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Diplomityön tarkoitus on antaa pohja mahdollisen yrityksen perustamiselle. Työ käy 

läpi omaa ideaa ja sen tuotekehitystä. Tuote pohjautuu mekaanisen rannekellon 

koneistoon. Tavoitteena on löytää edulliset, mutta laadukkaat tuotantokanavat 

alihankkijoiden kautta. Alihankinnan kautta etsitään myös paras mahdollinen 

tuotantotapa. Tavoitteena on myös saada erilaiset mekaaniset mekanismit toimimaan ja 

löytää ongelmakohtiin mahdollisimman pätevät ratkaisut. Tuotteen valmistuksessa 

käytetään myös erilaisia valmistusmenetelmiä, joilla parannetaan tuotteen esteettisyyttä. 

Tuotekehityksen jälkeen etsitään tuotteen valmistukseen rahoitusta eri kanavien kautta 

ja mietitään myös mahdollista lanseerauskanavaa. 

Työn suurin osuus on suunnitteluvaihe. Suunnitelma alkoi raakaversiolla idean pohjalta. 

Raakaversio eli sen mukaan, kun etsittiin yli sadan yrityksen tuotekatalogien 

selaamisella sopivia osia. Alihankkijakanavat olivat suuressa roolissa tuotteen 

kehityksessä, joiden avulla saatiin tuotteelle lopullinen ulkonäkö. Myös alihankkijoiden 

koneistusmenetelmistä on otettu selvää, jotta suunnitelmaa on pystytty viemään 

eteenpäin, ja tiedostetaan alihankkijoiden rajat esimerkiksi toleransseissa. 

Diplomityössä tuotekehitys onnistui erinomaisesti. Jokainen mekaaninen liike toimii 

niin kuin se on suunniteltu. Tuotteen suunnittelussa on myös onnistuttu antamaan 

”pelivaraa” asioille (mm. jousimekanismeille), jotka tarvitsevat lisätutkimusta ja 

konkreettista prototyyppiä tarkastusta varten. Tuote on simuloitu pala palalta, sekä 



 

kokonaisuudessaan. Monen virheen ja ongelmakohdan kautta tuotekehityksestä 

muodostui mahdollinen tuote. 

Kun tuote oli valmistamista vaille, rahoituksesta tuli ongelmia. Valtion tukemaa 

starttirahaa ei myönnetä diplomivaiheen opiskelijalle. Tekes ei myönnä lainaa tai anna 

rahoitusta mikroyrityksiin, eikä voi rahoittaa diplomityötä henkilökohtaisesti. Lisäksi 

valtion taantuma teki yliopiston rahoituksen mahdottomaksi. Näin ollen tuotteistaminen 

jäi tuotekehitysasteelle, mutta mahdollisista rahoituskanavista on saatu erittäin paljon 

rikasta tietoa myöhempiä tilanteita varten. 
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ABSTRACT 

Product development and productization of mechanical watch’s mechanism 

Matti Kilpiö 

University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Master’s thesis 2015, 65 p. + 1 p. appendixes 

Supervisor: Kauko Lappalainen 

 

The purpose of this Master’s Thesis is to give a base for possible enterprise. Master’s 

Thesis deals with my own idea and its product development. The product bases on 

mechanical watch’s mechanism. The aim is to find economical, but high quality 

subcontractors production channels. I likewise try to find best production way from 

subcontractors. Also a goal is to make different kind of mechanism to work and find 

great solutions for problems. There are various production methods which improve 

aesthetic of product. 

After product development is time to search funding from different channels and mull 

the launch of product. 

The biggest phase of Master’s Thesis is product development. Development started as 

raw version based on idea. Raw version changed repeatedly when I searched right parts 

from over hundred different companies’ catalogues. Subcontractors were in major role 

in product development and they also gave final look to product. There’s explained 

subcontractors manufacturing processes, so design was able to conclude and to know 

limit of subcontractors i.e. tolerances. 

Success of product development was superb. Every mechanism works as designed. I 

was able to give some leeway for things (hairspring) what need more research and a full 

prototype. Product is simulated piece by piece and altogether. After many mistakes and 

problems product development gave a possible product. 



 

Funding was a problem when seeking manufacturing possibilities. A government’s 

startup grant support was not approved for a Master’s Thesis’ student. Tekes doens’t 

grant a loan or funding for micro companies neither directly to a Master’s Thesis 

student. Additionally economic depression made funding impossible from the 

university. Therefore the product was not made during Master Thesis’ phase, only its 

product development. Anyway I got rich information from funding channels to later 

situations. 

Keywords: Productization, Mechanics, Mechanical Clock, Subcontracting, Funding 



 

ALKUSANAT 

Diplomityön tarkoitus on antaa pohja mahdollisen oman yhtiön perustamiselle. Työ 

toimii osittaisena liiketoimintamallina, joka käsittelee tuotekehityksen tarkasti. Tuotteen 

tuotekehitys on esitelty tarkasti. Tuote on tarkoitus valmistaa alihankkijoiden kautta, 

jotka ovat olleet suuressa roolissa työn edetessä. Alihankkijat ovat antaneet tietoa, 

auttaneet kustannuslaskennassa, pitäneet minut kartalla mahdollisissa virheissä ja ennen 

kaikkea ovat olleet kiinnostuneita työstä ja muokanneet tuotteesta lopullisen näköisen. 

Rahoitusta tuotteen valmistamiseen etsittiin eri valtion tukemista kanavista. 
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1 JOHDANTO 

Diplomityön tuoteidea on mekaaninen seinäkello, jonka koneisto matkii sveitsiläisen 

rannekellon koneistoa. Mekaanisen kellon hienous perustuu siihen, että koneisto 

pohjautuu yli 300 vuotta vanhaan keksintöön, mutta kehitykselle ei näy loppua. 

Mekaaninen kellokoneisto on myös erittäin konetekninen tuote, joka käy läpi monia 

tuotantotekniikan osa-alueita. 

Työ perustuu tuoteidean tuotteistamiseen. Tuoteidea muuttuu tuotekehitysvaiheeksi, 

kun aletaan saamaan mustaa valkoiselle ja etsimään tuotteen toimivuudelle ratkaisuja 

(tässä tapauksessa 3D-suunnitteluohjelmalla). Tuotekehitys on tuotteistamisen alalaji, 

joka oikeaoppisesti säästää rahaa, aikaa ja antaa varmemman pohjan valmiin tuotteen 

valmistamiselle. Tämän diplomityön tavoitteena on etsiä tuotteelle ratkaisuja 

valmistukseen, materiaalivalintoihin, osien kiinnitystapoihin, ja mitoittaa eri 

mekanismeja toimiviksi.  

Tuotekehitys on myös tärkeä vaihe yrityksen perustamisessa. Tuotekehitys antaa 

selkeän kuvan siitä, mitä aiotaan tuoda markkinoille. Se on osa 

liiketoimintasuunnitelmaa. Jo tuotekehitysvaiheessa käydään alihankkijoiden kanssa 

keskustelua kustannustehokkaiden valmistusmenetelmien löytämisestä. Diplomityössä 

pyritään käymään yritysten tuotekatalogeja läpi, joista etsitään sopivia alihankkijoita. 

Alihankkijat ovat tärkeässä roolissa alusta loppuun. Ne pitävät tuoteideoijan kartalla 

virheiden varalta ja antavat tarvittaessa kehitysideoita eri osa-alueisiin. Näin 

tuoteideoijan ei tarvitse hamuta kaikkea tietoa täysin itse ja markkinahinta pystytään 

pitämään matalana. 

Suunnittelun ollessa valmistusvaihetta vaille, on työssä tarkoitus etsiä idealle rahoitusta. 

Prototyypin valmistaminen on kallista ja siksi usein valmistukseen tarvitaan 

ulkopuolista avustusta, jotta tuote saadaan ensimmäisen kerran konkreettiseksi. 

Tavoitteena on lisäksi käydä läpi valmiin tuotteen kaupallistamisvaihetta ja sen 

haasteita, sekä etsitä markkinointikanavia, jotka vievät tuoteidean heti kansainvälisille 

markkinoille. 
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2 TUOTTEISTAMINEN 

Konkreettisen tuotteen tuotteistamisessa avainasemassa ovat esineen tai valmisteen 

tuotanto-ominaisuuksien parhaiden ratkaisuvaihtoehtojen hakeminen (Yrityssuomi 

2015a). Yrityksen menestymisen keskeisimmistä edellytyksistä on onnistunut 

tuotekehitys. Tuotekehityksessä etsitään ratkaisut niin teknisille kuin taloudellisille 

asetetuille tavoitteille (Jokinen 2001: 9). Tuotteen kehittäminen alkaa prototyypin 

valmistuksella, jolloin tuotannon yksityiskohtia voidaan koetella ja arvioida. 

Tuoteaihiolla testataan myös tuotteen toimivuutta ja tuotekelpoisuuden realiteetit. 

Uuden idean tuotteistaminen voi vaatia tässä vaiheessa melko suuria investointeja, jotta 

valmistustavat ja tuotteen ominaisuudet voidaan hioa optimaalisiksi. Myyntitulojen 

puute pakottaa aloittavan yrityksen suunnittelemaan rahoitustansa pitkälle kestävälle 

pohjalle. Toimivan tuotteen lisäksi tarvitaan tuotenimi, joka erottuu kilpailijoista. 

Tuotenimi, tuotteelle rakennettava tuotemerkki ja/tai brändi, sekä sen ympärille 

muodostuva tuoteimago ovat tuotteen kaupallistamisessa, eli myynnissä, jakelussa ja 

markkinoinnissa vähintään yhtä tärkeä ulottuvuus kuin tuotteen varsinaiset 

ominaisuudet (Yrityssuomi 2015a). 

Tuotekehityksessä selvitetään myös immateriaalioikeudet. Oikeuksissa on kyse siitä, 

millä ehdoin yrityksellä tai yksityishenkilöllä voi olla omistusoikeus ideointityön 

tuloksena syntyneisiin lopputuloksiin eli aineettomaan omaisuuteen. Teollisoikeuksilla 

yritys voi suojata tuotekehityksensä tuloksia hankkimalla yksinoikeuden kehittämäänsä 

keksintöön, tavaraan, tuotteen tai sen osan ulkoasuun, tuotenimeen tai tuotemerkkiin. 

Kehitteillä olevan tuotteen kilpailukyvyn parantamisen mahdollisuus on esimerkiksi 

hakea sille patenttia. Patentilla suojattua keksintöä kilpailijat eivät voi ryhtyä 

valmistamaan myyntiin. Tuotekehityksessä on myös varmistettava se, että se ei loukkaa 

kenenkään muun suojaamia oikeuksia. Kun kehitteillä olevaa tuotetta suunnitellaan, on 

varmistettava, että suunnittelussa käytetyt tavat/nimet ovat vapaasti käytettävissä, kuten 

tuotemerkki. Immateriaalioikeuksien liittyvien esteiden selvityksellä ja oman tuotteen 

suojauskelpoisuuden tarkistamalla voidaan yrityksessä varmistua siitä, etteivät 

tuotekehitykseen panostetut investoinnit osoittaudu turhiksi (Yrityssuomi 2015a). 
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2.1 Tuotesuunnittelu 

Tuotesuunnittelussa annetaan tuotteen kaikille ulottuvuuksille, ominaisuuksille ja 

yksityiskohdille niiden toteuttamistapa ja muoto; konkreettinen tuote valmistuu 

vaiheittain suunnitelmien tarkentuessa käsitteellisistä tekstikuvauksista piirroksiksi, 

mallinnuksiksi ja mahdollisesti toimivaksi prototyypiksi. Tuotesuunnittelun tavoitteena 

on löytää toteutettavissa oleva valmistustapa, mutta myös etsiä tuotteelle laadullista 

lisäarvoa, joka tekee tuotteesta kohdeyleisölleen mahdollisimman hyödyllisen, 

houkuttelevan ja toimivan (Yrityssuomi 2015d). Suunnitteluprosessin täytyy olla 

tiiviisti valmistukseen ja markkinointiin (Jokinen 2001: 11). Käyttäjäpalautteen 

hankkiminen tuoteidean kehittämisen kaikissa vaiheissa on varmin keino taata se, että 

tuotesuunnittelu kulkee oikeaan suuntaan, ja lopputuloksena syntyvä tuote houkuttelee 

ostajia. Tuotesuunnittelussa on hyvä yrittää löytää tuoteaihiosta esiin ainakin näitä 

lisäarvoisia ulottuvuuksia: (Yrityssuomi 2015d) 

- Tekninen toimivuus: tuotteen pitää toimia tehokkaasti käyttötarkoituksensa 

mukaan. 

- Kestävyys: tuotteen tulee kestää erityyppistä käsittelyä ja olosuhteita 

rikkoutumatta. 

- Valmistuskelpoisuus: tuote pystytään sarjatuottamaan. 

- Taloudellinen kannattavuus: tuotteen valmistamisen ja jakelun kustannusten on 

pysyttävä niin matalana, että myyntihinnasta jää tavoiteltu kate. 

- Turvallisuus: tuotteen turvallisuusriskit on koeteltava, eikä tuote saa aiheuttaa 

huomattavia vaaratilanteita tavallisesta poikkeavissakaan käyttötilanteissa. 

- Suojauskelpoisuus: tuotteen muotoilusta ja toimintaperiaatteesta voidaan hakea 

sellainen toteutus, joka mahdollistaa patentin. 

- Viimeistelty design: laadukkaan designin ulottuvuus saa tuotteen erottumaan, ja 

muodostaa vahvemman kilpailuedun markkinoille. 

- Myynti- ja markkinointikelpoisuus: tuotteen hyötyarvo, ulkonäkö, paketointi, 

tuotenimi ja muut ulottuvuudet on pystyttävä välittämään kokonaispaketilla 

asiakkaille siten, että tuote parhaassa tapauksessa myy itse itsensä. 
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Tuotesuunnittelun yksityiskohdat vaativat osaamista monelta alueelta, joten on hyvin 

yleistä, ettei PK-yritykseltä löydy kaikkia tarvittavia kompetensseja omasta takaa. On 

suositeltavaa käyttää asiantuntijoita, joilla on kokemusta viedä tuotesuunnittelu 

haluttuun suuntaan (Yrityssuomi 201d). 

2.2 Tuotesuojaus ja patentointi 

Ideaa, ajatusta tai kuvitteellista tavoitetilaa ei voi kukaan omistaa. Kun idea alkaa 

konkretisoitua ratkaisuksi, esineeksi jne., siitä voi tulla keksijän henkistä omaisuutta, 

johon hän voi hakea jonkinlaista yksinoikeutta. Parhaiten yksinoikeus säilyy siten, että 

kilpailijat eivät tiedä ideasta mitään. Salassapito onkin ideoiden käsittelyssä 

avainasemassa. Kun tuoteideat alkavat saada näkyvää ja tuntuvaa muotoa, täytyy ryhtyä 

suunnittelemaan myös sitä, kuinka käytettyä luovaa työtä voidaan hyödyntää 

markkinoilla yksinoikeudella (Yrityssuomi 2015c). Jos keksintö julkaistaan, ei keksijä 

voi sitä enää jälkikäteen patentoida (Jokinen 2001: 138). Omistusoikeuksia voidaan 

hankkia, rekisteröidä tai ostaa kehitystyön kaupallisesti hyödynnettäviin lopputuloksiin. 

Hankittavat oikeudet ovat teollisoikeuksia, joita voidaan käyttää silloin kun luovan 

ideointityön tuloksena on uusi keksintö, uudenlainen tuote, uusi menetelmä, 

palveluinnovaatio, tuotteen design, tuotenimi tai tuotemerkki. Teollisoikeuksilla 

kaupallinen toimija pystyy suojaamaan oman tuotekehityksensä tulokset kilpailijoiden 

kopioinnilta tai jäljittelyltä (Yrityssuomi 2015c). Tästä on esimerkki Kiinassa 

tapahtunut patenttikilpailu, kun Applen iPhone 5 vuoti julkisuuteen ennen julkaisua, 

kiinalainen matkapuhelinvalmistaja patentoi muodon ja sai yksinoikeuden Kiinassa 

kyseiselle ulkomuodolle, jonka avulla se yritti estää iPhonen myynnin Kiinan 

markkinoilla (Bonnington 2012). Teollisoikeuksien käyttö kohdistuu karkeasti ottaen 

tuotteen nimeen, muotoiluun tai teknologiaan, jotka ovat nähtävissä taulukossa 1 sivu 

13. 
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Taulukko 1. Teollisoikeuksien käyttö tuoteideoiden suojana (Yrityssuomi 2015c). 

