laitteisto-

valmistaja. Näin ollen tyypillisen maahantuojaedustusverkoston ei uskottu sopivan hyvin tämän 

sovellusalueen toimintamalliin, eikä sillä myöskään uskottu olevan tällaisen tukitoiminnan yl-

läpitoon vaadittavia resursseja (Tuotepäällikkö, haastattelu 29.1.2020). Merkittävän osan mit-

tausinstrumenttien myynnistä uskottiinkin menevän prosessilaitteistoja valmistaville OEM-lait-

teistovalmistajille, joilla on omat myynti- ja jakelukanavaverkostonsa (Myyntipäällikkö, haas-
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tattelu 2.3.2020). Loppuasiakkaiden uskottiin olevan mittausinstrumentteja valmistavaan yri-

tykseen yhteydessä kahdessa eri tapauksessa. Ensimmäisessä tapauksessa suora yhteydenotto 

voi tapahtua silloin, kun asiakkaalla pitkään käytössä ollut mittausinstrumentti tarvitsee huol-

toa, eikä OEM-laitteistovalmistajan loppuasiakkaalle tarjoama tehdastakuu ole enää voimassa. 

Toisessa tapauksessa yhteydenotto voi puolestaan tapahtua tilanteessa, jossa loppuasiakas koh-

taa ongelmia hankkimansa kilpailevan laitteen kanssa ja haluaa kartoittaa sille uusia vaihtoeh-

toja. Tällöin yrityksen perinteisen jakeluverkostomallin hyödyntäminen voi tulla kyseeseen 

(Myyntipäällikkö, haastattelu 2.3.2020). Näin ollen tutkimus osoitti, että liuenneen hiilidioksi-

din mittausinstrumenttien jakelukanavaverkosto eroaa perinteisestä teollisuuden mittausinstru-

menttien jakelukanavaverkostosta ja mittausinstrumentteja valmistaja yritys voi olla tekemi-

sissä molempien kohdeasiakasryhmien kanssa tilanteesta riippuen. 

Pohdittaessa liuenneen hiilidioksidin mittaussovelluksen kiinnostavuutta yrityksen näkökul-

masta, esiin nousi vahvasti Vaisalan pitkä kokemus hiilidioksidin mittaamisesta kaasumaisessa 

muodossa. Hiilidioksidin mittaaminen nähtiinkin yrityksen historian valossa luonnollisena as-

keleena. Tätä tukivat myös vahva synergia K-Patentsin taitekerroinmittaukseen perustuvien 

prosessirefraktometrien kanssa. Keskeisenä haasteena tässä puolestaan pidettiin riittävän ym-

märryksen luomista siitä, mikä olisi todellinen markkinapotentiaali sekä liuenneen hiilidioksi-

din mittaamiselle yksinään että yhdessä sokerimittauksen kanssa (Myyntipäällikkö, haastattelu 

2.3.2020). Eri mittausparametrien luomien synergiaetujen uskottiin myös tarjoavan mahdolli-

suuden koko liiketoiminnan kasvattamiselle kokonaisuutena (Tuotepäällikkö, haastattelu 

29.1.2020). Sovellusalueen arvioimista kokonaisuutena yrityksen tuoteportfolion sekä pitkän 

aikavälin tavoitteiden näkökulmasta pidettiinkin erittäin tärkeänä (Myyntipäällikkö, haastattelu 

2.3.2020). Myös muiden kaasujen mittaamisen nesteistä uskottiin avaavan tulevaisuudessa uu-

sia houkuttelevia yrityksen kasvua tukevia liiketoimintamahdollisuuksia (Tuotepäällikkö, haas-

tattelu 29.1.2020). Näin ollen tutkimustulosten perusteella liuenneen hiilidioksidin mittausso-

velluksen voidaan todeta olevan yrityksen näkökulmasta mielenkiintoinen, mutta saavuttaak-

seen virvoitusjuomateollisuudessa varteenotettavan aseman, yrityksen olisi hyvä pohtia ja arvi-

oida huolellisesti kohdeasiakasryhmille tarjoamaansa tuotetarjontaa kokonaisuutena ja pidem-

mällä aikavälillä. 
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7.3.4 Teknologianäkökulma 

Tarkasteltaessa liuenneen hiilidioksidin mittaussovellusta teknologisesta näkökulmasta, tutki-

muksessa nousi esiin kolme keskeistä tekijää, joiden uskottiin tukevan liuenneen hiilidioksidin 

mittaamista nesteestä. Ensimmäinen näistä tekijöistä liittyi Vaisalan vahvaan taustaan ja pit-

kään historiaan hiilidioksidin mittaamisesta kaasusta. Tämä piti sisällään mahdollisuuden oma-

valmisteisten anturikomponenttien hyödyntämiseen liuenneen hiilidioksidin mittaamisessa. 

Näihin anturikomponentteihin lukeutuvat muun muassa luotettava ja olemassa oleva valon-

lähde hiilidioksidin mittaamiseen soveltuvalla aallonpituusalueella yhdessä hyvien detektori-

komponenttien sekä säädettävän kaistanpäästösuodattimen kanssa. Toisena keskeisenä tekijänä 

pidettiin K-Patents-yritysoston myötä saavutettua kyvykkyyttä optisten mittausten tekemiseen 

nesteestä, jollaista Vaisalalla ei ole aikaisemmin ollut. Kolmantena tekijänä pidettiin mahdol-

lista Vaisalan omavalmisteisten anturikomponenttien hyödyntämisestä seuraavaa teknistä kil-

pailuetua suhteessa markkinoiden olemassa olevaan tuotetarjontaan. Esimerkkinä tällaisesta 

esitettiin optisen mittauksen toteuttaminen Vaisalan oman kaistanpäästösuodattimen avulla ja 

huomattavasti laajemmalla aallonpituusalueella, kuin mihin markkinoilla olevat optiset ATR-

mittausteknologiaan perustuvat mittausinstrumentit pystyvät. Vaisalan yhtenä keskeisenä vah-

vuutena pidettiinkin siis varsin kustannustehokasta spektraalista mittauskyvykkyyttä (Teknolo-

giapäällikkö, haastattelu 5.2.2020). 

K-Patents-yrityskaupan mukanaan tuomana keskeisenä vahvuutena puolestaan pidettiin pitkää 

kokemusta prosessinestemittauksista sekä prosessimittausinstrumenttien suunnittelemisesta. 

Mittausinstrumenttien soveltuvuus etenkin sellaisiin prosessiputkistoihin, joissa virtaa proses-

sinestettä, nähtiin tärkeänä tekijänä. K-Patentsilla nähtiin myös olevan runsaasti kokemusta eri-

laisista prosessimittauksiin liittyvistä mekaanisista ratkaisuista. Tämä piti sisällään sekä vahvaa 

osaamista mittausinstrumenttien optisesta toteutuksesta että ratkaisuista, jotka sietävät asiakas-

prosesseissa esiintyviä ympäristöllisiä olosuhteita, kuten tärinää, nopeita lämpötilanvaihteluita 

sekä paineiskuja. Lisäksi arkkitehtuurillisesta näkökulmasta tarkasteltuna, K-Patentsin todettiin 

rakentaneen ymmärrystä asiakkaiden parissa suosituista kommunikointiprotokollista ja kehit-

täneen tuotteille laajan yhteensopivuuden erilaisten teollisuuden kommunikointiprotokollien 

kanssa (Tuotekehityspäällikkö, haastattelu 26.2.2020). Liuenneen hiilidioksidin mittaustekno-

logioista optinen ATR-mittausteknologia nähtiin houkuttelevana erityisesti mittauksen nopeu-

den vuoksi (Teknologiapäällikkö, haastattelu 5.2.2020). Lisäksi optisen ATR-mittausteknolo-
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gian kehittämisen ajateltiin tukevan hyvin Vaisalan ja K-Patentsin välisiä teknologisia synergi-

oita, sillä myös K-Patentsilla optiset mittaukset ovat perinteisesti kulkeneet kehityksen kärjessä 

(Tuotekehityspäällikkö, haastattelu 26.2.2020). Vaisalalla uskottiinkin olevan hallussa riittävä 

osaaminen ja mahdollisuudet stabiilin optisen ATR-teknologiaa hyödyntävän mittausinstru-

mentin kehittämiseksi (Teknologiapäällikkö, haastattelu 5.2.2020). Optisen mittausteknologian 

myös uskottiin tekevän stabiilin, luotettavan sekä huoltovapaan mittausinstrumentin suunnitte-

lemista mahdollista (Tuotekehityspäällikkö, haastattelu 26.2.2020). Haastattelujen tulosten pe-

rusteella Vaisalan sisäisten teknologisten kyvykkyyksien yhdessä vahvan K-Patentsin proses-

simittalaite- sekä nestemittausosaamisen kanssa uskottiinkin tarjoavan tulevaisuudessa vahvan 

ja lupaavan teknologisen pohjan optisen liuenneen hiilidioksidin mittausinstrumentin kehittä-

miselle. 