Tuotteen	  
ulottuvuus	   Suojaustavat	  

Tuotenimi	  

(sana,	  kuvio,	  
iskulause	  tai	  
kirjainyhdistelmä)	  

Tavaramerkki	  

Tavaramerkin	  rekisteröinti	  antaa	  yksinoikeuden	  merkin	  
käyttämiseen	  tavaran	  tai	  palvelun	  tunnuksena	  Suomessa:	  vain	  
rekisteröinnin	  haltija	  saa	  käyttää	  kyseistä	  tavaramerkkiä	  
elinkeinotoimissaan.	  

Muotoilu	  

(konkreettisen	  
tavaran	  tai	  sen	  
osan	  ulkomuoto)	  

Mallioikeus	  

Mallioikeuden	  rekisteröinnillä	  suojataan	  uutta	  muotoilua	  
jäljittelyä	  vastaan;	  rekisteröinnin	  haltija	  saa	  tietyin	  poikkeuksin	  
yksinoikeuden	  mallin	  hyväksikäyttöön	  Suomessa	  siten,	  että	  muut	  
eivät	  voi	  käyttää	  mallia	  hyväkseen	  ilman	  suostumusta	  

Teknologia	  

(tuote	  
konkreettisena,	  
teknisenä	  
ratkaisuna,	  
laitteena	  tai	  
menetelmänä)	  

Patentti	  

Patenttia	  voi	  hakea	  keksinnölle,	  ja	  myönnetty	  patentti	  on	  kielto-‐
oikeus:	  patentin	  haltijalla	  on	  oikeus	  kieltää	  muilta	  patenttinsa	  
mukaisen	  keksinnön	  ammattimainen	  hyväksikäyttö	  (valmistus,	  
myynti	  jne.)	  

Hyödyllisyysmalli	  

Hyödyllisyysmalli	  on	  patentin	  tapainen	  kielto-‐oikeus,	  mutta	  
patenttia	  edullisempi	  ja	  kriteereiltään	  väljempi:	  haltijalla	  on	  
oikeus	  kieltää	  muilta	  hyödyllisyysmallinsa	  mukaisen	  keksinnön	  
ammattimainen	  hyväksikäyttö.	  

 

Yleisesti voidaan sanoa, että patenteilla suojataan tuotteeseen, laitteeseen, aineeseen tai 

yhdisteeseen, valmistus- tai käyttömenetelmään liittyviä uusia ja keksinnöllisiä, 

konkreettisia ja toistettavissa olevia ratkaisuja. Patentilla tarkoitetaan lakiin perustuvaa, 

valtiovallan myöntämää yksinoikeutta tietyn keksinnön ammattimaiseen 

hyödyntämiseen tiettynä aikana. Patentista huolimatta keksinnön mukaisen tuotteen saa 

kuka tahansa valmistaa omaan käyttöönsä, mikäli ei käytä tuotetta kaupallisesti tai 
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ammattimaisesti. Patentoinnissa uutuus on ehdoton edellytys. Asia on julkinen, jos tuote 

on siten esitetty, että kuka tahansa on voinut saada siitä tietoa. Esimerksiksi esittelyt, 

internetissä tai lehdissä kirjoitetut jutut tuotteesta kumoavat uutuuden, eikä patenttia 

voida enää myötää. Ennen patenttihakemuksen jättämistä keksintöä tai uutuustuotetta ei 

siis tule julkistaa (Yrittäjät 2015).  

Patentti on voimassa vain haetuissa maissa ja määrätyn ajan, maksimiaika 20 vuotta. 

Kun patenttihakemus on jätetty johonkin maahan, on hakijalla oikeus hakea 12 

kuukauden sisällä patenttia muissa maissa. Jos hakija ei hae patenttia muihin maihin 

määräajan sisällä, patentti ei enää myönnetä muissa maissa (Jokinen 2001: 139). 

Patentointi on kallista – kotimainen patenttihakemus 1700-5000 euroa, jonka lisäksi 

patentin voimassa pitämiseksi pitää maksaa vuosimaksua. Kustannukset nousevat 

kymmeniin tuhansiin, jos aikoo patentoida tuotteen vientimarkkinoille. Pienemmät 

keksinnöt voi suojata hyödyllisyysmallilla, jonka suoja on rajatumpi, mutta maksut ovat 

pienemmät. Patentointi kannattaa jättää tekemättä, jos keksinnön elinkaari on lyhyt. 

Kannattaa keskittyä viemään tuote markkinoille ennen kilpailijoita, eikä käyttää 

resursseja patentointiin. Mikään viranomainen ei valvo patenttioikeuksien 

kunnioittamista, joten valvonta täytyy suorittaa itse. Rikkomuksissa patenttiomistajan 

tulee olla yhteyksissä rikkojaan ja tarvittaessa oikeusteitse (Yrittajat 2015). 

2.3 Prototyyppi 

Prototyypissä idea kääntyy varsinaiseksi konkreettiseksi tavaraksi monen vaiheen 

kautta. Tuoteideaa lähdetään kehittämään suunnittelutyöllä. Tuotesuunnitelman kuvaus 

voi perustua sanallisiin selityksiin, kaavioihin ja laskelmiin, joilla tuoteideaa selitetään. 

Tekstuaalisia selityksiä havainnollisempaa on luoda tuotteesta kuvia ja piirroksia, 

esimerkiksi CAD-ohjelmilla. Kolmiulotteiseksi mallinnettua kuvaa voidaan jo sanoa 

jonkinlaiseksi prototyypiksi tuotteesta, mutta ennen tuotteen valmistukseen ryhtymistä 

fyysisiä ominaisuuksia pitää testata ja arvioida todenmukaisemmalla prototyypillä. 

Virtuaalisesti voidaan simuloida eri testejä, mutta toimiva prototyyppi on todellinen, 

konkreettisesti toimiva malli (Yrityssuomi 2015b). Sarjatuotantoon valmistettavasta 

tuotteesta valmistetaan yleisesti koekappale eli prototyyppi (Jokinen 2001: 17). 

Prototyyppiä ei ole kuitenkaan vielä valmistettu sarjatuotantoon. Prototyypin avulla 



 

 

15 

punnitaan tuotteen laatu, ominaisuudet, materiaalit, valmistustekniikat ja haluttavuus, 

sekä myös hyödyllisyys, ulkoasu ja muut kilpailukykyyn vaikuttavat asiat. Prototyypin 

arvioinnissa tulee ottaa huomioon nämä näkökulmat: (Yrityssuomi 2015b) 

- Onko se käyttäjälleen toimiva, kestävä, kaunis, ekologinen, edullinen ja 

turvallinen? 

- Onko se valmistajalleen toteutuskelpoinen, sarjatuotettava, kustannustehokkain 

välinein valmistettavissa ja materiaaleiltaan edullinen? 

- Onko se helposti markkinoitavissa? 

- Onko se viranomaissäädösten, asetusten ja vaatimusten mukainen? Onko sen 

design onnistunut? 

2.4 Tuotteen kaupallistaminen 

Kun tuoteidea on tuotekehityksellä muotoutunut konkreettiseksi tuotepaketiksi, on se 

kaupallistettava, eli saatava markkinoille myyntiin ja jakeluun. Ennen kuin tuotetta 

voidaan ryhtyä myymään markkinoilla, on selvitettävä, onko tuotteen kaupallistamiselle 

olemassa esteitä. Jopa koko tuoteidea voi olla teollisoikeuksilla suojattu, joten tuotteen 

vieminen markkinoille loukkaa toisen oikeuksia ja estää kaupallistamisen. Joidenkin 

tuotteiden valmistaminen ja myyminen edellyttää lupia, ilmoituksia tai 

rekisteröitymistä, kuten alkoholivalmisteet, lääkkeet ja jalometallituotteet. 

Valmistuksessa on hyvä ottaa huomioon erilaiset lait ja säädökset, jotka liittyvät mm. 

elintarvikkeiden valmistamiseen tai tuotantotoiminnan jätteiden ympäristövaikutuksiin. 

Pitää myös huomioida, ettei tuotteen kehittäminen pääty siihen, kun tuote on kaupan 

hyllyllä. Menestyksen saavuttamiseen ja pysyäkseen suosittuna tuotteen täytyy vastata 

kuluttajien muuttuviin tarpeisiin ja kilpailutilanteen kehitykseen. Osan yrityksen 

tuotekehitysstrategiaan kuuluvat tuotteen elinkaaren suunnittelu, tuoteperheiden ja 

tuotevariaatioiden elävänä pitäminen sekä tuotteesta luopuminen. Erityisesti tuotteen 

vienti ulkomaille asettaa sen täysin uudenlaiseen kilpailutilanteeseen, jossa 

menestymisen ja suosion ehdot on tarkistettava kokonaan. Tuotteen kaupallistamisen 

suunnittelussa on ratkaistava nämä ydinasiat: (Yrityssuomi 2015e). 
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- Hinnoittelu: Mikä on yleinen hintataso vastaavilla tuotteilla? Paljonko 

myyntihinnasta jää katetta kulujen jälkeen? 

- Markkinointiviesti: Mitä ainutlaatuista tuotteessasi on ja kuinka saat sen 

vahvuudet ilmaistua? 

- Asiakassegmentit: Keitä ovat tärkeimmät asiakkaasi ja kohderyhmäsi? Paljonko 

heitä on ja minkälaiset ovat asiakkaiden ostotottumukset? 

- Myyntikanavan valinta: Kaupallistatko tuotteesi itse vai esimerkiksi 

lisensointijärjestelyillä? Millaisia jakelukanavia tai jälleenmyyjiä aiot käyttää? 

- Myynninedistäminen ja asiakkaiden tavoittaminen: Millä perusteella 

kohderyhmäsi tekevät ostopäätökset ja kuinka voit vaikuttaa siihen? Mitä 

mainosvälineitä aiot käyttää? 

- Tuotteen suojaaminen: Miten voi säilyttää kehittämäsi tuotteen ainutkertaisen 

kilpailuedun ja estää kilpailijoita kopioimasta tai jäljittelemästä tuotettasi? 



 

 

17 

3 TUOTESUUNNITTELU 

Tuotteen suunnittelussa kerrotaan vaiheittain tuotteen, mekaanisen seinäkellon, 

muodostuminen ja kellojen historiaa. Työ kertoo kellon toiminnan erilaisista 

ratkaisuista ja tuotesuunnittelun pakottamista kehityskohdista, sekä uusien kehitelmien 

palkitsemisesta. Tyhjän paperin ollessa edessä, täytyi kehitellä idealle ja koko tuotteen 

suunnittelulle perusta. Sen avulla saatiin kaikki kellon osat liitettyä toisiinsa ja 

muodostettua kokonaisuus. Suurin osa tuotteen osista on itse suunniteltu ja 

alihankinnalla toteutettu. Osa osista, kuten hammaspyörät, tulevat muualta, mutta 

vaativat jälkikoneistusta, jotta ne sopivat tuotteen suunnitelmiin. Alihankinta myös 

pakotti muuttamaan suunnitelmia heidän tarjonnan mukaiseksi ja auttoi heidän alaansa 

koskevissa suunnittelutilanteissa. 

Ensimmäisen paristoilla toimivan kellon, kvartsikellon, kehitti kanadalainen Warren 

Morrison vuonna 1929. Kvartsikellon tarkoitus oli kehittää kellot erittäin tarkoiksi. 

Japanilaisten kehittelemien kvartsikellojen tulo kuluttajille murskasi mekaanisten 

kelloseppien bisneksen. Vuonna 1969 kellonvalmistajia oli noin 1600 Sveitsissä, mutta 

nykyään noin 650. Mekaanisen kellon aallonpohja oli 1970-luvulla. Puhuttiin, että 

sveitsiläinen kello ei koskaan palaa markkinoille (Stone 2006: 18-19). Suomeen 

kvartsikellot rantautuivat ensimmäisen kerran vuonna 1973. Suomessa 80- ja 90-luvut 

kertoivat kvartsikellojen jatkuvasta menestyksestä, mutta muualla maailmalla katseet 

suuntautuivat jo mekaanisiin rannekelloihin (Vuorenpää 2011: 15). Kaksi odottamatonta 

kehitysvaihetta kuitenkin pelasti sen. Ensimmäinen oli 1983 julkaistu sveitsiläinen 

kvarstikello, the Swatch. Swatchin odottamattoman kysynnän mahdollisti se, että se oli 

sveitsissä tehty, sveitsiläinen tyyli/design ja sveitsiläinen kellon valmistuksen kokemus 

takana. Toinen kehitysvaihe oli psykologinen vaikutus. Kvartsikellon menestys oli 

ällistyttävää, mutta teknologian vastapainoksi huomio kiinnittyi käsintehtyihin 

mekaanisiin kelloihin. Jotkut halusivat vain mitä mekaaninen kello voi tarjota; pienen 

palan käsintehtyä teknologiaa sen monimutkaisen viehätyksen voimasta (Stone 2006: 

19). 
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Tämä mekaaninen viehätys on synnyttänyt myös tämän diplomityön tuotteen. Se on 

eräänlainen kunnianosoitus mekaniikalle ja mekaniikan opinnoille. Kellon koneisto 

perustuu pohjimmiltaan sveitsiläisen kellon koneistoon. 

3.1 Pääkoneisto 

1280-1300-luvuilla syntyivät ensimmäiset mekaaniset kellot Euroopassa. Vuonna 1564 

Jean Calvinin vaikutuksesta Sveitsi nousi Ranskan ja Saksan rinnalle yhtenä 

kellomaailman keskuksena. Spiraalijousitoimisen taskukellon patentoi Haagissa 

syntynyt Christian Huygens vuonna 1675, jonka jälkeen spiraalijousi otettiin laajasti 

käyttöön kellonvalmistuksessa (Vuorenpää 2011: 265-266). Nykyinen mekaaninen 

kellokoneisto perustuu vuosisatoja vanhoihin keksintöihin. Rannekellokoneiston 

nykyinen muoto on tullut 1800-luvun loppupuolella (Vuorenpää 2011: s. 59). 

Seinäkellon koneisto pohjautuu mekaanisen rannekellon koneistoon. Käsi- ja 

automaattivetoisissa mekaanisissa kellokoneistoissa on niin sanottu koneiston pohja. 

Kellokoneiston pohjaan kiinnitetään kaikki koneiston muut liikkuvat osat. 

Kellokoneiston pohjan ensimmäiseen kokonaisuuteen kuuluu energianlähde. Akselin 

ympärille kierretty vetojousi varastoi energiaa jännittyneenä ja pyrkii luovuttamaan 

energiaa kiertymällä auki, ks kuva 1 kohta 1 sivu 19. Toisessa osakokonaisuudessa on 

hammaskoneisto, kohta 2, jossa hammaspyörät tekevät työn ja siirtävät voimanlähteen 

energian eteenpäin. Kohdassa 3 on koneiston käyntilaite, joka säännöstelee energiaa ja 

sen purkautumista pieninä määrinä. Ankkuri, joka kuuluu käyntilaitteen 

osakokonaisuuteen, iskee liipottimessa olevaan siirtokiveen ja saa liipottimen 

heilahtamaan. Samalla ankkuri lukkiutuu käyntiratasta vasten estäen energian 

vapautumisen, kunnes liipottimen siirtokivi jälleen palaa kohdalleen. Värähtelijä, kohta 

4, koostuu liipottimesta ja spiraalijousesta, sekä siirtokivestä. Ankkurin iskun voimasta 

spiraalijousi jarruttaa liipottimen heilumista ja palauttaa liipottimen keskiasentoon. 

Samalla siirtokivi lyö ankkuriin uuden impulssin vapauttaen energiaa. Edestakainen 

liike jatkuu niin kauan kuin vetojousessa on energiaa. Viimeisessä kokonaisuudessa (ei 

näy kuvassa) on näyttölaite, jossa rataskoneiston pyörimisnopeuksien avulla näytetään 

kellonaika halutulla tavalla – tavallisesti perinteinen kellotaulu ja osoittimet (Vuorenpää 

2011: 59-60). 
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Kuva 1. Mekaanisen rannekellon koneiston räjäytyskuva (FHH). 

 

Ikiliikkujanakin tunnetun Atmos-pöytäkellon on kehittänyt Jaeger-LeCoultre vuonna 

1928, missä kello ottaa käyttövoimansa lämpötilavaihtelun avulla. Käytännössä kello 

toimii huoltamatta ja pysähtymättä neljännesvuosisadan kerrallaan, jonka jälkeen kellon 

sisältämä kaasuseoksella täytetty kapseli täytyy vaihtaa. Jo yhden asteen muutos 

vuorokaudessa huoneilman lämpötilaerossa antaa koneistolle kahden vuorokauden 

käyntivaran. Kapseli reagoi pienimpäänkin lämpötilaeroon supistumalla ja 
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pullistumalla, mikä puolestaan virittää kellon mekaanisen koneiston vetojousta 

(Vuorenpää 2014a). 

3.1.1 Hammaspyörästö 

Yleisen hammaslain mukaan välityssuhde säilyy vakiona kulloisesta hampaiden 

kosketusasemasta riippumatta, ks yhtälö 1. Hammaspyöräparia voidaan kuvitella 

toisiaan vasten vieriviksi lieriöiksi, joiden halkaisija on hammaspyörän 

vierintähalkaisija, d. Vierintähalkaisijat sivuavat toisiaan pisteessä C, ks kuva 2 sivu 21, 

jossa kehänopeudet ovat yhtä suuret. Jos hammaspyöriä vieritetään toisiaan vasten ja 

piirretään yhteisten kosketuspisteiden ura, saadaan ryntöviiva. Valmistuksen helppous ja 

laadunvalvonnan kannalta evolventti on paras hammasmuoto. Evolventti syntyy suoran 

vieriessä liukumatta ympyrän kehällä. Tällöin suoran jokainen piste piirtää 

evolventtikäyrää. Evolventtifunktiota tarvitaan mm. hammaspaksuutta tai 

profiilinsiirrettyä akseliväliä laskettaessa. Evolventtihammastukselle on tunnusomaista 

ryntösuora, joka muodostuu, kun vieritetään hammaspyöriä akselivälillään toisiaan 

vasten ja piirretään kosketuspisteiden ura näkyviin. Kulma, joka muodostuu 

vierintäpisteeseen C piirretyn tangentin ja ryntösuoran väliin, on ryntökulma α. 

Tavallisesti lieriöhammaspyörät valmistetaan 20 asteen ryntökulmalla (Airila ym. 2006: 

490-495). 

i = ω1 / ω2 = n1 / n2 = d2 / d1 = z2 / z1 = u,, (1) 

missä i on hammaspyörien välityssuhde, 

ω on hammaspyörän kulmanopeus [rad/s], 

n on hammaspyörän pyörimisnopeus [1/min], 

d on hammaspyörän vierintähalkaisija [mm], 

z on hammaspyörän hammasluku, 

u on hammaslukusuhde 
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Kuva 2. Hammaspyöräparin voi kuvitella toisiaan vasten vieriviksi lieriöiksi, joiden 

halkaisija on hammaspyörän jakohalkaisija. 

Tasahampaisen lieriöpyörän koneistuksessa hampaiden väliä kutsutaan hammaspyörän 

jaoksi, p, Jako on jakohalkaisijalla mitattu kahden perättäisen hampaan samasta kyljestä 

samaan kylkeen oleva kaarimitta. Jaon π:n suhde, jota kutsutaan moduuliksi, ks yhtälö 

2,  joka yhdessä ryntökulman ja hammasluvun kanssa luo perustan koko hammastuksen 

geometrialle. Moduulin yksikkö on millimetri. Moduuli määrittää terän, ja käytössä 

olevat moduulit on standardoitu (Airila ym. 2006: 496). 

m = d / z,  (2) 

missä m on hammaspyörän moduuli [mm] 

Jos akseliväli halutaan standardoituun mittaan, pidetään perusympyrät alkuperäisinä, eli 

evolventit pysyvät samoina kuin alun perinkin. Tällöin välityssuhde ei muutu.  Mikäli 

suorahampainen ulkohammastettu lieriöpyöräpari valmistetaan ilman akselivälin säätöä, 

määräävät jakohalkaisijat, yhtälö 3, syntyvän akselivälin, jota nimitetään 

perusakseliväliksi. Moduulin ja hammaslukujen valinta määrää siis akselivälin (Airila 

ym. 2006: 496-503). 

a = m (z1 + z2) / 2,  (3) 

missä a on hammaspyöräparin akseliväli [mm] 
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Koneiston tärkein elin on hammaspyörästö, joka mahdollistaa koko tuotteen toiminnan. 

Hammaspyörät muodostavat iso- ja pienipyöräpareja. Iso pyörittää pientä 

hammaspyörää, jonka samalle akselille on asetettu seuraava iso hammaspyörä. Tällä 

tekniikalla on saatu välityssuhteiden yhtälö 1 sviu 20:n avulla viimeinen pyörä 

pyörähtämään noin 4792 kertaa, kun ensimmäinen iso hammaspyörä pyörähtää kerran. 

Ison hammaspyörän on suunniteltu pyörähtämään kuusi kertaa, kun vetojousi on 

viritetty maksimiinsa. Tällöin koneiston on tarkoitus toimia hieman alle 20 päivää. 

Viimeisen pääkoneiston hammaspyörän, sekuntipyörän, pyörimisnopeus on kerran 

minuutissa (1/min).  Muita tunnettuja pyörimisnopeuksia ovat tuntipyörän ja 

minuuttipyörän pyörimisnopeudet (1/12h ja 1/60 min). Koneiston elin siis koostuu 

viidestä hammaspyörästä, jotka on suunniteltu tunnettujen pyörimisnopeuksien mukaan. 

Alihankintatuotanto tekee tuotteita moduulien, yhtälön 2, sivu 21, mukaan ja tarjoaa 

standardoituja hammaspyöriä, jotka ovat malliltaan suorahampaisia. Alihankkijoiden 

tarjonta vaikuttaa osittain suunnitteluun: hammaspyörien paksuus ja hammaspyörän 

koko. Hammaspyörien koot määrittävät lopulta koko tuotteen minimikoon, joten 

tarjottujen moduulien seasta on täytynyt löytää sopiva koko. Hammaspyörät 

valmistetaan messingistä, joka on edullinen raaka-aine. Hammaspyörät ovat 

mahdollisimman ohuet. Alihankintayhtiönä toimii Japanissa sijaitseva alihankintayhtiö 

Kyouiku Gears, KG, joka pystyy tarjoamaan tarvittavat hammaspyörät. Suurin osa 

hammaspyöristä on KG:n katalogista, mutta neljä hammaspyörää on täytynyt 

kustomoida osittain moduulin pysyessä samana – nekin tulevat kuitenkin myös heiltä. 

Heidän hammaspyörävalikoima määritti käytetyn moduulin, joka on 0,75 ja 0,5. KG:n 

hammaspyörät tulevat hammaspyöräaihioina, joista osa tarvitsee vielä lopullista 

koneistusta. Esimerkiksi suurimmat hammaspyörät ovat niin painavia, että niitä täytyy 

keventää työstämällä messinkiä sisäpuolelta. Samoin napojen pituuksia ja halkaisijoita 

täytyy muuttaa tuotteeseen sopiviksi. Hammaspyörien modifointi tehdään suomalaisessa 

konepajassa, jossa tehdään myös akselit ja sillat tuotteeseen. 

Koneiston ensimmäinen hammaspyörä on pääpyörä, joka saa pyörimisvoimansa 

vetojousesta. Pääpyörä on yhteydessä 12-hampaiseen pyörään, välityspyörä 1.1, ks 

taulukko 2 sivu 23 jonka samalla akselilla on 100-hampainen välityspyörä 1.2. 

Välityspyörästö 1 mahdollistaa pidemmän käyntiajan kellolle. Seuraava hammaspyörä 
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on minuuttipyörä 1,3, jonka pyörimisnopeus tunnetaan (kerran tunnissa). 

Minuuttiakselilla on kolme hammaspyörää, joista yksi, minuuttipyörä 1,3, ottaa 

vetojouselta välitetyn voiman vastaan, toinen hammaspyörä, minuuttipyörä 1,2, 

muodostaa minuutti-tunti-mekanismin, ks kappale 3.2.2 ja kolmas, minuuttipyörä 1,1, 

joka siirtää vetojousen voiman kohti käyntilaitetta, ks kappale 3.2.3. Minuutti- ja 

sekuntipyörän välityssuhde on 60 (pyörimisnopeudet 1/min ja 60/min). Kyseisellä 

välityssuhteella sekuntipyörän ollessa 10-hampainen täytyisi minuuttipyörän olla 600-

hampainen, jonka jakohalkaisija olisi moduulilla 0,75 450 mm (ks yhtälö 2 sivu 21), 

joka on aivan liian iso tähän tuotteeseen. Lisäksi, että sekunti- ja minuuttipyörät 

pyörivät samaan suuntaan, myötäpäivään, täytyy väliin asettaa koneiston uusi 

välityspyörä, välityspyörä 2.1 ja 2.2. Hammaspyörien koot, hammasluvut, välityssuhteet 

ja pyörimisnopeudet ovat nähtävissä taulukossa 2. 

Taulukko 2. Pääkoneiston hammaspyörät 

Hammaspyörä	   Moduuli	   z	   i	   n	   d	   a	  

Pää	  

0,75	  

115	  
9,58	  

1/4791,67	  min	   86,25	  
47,625	  

Välitys	  1.1	   12	  
1/500	  min	  

9	  

Välitys	  1.2	   100	  
8,33	  

75	  
42	  

Minuutti	  1.3	   12	  
1/60	  min	  

9	  

Minuutti	  1.1	   100	  
6,67	  

75	  
43,125	  

Välitys	  2.1	   15	  
1/9	  min	  

11,25	  

Välitys	  2.2	   90	  
9	  

67,5	  
37,5	  

Sekunti	   10	   1/min	   7,5	  

 

Hammaspyöräparien asettelussa on kriittisenä asiana akselivälit (ks yhtälö 3, sivu 21).  

Isot hammaspyörät ovat lomittain toistensa päällä, jotta pystytään tekemään iso- ja 

pienihammaspyöräpareja. Akselivälien sijainti antaa tuotteen suunnittelulle pohjan, ks 
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kuva 3 kohta A, johon yhdistetään eri mekanismit ja tuotteelle pystytään määrittämään 

lopullinen koko leveys- ja pituussuunnassa. Pohjaan liitetään myöhemmin minuutti-

tunti-mekanismi, kohta B, jossa välittäjäpyörät muodostavat ajannäytön. Lisäksi 

komplikaatioihin kuuluvan energiavarantomekanismin sijainti sovitetaan pääkoneiston 

väliin, kohta C. Pohja oli aluksi suunnitelman raakaversio, joka eli erilaisten muuttujien, 

kuten kiinnityksien, alihankintatuotantojen ja rajamittojen/toleranssien mukaan. 

Kuvassa 3 on lopullinen pohjan malli. 

 

Kuva 3. Tuotesuunnittelun pohja, jossa on nähtävillä hammaspyörien jakohalkaisijat. 
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3.2 Komplikaatiot 

Kellot, jotka kertovat enemmän kuin sen hetkisen päivän ajan, kuvataan omaavan 

komplikaatioita. Yksinkertaisia komplikaatoita voi olla päivä- tai energiavaranto-

osoitin. Kronographissa on komplikaatioita, jotka mahdollistavat ajanottoon. Muita 

komplikaatioita on muun muassa kuunäyttö, ks kuva 4, joka kertoo kuun vaiheista. Ajan 

myötä kellosepät ovat kehittäneet komplikaatioita eri suuntiin, mutta nykyajan kellojen 

yleisimmät komplikaatiot on kehitetty jo 1700-1800–luvuilla (Stone 2006: 14). 

Maailman monimutkaisin käsin suunniteltu ja valmistettu kello on Patek Philippen 

vuonna 1933 julkaisema Henry Graves Supercomplication. Kello säilytti asemansa 

monimutkaisimpana kellona 56 vuotta (24 komplikaatiota), mutta ennätyksen rikkonut 

kello, Calibre 89, on valmistettu tietokoneavusteisesti (Vuorenpää 2014b). 11.11.2014 

Supercomplication teki huutokaupassa uuden ennätyksen olemalla maailman kallein 

kello 24 miljoonan dollarin hinnalla (Mulier & Pulvirent 2014). 

 

Kuva 4. Kuunäyttö Chopard L.U.C. Lunar One -rannekellossa (Gerard 2012). 

Kelloteollisuudessa on aina palkittu uusia keksintöjä ja sitä kautta myös pidetty 

kehitystä yllä. Vuonna 1761 englantilainen puuseppä John Harrison valmisti 

merenkulkijoiden kronometrimallin, joka täytti ensimmäisenä Englannin parlamentin 

merikronometrille asettamat ehdot. Harrison kehitti viisi kronometri-prototyyppiä ja sai 
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lopulta parlamentin lupaaman 20 000 punnan palkinnon. Palkinto on nykyrahassa 

kymmeniä miljoonia (Vuorenpää 2011: 266). Kelloteollisuus tuo vieläkin joka vuosi 

uusia keksintöjä, vaikka koneisto pohjautuukin satoja vuosia vanhan koneiston pohjaan. 

Saksalainen A Lange & Söhne järjestää vuosittain kilpailun uusista kellomekanismien 

kehittämisestä. Muun muassa vuonna 2013 kilpailuun karsiutui kahdeksan kilpailijaa 

Saksasta, Itävallasta, Japanista, Tanskasta, Suomesta, Ranskasta ja Hollannista (A 

Lange & Söhne 2013). Viime vuonna, 2014,  lokakuun 24. kilpailun voittaja oli 

mikromekaanikko Torsti Laine, joka kehitti uudenlaisen kuunäytön. Kilpailun 

toimeksiannossa oli suunnitella lähinnä äärimmäisen tarkka kuunvaihenäyttö, mutta 

Torsti suunnitteli rannekellon taulupuolella näkyvän kuunäytön lisäksi kellon 

takapuolelle näytön, johon ilmestyy samalla näkymä kuusta maahan. Ensimmäinen sija 

toi Laineelle 10 000 euron palkinnon (Vuorenpää 2014c). Suurin suomalaisnimi 

kelloteollisuudessa on Kari Voutilainen, joka on muun muassa voittanut kolme kertaa 

ykköspalkinnon (2007 ja 2013 paras miestenkello-luokka ja 2014 Artistic Crafts-

luokka) maailman arvostetuimmassa kellokilpailussa Grand Prix d’Horlogerie de 

Genève, joka on järjestetty 14 kertaa (Vuorenpää 2014d). Suurimpana edistysasekeleena 

kelloteollisuudessa 250 vuoteen pidetään Co-axial–koneistoa. Sen kehitti englantilainen 

George Daniels. Co-axial elimoi voitelun ja huollon tarpeen, ja saavutti tarkemman 

käynnin kuin perinteinen sveitsiläinen ankkurikäynti. Daniels palkittiin kultaisilla 

mitaleilla eri horologia-instituutioilta sekä Lontoon kaupungin puolesta (Telegraph 

2011). 

3.2.1 Energiavaranto-osoitin 

Energiavaraston sen hetkinen tilanne nähdään ylimääräisestä indikaattorista kellon 

etupuolelta ks kuva 5 sivu 27. Energia on peräisin vetojousen virityksestä. Energia-

komplikaatio on yhteydessä veto- ja pääpyörään. Kun kelloa viritetään, se pyörittää 

komplikaation rattaita siten, että viisari liikkuu taulussa osoittaen täyttä energiavarastoa. 

Kellon käydessä viisari liikkuu päinvastaiseen suuntaan. Suunnittelun haasteita oli, että 

virittämiseen tarkoitettu akseli ja pääpyörän akseli ovat samalla linjalla. 

Suunnittelutilanteessa Heureka-hetki tapahtui, kun muistin autoissa käytettävää 

mekanismia. 
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Kuva 5. A Lange & Söhnen rannekellossa esiintyvä energiavaranto-osoitin on kello 

kahdeksassa, auf ja ab tarkoittavat ylös ja alas (Su 2013). 

Onésiphore Pecqueur oli konetekniikan insinööri, joka oli aloittanut uransa 

kelloseppänä. Hän oli työnjohtaja maineikkaassa Conservatoire des Arts et Métiers in 

Paris -konepajassa, jolloin hänen keksintöihin kuului muun muassa pyörivä 

höyrykoneisto, pohjavesipumppu, vesikiertoinen moottorijäähdytys ja dynamometri 

(Noosphaire 2014a). Huhtikuun 24. päivä vuonna 1828 hän jätti suurimmastaan 

keksinnöstään patentin. Samaa keksintöä hyödynnetään nykypäivänä johtavissa 

autonvalmistusyhtiöissä. Pecqueur kehitti modernin tasauspyörästön. Tällä keksinnöllä 

hän todisti, että ensimmäinen autoinsinööri oli kelloseppä (Noosphaire 2014b). 

Tasauspyörästöä käytetään hienoissa mekaanisissa kelloissa näyttämään vetojousen 

energiatilannetta. Tasauspyörästöt ovat yleensä tasaisia rannekelloissa, mutta on myös 

pallomaisia malleja. Vetojousen energia on hajautettu energiannäyttömekanismiin ja 

pääkoneistoon. Tasauspyörästöä käytetään myös eri kahden mekanismin yhteen 

liittämisessä, kuten Greubel Forsey:n kaksi-tourbillon-mekanismissa (The Mechanic 

2014). 