 

7.3.5 Loppukäyttäjänäkökulma ja tunnistetut asiakastarpeet 

Kontekstuaalisen asiakashaastattelun tulosten perusteella ja loppukäyttäjän näkökulmasta tar-

kasteltuna, virvoitusjuomien laadun optimointi nähtiin merkittävimpänä yksittäisenä tekijänä 

sille, miksi liuennutta hiilidioksidia mitataan virvoitusjuomien valmistusprosesseissa. Asiakas-

haastattelun perusteella virvoitusjuomatehtaan yhdeksi päätavoitteista voidaankin esittää mah-

dollisimman tasalaatuisten virvoitusjuomien valmistaminen. Koska liuenneen hiilidioksidin 

mittaamisen vaikutukset näkyvät hyvin vahvasti tehtaan toiminnassa lopputuotteiden laadun 

kautta, voidaan virvoitusjuomien koko tuotantoketjun todeta hyötyvän liuenneen hiilidioksidin 

mittaamisesta. Virvoitusjuomien pullotusvaiheessa onkin ehdottomasti pystyttävä varmistu-

maan siitä, että pullotettava tuote-erä täyttää sille asetetut korkeat laatuvaatimukset. Kääntei-

sesti tarkasteltuna, toimimattomista hiilidioksidimittauksista johtuvat ongelmat näkyisivätkin 

virvoitusjuomatehtaan toiminnassa kasvavana lopputuotteiden hävikkinä. Näin ollen, jos hiili-

dioksidipitoisuus ei ole lopputuotteessa kohdallaan, syntyy valmistusprosessin virhetilanteissa 

väistämättä hävikkiä. Jos taas puolestaan viallinen juoma pääsee pastörointi- tai pullotusvai-

heeseen asti, niin silloin tehtaalle aiheutuu merkittävästi suurempia lisäkustannuksia. Joidenkin 

lopputuotteiden tapauksessa valmistuksen raaka-ainekustannukset voivatkin olla hyvin merkit-

tävät. Myös menetetty työaika ja varastonhallinnalliset tekijät lisäävät virhetilanteissa tehtaalle 

aiheutuvia kustannuksia. Tämän lisäksi virvoitusjuomatehtaan omat loppuasiakkaat saattavat 

huomauttaa liian korkeasta tai matalasta virvoitusjuomien hiilidioksidipitoisuudesta (Automaa-
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tioasentaja, haastattelu 18.3.2020). Haastatellun mittausinstrumenttien loppukäyttäjän näke-

myksen mukaan tarve liuenneen hiilidioksidin mittaamiselle on siis hyvin selkeä ja hyvän mit-

tausinstrumentin uskotaan parantavan virvoitusjuomatehtaan lopputuotteiden laatua ja valmis-

tusprosessien toimintavarmuutta, vähentävän mittausinstrumenttien huollon tarvetta sekä en-

naltaehkäisevän hävikin syntymistä. Näin ollen loppuasiakasta edustavan virvoitusjuomateh-

taan ydinongelmana voidaan pitää sitä, miten virvoitusjuomien hiilidioksidipitoisuus saadaan 

pidettyä valmistusprosessin aikana hallinnassa siten, että se on pullotusvaiheen jälkeen loppu-

tuotteessa tarkasti toivotulla tasolla. Tämä ydinongelman voidaan ajatella olevan sama sekä 

virvoitusjuomien että panimotuotteiden valmistusprosesseissa, vaikka ne eroavatkin prosessi-

vaiheiltaan toisistaan. 

Uusien mittausinstrumenttien hankintaa pidettiin tehtaalla suuren luokan investointina, josta 

päättää monesti erillinen tarkoitusta varten perustettu työryhmä emokonsernin ohjeistuksiin no-

jaten. Pääsääntöisesti, jotta uusiin mittausinstrumentteihin lähdettäisiin investoimaan, tulisi ole-

massa olevien mittausinstrumenttien kanssa olla merkittäviä ongelmia tai vaihtoehtoisesti uu-

den mittausinstrumentin tulisi tarjota merkittäviä etuja suhteessa olemassa oleviin mittausrat-

kaisuihin. Tällaisessa tilanteessa esimerkiksi virvoitusjuomatehtaan tuotantopäällikkö voi tehdä 

investointiehdotuksen, jonka kautta hankintaa lähdetään viemään eteenpäin. Uusien mit-

tausinstrumenttien hankinnan ei kuitenkaan todettu olevan haastatteluhetkellä Sinebrychoffilla 

ajankohtaista (Automaatioasentaja, haastattelu 18.3.2020). Suuriin tehtaan hankintapäätöksiin 

voivat vaikuttaa siis myös muut tehtaan kanssa tekemisissä olevat sidosryhmät, kuten emokon-

serni tai virvoitusjuomien valmistusta lisensoivat tahot. 

Tutkimushetkellä virvoitusjuomatehtaalla oli käytössä ainoastaan p/T-mittausteknologiaan pe-

rustuvia liuenneen hiilidioksidin mittausinstrumentteja, jotka toimivat joko inline-, online- tai 

atline-mittausperiaatteilla. Asiakashaastattelussa ilmeni, että tehtaalla on ollut koekäytössä 

myös optinen liuenneen hiilidioksidin mittausinstrumentti, mutta toimittaja ei luottanut sen toi-

mintaan riittävästi, jotta mittausinstrumentteja olisi myyty asiakkaalle (Automaatioasentaja, 

haastattelu 18.3.2020). Sinebrychoffin tapauksessa loppuasiakkaan asiakastarpeita pystyttiin 

siis tässä tutkimuksessa peilaamaan perinteisten p/T-mittausteknologiaan perustuvien mit-

tausinstrumenttien sekä niiden parissa työskennellessä esiintyneiden haasteiden valossa. 

Merkittävimmiksi käytössä olevien p/T-mittausteknologiaan perustuvien mittausinstrumenttien 

ongelmiksi koettiin niissä olevat liikkuvat osat sekä näiden osien vioittuminen. Nämä haasteet 
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korostuivat erityisesti puhuttaessa membraanikalvoista ja venttiileistä. Myös varaosien saata-

vuus ja hinta muodostuivat mittausinstrumenttien näkökulmasta merkittäviksi tekijöiksi. Yh-

tenä keskeisenä tekijänä pidettiin lisäksi mittauksen vasteaikaa ja ensimmäisen mittaustuloksen 

saamisen mittausinstrumentilta toivottiin tapahtuvan nykyistä nopeammin. Mittauksen nopeus 

onkin valmistusprosessien kannalta keskeisessä asemassa, sillä panimopuolella uuden tankin 

käyttöönotto tai tankin vaihto vaatii nopean mittauksen. Virvoitusjuomapuolella puolestaan 

juomaa ehtii kulkemaan prosessilinjastossa suuria määriä lyhyessä ajassa. Nopean mittauksen 

avulla prosessin kulkuun voidaankin reagoida nopeammin ja siten pystytään vähentämään hä-

vikkiä mahdollisissa prosessin ongelmatilanteissa. Tutkimushetkellä virvoitusjuomapuolella 

käytössä olleen hiilidioksidimittausinstrumentin online-mittausperiaatteen mukaista ohivirtaus-

toimintaperiaatetta ei myöskään pidetty välttämättä toivottavana ja myös tämän yhdistelmämit-

tausinstrumentin reseptipohjaisuutta pidettiin rajoittavana tekijänä. Mittausinstrumentit eivät 

saisi omalla toiminnallaan myöskään häiritä tehtaan valmistusprosessia ja erityisesti mit-

tausinstrumenttien epävarmat toimilaitteet koettiin ei-toivottuina. Myös instrumenttien proses-

siyhteiden standardoinnissa on kohdattu haasteita. Erityisesti joidenkin mittausinstrumenttien 

meijerikierteiden todettiin osoittautuneen heikoiksi ja VARIVENT-prosessiyhteen uskottiin 

puolestaan saavuttavan hygieenisenä ratkaisuna hiljalleen merkittävää asemaa virvoitus-

juomien valmistusprosesseissa. Prosessin hygieenisyys esiintyikin asiakashaastattelussa mer-

kittävänä yksittäisenä osa-alueena ja sille on myös olemassa virvoitusjuomatehtaalla omat vaa-

timuksensa, jotka tosin eivät olleet haastatteluhetkellä tarkemmin tiedossa (Automaatioasen-

taja, haastattelu 18.3.2020). Näin ollen virvoitusjuomatehdasta edustavan loppukäyttäjän näkö-

kulmasta merkittävimmiksi p/T-mittausteknologiaan perustuvien liuenneen hiilidioksidin mit-

tausinstrumenttien haasteiksi koettiin mittausinstrumenttien liikkuvat osat sekä osien vioittu-

misesta aiheutuva huoltotarve. Koska huoltotarve nousi esiin merkittävänä tekijänä, seurasi 

myös varaosien saatavuus ja hinta sitä yhtenä keskeisenä ulottuvuutena. Myös mittausinstru-

menttien vasteajassa koettiin olevan parantamisen varaa, sillä nopea mittaus auttaa merkittä-

västi valmistusprosessien ohjauksessa. Virvoitusjuomapuolella käytössä olevan online-mittaus-

periaatteen mukaisen mittausinstrumentin näytekiertoperiaatetta ei pidetty toivottavana, mikä 

puolestaan viittaa vahvasti suoraan prosessilinjaan tai prosessitankkiin asennettavien inline-

prosessimittausten suosimiseen. Myöskään virvoitusjuomapuolen valmistusprosessissa käy-

tössä olevan hiilidioksidimittausinstrumentin reseptipohjaisuutta sekä siitä aiheutuvaa virvoi-

tusjuomakohtaista säätötarvetta ei pidetty välttämättä toivottavana. Viimeisenä merkittävänä 

tekijänä haastattelussa nousi esiin mittausinstrumenttien ja niiden käyttämien prosessiyhteiden 
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hygieenisyys. Hygieenisyydellä todettiinkin olevan hyvin keskeinen rooli virvoitusjuomien val-

mistusprosesseissa. 