Energiavarantomekanismissa oleva tasauspyörästö toimii päinvastaisesti kuin 

autoteollisuudessa käytetty. Autoissa ja kellossa käytetyn tasauspyörästöjen voimien 
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suunnat ovat nähtävissä kuvassa 6. Autoissa vetoakseli, kuvan 6 kohta 1, pyörittää 

kotelossa kiinni olevaa hammaspyörää, kohta 5 ja 6, joka pyörittää koko mekanismia. 

Kohdassa 2 on tasauspyörän keskiakseli, joka pyörittää rengasakseleissa kiinni olevia 

hammaspyöriä, kohta 4. Autoteollisuudessa on mahdollista lukita tasauspyörästö, jolloin 

mekanismissa on lisäksi oma kytkinmekanismi, kohta 3. 

 

Kuva 6. Ford F-150:n ja oman suunnitellun tasauspyörästön voimien suunnat (Dana 

Limited Slip 1996). 

Omassa versiossa tasauspyörän vetävinä pyörinä toimivat akselisuuntaiset isot 

aurinkopyörät, ks kuva 7 kohta 1 & 2 sivu 29. Oma tasauspyörästö on yksinkertaisin 

malli ilman autoteollisuudessa nähtäviä kartiopyöriä, jossa hammaspyörinä toimivat 

suorahampaiset hammaspyörät. Tämä versio on halvempi ja standardiosia käyttäen 

paljon matalampi kuin kartiopyörillä (kotelon korkeus on vain 24 mm). Tasauspyörästö 

kasvattaa koneiston korkeutta, joten on tärkeää saada se mahdollisimman kompaktiksi.  

Kohdassa 3 Ison hammaspyörän akseliin on kiinnitetty pienempi pyörä, joka on 

tasauspyörämekanismin sisällä. Pienen aurinkopyörän pyörimisnopeus on sama kuin 

ison aurinkopyörän. Sivuilla omissa akseleissaan pyörivät planeettapyörät kohta 4, 

joiden hammasluvut ovat yhtä suuret kuin keskellä pienen aurinkopyörän, joten 
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välityssuhde on 1:1. Tasauspyörän mitoituksessa ja pyörimisnopeuksissa pitää ottaa 

huomioon planeettapyörien pitempi pyörimismatka – suhteen ollessa 1:1 planeettapyörä 

pyörähtää kaksi kertaa, kun aurinkopyörä pyörähtää kerran. Planeettapyörien akselit 

ovat kiinnitetty mekanismin kuoreen, jossa on tasauspyörän differentiaalipyörä kohta 

5, joka siirtää voiman energiapyörälle, kohta 6. Differentiaalipyörässä on M3-kierteet, 

joihin kiinnitetään tasauspyörän kansi, joka pitää planeettapyörien akselit paikoillaan. 

 

Kuva 7. Energiavaranto-mekanismin leikkauskuva. 

Koska ylemmän ison aurinkopyörän, ks kuva 7 kohta 2, pyörimissuunta on vastakkainen 

alapuolella olevaan aurinkopyörään nähden, kohta 1, on vetoakselin ja ison 

hammaspyörän väliin asennettu 1:1-pyörä väliin, kohta 7. Nyt osoitin saadaan joko 

kohoamaan tai laskemaan, vaikka pyörimissuunta on sama virittäessä ja kellon 

käynnissä. Tasauspyörän hammaspyörästön laskelmat ovat nähtävissä taulukossa 3 sivu 

30. 
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Taulukko 3. Energiavaranto-osoittimen hammastukset. 

Hammaspyörä	   Moduuli	   z	   i	   n	   d	   a	  

Välitys	  4	  
0,75	  

24	  
3,75	  

1/4791,67	  min	   18	  
42,75	  

Iso	  aurinko	   90	  
1/17968,75	  min	  

67,5	  

Pieni	  aurinko	  

0,5	  

20	  
1	  

10	  
10	  

Planeetta	   20	  
1/35937,5	  min	  

10	  

Differentiaali	   60	  
1,5	  

30	  
37,5	  

Energia	   90	   1/53906,25	  min	   45	  

 

Isoihin keskellä oleviin aurinkopyöriin tulee voima, joko kellon viritystilanteesta, ks 

kuva 7 kohta A sivu 29, tai koneiston käynnistä, eli vetojousesta, kohta B. Alemmassa 

isossa aurinkopyörässä on räikkämekanismi, ks kuva 8. Räikän jousi pyrkii painamaan 

kynttä isoa aurinkopyörää vasten. Räjäytyskuvasta on nähtävissä räikän kokoonpano. 

Siinä sillassa on upotus sekä jousen väkäselle, että itse jouselle. Kynnessä on jousen 

ohjuri ja ruuvi pitää paketin kasassa. Räikkämekanismi ohjaa vetojousen viritystä 

oikeaan suuntaan, sekä estäen ison hammaspyörän vapaan pyörimisen ja jousen 

virityksen kadottamisen. 

 

Kuva 8. Räikkämekanismi suljettuna ja räjäytyskuva. 
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Mekanismin avulla saadaan myös käyttäjä tietoiseksi oikeamääräisestä virittämisestä. 

Energiapyörässä on ura, joka on mitoitettu vetojousen maksimi virityskierrosten 

mukaisesti. Pääpyörän pyörähtäessä kuusi kertaa energiapyörä pyörähtää 192 astetta, ks 

taulukko 4. Käyttäjä tietää, että kello on huippuunsa viritetty, kun sillassa oleva tappi 

ottaa vastaan, ks kuva 9. Ura myös mahdollistaa myös vetojousen asennusvaiheessa 

alkuvirityksen. 

Taulukko 4. Energiapyörän pyörimisasteiden laskeminen. 

Energiavaranto-‐osoitin	  

i	  (Energia-‐	  ja	  Pääpyörä)	   11,25	  

Virityskierrokset	   6	  

Kierrokset	  /	  i	   0,53	  

Pyörimisasteet	   192	  

 

 

Kuva 9. Energiapyörässä sijaitseva ura, jota sillassa oleva tappi seuraa. 
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3.2.2 Ajan asetus 

Ajanasettamismekanismi on työn tuoma/pakottama oma kehitelmä. Se ei itsessään 

kuulu kelloteollisuuden mukaan komplikaatioihin, mutta koska se poikkeaa 

perinteisestä ajanasetustavasta, on se laitettu komplikaatiot-kappaleen alle.  

Yleisesti rannekelloissa on nykyään ns. avaimeton työ (eng. keyless work), jonka avulla 

säädetään kellotaulun viisarit oikeaan aikaan. Siinä rannekellon kruunua ulospäin 

työntäessä, mekanismi pysäyttää koneiston ja kruunun akselissa sijaitseva hammaspyörä 

kiinnittyy minuutti-tunti-järjestelmään. Normaalisti käsiviritteisissä kelloissa kruunusta 

viritetään myös vetojousta (Odets 2004). Yksi tapa säätää seinäkello oikeaan aikaan on 

liikuttaa minuuttiviisarin avulla kello oikeaan aikaan. Jotta tämä onnistuisi, eikä 

vahingoittaisi koneistoa, täytyy kehitellä uusi menetelmä. Pyrin saamaan koneiston 

pysymään käynnissä, joka on poikkeavaa avaimettoman työhön. Sekä pyrin pitämään 

säätömahdollisuuden yksinkertaisena, ettei voimia tule koneistoa vastaan, eikä tee 

kellosta epätarkkaa ja mahdollisesti riko koko koneistoa. 

Mekanismissa minuuttiakseleita on kaksi, jotka ovat toisiaan vasten, mutta pyörivät 

vapaasti toisiaan vasten. Min1.1-akselissa on vapaasti liikkuva sahalaitainen pala, ks 

kuva 10 kohta 1 sivu 33, joka seuraa akselissa sijaitsevaa laippaa. Vastaavasti Min1.2-

akselissa on sahalaitainen pää, kohta 2. Mekanismissa on myös ylimääräinen 

hammaspyörä perinteiseen rannekellon koneistoon verrattaessa, minkä avulla saadaan 

viisareiden liikkuminen erilleen koneiston liikkumisesta. Vapaasti liikkuvan kappaleen 

alla on tarpeeksi vahva jousi, kohta 3, joka puristaa kappaleita yhteen koneiston 

käydessä. Puristusvaiheessa Min1.2-akseli pyörittää vapaakappaletta, joka taas pyörittää 

Min1.1-akselia. Min1.1-akselissa on minuuttiviisarin toiminta. Minuuttiviisaria käsin 

pyörittäen Min1.1-akselin ulkoinen voima kasvaa koneiston voimaan vasten 

suuremmaksi aiheuttaen liukuman vapaasti liikkuvan kappaleen sahalaidalle, kohta B. 

Käyntilaite estää muun koneiston mukana pyörimisen. Vapaakappaleen alla oleva jousi 

puristuu tarpeeksi, jotta vapaakappale pystyy pyörimään vapaasti vapauttaen ajan 

säädön. Akseleiden päät on uros- ja naarasmuotoisia, jotka muodostavat lomittaisen 

liitoksen, joka estää akseleiden erkaantumisen vapaakappaleen liikkuessa. 
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Kuva 10. Ajanasetusmekanismi. 

Min1.1-akseli kulkeutuu tuntiakselin (eng. cannon pinion) läpi, jolloin näyttölaitteeseen 

saadaan tunti- ja minuuttiviisari päällekäin. Tunti-minuuttijärjestelmään kuuluu 

minuutti- ja tuntiakseleiden lisäksi välitysakseli numero 3, jossa on välityspyörä 3.1 ja 

3.2, ks taulukko 5 sivu 34. Välitysakseli 3:n avulla tuntipyörä saadaan pyörimään 

minuuttipyörän tapaan myötäpäivään ja välityssuhteiden avulla pyörimään kerran 12 

tunnissa. Välitysvaihde mahdollistaa koko tunti-minuutti-mekanismin. 
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Taulukko 5. Tunti-Minuuttimekanismin (eng. motion work) hammastukset. 

Hammaspyörä	   Moduuli	   z	   i	   n	   d	   a	  

Tunti	  

0,75	  

72	  
4,5	  

1/720	  min	   54	  
33	  

Välitys	  3.1	   16	  
1/160	  min	  

12	  

Välitys	  3.2	   64	  
2,67	  

48	  
33	  

Minuutti	  1.2	   24	   1/60	  min	   18	  

 

Ajan asetus-komplikaatiossa suunnittelun parametrejä olivat jousen sisähalkaisija, sekä 

jousen maksimikorkeus puristusvaiheessa. Lisäksi tarpeeksi suuri ja tiheä sahalaita 

vapaakappaleessa ja sen tuoma maksimihalkaisija. Jousi, vapaakappale ja hammaspyörä 

määrittävät akselin halkaisijat tietyissä kohdissa. Ajan säätämistä tuntiviisarista tulee 

välttää, koska se on kahden akselin päässä jousimekanismista aiheuttaen turhia voimia 

tarpeettomisiin paikkoihin. Oikeanlaisen jousen valinnasta on enemmän kappaleessa 

4.3.3. 

3.2.3 Tourbillon 

Useimmat ihmiset eivät edes ymmärrä, mikä mekaanisessa kellossa tikittää. Kukaan 

heistä ei ole katsonut kellon sisälle. Kun katsoo kellon sisälle, näkee mekaanisen 

koneiston, joka on samalla kurkkaus historiaan. Nykypäivän kelloissa käytetty koneisto 

on monin verroin samanlainen kuin 1500-luvulla, mutta siitä oppii myös merkittävän 

hienoa koneistusta. Nykyään monissa rannekelloissa on takakuori lasia, että käyttäjä 

pystyy tutustumaan koneiston toimintaan. Kiinnostus koneiston toimintaan on kasvanut 

erilaisten internet-forumien ja yhteisöjen avulla (Stone 2006: 240). Ensimmäinen 

kuuluisuus kellomaailmassa oli Abraham-Louis Breguet, joka kehitti useita uudistuksia 

mekaanisiin kelloihin, kuten auttoi automaattisen kellon kehityksessä, minuuttitoistimen 

gongin kehittäjä, esitteli edistyksiä käyntilaitteeseen, uuden hiusjousen kehittäjä, 

suunnitteli ensimmäisiä iskunkestäviä kelloja ja kehitti Tourbillon-mekanismin. Breguet 

kehitti Tourbillonin vuonna 1801 ehkäisemään maanvetovoiman vaikutuksia 

käyntilaitteeseen (Stone 2006: 48-53). 



 

 

35 

Tourbillon-mekanismissa pyörivä häkki pyörittää liipotinta, käyntilaitetta, hiusjousta ja 

vipuvartta tasapainossa. Yleensä pyritään mekanismi saamaan pyörimään kerran 

minuutissa. Kun mekanismi pyörii, se altistuu samanlaisiin rasituksiin jokaisessa 

kohdassa tasapainottaen virheet (Stone 2006: 250). Tourbillon, ks kuva 11, on 

enemmänkin taidonnäyte kuin kellojen edistysaskel käyttöominaisuuksiin (Vuorenpää 

2011: 71). Tuotteessa oleva Tourbillon on itse suunniteltu. Mekanismin 

käyntikoneistoiston suunnittelussa on ainoastaan käytetty apuja. Suunnittelussa oli 

erittäin tärkeää nimenomaan jättää Tourbillon näkyviin, mikä osittain vangitsee katsojan 

tutkimaan tuotetta tarkemmin. Muu koneisto jää etulevyn taakse piiloon, mutta 

käyttäjän tarkempi kiinnostus mahdollistaa koneiston tutkimisen tuotteen takapuolelta. 

Tourbillon-komplikaatio näkyy sekä takaa että edestä ja ”riippuu” kahden tukiosan 

varasssa. Tourbillonin suunnittelussa rajoittaviksi kohdiksi syntyi etulevyn reiän 

maksimihalkaisija, hammaspyörien suuruudet ja niiden akseliväli. 

 

Kuva 11. Blancpain-rannekello, jossa on sekä Tourbillon- että Carorousel-komplikaatio 

(Soon 2013). 

Kellokoneiston korkeampi käyntitaajuus vähentää vaikutusta ulkoisille häiriötekijöille 

ja sitä tarkempi kello on. Nopeakäyntisen mekaanisen kellon liipotin värähtelee 

tyypillisesti neljä kertaa sekunnissa (4 Hz) tai enemmän, eli puoliheilahduksia 28 800 
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kertaa tunnissa. Hidaskäyntisiksi kutsutaan, jos puoliheilahduksia on 21 600 tai 

vähemmän värähdystä tunnissa. Karkeasti voidaan sanoa, että hidaskäyntiset ovat 

kestävempiä kuin nopeakäyntiset koneistot (Vuorenpää 2011: 64). Koska omassa 

tuotteessa on kyseessä huomattavasti isommassa skaalassa oleva koneisto, on toiminnan 

varmuudeksi valittu hitaasti toimiva käyntilaite, 1 Hz, eli liipotin heilahtaa 7 200 

puoliheilahdusta tunnissa. 15-hampainen käyntirattaan pyörimisnopeus on tällöin neljä 

kertaa minuutissa. Käyntilaitteen suunnittelussa on käytetty apuna British Horological 

Instituten-opusta (2011). Tourbillonin aurinko- ja planeettapyörien välityssude 

määräytyy käyntirattaan pyörimisnopeuden mukaan, jonka laskelmat ovat taulukossa 6 

sivu 37. Planeettapyörä on samassa akselissa kuin käyntiratas, joten molempien 

pyörimisnopeus on sama. Kun tiedetään planeettapyörän pyörimisnopeus, pystytään 

laskemaan superpositionin periaattella planeettapyörän pyörimiskerrat aurinkopyörän 

ympäri ja määrittämään hammaspyörien oikea välityssuhde. Superpositionin laskelmat 

ovat taulukossa 7 sivu 38. Taulukon ensimmäisessä sarakkeessa kaikki osat pyörivät 

kerran myötäpäivään. Toisessa sarakkaassa tuki on paikoillaan, jolloin hammaspyörien 

välityssuhde määrittää pyörimiskerrat. Lopuksi superpositionilla lasketaan 

pyörimiskerrat yhteen, kun aurinkopyörä on paikoillaan. Käyntilaitteen piirtämisessä 

käytetään omaa termistö, jotka ovat nähtävissä kuvassa 12.  

 

Kuva 12. Käyntilaitteen (ankkuri, ankkurin exit pallet ja käyntiratas) piirtämisessä 

käytettävää termistöä (Poole 2011). 
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Taulukko 6. Käyntilaitteen laskelmat. 