Kontekstuaalisen asiakashaastattelun avulla pystyttiin myös selvittämään Sinebrychoffin vir-

voitusjuomien ja panimotuotteiden valmistusprosessien keskeiset liuenneen hiilidioksidin mit-

tauspisteet. Virvoitusjuomien valmistusprosessissa liuennutta hiilidioksidia mitataan kolmessa 

eri pisteessä seuraavasti: 1. Kuusi kiinteää jatkuvatoimista online-mittausperiaatteen mukaista 

hiilidioksidimittausta hiilidioksidin syöttöyksikön jälkeisissä puskurisäiliöissä, 2. Mahdollisuus 

atline-mittausperiaatteen mukaiseen näytteenottoon pullotuslinjaa edeltävästä puskurisäiliöstä 

tehtaalla jaetussa käytössä olevien kannettavien mittausinstrumenttien avulla ja 3. Atline-mit-

tausperiaatteen mukainen näytteenotto pulloista ja tölkeistä pullotuslinjan jälkeen laboratorio-

mittausinstrumenteilla (Automaatioasentaja, haastattelu 18.3.2020). 

Panimotuotteiden valmistusprosessissa liuennutta hiilidioksidia mitataan puolestaan kuudessa 

eri pisteessä seuraavasti: 1. Yksi jatkuvatoiminen kiinteä inline-mittausperiaatteen mukainen 

mittausinstrumentti suodatuksen ja painesäiliön välisessä syöttölinjassa, 2. Kuusi kiinteää in-

line-mittausperiaatteen mukaista hiilidioksidimittausinstrumenttia painesäiliöstä lähtevässä 

prosessilinjassa, 3. Atline-mittausperiaatteen mukainen näytteenotto painesäiliöstä kannetta-

valla mittausinstrumentilla, 4. Mahdollisuus atline-mittausperiaatteen mukaiseen näytteenot-

toon pastörointivaiheen jälkeisestä puskuritankista kannettavalla mittausinstrumentilla, 5. At-

line-mittausperiaatteen mukainen näytteenotto pullotuslinjan jälkeen pulloista tai tölkeistä la-

boratoriomittausinstrumenteilla ja 6. Yksi muista mittauksista poikkeava käymissäiliön yhtey-

dessä olevassa hiilidioksidin talteenottojärjestelmässä sijaitseva happimittaukseen perustuva 

hiilidioksidin puhtausmittaus (Automaatioasentaja, haastattelu 18.3.2020). 

Asiakashaastattelun tulosten perusteella havaittiin, että virvoitusjuomatehtaalla on molemmissa 

valmistusprosesseissa useita liuenneen hiilidioksidin mittauspisteitä, joissa joko mitataan liuen-

nutta hiilidioksidia tai siihen on olemassa valmius. Näissä mittauspisteissä on myös käytössä 

mittausperiaatteiltaan erilaisia mittausinstrumentteja. Nämä valmistusprosessit myös eroavat 

oleellisesti toisistaan ja panimopuolen valmistusprossissa käytetäänkin enemmän yksittäisiä 

hiilidioksidimittausinstrumentteja, kun taas virvoitusjuomien valmistuspuolella käytössä on 

usean parametrin yhdistelmämittauskokonaisuuksia. 
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Panimotuotteiden valmistusprosessin osalta mittausinstrumenttien kalibrointi toteutetaan asiak-

kaan toimesta itse tehtaalla ja kiinteät prosessilinjaan asennettavat hiilidioksidimittausinstru-

mentit verifioidaan ja kalibroidaan tyypillisesti kannettavien näytteenottoon perustuvien mit-

tausinstrumenttien avulla. Myös näiden kannettavien mittausinstrumenttien kalibrointi tehdään 

tehtaalla itse noin kahden kuukauden välein. Mittausinstrumentit eivät siis tyypillisesti käy lain-

kaan tehtaan ulkopuolisessa kalibroinnissa. Virvoitusjuomaprosessissa käytössä olevien hiili-

dioksidimittausinstrumenttien kalibrointimenetelmä puolestaan ei ollut haastatteluhetkellä tar-

kemmin tiedossa (Automaatioasentaja, haastattelu 18.3.2020). Näin ollen myös luotettavasti 

toimivan liuenneen hiilidioksidin mittausinstrumentin kenttäkalibrointimahdollisuuden voi-

daan katsoa olevan asiakkaan kannalta tärkeässä roolissa. 

Tarkasteltaessa hiilidioksidimittausinstrumenttien suorituskykyä, asiakashaastattelussa ilmeni 

seuraavia tekijöitä, jotka ovat liuenneen hiilidioksidin mittausinstrumentin kannalta keskeisiä. 

Valmistusprosessien hiilidioksidin maksimiannostelutasona voitiin pitää pitoisuutta 11 g/L. 

Lopputuotteiden valmistuksessa käytettävän tavoitehiilidioksidipitoisuuden todettiin vaihtele-

van lopputuotteittain. Panimopuolen valmistusprosessissa puolestaan käytetään tyypillisesti 

vain yhtä mittausaluetta. Tutkimushetkellä käytössä olleiden hiilidioksidimittausinstrumenttien 

tarkkuus koettiin riittäväksi, mutta samanaikaisesti haastavaksi osa-alueeksi, sillä tarkkuutta ei 

pidetty yksiselitteisenä asiana. Mittausinstrumentin nopeudelle asetettavista vaatimuksista viit-

teitä antoi puolestaan viittaus siitä, että mittaustulos tulisi saada mittausinstrumentilta mieluiten 

kymmenissä sekunneissa. Loppukäyttäjän näkökulmasta liuenneen hiilidioksidin mittausinstru-

menttien tärkeimpinä ominaisuuksina pidettiinkin toistotarkkuutta, stabiilisuutta, mittauksen 

nopeutta sekä vähäistä huoltotarvetta (Automaatioasentaja, haastattelu 18.3.2020). Haastatte-

lussa selvitettiin myös tyypillisen virvoitusjuomaprosessin prosessilinjaston pesusekvenssi ja 

siitä aiheutuvat vaatimukset prosessimittalaitteille. Virvoitusjuomien valmistusprossien proses-

silinjastot pestään säännöllisesti. Pesussa käytetään 80 asteista kuumaa vettä, johon on sekoi-

tettu kahdesta kolmeen prosenttia lipeää. Kaikki prosessiputkistot ovat tyypillisesti myös 

täynnä vettä, jolloin nopeat prosessilinjaston pysähdykset voivat aiheuttaa prosessilinjastoihin 

paineiskuja. 10 baarin painetta voidaankin pitää jo suurena prosessipaineena. Yleisesti ottaen 

hiilidioksidimittausinstrumenttien tulisi kestää siis prosessissa esiintyviä paineiskuja, kuumia 

lipeäpesuja sekä niistä aiheutuvia lämpötilanmuutoksia. Mittausinstrumentti saattaa olla kuu-

malle vedelle altistuneena jopa 40 minuuttia. Näiden lisäksi mittausinstrumentin tulisi kestää 

ulkoista pesua matalapainepesurilla tai letkulla. Myös vaahtopesua saatetaan käyttää joissakin 
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tapauksissa perinteisiä prosessipesuaineita käyttäen (Automaatioasentaja, haastattelu 

18.3.2020). 

Tarkasteltaessa virvoitusjuomatehtaalla käytössä olevia kommunikointirajapintoja, koettiin 

PROFINET tulevaisuuden kommunikointirajapinnaksi. Mikäli kyseessä on yksittäinen mit-

tausinstrumentti, niin silloin myös pelkän virtaviestin uskottiin riittävän hyvin pitkälle. PRO-

FINET-väylän etuna nähtiin kuitenkin se, että siihen voidaan liittää useita laitteita. Tätä onkin 

pidetty eräänlaisena vaatimuksena virvoitusjuomatehtaalla. Yhtenä mittausinstrumenteille ase-

tettavana pakollisena vaatimuksena voitiin pitää myös sitä, että mittausinformaation tulee olla 

helposti siirrettävissä mittausinstrumentilta tehtaan automaatiojärjestelmään, joka hoitaa mit-

tausinformaation arkistoinnin myöhempää käyttöä varten. Tätä taltioitua mittausinformaatiota 

käytetään apuna erityisesti prosesseissa esiintyvien ongelmatilanteiden ratkaisemisessa tutkit-

taessa jälkikäteen prosessissa esiintyneitä ilmiöitä. Myös eri sidosryhmät ovat esittäneet vaati-

muksia mittausinformaation arkistoimisesta myöhempää käyttöä varten ja tämän on todettu ole-

van toiminnan laatunäkökulmasta merkityksellistä. Mittausinstrumenteilla tulee lisäksi olla 

kyky ottaa prosessinohjausjärjestelmältä komentoja vastaan (Automaatioasentaja, haastattelu 

18.3.2020). Kontekstuaalisen asiakashaastattelun avulla pystyttiin siis tunnistamaan asiakas-

prosesseista ja asiakkaan toiminnasta mittausinstrumentille aiheutuvia vaatimuksia sekä asiak-

kaan kannalta toivottavia mittausinstrumentin ominaisuuksia, joita olivat tarvittava mittausalue, 

mittauksen nopeus, hyvä toistotarkkuus, stabiilisuus, vähäinen huoltotarve sekä mahdollinen 

PROFINET-yhteensopivuus. Myös erilaisten ympäristöllisten olosuhteiden osalta selvisi, että 

mittausinstrumenttien tulee kestää lämpötilanvaihteluita, kuumia 80 asteen lipeäpesuja, pai-

neiskuja mahdollisesti 10 baariin saakka sekä ulkoista pesua matalapainepesurilla tai letkulla. 

Näiden voidaankin katsoa edustavan osaltaan asiakkaan toimintaympäristön mittausinstrumen-

teille asettamia mittausinstrumentin suorituskykyyn sidonnaisia vaatimuksia tai asiakastarpeita. 

Viimeisenä osa-alueena käsitellään kontekstuaalisessa asiakashaastattelussa esiintyneitä asiak-

kaan toiveita, ideoita ja mahdollisesti piileviä asiakastarpeita, joita mittausinstrumenttien lop-

pukäyttäjä toi asiakashaastattelussa haastattelukysymysten ohjaamana esille. Virvoitusjuomien 

valmistusprosessissa vesi ja juomakonsentraatti sekoitetaan keskenään, minkä jälkeen hiilidi-

oksidi lisätään juomaan suhdesäätönä. Tämä tarkoittaa sitä, että hiilidioksidipitoisuus mitataan 

tällöin vasta lopputuotteesta. Jos hiilidioksidimittaus olisi hyvin tarkka ja varmatoiminen, niin 

suhdesäädöstä voisi olla mahdollista luopua ja hiilidioksidi voitaisiin lisätä juomaan suoraan 

hiilidioksidimittaukseen perustuen. Loppukäyttäjän näkökulmasta tämän ajateltiin edustavan 
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eräänlaista optimiratkaisua silloin, jos mittaukseen voi täysin luottaa. Virvoitusjuomatehtaan 

näkökulmasta eräänlaiseksi ideaalitilanteeksi nähtiin myös tilanne, jossa yksittäinen hiilidiok-

sidimittausinstrumentti toimisi luotettavasti valmistettavasta juomalaadusta riippumatta, eikä 

sen toiminta olisi reseptipohjaista. Tällainen tilanne on panimopuolella käytössä olevissa yksit-

täisissä hiilidioksidimittausinstrumenteissa, mutta virvoitusjuomapuolen yhdistelmämittauk-

seen kuuluva hiilidioksidimittausinstrumentti on toiminnaltaan reseptipohjainen. Siitä ei myös-

kään ollut haastatteluhetkellä täyttä varmuutta, olisiko tällainen toimintamalli virvoitusjuoma-

puolen valmistusprosessin tapauksessa käytännössä mahdollinen. Tällöin kiinteitä hiilidioksi-

dimittausinstrumentteja voisi käyttää myös pullotuslinjalla. Pullotuslinjalle sijoitettavaan kiin-

teään mittausinstrumenttiin tulisi kuitenkin voida luottaa täysin ja sen tulisi toimia esimerkiksi 

vuosikymmen ilman huoltoa. Tällaisesta kiinteästä vertailumittauksesta saattaisi olla hyötyä ti-

lanteessa, jossa hiilidioksidipitoisuuden havaitaan vaihdelleen voimakkaasti prosessissa ja teh-

taalla halutaan selvittää mitä prosessissa on tapahtunut. Vallitseva näkemys haastatteluhetkellä 

kuitenkin oli, että manuaaliseen näytteenottoon perustuvasta hiilidioksidimittauksesta ei toden-

näköisesti koskaan täysin luovuta. Haastattelussa esiintyi myös toteamus siitä, että mikäli hiili-

dioksidimittausinstrumentit olisivat hankintahinnaltaan riittävän edullisia, niin hiilidioksidimit-

tausinstrumentin voisi mahdollisesti asentaa jokaiseen tehtaan prosessitankkiin. Tällöin tehdas 

saisi reaaliaikaisen hiilidioksidipitoisuustiedon sekä virvoitusjuomapuolen sekoitustankeista 

että panimopuolen painetankeista. Myös käymistankista saatavaa hiilidioksidipitoisuustietoa 

pidettiin hyödyllisenä, vaikka pitoisuus pysyykin tyypillisesti melko tasaisena prosessointien 

välillä. Haastatteluhetkellä tehtaalla uskottiin myös siihen, että hiilidioksidimittausteknologi-

oissa tapahtuu lähivuosien aikana samanlainen teknologinen harppaus, kuin on tapahtunut hap-

pimittausinstrumenteissa optisen happimittauksen syrjäytettyä tehtaalla perinteisemmät happi-

mittaukset. Panimoprosessin hiilidioksidin talteenottopisteessä suoraan kaasusta tapahtuvaa 

hiilidioksidin puhtausmittausta pidettiin myös mielenkiintoisena, sillä haastatteluhetkellä hiili-

dioksidin mittaus tapahtui välillisesti happimittauksen avulla (Automaatioasentaja, haastattelu 

18.3.2020). Asiakashaastattelussa siis ilmeni useita erilaisia näkökulmia siihen, miten liuen-

nutta hiilidioksidia voisi mitata virvoitusjuomateollisuuden valmistusprosesseissa, jos olemassa 

olevien mittausratkaisujen rajoitukset eivät vaikuttaisi tehtaan toimintaan. Tutkimuksessa oli-

kin mielenkiintoista havaita, kuinka asiakkaat itse asiassa käyttävät mittausinstrumentteja ja 

mihin niiden käytöllä eri prosessien mittauspisteissä pyritään. Haastattelutulosten perusteella 

voidaankin todeta, että virvoitusjuomateollisuuden valmistusprosesseissa on huomattavasti 

enemmän potentiaalisia liuenneen hiilidioksidin mittauskohteita, joissa mittausinformaation 
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avulla olisi mahdollista saavuttaa prosessinohjauksellisia hyötyjä, kuin missä asiakasyritys 

haastatteluhetkellä liuennutta hiilidioksidia mittasi. 

Haastattelussa esiintyi lisäksi toiveita ja ajatuksia mittausinstrumenttien ominaisuuksiin ja toi-

minnallisuuksiin liittyen. Näitä olivat muun muassa mahdollisuus kytkeä yksittäisiä mit-

tausinstrumentteja tehtaan sisäiseen automaatiojärjestelmään, minkä koettiin helpottavan teh-

taan toimintaa. Tässä yhteydessä nähtiin hyödyllisenä, jos mittausinstrumenttien näyttämät ja 

esimerkiksi vuoden takaisen näyttämätrendin saisi helposti näkyviin tietokoneelta siten, että 

samassa yhteydessä näkyisivät myös prosessin muut mittausparametrit, kuten muun muassa 

prosessin virtausnopeudet tai painelukemat. Asiakkaan näkökulmasta tärkeää olisikin pystyä 

monitoroimaan valmistusprosessia reaaliaikaisesti sekä mahdollisessa vikatilanteessa arvioi-

maan, miksi prosessi ei edennyt toivotulla tavalla. Myös mittausinstrumentin käyttöönotto tulisi 

pystyä tekemään kenttäolosuhteissa ilman tietokonetta ja tässä yhteydessä mittausinstrumentin 

pieni näyttöpaneeli koettiin hyödyllisenä, sillä se mahdollistaa näyttämän tarkastamisen ja mit-

tausinstrumentin asetusvalintojen tekemisen kenttäolosuhteissa. Näyttöpaneelin avulla tyypil-

lisesti määritetäänkin mittausinstrumentin mittausalue, otetaan käyttöön kommunikointiproto-

kolla sekä suoritetaan mahdollinen kenttäkalibrointi. Loppukäyttäjän näkökulmasta myös sel-

lainen mittausinstrumentin ominaisuus, jossa mittausinstrumentti toimisi pelkällä virtaviestillä, 

nähtäisiin hienona ominaisuutena oletettavasti siksi, että se vähentäisi asennusvaiheessa tarvit-

tavan kaapeloinnin määrää. Hyödyllisenä nähtäisiin lisäksi sellainen ominaisuus, jossa mit-

tausinstrumentti osaisi itse kertoa, mikä osa mittausinstrumentissa on kulloinkin vikaantunut. 

Tehtaalla käytössä olevien happimittausinstrumenttien ominaisuus, jossa mittausinstrumentti 

osaa itse harventaa mittausväliään ja säästää itse itseään tarpeen mukaan, koettiin myös hyö-

dylliseksi. Tällaista ominaisuutta ei tiedostettu olevan hiilidioksidimittausinstrumenteissa (Au-

tomaatioasentaja, haastattelu 18.3.2020). Asiakashaastattelun tulosten perusteella voidaan ve-

tää johtopäätös siitä, että tehtaalla käytössä olevat hiilidioksidimittaukset eivät selvästikään ol-

leet kaikilta osin asiakkaan tarpeet täyttäviä, vaan haastattelussa ilmeni sellaisia edellä mainit-

tuja tekijöitä, jotka toteutuessaan tekisivät tehtaan päivittäisestä toiminnasta entistä sujuvam-

paa. 