Käyntilaitteen	  eri	  osat	  

Liipottimen	  taajuus	   1	   Hz	  

Käyntirattaan	  z	   15	   hammasta	  

Jako	  p	   24	   astetta	  

Käyntirattaan	  n	   4	   1/min	  

Planeettapyörä	  z	   20	   	  	  

Aurinkopyörän	  z	   60	   	  	  

Hammmaspyörien	  i	   3	   	  	  

Moduuli	   0,5	   mm	  

Akseliväli	   20	   mm	  

Planeettapyörän	  n	   4	   1/min	  

Aurinkopyötän	  n	   0	   1/min	  
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Taulukko 7. Planeettapyörän pyörimiskerrat superpositiolla. 

Toiminto	   Tuki	  pyörii	  
n	  

Planeettepyörä	  pyörii	  
n	  

Aurinkopyörä	  pyörii	  
n	  

Kaikki	  pyörii	   1	   1	   1	  

Tuki	  paikoillaan	   0	   naurinko	  /	  nplaneetta	  3	   -‐1	  

Aurinkopyörä	  
paikoillaan	  
(lasketaan	  rivit	  yhteen)	   1	   4	   0	  

 

Kun aurinko- ja  planeettapyörän välityssuhde on valittu, ks taulukko 6 sivu 37, saadaan 

hammaspyörien välityssuhde ja hammaspyörämoduulin avulla hammaspyörien 

akseliväli. Nyt voidaan suunnitella käyntiratas (eng. escapement wheel). Käyntilaitteen 

suunnittelussa käytetyt termit ja sijainnit ovat nähtävissä kuvassa 12 sivu 36. 

Käyntirattaan suunnittelu alkaa halutun jakohalkaisijan valinnalla. Kuten edellä on 

mainittu, käyntirattaan hammasluku on 15, joten hampaiden jako on 24°. Ankkurin 

kynsien väliin jää joka heilahduksella 2,5 hammasta, josta saadaan origosta lähtevien 

apuviivojen OA ja OB asteluku, 2,5*24° = 60°, ks kuva 13 sivu 39 kohta 1. 

Käyntirattaan jakohalkaisijasta piirretään tangentiaalisesti apuviivat AP ja BP, jotka 

ovat samalla normaaliviivoja apuviivojen OA:n ja OB:n kanssa. Tangentti- ja 

normaaliviivat määrittävät käyntilaitteessa olevan ankkurin (eng. lever) sijainnin. 

Suunnittelussa pitää ottaa jo tässä vaiheessa huomioon, ettei ankkurin akselineula, kohta 

2, kohdistu keskelle Tourbillonia, jotta komplikaation ruuvikiinnitys akseliinsa 

onnistuu. Ankkurin kynsi (eng. pallet) suunnitellaan putoamaan 1 asteen käyntirattaan 

hampasta vasten jokaisen impulssin aikana. Mitä suurempi pudotuksen asteluku on, 

käyntilaitteen käynnin laatu tippuu. Puoliheilahduksen aikana hammas liikkuu 12 

astetta, josta saadaan impulssin asteluku 12° – 1° = 11°. Koska molempien kynsien liike 

on yhtäläinen, piirretään apuviivat OC ja OD 11 astetta myötäpäivään OA:sta ja OB:sta. 

Pisteissä C ja D impulssin liike loppuu. Lähtöpuolen hampaan päästökulma (eng. exit 

pallet locking corner) sijaitsee pisteessä D. Lukituskulman pitää kulkea pisteen B 

kautta, kun liike tapahtuu, joten piirretään ympyräkaari säteellä PB. Lukituskulman 
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pitää sijaita jakohalkaisijan ulkopuolella päästökaari (10°) – pudotus (1,5°) = 8,5°, eli 

piirretään apuviiva kulkemaan pisteestä P 8,5 astetta vastapäivään PB-apuviivasta, 

kohta 3. Lukituskulman tarkka sijainti on ympyräkaaren ja apuviivan leikkaus, jota 

merkitään pisteellä F. Viiva FD on kynnen ja käyntirattaan hampaan yhtenäinen 

impulssipinta (eng. impulse face) sillä hetkellä, kun ankkuri on vapauttanut 

hammaspyörän pyörimään, kohta 4 punainen väri.  Hampaan pituuden määrittelyssä 

opuksessa on käytetty viivan FD suhdetta 5:3, josta saadaan hampaan päästökulma 

(eng. discharge corner) H. Samaa suhdetta käytetään omassa suunnitelmassa. Ympyrän, 

jonka halkaisija on OH, on käyntirattaan päähalkaisija. Nyt saadaan hampaan lopullinen 

muoto ks kuva 13 kohta 4. Suunnitteluohjelmaa käyttäen käyntiratas saadaan 

kokonaiseksi (Poole 2011: 17-25). 

 

Kuva 13. Käyntirattaan piirtäminen (Poole 2011). 
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Käyntirattaan hampaan pituuden valinta tuo suoraan ankkurissa käytetyn lähtökynnen 

(eng. exit pallet) impulssipinnan pituuden, ks kuva 14 kohta 1. Käyntirattaan hammas on 

yhden asteen päässä viivasta OA. Ei ole sattumaa, että asteluku on sama kuin 

pudotuskulma. Nyt saapumiskynsi (eng. entry pallet) pystytään määrittämään. 

Saapumiskynnen lukituskulman pitää sijaita käyntirattaan jakohalkaisijan sisällä. 

Saapumiskynnen lukituskulma (eng. locking corner) kulkee pisteen A kautta, joten 

piirretään ympyräkaari kulkemaan säteellä PA. Tämän jälkeen piirretään pisteestä P 

apuviiva, vastapäivään viivasta AP lukituskulmalla on 1,5°. Kaaren ja apuviivan 

leikkaus on saapumiskynnen lukituskulma I, kohta 2. CAD-ohjelmaa apuna käyttäen 

käyntirattaan hammasta pyöritetään 12 astetta myötäpäivään ja huomataan, että 

hampaan kulma on pisteessä C. Hampaan toinen kulma merkitään pisteellä E, jonka 

kautta piirretään ympyräkaari. Nyt voidaan määrittää saapumiskynnen päästökulma. 

Piirretään apuviiva kulkemaan vastapäivään 10 astetta viivasta AP. Päästökulma, piste 

M, on apuviivan ja PE-ympyräkaaren leikkauskohta. Saapumiskynnen impulssipinta on 

väli IM, kohta 3. Saapumiskynnen kyljen suunta saadaan suunnitteludatan mukaan, eli 

12 astetta myötäpäivään viivasta OA. Päästökynnen kyljen kulma saaadaan 13,5° - 10° 

= 3,5° myötäpäivään viivasta OB (Poole 2011: 25-29). Kynsien pituudet on itse 

määritetty olevan 6 millimetriä, kohta 4. 

 

Kuva 14. Ankkurin kynsien (pallets) piirtäminen (Poole 2011). 
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Liipottimessa sijaitseva siirtokivi (impulse pin) suunnitellaan seuraavaksi. Siirtokivi 

siirtää energian käyntirattaalta kynsien avulla liipottimelle ja aiheuttaa heiluriliikkeen. 

Normaalisti rannekelloissa on siirtokiven lisäksi heiluriliikkeen turvatekijänä on 

ankkurissa sijaitseva ns. turvaneula (guard pin), mutta omassa suunnitelmassa tämä on 

jätetty pois työstön vaikeuden vuoksi. Suunnitteluvaiheessa määritetään liipottimen 

koko, jolloin voidaan selvittää akselin sijainti S Tourbillonin keskipisteestä, ks kuva 15 

kohta 1. Kun valinta on tehty, saadaan akselipituus PS selville ja siirtokiven suunnittelu 

voi alkaa. Siirtokiven sijainti määräytyy kahden viivan leikkauskohdassa, jotka ovat 

tietyn asteluvun verran kääntyneinä keskiviivan suhteen. Ankkurin alkupään muoto 

tulee suoraan kynsien muodosta, ks kuva 14 kohta 4 sivu 40 ja kuva 15 kohta 2 & 3. 

Samalla, kun siirtokivi ollaan suunniteltu, saadaan ankkurin loppupää suunniteltua ja 

ankkurin lopullinen muoto, kohta 4 . (Poole 2011: 31-46). 

 

Kuva 15. Siirtokiven ja ankkurin piirtäminen (Poole 2011). 

Liipotin on omassa akselissaan ja siihen on kiinnitetty edellä mainittu siirtokivi. 

Akseliin on myös kiinnitetty kellon tärkein osa – hiusjousi, josta tarkemmin on kerrottu 

kappaleessa 3.3.3. Hiusjousen ja ankkurin haarukan töytäisyllä mahdollistetaan tasainen 

värähdysliike, joka on 1 Hz. Liipottimen taajuuden säätämiseen on oma 
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ruuvimekanisminsa, jolla hiusjousen halkaisijaa pienennetään tai kasvatetaan, mikä 

muuttaa hiusjousen jousivakiota. Koska koko käyntilaite pyörii itsensä ympäri kellon 

toimiessa, on suunnittelussa täytynyt huomioida säätöruuville otollinen paikka, jotta sitä 

voidaan säätää koneiston käydessä, ks kuva 16, sekä rakenteessa muistaa 

massakeskipisteen sijaitsevan mahdollisimman lähellä keskiötä. Poikkeamat 

komplikaation kokoonpanossa ovat xy-koordinaatistossa on 0,02mm ja -1,5 mm. 

 

Kuva 16. Käyntilaitteen hiusjousen säätöruuvi Tourbillonissa. 

3.3 Koneiston rakenneosat 

Koneiston liikkeen mahdollistamiseen tarvitaan koneistoon rakenneosia, kuten 

akseleita, laakereita ja tukikappaleita. Akseleiden päihin asetetaan laakerointi, jotta liike 

on mahdollisimman tasaista ja kitkatonta. Akseliin kiinnitettyjen hammaspyörien 

sijainti pitää valita tarkkaan, jotta saadaan lomittainen kokoonpano, eivätkä väärät 

hammaspyöräparit osu toisiinsa. Lopuksi valitaan jouset, jotka mahdollistavat kellon 

käynnin ja lopullisen liikkeen. 
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3.3.1 Laakerointi 

Kellolle on tärkeää, että se pysyy käynnissä mahdollisimman pitkään, koska 

käyttämättömän kellon öljyt kuivuvat ja pikeentyvät. Kun koneisto toimii satunnaisesti, 

kasvaa kitkan määrä lian ja pikeentyneen öljyn vaikutuksesta. Vain digitaalisella 

numeronäytöllä varustettu kvartsikello ei käytännössä tarvitse koskaan huoltoa, pois 

lukien pariston vaihto (Vuorenpää 2011: 41). Kun massatuotanto ylsi kelloteollisuuteen, 

monet yhtiöt etsivät ratkaisuja, jotta kellot pystytään tekemään mahdollisimman 

halvalla. Saksalainen kellovalmistaja, Georgees-Frédéric Roskopf, yksinkertaisti 

koneistoa, osien lukumäärää ja vaihtoi ankkurin jalokivet tapeiksi (Kingsley 1999: 18). 

Esimerkiksi tämän työn ankkurin kynnet on tarkoitus valmistaa messingistä, jolloin 

synteettisiä kiviä omien mittojen mukaan ei tarvitse valmistaa. 

Laakeroinnissa käytetään kivilaakerita (eng. jewel bearing), jotka ovat synteettisiä 

jalokiviä, sekä muovipintaisia liukulaakereita. Synteettiset jalokivet ovat yleisesti joko 

rubiineja tai safiireja, jotka ovat melkein täysin kemiallisesti inerttejä, timantin jälkeen 

kovinta ainetta (Mohrin asteikolla 9), yhdeksänkertainen hankauskestävyys 

työkaluterien pinnoitteeseen verrattuna, ei-magneettinen, pystyy käyttämään ilman 

voitelua, yli 2000 asteen sulamislämpötila ja täydellinen elektronien eriste, sekä erittäin 

hyvä lääketieteellisessä käytössä (Birdprecision 2013). Jo suunnitteluvaiheessa hyvän 

alihankintayhtiön löytäminen on valttia. Kivilaakeri voi maksaa jopa 80% vähemmän 

kuin perinteinen kuulalaakerin (Globalspec 2015). Laakerin valinta vaikuttaa siltojen, 

eli tukikappaleiden, sekä akseleiden suunnittelussa. Alihankintayhtiöksi valittiin 

Yhdysvaltalainen Swiss Jewel Company, joka auttoi oikean laakerin valinnassa ja piti 

hinnan matalana. Heidän oman tuotevalikoiman R317-laakerin hinta on noin 8-11 

dollaria, joka olisi kertaantunut useasti, jos olisi tehty omien mittojen mukaan. Ainut 

huonopuoli valitussa alihankintayhtiössä on korkeat postimaksut Yhdysvalloista. Yhtiön 

laakeri myös määritti lopullisen akselipään paksuuden. Tuotteessa käytettävät laakerit 

ovat kuvassa 17 sivu 44. 
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Kuva 17. Swiss Jewel Companyn toimittama olive-laakeri ja Reliance Precisionin 

toimittamia liukulaakeri . 

Itse olin suunnitellut asettavani kivilaakerit puristamalla teräkseen, mutta Swiss Jewel 

Company ehdotti, että teräksen sijaan käytetään jotain vaihtoehtoista metallia laakerin 

puristusliittämisessä, koska teräs ei anna helposti periksi. Vaihtoehtona voidaan käyttää 

pehmeämetallista (esimerkiksi messingistä) rengasta, johon laakeri ahdetaan, jonka 

jälkeen messinkinen rengas ahdetaan tukikappaleeseen. Heidän mielestään kuitenkin 

paras vaihtoehto on avartaa laakerireikä hieman laakerin halkaisijaa suuremmaksi ja 

lopuksi hioa laipat laakerin päälle, ks kuva 18. Tällöin laakeri tulee varmasti suoraan, 

eikä laakeriin kohdistu ulkoisia voimia ja ehkäisee mahdollisen laakerin rikkoutumisen. 

Laakerin voi mahdollisesti myös liimata pesäänsä, jolloin laippojen hiominen jää pois – 

yksi työstövaihe pois. Laakereiden ilmoitettu toleranssi on 0,005 mm, mutta akselin 

toleranssina käytetään ±0,01 mm. Akselin päähalkaisija on 3 mm, joten 

toleranssirajojen mukaan maksimivälys on 0,195 mm ja minimivälys 0,165 mm.  

Laakerit on asetettu katsojaan päin, jotta se tuo esteettisyyttä käyttäjän tutkiessa tuotetta. 

 

Kuva 18. Kivilaakerin asennus tukikappaleeseen (Birdprecision 2013). 
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Isot laakerit ovat muovipintaisia liukulaakereita. Suurien kivilaakerien hinnat olisivat 

ponnahtaneet kattoon. Muovisten lämpökäsiteltyjen muottivaluisten liukulaakereiden 

hinnat ovat erittäin pienet, 2-4 euroa, ja niiden toimintavarmuus on erittäin hyvä. 

Operatiivinen lämpötila-alue on -40 – 130 Celsius-asteeseen, jännitysmaksimi on 80 

Mpa ja pyörimisnopeusmaksimit ovat 1 m/s (radiaalinen) ja 4 m/s (lineaarinen). 

Laakerit ovat myös itsestään voitelevia, joten huoltoväli on erittäin pitkä. Liukulaakerit 

tulevat Iso-Britanniassa sijaitsevasta yhtiöstä Reliance Precision. Laakereiden 

sisähalkaisijan toleranssi on Reliancen (2014: 12-4) mukaan ±0,024 mm ja akselin 

päähalkaisija on 6 mm edellä mainittujen toleranssien mukaan. Tällöin välyksiksi 

saadaan minimissään 0,010 mm ja maksimiksi 0,078 mm. Laakerit ovat malliltaan 

laippamaisia, joten ne pystyvät ottamaan vastaan myös pitkittäistä liikettä. Laippamalli 

on myös helpompi liimata paikoilleen. Reliancen (2014: T12-4) mukaan väljissä 

liitoksissa potentiaalisia ongelmia ovat teräksen hankauseroosio ja istutuksen tarkkuus. 

Laakerointi vaikuttaa myös jousien valintaan, kun kitkavoimat ovat minimissä, 

pystytään valitsemaan mahdollisiman pieni vetojousi. Kivilaakereita on eri muotoisia ja 

tässä tapauksessa valittiin olive-tyyppinen laakeri. Oliven ja suoran laakerin ero on, että 

akselin kohdistus on huomattavasti helpompaa ja kitkavoimat ovat pienempiä, vertaa 

yhtälöitä 4 ja 5 sviu 46. Kertoimen lasku kertoo selvästi olive-tyyppisen laakerin edun. 

Kivilaakerit toimivat parhaiten, kun kuorma on alle 500 grammaa (Baillio 2013). 

Taulukosta 8 sivu 46 nähdään kitkakertoimet eri materiaaleilla. Birdprecision antaa 

safiiri-teräsparin kitkakertoimeksi 0,14, jota käytetään omissa laskelmissa. Teoreettisen 

kitkan laskelmisessa on käytetty yhtälöä 5 sivu 46. Akselin ja laakerin väliin 

kitkavoiman pienentämiseksi laitetaan muutama pisara öljyä, joten laskelmissa 

käytetään kitkakerrointa 0,14. Liukulaakereiden kohdalla käytetään yhtälöä 4 sivu 46, 

koska kyseessä on suoraseinäinen laakeri. 
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Mµ = 1/3 µ F p  (4) 

Mµ = 1/6 µ F p  (5) 

missä Mµ on kitkavoiman aiheuttama momentti [Nmm], 

µ on materiaalien välinen kitkakerroin, 

F on akseliin vaikuttava voima [N], 

p on akselin halkaisija [mm] 

Taulukko 8. Eri materiaaliparien kitkakertoimet (Engineeringtoolbox 2002). 

Materiaalipari	   Kuiva	   Rasvattu	  

Safiiri-‐Safiiri	   0,2	   0,2	  

Safiiri-‐Teräs	  (Birdprecision	  2015)	   0,15	   <	  0,14	  

Teräs-‐Teräs	   0,5-‐0,8	   0,16	  

Teräs-‐Messinki	  	   0,35	   0,19	  

Teflon-‐Teräs	   0,05-‐0,2	   0,05-‐0,2	  

 

Tuotteessa on 28 liukulaakeria (23 kivilaakeria), joilla jokaisella laakerilla on 

yhteydessä eripainoinen teräsakseli rattaineen. Vaikuttava ulkoinen voima seinäkellossa 

on maanvetovoima, jota käytetään apuna eri akseleiden voimien laskemisessa, ks yhtälö 

6. Akseleiden ja hammaspyörien suuntaa antavat massat saadaan suunnitteluohjelman 

kautta. Teoreettinen kokonaismomentti kitkalle on ~3,28 Nmm.  

F = mg,  (6) 

missä F on akseliin vaikuttava voima [N], 

 m on akselikokonaisuuden massa [kg], 

 g on maan vetovoima [m/s2] 
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3.3.2 Hammaspyörien kiinnitys akselistoon 

Hammaspyörien kiinnittityksissä on suunniteltu osittain ahdistussovite akselistoonsa, 

jotta koneiston paksuus pysyy pienenä. KG:n hammaspyörien akselireikien ilmoitettu 

toleranssi on H8, jota vastaava ahdistussovite SFS 2231 standardin mukaan on u7 (Pere 

2007: ). Hammaspyörien reiän halkaisija on 15 mm, joten ahdistussoviteväli H8/u7 on 

-6 – -51 µmm. Akselin muodon avulla on myös suunniteltu hammaspyörien oikea 

sijainti akselin halkaisijoita vaihtelemalla tehden erikokoisia shouldereita. 

Ahdistusovitteen muodostaminen voidaan suorittaa AGA:n (mukaan eri menetelmillä, 

kuten puristamalla tai lämpölaajenemisen, eli kutistusliittämisen (krymppaus) avulla. 

Käytetyimpiä kutistusliittämisen sovellutuksia lienee hammaspyörien liittäminen 

akselille. Kutistusliitoksen etuja ovat mm. työn helppo suoritettavuus, ei tarvita kalliita 

koneistoja, toimii yksittäis- ja sarjatuotannossa, materiaalipareja ei tarvitse hitsata ja 

kappaleissa ei tapahdu pysyviä mitta- ja muodomuutoksia, sekä ei synnytä kuumista 

kappaleista aiheutuvaa turvallisuusriskiä. Tarvittava lämpötilaero saadaan yhtälöstä 7, 

joten akselia täytyy jäähdyttää kyseisillä toleranssialueilla 44,4–377,8 °C. Nestemäisellä 

typellä päästään -196 °C lämpötilaan, joten akselin jäähdytyksen lisäksi hammaspyörää 

pitää lämmittää 181,8 °C (377,8-196 °C). 

ΔT = Δd / (α D),  (7) 

missä ΔT on akselin lämpötilaero [°C], 

 Δd on akselin tarvittava halkaisijan muutos [mm], 

 α on materiaalin lineaarinen lämpölaajenemiskerroin [1/°C], 

 D on akselin ulkohalkaisija [mm] 

Pienet hammaspyörät (eng. pinions) ovat navallisia, joissa on matoreikä ruuvikiinnitystä 

varten. Ruuvikiinnitys mahdollistaa tarkan kohdistamisen ja nopean huollon 

tarvittaessa. Lisäksi kokoonpanossa on tilanteita, jossa akseli kulkee laakerin läpi ja 

hammaspyörät pitää asentaa molemmin puolin, ks kuva 7 sivu 29 tasauspyörästä tai 

kuva 16 sivu 42 Tourbillonista. Matoruuvi uppoaa täysin navan sisään, eikä se tuo uusia 

rajoitteita tuotteen suunnitteluun. Myös pienissä pyörissä reikien toleranssi on 

valmistajan mukaan H8, joten SFS 2231 standardin mukaan erittäin tarkka välyssovite 
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on h7, jossa rajamitat ovat 3 mm:n halkaisijalla minimissään 0 µmm ja maksimissaan 

+24  µmm. 

Edellä mainittujen laakereiden muoto mahdollistaa akseleissa käyvän pienen 

edestakaisin liikkeen laakeria vasten. Akseleissa on myös olakkeita, jotka ovat hieman 

laakerin reikää suurempia, jotka törmäävät edestakaisin liikkeessä laakereiden 

pyöristettyyn tai laippamaiseen kohtaan ja estävät akselin liukumisen pois paikoiltaan. 

3.3.3 Jousien mitoitus 

Hammasvoimat määräytyvät vetojousesta, jota viritetään käsin. Koneiston laskennassa 

on määritetty, että vetojousena toimiva spiraalijousi pyörähtää kuusi kertaa akselinsa 

ympäri. Spiraalijousen tulee olla jousivakioltaan tarpeeksi suuri, koska sen täytyy 

voittaa rataskoneiston kitkavoimat, ks kappale 3.3.1. Vetojousen pitää antaa myös 

tarpeeksi suuri voima iskemään, jotta ankkuri lyö siirtokiveen tarpeeksi lujaa aiheuttaen 

heilahdusliikkeen ja saaden aikaan kellon käymisen. Erilaiset komplikaatiot tuovat 

lisävoiman tarpeen laakereiden kitkavoimista ja hammaspareista. Lisäksi jousen 

mitoituksessa tekee ongelmalliseksi se, että virittäessä jousen voima ei ole vakio, vaan 

kasvaa pyörittäessä, ks kuva 19. Kuten kuvasta näkyy, jousen virityksen alussa ja 

lopussa on eksponentiaaliset nousut ja välissä lineaarinen. Energiapyörässä olevan 

tappi, ks kuva 9 sivu 31, pyrkii pitämään jousen virityksen aina lineaarisella välillä. 

 

Kuva 19. Vetojousen momentin nousu virittäessä (Boettcher 2015). 
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Vetojousen mekanismi on kelloissa melko monimutkainen, koska se sisältää muuttuvia 

kontakteja. Käyntipyörän ansiosta vetojousi ei ole olennainen koneiston tarkkuuteen. 

Siksi yleensä jätetään huomioimatta kontaktivoimat ja muut osatekijät, ja käytetään 

Hooken lain kulmamuutosta, jotta voidaan laskea vetojousen lähtömomentti, ks yhtälö 9  

(Du & Xie 2013: 91). 

M = -kV θ + M0  (9) 

missä M on käyntimomentti [Nmm], 

θ on virityskulma [rad] 

 kV on vetojousen jousivakio [Nmm/rad], 

 M0 on alkuvirityksen momentti [Nmm] 

Vetojousen alkuvirityksen momentiksi valitaan 10 Nmm, jotta se voittaa kitkavoiman 

3,28 Nmm, sekä mahdolliset resultanttivoimat ja voittaa akseleiden hitausmomentin 

alussa. Maksimimomentiksi valitaan 25 Nmm, jotta vääntömomentti ei kasva liian 

suureksi alkuviritykseen verrattaessa. Virityskulma saadaan, kun on määritetty, että 

pääpyörä pyörähtää kuusi kertaa itsensä ympäri, eli θ on 2160 °. Nyt saadaan 

määritettyä vetojousen jousivakio, joka on noin 0,40 Nmm/rad. Vetojousen kotelo on 

suunnitteltu siten, että kotelon sisähalkaisija on 52 mm, akselin halkaisija 15 mm ja 

korkeus 5 mm. Jousen pituuden laskemisessa saadaan Wahl:n (1944: 344) mukaan 

yhtälöstä 10, jolloin jousen pituudeksi tulee 3534 mm jousen paksuuden ollessa 

0,4 mm.  

Lv = π/4tv (d2
2 – d1

2),  (10) 

missä Lv on vetojousen pituus [mm], 

tv on vetojousen paksuus [mm] 

 d2 on kotelon sisähalkaisija tai jousen halkaisija vedettynä [mm], 

 d1 on jousen halkaisija purkaushalkaisija tai akselin halkaisija [mm] 

Jousen korkeus saadaan yhtälöstä 11 sivu 50 (Du & Xien 2013: 90), kun tiedetään, että 

teräksen kimmomoduli on 211 Gpa. Jousen korkeudeksi saadaan 1,25 mm, joten se 

mahtuu helposti jousikotelon sisään, eikä kitkavoimia synny. 
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hv = (12kv Lv) / (Ev tv
3),  (11) 

missä hv on vetojousen korkeus [mm], 

kv on vetojousen jousivakio [Nmm/rad] 

 Ev on materiaalin kimmokerroin [MPa], 

Lv on vetojousen pituus 

 tv on jousen paksuus [mm] 

Spiraalimaisen muodon laskemisessa tarvitaan vielä yhtälöä 12 (Wahl 1944: 344-345), 

josta saadaan jouselle tarvittavat kierrokset, joita on 37,5 viritettynä ja purkautenaana 

27,5, kun mitat ovat d1 = 15 mm, d2 = 45 mm, D1 = 30 mm, D2 = 52 mm. Jousen 

lopullisen kierteet ovat näiden erotus ΔN on 7,5 kierrosta.  

nv = (d2 – d1) / 2tv,  (12) 

missä nv on vetojousen kierrokset, 

tv on vetojousen paksuus [mm] 

 d2 on kotelon sisähalkaisija tai viritetyn jousen halkaisija [mm], 

 d1 on jousen purkaushalkaisija tai akselin halkaisija [mm] 

Koneiston tärkein jousi, hiusjousi, tuo koneistolle tahdin ja pitää kellon oikeassa ajassa. 

Hiusjousen on tarkoitus värähdellä noin kerran sekunnissa, jolloin Tourbillon-

mekanismi pyörähtää akselinsa ympäri kerran minuutissa. Vetojousen momentin 

keskiarvon ja vastustavien kitkavoimien yhtälön 13 (Wahl 1944: 335) mukaisesti 

saadaan käyntipyörän lyöntivoima ankkuriin. Yhtälöön pitää ottaa huomioon myös 

koneiston hyötysuhde, joka on 13 hammaspyöräparilla on noin 0,8 (Airila ym. 2006: 

511). Lopullinen iskuvoima on noin 0,41 N. 

ηFk = (M – Mµ) / rv,  (13) 

missä Fk on käyntipyörän tangentiaalinen voima [N], 

 η on koneiston hammaspyöräparien hyötysuhde [GPa], 

 M on vetojousen momentin keskiarvo [Nmm], 

 Mµ on laakereiden kitkavoima [Nmm], 

 rv on vetojousen säde [mm] 
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Ankkuri iskee siirtokiveen, joka on kiinni liipottimessa, jossa on myös kiinni hiusjousi. 

Ankkurissa on varsi (17,89 mm), jonka iskusta se aiheuttaa momenttia liipottimella 

sijaitsevalle hiusjouselle. Momentti lasketaan yhtälöllä 14. Hiusjouseen aiheutuva 

momentti on 7,4 Nmm. 

MH = Fk rA  (14) 

missä MH on hiusjouseen aiheutuva momentti [Nmm], 

 Fk on käyntipyörän tangentiaalinen voima [N], 

 rA on ankkurin varren pituus [mm] 

Hiusjousen jousivakio mitoitetaan yhtälön 9 mukaan. Liipotin ei saa heilahtaa 360 

astetta, ettei siirtokivi iske ankkuriin väärältä puolelta, jolloin koneiston käynti 

sakkautuu. Hiusjousen annetaan heilahtaa 90 astetta, joten jousivakioksi, kH, saadaan 

noin 4,7 Nmm/rad. Hiusjousen pituuden mitoituksessa käytetään yhtälöä 15 (Beardmore 

2009) ja korkeuden määrittämisessä yhtälöä 11, jotka ovat 235 mm ja 2,33 mm. 

LH = πn (D+d) / 2  (15) 

missä LH on hiusjousen pituus [mm], 

 n on hiusjousen spiraalin kierrokset, 

 D on hiusjousen ulkohalkaisija [mm], 

 d on liipottimen akselin halkaisija [mm] 

Yhtälön 11 avulla saadaan myös muuttuva jousivakio pituuden muuttuessa. Hiusjousen 

pituutta voidaan muuttaa vapautamalla sen ulkohalkaisijaa puristava ruuvi, ks kuva 16 

sivu 42, jotta voidaan määrittää hiusjouselle optimaalinen pituus käyntitarkkuuden 

tarkistusvaiheessa. Hiusjousen jousivakio määrittää myös liipottimen hitausmomentin. 

(Du & Xien 2013: 90) mukaan liipottimen hitausmomentti lasketaan yhtälön 16 sivu 52 

mukaan. Liipottimen hitausmomentiksi saadaan 119 gm2, joka määrittää liipottimen 

lopullisen muodon suunnittelussa. 
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J = kH / (2π f)2  (16) 

missä J on liipottimen hitausmomentti [kgm2], 

 f on kellon käyntitaajuus [1/s], 

 kH on hiusjousen jousivakio [Nmm/rad] 

Minuuttiakselissa olevat voimat määrittävät puristusjousen voimakkuuden. Jousta 

käytetään kellon oikean ajan säädössä. Vetojousesta tulevat hammasvoimat määrittävät 

sahalaitaiselle hammastukselle tulevan voiman. Kun tiedetään teoreettinen vetojousen 

aiheuttama hammasvoima, voidaan laskea puristusjousen puristusvoima. Sahalaitaiset 

kappaleet muodostavat teräs-messinkiparin, jonka kitkakerroin on 0,35 (ks taulukko 8 

sivu 46). Sahalaidat ovat 60 °-kulmassa, joten sahalaidan suuntainen voima saadaan 

yhtälöstä 17, jossa lasketaan hammas- ja jousivoiman erotus. Erotuksen tulee olla 

positiivinen, että jousivoima voittaa hammasvoiman, eikä sahalaidat liu’u toisiaan 

vasten. 

ΔF = [FJ sin α - µFJ cos α] - [FH cos α - µFH sin α] (17) 

missä ΔF on jousivoiman ja hammasvoiman erotus [N], 

 FJ on jousivoima [N], 

 FH on hammasvoima [N], 

α on sahalaidan kulma [°], 

 µ on kitkavoima 

Puristusjousen voiman referenssiksi on käytetty Lesjöforsin (2008: 14) jousikatalogia, 

jotta nähdään löytyykö sopivaa jousta standardikokona. Jousen sisähalkaisija pitää olla 

vähintään 5 mm ja puristusvoiman pitää voittaa hammasvoima 0,08 N, kun jousen 

korkeus on 7,2 mm (palat ovat puristuneena).  Lisäksi jousen joustomatkan tulee olla yli 

1,7 mm (sahalaidan korkeus). Esimerkiksi Lesjöforsin tuotenumeron 1209 jousi on 

sopiva ajansäätö-mekanismiiin. 1209-jousen jousivakio on 0,48 N/mm ja L0 on 

10 mmm. Jousen tuottaman voima lasketaan yhtälön 18 sivu 53 avulla. Kun jousi 

puristetaan paikoilleen sahalaitakappaleet puristuvat toisiaan vasten ja muodostavat 

jouselle 7,2 mm tilan. Nyt puristusmatka Lesjöforsin jousella on 10 mm – 7,2 mm = 

2,8 mm. Tällä joustomatkalla jousi aiheuttaa 1,344 Newtonin voiman, joka on suurempi 
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kuin hammasvoima. Jousen maksimi joustomatka on 3,4 mm, joka sopii myös 

vaadittuihin kriteereihin. Katalogin seuraavat sisähalkaisijaltaan 5 mm jouset ei sovi 

kriteereihin juurikin jäljellä olevan joustomatkan vuoksi (kaikki yli 1,7 mm). 