Asiakashaastattelussa kerätyn informaation runsauden sekä haastattelun aikana ilmenneiden 

asiakkaan mittaustarpeiden ja mittaukseen liittyvien toiveiden perusteella kontekstuaalisen 

asiakashaastattelun voidaan todeta toimineen erittäin tehokkaasti asiakasrajapinnan kokemus-
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peräisen tiedon keräämisessä ja muuntamisessa siirrettävään ja kirjalliseen muotoon. Menetel-

mää käytettäessä ei törmätty kirjallisuudessa esitettyyn menetelmän haasteeseen, jossa asiakas 

saattaa muuttua haastattelutilanteessa vaisuksi tai vaikeasti ymmärrettäväksi. Tämän haasteen 

loistaminen poissaolollaan saattoikin osaltaan johtua siitä, että haastateltava saattoi kokea to-

teutetun haastattelutilanteen sekä ympäristön riittävän turvalliseksi, jotta tieto pääsi kulkemaan 

haastattelijan ja haastateltavan välillä saumattomasti. Tässä tutkimuksessa toteutetun konteks-

tuaalisen asiakashaastattelun avulla siis oletettavasti saavutettiin empaattinen yhteys haastatte-

lijan ja haastateltavan välillä, jonka avulla syväsukellus asiakkaan maailmaan onnistui varsin 

hyvin. Tämän yhden syväluotaavan menetelmän avulla yhden asiakkaan näkökulmasta koos-

tettu informaatiokokonaisuus ei kuitenkaan vielä tarjoa yritykselle riittävän vahvaa pohjaa uu-

den tuotteen strategisen tuotesijoittelun tueksi, sillä yhden menetelmän hyödyntämisen ei kat-

sota tarjoavan riittävän vahvaa pohjaa kokonaisvaltaisen ymmärryksen luomiseksi asiakaskun-

nan tarpeista (Griffin 2013, 220; Witell et al. 2011, 142) ja siksi yrityksen tulisikin osata yhdis-

tellä ja hyödyntää erilaisia menetelmiä siten, että ne muodostavat yhdessä kulloinkin yrityksen 

tavoitetta parhaalla mahdollisella tavalla palvelevan kokonaisuuden (Goffin & Lemke 2004, 

47; Deszca et al. 1999, 626). Näin ollen useamman erilaisen toisiaan täydentävän asiakastarve-

kartoitusmenetelmän hyödyntämisen avulla saavutettava kokonaisvaltainen ymmärrys asiakas-

rajapinnan ilmaistuista sekä piilevistä tarpeista olisikin tulevaisuudessa omiaan erottelemaan 

yksittäisten menetelmien tuottamista pirstaleisista tietokokonaisuuksista ne voimakkaimmin 

asiakasrajapinnassa esiintyvät asiakastarpeet, joiden avulla yritys pystyy tulevaisuudessa teke-

mään faktatietoon pohjautuvia strategiseen tuotesijoitteluun liittyviä päätöksiä ja kehittämään 

entistä paremmin asiakasrajapinnassa esiintyviin asiakastarpeisiin vastaavia kilpailukykyisiä 

uusia tuotteita.  
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8 YHTEENVETO 

Tämän tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli tarkastella teoreettisesta näkökulmasta asiakas-

tarpeiden, niiden tunnistamiseen tähtäävien yrityksen sisäisten toimintojen sekä strategisen tuo-

tesijoittelun rooleja yrityksen tulevaisuuden kilpailukykyä rakentavina uuden liiketoiminnan 

kehittämisen osa-alueina. Tutkimuksen empiirisessä osiossa puolestaan pyrittiin teoreettisen 

tarkastelun ohjaamana tunnistamaan mahdollisia virvoitusjuomateollisuudessa käytännössä 

esiintyviä liuenneen hiilidioksidin mittaustarpeita. Tapaustutkimuksen kohteeksi valittiin ne 

virvoitusjuomateollisuuden valmistusprosessit, joissa liuenneen hiilidioksidin mittaamisen nes-

teestä uskottiin olevan keskeisessä roolissa. Näin ollen tämän tutkimuksen päätutkimuskysy-

mykseksi muodostui kysymys siitä, miten yritykselle entuudestaan tuntemattoman sovellusalu-

een liiketoimintapotentiaalia voidaan arvioida yrityksen liiketoimintastrategian näkökulmasta? 

Päätutkimuskysymyksen ollessa itsessään suhteellisen laaja, pyrittiin sitä lähestymään, ja siihen 

vastaamaan, kolmen alatutkimuskysymyksen avulla, joista ensimmäinen keskittyi asiakasraja-

pinnassa esiintyvien asiakastarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen ja systemaattiseen tunnista-

miseen. Tutkimuksessa käsiteltiin asiakasrajapinnassa esiintyvien asiakastarpeiden syvällisen 

ymmärtämisen ja systemaattisen tunnistamisen roolia yrityksen kilpailukyvyn rakentamisen 

osa-alueena. Tutkimuksessa menestyvien yritysten todettiin tarvitsevan sekä responsiivista että 

proaktiivista markkinasuuntautuneisuutta sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista informaatiota 

tuottavia asiakastarvekartoitusmenetelmiä markkinoilla menestyviä kilpailukykyisiä uusia tuot-

teita kehittääkseen. Tutkimuksessa esiteltiin viisi erilaista asiakastarvekartoitusmenetelmää, 

joita viisaasti yhdistelemällä yritys voi luoda otolliset olosuhteet uudella liiketoiminta-alueella 

esiintyvien ilmaistujen sekä piilevien asiakastarpeiden tunnistamiselle. Näitä asiakastarpeiden 

tunnistamismenetelmiä olivat kohderyhmähaastattelut, asettuminen asiakkaan asemaan, asiak-

kaan toiminnan systemaattinen havainnointi, The Repertory Grid -menetelmä ja kontekstuaali-

set asiakashaastattelut. Näistä tutkimuksessa esitellyistä asiakastarvekartoitusmenetelmistä 

kontekstuaalinen asiakashaastattelu valittiin tämän tutkimuksen tapaustutkimusosiossa hyö-

dynnettäväksi menetelmälliseksi lähestymistavaksi yritykselle uuden sovellusalueen asiakas-

tarpeiden tunnistamiseksi. 

Toinen alatutkimuskysymys puolestaan keskittyi niihin yrityksen harjoittamiin uuden sovellus-

alueen kartoittamiseen tähtääviin esiselvitysaktiviteetteihin ja strategisiin vaihtoehtoihin, joita 

yritys voi hyödyntää uudelle sovellusalueelle pyrkiessään. Tässä tutkimusosiossa perehdyttiin 
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markkinoilla erottautumisen periaatteisiin sekä menestyvän strategisen tuotesijoittelun avainte-

kijöihin. Tämän lisäksi tutkimuksessa käsiteltiin uudelle sovellusalueelle pyrkivän yrityksen 

kannalta merkityksellisiä lähestymistapoja ja erilaisia strategisen tuotesijoittelun vaihtoehtoja. 

Tutkimus osoitti, että parhaiten menestyvät yritykset käsittelevät uuden tuotteen kehitysprojek-

tin alkuvaihetta holistisesta näkökulmasta kytkeäkseen valitsemansa tuotestrategian ja tuote-

kohtaiset päätökset yrityksen liiketoimintastrategiaan. Yrityksen kannalta tärkeäksi tekijäksi 

tuotestrategian valinnassa muodostuikin kohdemarkkinan määritteleminen, sillä huolellisesti 

tehdyn määrittelyn nähtiin auttavan yritystä paremmin asiakastarpeisiin vastaavien uusien tuot-

teiden kehittämisessä. 

Tutkimuksen kolmas alatutkimuskysymys keskittyi virvoitusjuomateollisuuden liuenneen hii-

lidioksidin mittaussovelluksen kartoittamiseen sekä tällä sovellusalueella esiintyvien asiakas-

tarpeiden menetelmälähtöiseen tunnistamiseen. Tämän empiirisen tutkimusosion keskeisenä ta-

voitteena oli muodostaa kokonaiskäsitys yritykselle uudesta liuenneen hiilidioksidin mittaus-

sovelluksesta, kilpailuympäristöstä, kohdeasiakasyrityksen virvoitusjuomien valmistusproses-

seista sekä näissä valmistusprosesseissa esiintyvistä liuenneen hiilidioksidin mittaustarpeista. 

Tutkimus aloitettiin kilpailuympäristön kartoittamisella. Tämä tarkastelu piti sisällään sekä kil-

pailevan tuotetarjonnan tunnistamisen että näiden kilpailevien tuotteiden käyttämien mittaus-

teknologioiden toimintaperiaatteiden ymmärtämisen ja kuvaamisen. Kilpailijakartoituksessa 

tunnistettiin yhteensä yhdeksän erilaista inline- tai online-mittausperiaatteen mukaista liuen-

nutta hiilidioksidia mittaavaa mittausinstrumenttia seitsemältä eri valmistajalta. Nämä mit-

tausinstrumentit perustuivat kolmeen keskenään erilaiseen mittausteknologiaan, joita olivat 

paine- ja lämpötilamittaukseen perustuva p/T-mittausteknologia, optinen ATR-mittausteknolo-

gia sekä lämmönjohtavuuteen perustuva TC-mittausteknologia. Tutkimus osoitti, että markki-

noiden edullisemman pään mittausinstrumentteja edustavat sekä TC- että p/T-mittausteknolo-

gioita hyödyntävät perinteisemmät mittausinstrumentit ja vastaavasti markkinoiden kalleimpia 

mittausinstrumentteja edustavat optiseen ATR-mittausteknologiaan perustuvat mittausinstru-

mentit. Tutkimuksen tulosten perusteella havaittiin, että tutkimuksen kohteena olevalla sovel-

lusalueella toimii useita kilpailevia toimijoita ja näin ollen uudella sovellusalueella toimiakseen 

yrityksen tulisikin pyrkiä arvioimaan huolellisesti näiden markkinoilla olevien mittausratkaisu-

jen vahvuuksia ja heikkouksia sekä toteuttaa systemaattisesti asiakasrajapinnan asiakastarve-

kartoitustoimintoja, jotta yritys voisi tunnistaa sellaisia toistaiseksi piileviä asiakasrajapinnan 
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tarpeita, joita olemassa olevia mittausratkaisuja tarjoavat kilpailevat toimijat eivät ole havain-

neet tai joihin he eivät ole pystyneet toistaiseksi riittävän hyvin vastaamaan. 