F = -k x,  (18) 

missä F on jousivoima [N],  

k on jousivakio [N/mm],  

x on joustomatka [mm]  

Räikkämekanismissa jousen kriteerinä on se, että jousen voima on kynnen ja tapin 

kitkavoimia suurempi. Toisekseen jousen tulee sopia siihen tarkoitettuun syvennykseen 

(0,5 mm). Kuten tasauspyörästö-kappaleessa jo mainittiin, että iso aurinkopyörä puristaa 

kynttä itseään vasten, joten suurin puristusvoima tulee vetojousesta. Räikän jousen 

tarkoitus on ainoastaan saada kynnen hammas saamaan tartunta ison aurinkopyörän 

hammastukseen, jolloin lopun pysäyttävän efektin hoitaa vetojousi ja kynnen muotoilu. 

3.4 Kiinnitykset 

Tukikappaleita, eli siltoja, on viisi, jotka ovat toisissaan kiinni. Lisäksi ensimmäinen 

tukikappale on myös etupaneelissa kiinni kiinnittäen koneiston muodostaen lopullisen 

tuotteen. Siltoihin kiinnitetään laakerit, jonka jälkeen lopullinen kokoonpano on 

mahdollista tehdä. Siltojen suunnittelussa tärkeitä parametrejä ovat ruuviliitosten 

sijainnit, lomittainen muoto ja tarpeeksi suuri lujuus. Lujuus tulee kysymykseen 

oikeastaan vain silloin, kun tuotetta siirretään paikasta A paikkaan B, jolloin siihen 

kohdistuu ulkopuolisia kuormituksia. Ulkopuolisia kuormituksia ovat muun muassa 

kuljetuksessa syntyvä tärinä ja maan vetovoima eri suunnissa paketin pyöriessä. 

Ulkopuolisen kuormituksen suuruudeksi on valittu 10 Newtonia. Kuormitus on 

simuloitu jokaiseen siltaosaan, joista suurin poikkeama tapahtuu sillassa 3, ks kuva 20 

sivu 54. Kuvasta nähdään, että suurin poikkeama on ~0,05 mm. Tämä poikkeama on 

niin pieni, ettei se vahingoita tuotetta, eikä päästä akseleita irti laakereista. 
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Kuva 20. Tasaisen kuormituksen simulointi sillassa. 

Kiinnityksissä ja lopullisessa kokoonpanossa on ollut esillä kolme pääasiaa; 

yksinkertaisuus, standardit ja ulkonäkö. Jotta kello pystytään rakentamaan vaiheittain ja 

akseleita ei tarvitse kohdistaa kaikkia kerralla, siltoja on aina jokaista mekanismia 

varten yksi. Hammaspyörien päähalkaisijat määrittävät siltojen toisiinsa kiinnitettävien 

ruuvien sijainnit. Koska koneisto ja sillat jäävät näkyviin kellon takapuolelle, 

esteettisyyteen on panostettu. Hyvä pinnanlaatu (≤ Ra 3,2) pyritään pitämään 

valmistuksessa. 

Ruuviliitoksien apuna ovat kohdistustapit, jotka estävät ruuvin aiheuttaman 

kiertoliikkeen asennusvaiheessa. Ruuvit ovat pääasiassa kokoa M3 ja uppokantamallia 

(eng. countersunk head), joten ne uppoavat sillan rakenteisiin ja pitävät koneiston 

korkeuden matalana. Ruuvit ovat lisäksi kuumakäsittelyn avulla saatu sinertäviksi 

ulkonäön parantamiseksi. Ruuvien sinistys on perinteinen sveitsiläinen ja 

glashüttelainen menetelmä (Vuorenpää 2011: 294). Sinistäminen tapahtuu terästä 

hitaasti lämmittäen noin 300 asteeseen, eri lämpötiloilla teräksestä saadaan eri väristä, 

ks kuva 21 sivu 55. Tämän jälkeen teräskappaleen annetaan jäähtyä huoneenlämmössä, 

jolloin sininen väri jää kappaleeseen näkyviin. Prosessi on erittäin nopea, materiaali 

vaatii vain muutamia sekunteja päästääkseen tavoiteltuun lämpötilaan. Ruuvien 
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sinistäminen tuo esteettisyyden lisäksi pitkäkestoisempaa ikää teräkselle suojaten sen 

korroosiolta. (Su 2015). Sinistäminen saataisiin myös kemiallisesti (Vuorenpää 2011: 

294). 

 

Kuva 21. Ruuvien päiden värivaihtelut eri lämpötiloissa. Vasemmalta lähtiessä 

lämpötilat 240 °C, 270 °C, 290 °C ja 320 °C (Su 2015). 

3.5 Esteettiset osat ja seinäkiinnitys 

Tuotteen ollessa siinä kunnossa, että se toimii moitteettomasti, tarvitaan vielä 

kosmeettiset kappaleet, jotka tuovat tuotteelle kokonaisuuden. Muihin osiin kuuluvat 

viisarit, vetonuppi ja kellotaulu, sekä etulevy, johon kaikki lopulta kiinnitetään. Lisäksi 

koneisto suojataan lasikotelolla. Tuotteen kaikki osat ovat nähtävissä liitteessä 1. 

Lopuista osista mainitsemisen arvoisia ovat seinäkiinnitys ja vetonuppi. Etulevyn 

takana on ura, johon takalasi asetetaan. Seinäkiinnitys muodostuu kahdesta osasta, joista 

toinen on kiinteästi tuotteessa kiinni ja pitää lasin paikoillaan. Toinen puoli ruuvataan 

seinään kiinni. Tuotteessa kiinni olevassa puoliskossa on urospuoleiset tapit, jotka 

ohjaavat seinäkiinnityksen oikeaan kohtaan. Osat kiinnitetään toisiinsa pienen neulan 

avulla, mikä helpottaa myös, jos kelloa halutaan tarkkailla esimerkiksi sylistä. 

Vetonuppi on yhteydessä pääakseliin, josta viritetään kelloa. Vetonupin täytyy olla 

tarpeeksi iso, että sormet mahtuvat ympärille (koko on 35x58 mm). Myös akselin täytyy 

ulostautua tarpeeksi etulevystä irti, ettei viritys tapahdu pelkästään sormenpäillä. 

Vetonupin muotoilusta vastaa yhtiön kuvitteellinen logo, ks kuva 22. 

 

Kuva 22. Vetonuppi, joka on myös kuvitteellinen logo (nimikirjaimet MK). 
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4 TUOTTEEN VALMISTUS 

Tässä osiossa käydään tuotteen eri osien valmistusmenetelmät läpi ja valmistetaan 

konkreettinen prototyyppi, joka toimii samalla valmiina tuotteena hienosäädön jälkeen. 

Tuotteen valmistuksessa on käytetty alihankintayhtiöitä ympäri maailmaa. Niiden 

tuotantomenetelmät ovat osittain liikesalaisuuksia ja täten valmistusmenetelmät on 

kerrottu pääpiirteittäin ilman laskelmia. Alihankintayhtiöt ovat myös antaneet 

suunnitteluvaiheessa ehdotuksia tuotantotavoista ja auttaneet suunnittelussa voittamaan 

työn tuomat haasteet. 

4.1 Hammaspyörien valmistus 

Tuotteessa käytettyjen lieriöhammaspyörien valmistus on yksinkertaista. Se voidaan 

tehdä monella eri tavalla laadusta riippuen. Hammaspyörä voidaan tehdä heti valmiiksi 

stanssaamalla tai valamalla suoraan muottiin, mutta näiden laatu on huomattavasti 

huonompi kuin koneistettujen hammaspyörien. Stanssauksessa laatu on parempi, mutta 

työkalukustannukset nostavat sen kalliiksi menetelmäksi, ellei tuotantomäärä ole 

korkea. Stanssausta vastaava menetelmä on sintraus, jossa metallijauhe puristetaan 

aihioon. Sintraus sopii tyypillisesti vain pienille hammaspyörille, joiden tuotantomäärä 

on korkea. Ruiskupuristuksella pystytään tekemään ei-metallisia hammaspyöriä, kuten 

muovisia (Gopinath & Mayuram 2014). Koneistuksella mahdollistetaan joka 

tapauksessa tarkat lopulliset halkaisijat, malli ja pinnanlaatu (Marinov 2014). 

Koneellisesti tehtyjen hammaspyörien valmistus alkaa aihion valmistuksella. 

Messingistä sahattu raakakappale viedään sorviin, joka valmistaa hammaspyörän aihion. 

Sorvissa aihioon muodostuu hammaspyörän ulkohalkaisija, navan pituus ja paksuus. 

Primäärinen työstöprosessi on jyrsintä. Jyrsin käyttää spiraalimaista vierintäjyrsintä 

(eng. hob). Aihio syötetään aksiaalisesti vierintäjyrsintä vasten. Sekä vierintäjyrsin, että 

aihio pyörivät samalla, kun syöttö tapahtuu, ks kuva 23 sivu 57. Vierintäjyrsimen 

työkalun muoto on hammaspyörässä käytetty moduulin mukainen, jolloin 

hammaspyörän muoto tulee oikeaksi jyrsinnän päätteksi. Jyrsinnän jälkeen 

valmistusprosessiin kuuluu vaihtoehtoisesti viimeistely, johon kuuluvat lämpökäsittely, 
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päähalkaisijan mitoitus ja pinnanlaadun viimeistely. Lastuamistyöstöllä, kuten sorvilla, 

viimeistellään hammaspyörän päähalkaisija ja hammaspyörän ulkopintojen laatu. 

Lastuamistyöstö tehdään yleisesti ennen lämpökäsittelyä, jossa metallin kovuutta 

lisätään.  (Marinov 2014). Työssä käytettävät hammaspyörät on tehty koneellisesti KG:n 

toimesta. KG osoittatui parhaimmaksi ja halvimmaksi yhtiöksi tilata hammaspyörät, 

vaikka ne postitetaan Japanista asti, sekä laatu pysyy varmasti korkeana standardin ISO-

9001:n mukaisena ja hammaspyörien paksuus minimissä. Ero Suomesta ja Japanista 

tilatun hammaspyörän hinnan ero voi olla jopa 500 %. 

 

Kuva 23. Hammaspyörän valmistus, jossa on kuvattu kappaleen ja työkalun liikkeen 

suunnat (Marinov 2014). 

4.2 Laakereiden valmistus 

Kellonvalmistajat huomasivat 1700-luvulla, että kovan materiaalin käyttäminen 

laakerina vähensi kitkaa (Withey 2013). Synteeettisesti valmistettujen jalokivien 

kemiallinen koostumus on sama kuin aitojen jalokivien. Synteettinen jalokivi koostuu 

alumiinioksideista muodostuneista alunoista (Samelius 1935). J L Gay-Lussac löysi 

keinon vuonna 1817 puhtaan aluminioksidin valmistukseen lämpöhajoamisella. Raa’an 

alumiinioksidin valmistus pohjautu vielä nykypäivänäkin samaan menetelmään. Vuonna 
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1911 patentoitu Verneuil-prosessi on yleinen tapa nykypäivänäkin valmistaa synteettisiä 

rubiini- tai safiiriaihioita, koska se on halvin ja sen tuottama laatu on riittävän hyvä 

moneen käyttökohteesen. Vuonna 1980 maailmassa oli arviolta kuusi suurta Verneuil-

valmistajaa, joiden vuosituotanto oli noin 109 karaatia. (Harris 2004: 3-6). Puhdas 

ammoniakkialuna kalsinoidaan muhveliuunissa yli 10 000 °C asteeseen. 

Kristallisaatiosta, rikistä ja ammoniakista muodostuva vesi juoksutetaan pois, jolloin 

jäljelle jää puhdas puuterinen alumiinioksidi. Tämä puuteri sulatetaan sylinterin 

muotoiseen muottiin vetyliekissä yli 21 000 °C lämmössä. Sula alunapuuteri valuu 

pisaroina uunissa liekin läpi sylinterin muotoiseksi. Aihiota liikutetaan koko ajan 

alaspäin, jolloin sen pohja jäähtyy rauhassa, jotta sisäiset jännitykset ja voimat katoavat, 

mutta aihion huippu pysyy koko ajan sulana. Sylinterissä ei ole mahdollisia ilmataskuja 

niin kuin luonnon omassa jalokivissä (Samelius 1935). Sylinteristä leikataan levyjä 

timantilla kyllästetyllä sahalla tai langalla (Harris 2004: 12). Levyyn porataan 

laakerireikä, asetetaan akselilleen ja muoto viimeistellään timanttityökaluilla. 

Viimeistely tehdään käsin (Samelius 1935). 

Reliancen (2014) liukulaakerit valmistetaan muottipuristamalla. PTFE (teflon) raaka-

aine ei ole työstettävissä ruiskuvalamalla tai ekstruusiolla, vaan PTFE pitää työstää 

muottipuristamalla ja tyssäysvalamalla, jonka jälkeen se sintrataan. PTFE:tä voidaan 

käyttää myös pinnoitteena. Raaka-ainetta käytetään alhaisen kitkan vuoksi 

itsevoitelevissa liukulaakereissa ja liukupinnoissa tai tarttumattomissa pinnoissa, joista 

yleinen esimerkki on paistinpannu. PTFE:llä on myös erinomaiset sähkön 

eristämisominaisuudet, sekä sen vanheneminen on olematonta, joten se sopii myös 

terveydenhuollossa esimerkiksi implantiksi (Bruder 2009). 

4.3 Jousen valmistus 

Jousi on yksinkertaisuudessaan laite, joka muuttaa muotoansa ulkoisen voiman 

vaikutuksesta ja palautuu takaisin voiman, kun ulkoinen voima poistetaan. Jousi 

varastoi ulkoisen voiman itseensä. Yleisesti voidaan sanoa, että jousen muutos on 

suoraan verrannollinen ulkoisen voiman suuruuteen. Jos ulkoinen voima kasvaa liian 

suureksi, jousen muutos on plastista, eikä enää palaudu ennalleen. Terässeos on yleisin 
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raaka-aine jousien valmistuksessa. Suosittuja seoksia ovat mm. korkeahiiliset teräkset,  

lämpökäsitellyt teräkset ja kromisilikoni (Hall 2015). 

Jousen suunnittelu alkaa monimutkaisilla laskukaavoilla, jotka määrittävät jousen 

ominaisuudet pohjautuvat tekijöihin, joita ovat langan materiaalikoostumus ja koko, 

jousen halkaisija ja suunniteltu ulkoisen voiman suuruus (Hall 2015). 

Valmistusprosessi keskittyy kierrejousiin. Kylmäkierteityksessä teräslanka kierretään 

huoneenlämmössä. Kierteytys tapahtuu kahdella olennaisella tekniikalla. Ensimmäinen 

tekniikka on kiertää lankaa istukkaa vasten joko kelauskoneella, sorvilla, poralla tai 

käsiräikällä. Toisekseen lankaa voidaan työntää ja pakottaa se kiertymään tukea vasten. 

Toinen tekniikka on kuuma kierteytys. Paksu lanka tai tanko voidaan kiertää, kun 

metalli on kuummennettu ja saatu joustavaksi. Kierteytys tapahtuu samoilla 

mekanismeilla, mutta kuuma teräs katkaistaan ja jäähdytetään nopeasti öljyssä, jossa se 

kovettuu (karaistuu). Tässä vaiheessa teräs on liian hauras toimimaan jousena. Kuuma- 

tai kylmäkierteytysprosessi on synnyttänyt teräkseen sisäisiä jännitykisä, jotka 

poistetaan temperoimalla, jolloin teräs saa ominaisen sitkeyden toimiakseen jousena. 

Teräs kuumennetaan uunissa ja annetaan jäähtyä hitaasti. Valmistukseen voi liittyä 

myös viimeistely, jossa muun muassa jousen päät muokataan käyttökohteen mukaisesti 

(Hall 2015). 