Tämän jälkeen arvioitiin virvoitusjuomamarkkinan sekä liuenneen hiilidioksidin mittausmark-

kinan markkinakehitysvaihetta ja nykytilaa. Tämä arviointi toteutettiin Vaisalan sisäisten kau-

pallisiin toimintoihin kohdistettujen henkilöstöhaastattelujen avulla. Näillä haastatteluilla ke-

rättiin yrityksen henkilöstössä piilevää kokemusperäistä historiatietoa virvoitusjuomateollisuu-

desta ja liuenneen hiilidioksidin mittausmarkkinasta. Kaupallisista toiminnoista haastateltiin 

Vaisalan Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen nestemittauksiin erikoistuneen tuote-

alueen tuotepäällikköä sekä myyntipäällikköä. Haastattelujen tulosten perusteella havaittiin, 

että, kyseessä on kasvava markkina ja myös liuenneen hiilidioksidin mittausten kysynnän voi-

daan ajatella kasvavan tulevaisuudessa hiilihapollisten virvoitusjuomatuotteiden kysynnän ja 

tuotantovolyymien kasvun siivittämänä. Merkittävänä osana virvoitusjuomateollisuuden pro-

sessimittausliiketoimintaa nähtiin lisäksi yhteistyö prosessilaitteistoja valmistavien OEM-pro-

sessilaitteistovalmistajien kanssa, mutta myös loppuasiakkaita edustavien virvoitusjuomateh-

taiden uskottiin tarjoavan liiketoimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa. Tutkimus osoittikin, 

että markkinoilla toimii kaksi toisistaan poikkeavaa kohdeasiakasryhmää, joiden mittausinstru-

menteille asettamat vaatimukset saattavat erota toisistaan. Näin ollen yrityksen olisikin hyvä 

kohdistaa tulevaisuudessa asiakastarvekartoitustoimintoja näistä molempiin kohdeasiakasryh-

miin kokonaisvaltaisen ymmärryksen luomiseksi potentiaalisen asiakaskunnan tarpeista. 

Toisessa tapaustutkimuksen vaiheessa puolestaan pyrittiin arvioimaan ja tarkastelemaan Vai-

salan sisäisiä teknologisia kyvykkyyksiä uuden sovellusalueen sekä kilpailuympäristön valossa. 

Tämä tarkastelu toteutettiin Vaisalan sisäisten T&K-toimintoihin kohdistettujen henkilöstö-

haastattelujen avulla. Vaisalan T&K-toimintojen edustajista haastateltiin anturituotekehityksen 

teknologiapäällikköä sekä nestemittausten tuotekehityspäällikköä. Tutkimuksessa nousi esiin 

kolme keskeistä tekijää, joiden uskottiin tukevan liuenneen hiilidioksidin mittaamista nesteestä. 

Näitä olivat Vaisalan pitkä kokemus hiilidioksidin mittaamisesta kaasusta, K-Patents yritysos-

ton myötä saavutettu kyvykkyys optisten mittausten tekemiseen prosessinesteistä ja mahdolli-

set omavalmisteisten anturikomponenttien hyödyntämisestä seuraavat teknologiset kilpailuedut 

kilpailevaan tuotetarjontaan nähden. Vaisalan yhtenä keskeisenä vahvuutena pidettiinkin kus-

tannustehokasta spektraalista mittauskyvykkyyttä. Liuenneen hiilidioksidin mittausteknologi-

oista optinen ATR-mittausteknologia koettiin lupaavimpana liuenneen hiilidioksidin mittaus-



140 
 

 

 

teknologiana mittauksen nopeuden vuoksi. Haastattelujen tulosten perusteella Vaisalan sisäis-

ten teknologisten kyvykkyyksien yhdessä vahvan K-Patentsin prosessimittalaite- sekä neste-

mittausosaamisen kanssa uskottiin tarjoavan tulevaisuudessa vahvan ja lupaavan teknologisen 

pohjan optisen liuenneen hiilidioksidin mittausinstrumentin kehittämiselle. 

Tapaustutkimuksen ytimen muodosti lopulta teoreettiseen tarkasteluun pohjautuva ja asiakas-

tarpeiden tunnistamiseen tähtäävä osuus, jossa todellisiin virvoitusjuomateollisuuden asiakas-

prosesseihin liittyviä liuenneen hiilidioksidin mittaustarpeita pyrittiin tunnistamaan teoreettisen 

tarkastelun ohjaamana virvoitusjuomateollisuudessa toimivan kohdeasiakasyrityksen omassa 

toimintaympäristössä. Asiakasrajapinnassa käytettäväksi asiakastarvekartoitusmenetelmäksi 

valittiin tutkimuksen teoriaosuudessa esitelty kontekstuaalinen asiakashaastattelu, jonka raken-

teellisessa toteutuksessa hyödynnettiin avointen haastattelukysymysten muodostamisen peri-

aatteita. Tapaustutkimuksen kohdeasiakasyritykseksi valittiin virvoitusjuomateollisuudessa toi-

miva yritys, Sinebrychoff Oy Ab, josta haastateltiin liuenneen hiilidioksidin mittausinstrument-

tien loppukäyttäjää edustavaa kokenutta automaatioasentajaa. Maailmanlaajuisen koronavirus-

pandemian vuoksi haastattelu jouduttiin toteuttamaan asiakkaan toimintaympäristön sijaan vir-

tuaalisena verkkotapaamisena videoyhteyttä apuna käyttäen. Kontekstuaalinen asiakashaastat-

telu koettiin erittäin tehokkaana menetelmänä ja sen avulla pystyttiinkin keräämään runsaasti 

asiakaslähtöistä informaatiota lyhyen ajan sisällä. Näin ollen menetelmää voitiin pitää hyvin 

kustannustehokkaana menetelmänä asiakastarpeiden tunnistamisessa. 

Asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna virvoitusjuomien laadun optimointi nähtiin merkittävim-

pänä yksittäisenä tekijänä sille, miksi liuennutta hiilidioksidia mitataan virvoitusjuomatehtaan 

valmistusprosesseissa. Toimivan hiilidioksidimittauksen puutteesta johtuvat ongelmat valmis-

tusprosesseissa näkyisivätkin tehtaan toiminnassa kasvavana virvoitusjuomien hävikkinä. Tar-

peen hiilidioksidin mittaamiselle todettiin siis olevan hyvin selkeä ja hyvän mittausinstrumentin 

uskottiin parantavan lopputuotteiden laatua ja tuotantoprosessien toimintavarmuutta, vähentä-

vän huollon tarvetta sekä ennaltaehkäisevän hävikin syntymistä. Loppuasiakasta edustavan vir-

voitusjuomatehtaan ydinongelmana voitiinkin pitää sitä, miten virvoitusjuomien hiilidioksidi-

pitoisuus saadaan pidettyä valmistusprosessin aikana hallinnassa siten, että se on pullotusvai-

heen jälkeen lopputuotteessa tarkasti toivotulla tasolla. Uusien mittausinstrumenttien hankinta 

taas puolestaan on virvoitusjuomatehtaalle monesti suuren luokan investointi ja suurista han-

kinnoista päättääkin usein erillinen tarkoitusta varten perustettu työryhmä, jonka päätöksiin vai-
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kuttavat myös emokonsernin ohjeistukset. Jotta virvoitusjuomatehdas lähtisi investoimaan uu-

siin mittausinstrumentteihin, tulisi sillä olla näyttöä siitä, että uudella mittausinstrumentilla saa-

vutetaan merkittäviä etuja suhteessa olemassa oleviin mittausratkaisuihin. 

Merkittävimmiksi käytössä olevien mittausinstrumenttien ongelmiksi koettiin mittausinstru-

menttien liikkuvat osat sekä näiden osien vioittumisesta aiheutuva huoltotarve. Koska huolto-

tarve nousi esiin yhtenä merkittävänä tekijänä, seurasi myös varaosien saatavuus ja hinta sitä 

yhtenä keskeisenä ulottuvuutena. Myös käytössä olevien mittausinstrumenttien vasteajoissa ko-

ettiin olevan parantamisen varaa, sillä nopea mittaus auttaa merkittävästi tehtaan valmistuspro-

sessien ohjauksessa. Myöskään virvoitusjuomapuolella käytössä olevan online-mittausperiaat-

teen mukaisen mittausinstrumentin näytekiertoperiaatetta ei pidetty toivottavana, mikä puoles-

taan viittasi vahvasti suoraan prosessilinjaan tai prosessitankkiin asennettavien inline-prosessi-

mittausten suosimiseen. Myöskään virvoitusjuomapuolen valmistusprosessissa käytössä olevan 

hiilidioksidimittausinstrumentin reseptipohjaisuutta sekä siitä aiheutuvaa virvoitusjuomakoh-

taista säätötarvetta ei pidetty välttämättä toivottavana ominaisuutena. Viimeisenä merkittävänä 

tekijänä haastattelussa nousi esiin mittausinstrumenttien sekä niiden käyttämien prosessiyhtei-

den hygieenisyys. Mittausinstrumenttien hygieenisyydellä todettiinkin olevan hyvin keskeinen 

rooli virvoitusjuomien valmistusprosesseissa. 

Haastattelussa selvitettiin lisäksi onnistuneesti ne virvoitusjuomatehtaan valmistusprosessien 

pisteet, joissa liuennutta hiilidioksidia mitattiin tai siihen oli mahdollisuus. Virvoitusjuomien 

valmistusprosessissa liuennutta hiilidioksidia mitattiin kolmessa eri pisteessä ja panimopuolen 

valmistusprosessissa kuudessa eri pisteessä. Virvoitusjuoma- ja panimopuolen tuotemaailmo-

jen todettiinkin olevan keskenään hyvin erilaisia. Virvoitusjuomien valmistusprosessissa näitä 

mittauspisteitä olivat: 1. Kuusi kiinteää jatkuvatoimista online-mittausperiaatteen mukaista hii-

lidioksidimittausta hiilidioksidin syöttöyksikön jälkeisissä puskurisäiliöissä, 2. Mahdollisuus 

atline-mittausperiaatteen mukaiseen näytteenottoon pullotuslinjaa edeltävästä puskurisäiliöstä 

tehtaalla jaetussa käytössä olevien kannettavien mittausinstrumenttien avulla ja 3. Atline-mit-

tausperiaatteen mukainen näytteenotto pulloista ja tölkeistä pullotuslinjan jälkeen laboratorio-

mittausinstrumenteilla. Panimotuotteiden valmistusprosessissa mittauspisteitä olivat puoles-

taan: 1. Yksi jatkuvatoiminen kiinteä inline-mittausperiaatteen mukainen mittausinstrumentti 

suodatuksen ja painesäiliön välisessä syöttölinjassa, 2. Kuusi kiinteää inline-mittausperiaatteen  

mukaista  hiilidioksidimittausinstrumenttia  painesäiliöstä  lähtevässä prosessilinjassa, 3. At-
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line-mittausperiaatteen mukainen näytteenotto painesäiliöstä kannettavalla mittausinstrumen-

tilla, 4. Mahdollisuus atline-mittausperiaatteen mukaiseen näytteenottoon pastörointivaiheen 

jälkeisestä puskuritankista kannettavalla mittausinstrumentilla, 5. Atline-mittausperiaatteen 

mukainen näytteenotto pullotuslinjan jälkeen pulloista tai tölkeistä laboratoriomittausinstru-

menteilla ja 6. Yksi muista mittauksista poikkeava käymissäiliön yhteydessä olevassa hiilidi-

oksidin talteenottojärjestelmässä sijaitseva happimittaukseen perustuva hiilidioksidin puhtaus-

mittaus. 

Kontekstuaalisen asiakashaastattelun avulla pystyttiin lisäksi tunnistamaan asiakasprosesseista 

ja asiakkaan toiminnasta mittausinstrumenteille aiheutuvia mittausinstrumentin suorituskykyyn 

sidonnaisia vaatimuksia sekä asiakkaan kannalta toivottavia mittausinstrumentin ominaisuuk-

sia, joita olivat muun muassa mittausinstrumentin mittausalue, mittauksen nopeus, toistotark-

kuus, stabiilisuus, vähäinen huoltotarve sekä mahdollinen yhteensopivuus tehdasautomaatiojär-

jestelmän kanssa. Myös erilaisten ympäristöllisten olosuhteiden osalta selvisi, että mit-

tausinstrumenttien tulee kestää valmistusprosessin aikaisia lämpötilanvaihteluita, kuumia 80 

asteen lipeäpesuja, paineiskuja 10 baariin saakka sekä ulkoista pesua matalapainepesurilla tai 

letkulla. Näiden voidaankin katsoa edustavan osaltaan asiakkaan toimintaympäristön mit-

tausinstrumenteille asettamia mittausinstrumentin suorituskykyyn sidonnaisia tuotevaatimuk-

sia ja asiakastarpeita. 

Asiakashaastattelussa myös ilmeni useita erilaisia näkökulmia siihen, miten liuennutta hiilidi-

oksidia voisi mitata virvoitusjuomateollisuuden valmistusprosesseissa, mikäli olemassa olevien 

mittausratkaisujen rajoitteet eivät vaikuttaisi tehtaan toimintaan. Tutkimuksessa myös havait-

tiin, kuinka asiakkaat itse asiassa käyttävät mittausinstrumentteja ja mihin niiden käytöllä eri 

prosessien mittauspisteissä pyritään. Haastattelutulosten perusteella voidaankin todeta, että vir-

voitusjuomateollisuuden valmistusprosesseissa oli huomattavasti enemmän potentiaalisia 

liuenneen hiilidioksidin mittauskohteita, joissa mittausinformaation avulla olisi mahdollista 

saavuttaa prosessinohjauksellisia hyötyjä, kuin missä asiakasyritys haastatteluhetkellä liuen-

nutta hiilidioksidia mittasi. Näitä olivat muun muassa hiilidioksidin mahdollinen sekoittaminen 

juomaan hiilidioksidimittaukseen perustuen suhdesäädön sijaan sekä hiilidioksidimittausinstru-

menttien asentaminen tehtaan prosessitankkeihin tai pullotuslinjalle. Myös suoraan kaasusta 

tapahtuvaa hiilidioksidin puhtausmittausta pidettiin hiilidioksidin talteenoton yhteydessä mie-

lenkiintoisena. Asiakashaastattelun tulosten perusteella voitiin myös vetää johtopäätös siitä, 

että tehtaalla käytössä olevat hiilidioksidimittaukset eivät olleet kaikilta osin asiakkaan tarpeet 
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täyttäviä, vaan haastattelussa ilmeni myös sellaisia tekijöitä, jotka toteutuessaan tekisivät teh-

taan päivittäisestä toiminnasta entistä sujuvampaa. Näitä tekijöitä olivat muun muassa mit-

tausinstrumenttien saumaton yhteensopivuus tehtaan automaatiojärjestelmän kanssa, mahdolli-

suus useiden prosessimittausparametrien pitkän aikavälin näyttämätrendin luomiseen, helppo 

mittausinstrumentin käyttöönotto ja kenttäkalibrointi kenttäolosuhteissa, mittausinstrumentin 

toiminta pelkän virtaviestin avulla, kehittynyt mittausinstrumentin vikadiagnostiikka sekä äly-

käs mittausvälin harventaminen. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa teoreettisen tarkastelun ohjaamana holistinen 

näkemys yritykselle uudesta liuenneen hiilidioksidin mittaussovelluksesta. Tutkimus kartoitti 

uutta sovellusaluetta mittausmarkkinan, kilpailuympäristön, yrityksen sisäisten teknologisten 

kyvykkyyksien sekä asiakasrajapinnassa esiintyneiden liuenneen hiilidioksidin mittaustarpei-

den näkökulmista. Näin ollen tutkimuksen voidaan katsoa täyttäneen sille asetetut tavoitteet ja 

tarjonneen yritykselle yhdenlaisen holistisen näkemyksen uuden sovellusalueen tulevaisuuden 

liiketoimintapotentiaalin arvioimisen sekä strategisen tuotesijoittelun tueksi. Asiakastarpeiden 

kokonaisvaltaisen ymmärtämisen näkökulmasta, yhden syväluotaavan asiakastarvekartoitus-

menetelmän avulla koostetun yhteenvedon ei kuitenkaan vielä voida katsoa tarjoavan yrityk-

selle riittävän vahvaa pohjaa uuden tuotteen strategisen tuotesijoittelun tekemiseksi, vaan täl-

laisen vahvan pohjan rakentaminen vaatisi usean eri asiakastarvekartoitusmenetelmän hyödyn-

tämistä yhteistyössä useiden eri kohdeasiakasryhmiä edustavien asiakkaiden kanssa. Näiden 

menetelmien tulisi lisäksi yhdessä tuottaa sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista informaatiota 

asiakasrajapinnan tarpeista. Näin ollen useamman toisiaan täydentävän asiakastarvekartoitus-

menetelmän hyödyntäminen ja tässä tutkimuksessa esiintyneiden asiakastarpeiden arvioiminen 

laajemmalla asiakasotannalla nähdään tulevaisuudessa erittäin mielenkiintoisena jatkumona 

tälle tutkimukselle.  
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LIITTEET 

Liite 1. Kontekstuaalisen asiakashaastattelun kysymyslista. 

Liuenneen hiilidioksidin mittaamisen päätarkoitus ja tavoite 

1. Mihin liuenneen hiilidioksidin mittaamisella pyritään toiminnassanne? 

2. Milloin ja missä tilanteissa liuenneen hiilidioksidin mittausta tarvitaan? 

3. Miten liuenneen hiilidioksidin mittaaminen helpottaa toimintaanne ja miten toimintanne 

hyötyy siitä? 

4. Ketkä kaikki toimintaanne liittyvät osapuolet hyötyvät liuenneen hiilidioksidin mittaami-

sesta? 

5. Mitä liuenneen hiilidioksidin mittausinstrumentteja on tai on aikaisemmin ollut käytös-

sänne? 

6. Mitä ongelmia olette kohdanneet toiminnassanne liuenneen hiilidioksidin mittaamiseen liit-

tyen? 

7. Miltä käyttämänne tai aikaisemmin käytössänne olleet mittausinstrumentit mielestänne vai-

kuttavat? 

8. Miten liuennutta hiilidioksidia tulisi mielestänne ideaalitilanteessa pystyä mittaamaan, jotta 

mittaus palvelisi toimintaanne parhaalla mahdollisella tavalla? 

 

Mittausinstrumenttien hankintapäätökseen vaikuttavat sidosryhmät 

9. Ketkä osapuolet vastaavat mittausinstrumenttien hankinnasta? 

10. Ketkä verifioivat mittausinstrumentin suorituskyvyn ja miten se tehdään? 

 

 

(jatkuu) 
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11. Ketkä osapuolet hyväksyvät mittausinstrumentin hankintapäätöksen ja kuinka nämä henki-

löt liittyvät toisiinsa? 

           

Mittausinstrumentin käyttöönotto ja käyttöönoton aikaiset tai sitä edeltävät toimenpiteet 

12. Mitä asioita tulee huomioida ennen mittausinstrumentin käyttöönottoa? 

13. Mitä toimenpiteitä tulee suorittaa ennen mittausinstrumentin käyttöönottoa tai sen käyttöön-

oton aikana? 

 

Mittausinstrumentin käyttö ja käytön aikaiset toimenpiteet 

14. Miten liuenneen hiilidioksidin mittausinstrumenttia käytännössä käytetään? 

15. Mitä toimenpiteitä tulee suorittaa mittausinstrumentin käytön aikana? 

16. Mitkä tekijät tekevät mittausinstrumentin käytöstä helppoa? 

17. Mitkä tekijät tekevät mittausinstrumentin käytöstä hankalaa? 

18. Mitä asioita muuttaisit käyttämissänne tai olemassa olevissa mittausinstrumenteissa? 

 

Mittausinstrumentin käytön aika-, ympäristö- ja henkilöstövaatimukset 

19. Kuinka kauan mittausinstrumentin käyttö tyypillisesti kestää? (Esim. Mittausjaksojen ajal-

linen kesto) 

20. Voisiko samaa mittausinstrumenttia käyttää toisella tapaa tai jossakin toisessa yhteydessä? 

(Esim. mahdolliset muut mittauspisteet) 

 

(jatkuu) 
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21. Mitä oheistuotteita mittausinstrumenttia käytettäessä käytetään ja mihin niitä tarvitaan? 

(Esim. ympäröivät laitteet ja tarvikkeet) 

22. Ketkä osapuolet osallistuvat mittausinstrumentin käyttöönottoon ja käyttöön ja kuinka 

nämä osapuolet liittyvät toisiinsa? 

23. Mitä erityistaitoja tai osaamista mittausinstrumenttia käyttöönotettaessa ja käytettäessä tar-

vitaan? 

 

Mittausinstrumentin käytön säännöllisyys, käyttökohteet ja käyttötilanteet 

24. Missä kaikissa tilanteissa ja yhteyksissä mittausinstrumenttia nykyisellään käytetään? 

25. Kuinka usein mittausinstrumenttia käytetään ja miten säännöllistä tai epäsäännöllistä sen 

käyttö on? 

 

Mittausinstrumentin käytön päätteeksi tehtävät toimenpiteet 

26. Mitkä tekijät päättävät mittausinstrumentin käytön? (Esim. huoltokatkot) 

27. Mitä tulee tehdä ennen mittausinstrumentin käytön päättämistä? (Esim. prosessivaatimuk-

set) 

28. Mitä pitää tapahtua mittausinstrumentin käytön päätyttyä? (Esim. prosessivaatimukset) 

29. Mistä kaikesta tulee varmistua mittausinstrumentin käytön päätyttyä? (Esim. prosessivaati-

mukset) 

 

 

 

(jatkuu) 
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Mittausinstrumentin toivottu suorituskyky ja ominaisuudet 

30. Minkälaisella pitoisuusalueella liuennutta hiilidioksidia tulisi voida mitata ja mistä nämä 

reunaehdot muodostuvat? 

31. Kuinka tarkasti liuennutta hiilidioksidia tulisi voida mitata ja miksi? 

32. Kuinka nopea mittauksen tulisi olla, jotta se palvelisi prosessinne tarpeita mahdollisimman 

hyvin? 

33. Minkälaisia ympäristöllisiä olosuhteita ja olosuhteisiin vaikuttavia poikkeustilanteita mit-

tausinstrumentit tyypillisesti kohtaavat prosessissanne? 

34. Millaisten mahdollisten kemikaalien tai aineyhdisteiden kanssa mittausinstrumentit ovat 

kosketuksissa toimintanne aikana ja prosessissanne? 

35. Minkälaisia lainsäädännöllisiä vaatimuksia ja niistä mittausinstrumenteille mahdollisesti ai-

heutuvia rajoitteita toimintaanne tai prosessiinne liittyy? 

36. Miten mittausinstrumenttien tuottamaa mittausinformaatiota hyödynnetään toiminnas-

sanne? 

37. Missä muodossa ja minkälaisten kommunikointirajapintojen kautta mittausinstrumentin 

tuottamaa mittausinformaatiota tulisi välittää toimintaanne, prosesseihinne sekä niitä hallit-

seviin mahdollisiin järjestelmiin liittyen? 

38. Mitkä mittausinstrumenttien keskeiset ominaisuudet mielestänne palvelisivat parhaiten toi-

mintaanne ja prosessinne suorituskykyä? 

  



 
 

 

 

Liite 2. Henkilöstöhaastattelun kysymyslista. Liuenneen hiilidioksidin mittausmarkkina. 

 

1. Millaiseksi kuvailisit virvoitusjuomateollisuuden markkinakehitysvaihetta liuenneen hiili-

dioksidimittauksen näkökulmasta? 

2. Kuinka suuresta markkinasta on kyse ja kuinka suureksi arvioisit liuenneen hiilidioksidin 

mittauksen osuuden siitä? 

3. Kuinka arvioisit markkina-alueen ja kysynnän jakaantuvan maantieteellisesti tarkasteltuna? 

4. Mitkä ovat keskeiset liuenneen hiilidioksidin mittauksesta kiinnostuneet virvoitusjuoma-

alan toimijat (potentiaaliset asiakkaat) ja kuinka nämä tahot liittyvät toisiinsa? 

5. Minkälainen mittausinstrumenttien myynti- ja jakelukanavaverkosto virvoitusjuoma-alalla 

toimii ja millaisia ominaispiirteitä siihen liittyy? 

6. Millainen on tyypillisen virvoitusjuomateollisuudessa toimivan asiakasyrityksen tuotanto-

prosessi ja sen keskeiset tuotantovaiheet? 

7. Missä osissa virvoitusjuomien tuotantoprosessia liuenneen hiilidioksidin mittaus voisi tulla 

kyseeseen? 

8. Millaisia aikaisempia kokemuksia sinulla on virvoitusjuomateollisuuden asiakasproses-

seista ja asiakastarpeista yleisesti ja liuenneen hiilidioksidin mittaukseen liittyen? 

9. Miten asiakkaat mielestäsi hyötyvät liuenneen hiilidioksidin mittaamisesta? 

10. Millaisia ominaisuuksia asiakkaat mielestäsi arvostavat prosessimittalaitteissa? 

11. Miksi liuenneen hiilidioksidin mittaus näyttäytyy mielestäsi yrityksen näkökulmasta mie-

lenkiintoiselta sovellusalueelta? 

  



 
 

 

 

Liite 3. Henkilöstöhaastattelun kysymyslista. Vaisalan teknologiset kyvykkyydet. 

 

1. Mitkä ovat mielestäsi keskeisiä Vaisalan teknologiakyvykkyyksiä ja niiden vahvuuksia tar-

kasteltaessa liuenneen hiilidioksidin mittaamista nesteestä? 

2. Millaista lisäarvoa nämä teknologiakyvykkyydet voisivat mielestäsi tuottaa potentiaalisille 

asiakkaille? 

3. Mitkä liuenneen hiilidioksidin mittausteknologioista mielestäsi näyttävät lupaavimmilta nyt 

ja tulevaisuudessa? 

4. Millaista asiakaslähtöistä informaatiota teknologiakehityksessä mielestäsi tarvitaan, jotta 

uuden tuotteen kehitystyötä osattaisiin viedä kulloinkin oikeaan suuntaan? 

5. Millaista vallitsevaan kilpailuympäristöön liittyvää informaatiota teknologiakehityksessä 

mielestäsi tarvitaan, jotta uuden tuotteen kehitystyötä osattaisiin viedä kulloinkin oikeaan 

suuntaan?  



 
 

 

 

Liite 4. Kilpailijavertailu. Inline- ja online-mittausinstrumenttien markkinatarjonta. 
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