4.4 NC-työstö 

Jokainen NC-työstöä tarvitseva kappale tehdään yhdestä palasta metallia, joten 

hitsauksen tarve katoaa. Suunnittelussa on otettu huomioon, että osat saadaan 

mahdollisimman vähillä kiinnityksillä tehtyä ja osat pystytään tekemään 3-akselisilla 

työstökoneilla. NC-työstöä tarvitsevien kappaleiden valmistus on tarkoitus tehdä 

suomalaisessa hienomekaniikka konepajassa Precia Oy:ssa, joka toimittaa osat 

”avaimet käteen” -periaattella, jolloin kokoonpano voi alkaa heti osat saatua. Precia 

auttaa suunnittelussa ja määrittää tuotteen lopullisen hinnan. Myös materiaaliehdotuksia 

on tullut eri osien valmistuksessa, mikä on auttanut pitämään hinnan kohtuullisena ja 

työstön heille helppona. Prototyypin hinta on selvästi jälleenmyyntihintaa korkeampi 

johtuen NC-koneiden asetuksista ja valmistusmäärästä.  



 

 

60 

NC-työstö on numeerisesti ohjattua koneen käyttäymistä. Lyhenne CNC on menettänyt 

merkityksensä, jonka on korvannut perinteinen NC-lyhenne, jolla tarkoitetaan jo 

yleisesti konetta, jonka ohjaukseen kuuluu ohjelmamuisti ja tietokone ohjaamaan sen 

toimintoja (Edu.fi 2015). NC-työ pystytään suorittamaan ilman valvontaa, joten käyttäjä 

voi keskittyä muihin tehtäviin. Tämän hyviä puolia ovat: kone ei väsy, inhimillinen 

virhe katoaa, työstö on johdonmukainen ja työstöajan voi ennustaa. NC-työstökoneella 

tehdyt kappaleet ovat lisäksi erittäin tarkkoja ja toleranssit ovat nykypäivänä 

uskomattoman pieniä. NC-kone myös tuottaa samanlaisia osia sarjatuotannolla 

haluaman määrän, kun koneeseen syötetty koodi on saatu valmiiksi. Koneen liikkeen 

suuntia sanotaan akselisuunniksi – mitä enemmän akseleita, kone voi useammasta 

kulmasta kone voi työstää kappaletta. Kone liikuttaa karaa, jossa terä on kiinni, yleisesti 

kolmella eri tavalla: nopeasti, lineaarisesti ja pyörittämällä. Lastuavaa työstöliikettä 

kutsutaan syötöksi, joka sisältää lineaarisen liikkeen ja työkalun pyörimisnopeuden. 

Liike tapahtuu koordinaatiossa, jonka mukaan NC-koneeseen syötetty koodi on 

kirjotettu, ks kuva 24 (Lynch 1997).  

 

Kuva 24. Kuva viisiakselisesta NC-työstökoneesta (Efunda 2015). 

Yleisesti nykyään tuotteen suunnittelussa käytetään tietokoneohjelmia, CAD-ohjelmia, 

joiden avulla saadaan 3D-kuva kappaleesta ja kokoonpanosta. CAD-ohjelmien avulla 

saadaan myös suoraan NC-koodi, mikä helpottaa virheiden minimointia työstöissä. 
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CAD-ohjelmilla voidaan simuloimalla, (CAM), nähdä koneelle määritetyt 

työstösuunnat, käytetyt työkalut ja mahdolliset virheet, sekä valmiin kappaleen muoto 

työstön jälkeen. CAD-ohjelmilla saadaan nopeasti muodostettua prototyyppi ja 

mallinnus haluamastaan kappaleesta (Kreith 1998: 85-97). Kuvassa 25 on CAD-

ohjelmalla tehty mallinnus osasta ja NC-työstökoneella valmistettu valmis kappale. 

Tuotteen koko suunnitelma on tehty CAD-ohjelmalla. Tuotteen jokainen suunniteltu osa 

voidaan lähettää alihankkijalle tiedostona, jolloin tuotekehitys ja -valmistus nopeutuvat 

huomattavasti.  

 

Kuva 25. CAD-mallinnettu ja NC-työstetty osa (Elite Fabrication 2015). 

NC-työstö ei rajoitu ainoastaan metallityöstöön. Tuotteeseen on tarkoitus tehdä myös 

etulevy NC-työstöllä, mutta materiaalina käytetään kovaa puuta, kuten tammea tai 

saarnia, joiden kovuus Brinell-asteikolla on 3,5 – 4 (Triofloor 2013).  Vastaavalla 

asteikolla hiiliteräksen kovuus on noin 130 HB (Engineering Toolbox 2015b). 
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4.5 Kokoonpano ja lopullinen tuote 

Tuotteen kokoonpanomalli on esitetty kuvassa 26. Tuotteessa on yhteensä 183 osaa, 

joista 79 on yksilöllisiä. Tuotteen kokoonpanossa on syytä varautua puhtauteen, ettei 

lika vaikuta koneen toimintaan ja tuote näyttää esteettisesti laadukkaalta. Kokoonpano 

aloitetaan ahtausliitosten valmistetuilla, ks kappale 3.3.2. Pienet, navalliset, 

hammaspyörät, jotka eivät mene minkään kappaleen toiselle puolelle, asetetaan 

paikoilleen. Tämän jälkeen laakerit puristetaan siltoihin. Silta 1 ruuvataan etulevyyn 

kiinni ja koneiston kokoonpano voi alkaa. Seuraavaksi asennetaan tunti-

minuuttijärjestelmän kokoonpano, jonka yhteyteen silta 2 ruuvataan kiinni. Jokaisen 

siltakiinnityksen välissä testataan hammaspyörien liike, jotta se on mahdollisimman 

sujuva. Asennusvaiheessa metallipareihin laitetaan öljyä kitkan pienentämiseksi ja 

mekanismia pyöritetään, jotta öljy levittyy tasaisesti jokaiselle hampaalle. Seuraavaksi 

vuorossa on ensimmäisen mekanismin kokoonpano eli tasauspyörän. Tasauspyörästön 

kotelo valmistellaan ja asetetaan tuotteen kokoonpanoon, johon silta 3 ruuvataan kiinni 

ja katsotaan, että tasauspyörästö toimii suunnitelman mukaisesti, tässä vaiheessa myös 

räikkämekanismi asetetaan paikoilleen ja toimivuus testataan pyörittämällä kumpaakin 

isoa aurinkopyörää erikseen. 

 

Kuva 26. Suunnitellun tuotteen ulkonäkö: takaa ja edestä. 

Kokoonpanon seuraavassa vaiheessa valmistellaan jousikoteloon vetojousi ja ruuvataan 

pääpyörä siihen kiinni. Pääpyörään asetetaan liukulaakeri, joka estää jousikotelon 

edestakaisin liikkeen ja keventää jousen tekemää työtä. Pääpyörän akseliin kiinnitetään 

myös pienet hammaspyörät. Tämän jälkeen kokoonpanoon asetetaan pääkoneiston loput 

hammaspyörät paikoilleen, kuten myös ajansäätömekanismi. Ajansäätömekanismin 
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toiminta testataan pyörittämällä minuuttiakselia etulevyn puolelta. Koneisto suojataan 

lasilla, jonka seinäteline pitää sen kiinni levyssä. 

Kello käännetään ympäri, jotta Tourbillon pystytään asentamaan. Tourbillonin 

kokoonpanossa pitää olla erittäin tarkka, jotta kellon käynti on edes mahdollista. 

Tourbillon kootaan vaiheittain alhaalta ylöspäin, ks kuva 27, kynnet liimataan ankkuriin 

kiinni ja hiusjousi kiinnitetään asetetaan paikoilleen. Lopuksi tuotteen etulevy 

viimeistellään asettamalla viisarit, kellotaulu, vetonuppi ja etulasi paikoilleen. Koko 

tuotteen räjäytyskuva on liitteenä 2.  

 

Kuva 27. Tourbillonin räjäytyskuva. 
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5 TUOTTEEN RAHOITUS JA KAUPALLISTAMINEN 

Prototyypin valmistaminen on kallista. Eri yhtiöiden tuotekatalogien ja 

sähköpostikyselyjen tuotoksista ympäri maailmaa löytyi tehokkaimmat ja ennen kaikkea 

työstä kiinnostuneet yhtiöt, jotka haluavat pitää laadun korkeana. Kuitenkin opiskelijana 

prototyypin valmistaminen kaatuu helposti rahaan – niin kuin tässäkin tapauksessa. 

Rahoitusta etsittiin niin valtiolta, Tekesiltä kuin yliopistolta. Tämän hetkinen taantuma 

ei paranna yhtään tilannetta, mikä johti yliopistossa leikkauksiin ja investointien 

pienemiseen. Valtion tukemaa starttirahaa uudelle yritykselle voi hakea kuka tahansa, 

mutta konepajassa tuotettuun prototyyppiin tuen suuruus on vain muutamia prosentteja. 

Tässä kappaleessa esitellään eri mahdollisuuksia saada rahoitusta ja tuotteen 

lanseeraukseen otollista palvelua, joka samalla perustuu ennakkomyyntiin. 

5.1 Kustannuslaskenta 

Kustannuslaskennassa perehdytään tuotteen valmistuskustannuksiin. Prototyypin 

valmistuskustannuksissa tulee huomioida huomattavasti suuremmat menoerät kuin 

sarjatuotannossa. Konepajoissa asetukset vievät työtunteja, jolloin yhden kappaleen 

tilaus maksaa kymmenkertaisesti sarjatuotantoon verrattaessa. Alihankintayhtiöiden 

sarjatuotantoalennus varastotuotteista on n. 10-20 % kappalemäärästä riippuen. 

Prototyypin valmistuksessa on pyritty löytämään alihankkija, jolla on mahdollisimman 

valmiit osat omasta takaa, kuten hammaspyörät, laakerit jne. Messinkisten 

hammaspyörien varastohinta on vain 2-10 euroa, mutta muutamat täytyisi tilata 

kustomoituna, jolloin kappalehinta nousee 35-110 euroon. Pelkästään hammaspyöriin 

kuluu rahaa prototyypissä 545 euroa, mutta sarjatuotannossa hinta tippuisi alle 180 

euroon, josta suurimman alennusprosentin tekee kustomoitujen osien hinnanlasku. 

Laakereissa alennusprosentti on 24, jolloin laakereihin menisi sarjatuotannossa n. 100 

euroa. Suurin menoerä on NC-työstössä. Pelkästään Tourbillonin NC-työstöä vaativat 

osat (yhdeksän osaa) olisivat maksaneet yhteensä 2350 euroa, mikä lopulta osoittautui 

liian suureksi menoeräksi. Sarjatuotannossa NC-työn hinta tippuisi radikaalisesti jopa 

89 % alennuksella. Sarjatuotannolla valmistetun kellon valmistuskustannukset kipuavat 
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noin 500 euroon, mutta tarkkaa hintaa ei voi sanoa ja mahdollisesti lopulliset 

valmistuskustannukset voivat tiputtaa hintaa vielä muutamilla prosenteilla. 

Kustannuslaskenta vaatii vielä huomattavaa lisätutkimusta prototyypin jälkeen. 

5.2 Valtion tukema starttiraha 

Starttirahan tarkoitus on edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Sen tarkoitus on 

turvata yrittäjän toimeentulo siltä ajalta, kun yritystoiminta käynnistyy ja 

vakiinnuttaminen arviolta kestää – kuitenkin enintään 18 kuukauden ajan. Starttirahaa 

voi hakea, jos on työtön työnhakija tai et ole työtön, mutta siirryt kokoaikaiseksi 

yrittäjäksi palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä. TE-toimisto selvittää, onko yrittäjyys 

hakijalle sopiva vaihtoehto työllistyä ja tekee myöntymisen vasta sitten. Tuen saamisen 

edellytyksiä ovat muun muassa päätoiminen yrittäjyys, riittävät valmiudet aiottuun 

yritystoimintaan, mahdollisuudet jatkuvaan kannattavaan toimintaan ja tarpeellisuus 

toimeentulon kannalta, sekä yritystoiminnan aloitus vasta sen jälkeen, kun tuki on 

myönnetty (TE-palvelut.fi 2015). 

Starttirahan edellytyksiin kuuluvat myös mm. yrittäjäkokemus tai -koulutus ja ettei 

yritystoimintaa ole aloitettu ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty. Aloittamisella 

tarkoitetaan siis kaupallisen yritystoiminnan aloittamista, johon ei kuulu toiminnan 

suunnittelu tai järjestely. Suunnitelmissa ja valmisteluissa voidaan olla kuinka pitkällä 

tahansa, kunhan varsinaista kaupallista toimintaa ei ole aloitettu. Tähän voi kuulua mm. 

yrityksen rekisteröinti kaupparekisteriin nimen suojaamista varten. Työ- ja 

elinkeinotoimiston harkinnan mukaan starttirahaa voidaan myöntää 530-860 euroa 

kuukaudessa enintään 18 kuukauden ajan. Yleisesti starttiraha myönnetään kahdessa 

osassa, joista ensimmäinen osa on 1-6 kuukautta (Uusyrityskeskus 2015). 

5.3 Tekes 

Tekes tarjoaa rahoitusta yritysten kehitysprojekteille, joilla tavoitellaan kasvua ja 

liiketoiminnan uudistamista. Yritykset rahoittavat aina osan projektinsa kustannuksista 

itse. Kansainvälistyvät ja kasvua hakevat pienet ja keskisuuret yritykset ovat Tekesin 

tärkein rahoituksen kohderyhmä. Tekes rahoitti vuonna 2014 550 miljoonalla eurolla 



 

 

66 

yrityksiin ja tutkimuksiin (Tekes 2015a).  Tekesin rahoitusprojekteja yritykselle voivat 

olla esim. kehitysprojektit ja pilotointi, jossa rahoituksen avulla yritys voi kehittää uusia 

ja uudistaa olemassa olevia tuotteita tai palveluja, tuotantomenetelmiä ja 

liiketoimintamalleja. Rahoitus tapahtuu lainalla. Laina on tarkoitettu projekteille, joiden 

kaupallistaminen on lähellä tai osaamista sovelletaan uuden liiketoiminnan 

synnyttämiseksi. Kehitysprojektin riskit jaetaan ja jos projekti epäonnistuu, voidaan 

laina muuttaa osittain avustukseksi. Pilotointi voi olla myös oma erillinen projektinsa 

esimerkiksi ennen ratkaisun kaupallistamisvaihetta, tärkeää on, että pilotointi liittyy 

uuden ratkaisun toimivuuden todentamiseen. Tekesin laina on vakuudetonta ja 

matalakorkoista, korkoprosentti on tällä hetkellä yksi. Laina-aika on lähtökohtaisesti 7-

10 vuotta, joista lyhennysvapaita vuosia on 3-5, tarvittaessa enemmänkin (Tekes 

2015b). Tekes myöntää rahoitusta myös suoraan nuorille innovatiivisille yrityksille, 

jonka tavoitteena on nopeuttaa olennaisesti lupaavimpien pienten yritysten kasvua ja 

kansainvälistymistä. Yritys on usein toiminut muutaman vuoden ja todentanut 

liiketoimintamallissaan, että yritykseltä löytyy jo asiakkaita. Yrityksen täytyy kuitenkin 

olla alle 5-vuotias, kooltaan pieni (henkilömäärä alle 50 ja liikevaihto alle 10 miljoonaa) 

ja Suomeen rekisteröity, sekä yritys panostaa merkittävästi tutkimus- ja 

kehitystoimintaan. Muita edellytyksiä ovat, ettei yritys ole syntynyt sulautumisen kautta 

eikä ole jakanut voittoja (Tekes 2015c). 

5.4 Kickstarter ja ennakkomyynti 

Kickstarter on vuonna 2009 perustettu maailmanlaajuinen joukkorahoituspalvelu, joka 

keskittyy luovien projektien vastikkeelliseen joukkorahoitukseen. Projektit ovat 

määritetyn ajan mittaisia, joille on asetettu tavoiterahoitus. Kickstarterissa projektit ovat 

kaikki tai ei mitään-tapaisia, joissa ketään ei laskuteta, ellei projekti saavuta tavoitetta 

aikarajaan mennessä. Tällä tavoin kehittäjällä on tarvittava budjetti, kun projekti päättyy 

ja kehittäjä siirtyy projektissansa seuraaviin vaiheisiin. Kaikki tai ei mitään-tapa 

pienentää projektin luojan riskejä, kun tavoitteen epäonnistututta kukaan ei odota 

projektin valmistumista alhaisella budjetilla. Samalla se myös motivoi innokkaita 

ihmisiä levittämään sanaa, että projekti saadaan valmiiksi. Jos projekti onnistuu, 

Kickstarter ottaa 5 prosenttia kerätystä rahastosta. Kickstarter ei kuitenkaan lupaa 
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projektin luojan onnistumista projektissaan, vaikka tavoiteltu raha saavutetaankin 

(Kickstarter 2015). 

Kickstarterissa on kerätty rahaa yli 1,6 miljardia dollaria. Miljardin raja meni rikki 

maaliskuun 3. päivä 2014. Siellä on yli 80 000 onnistunutta projektia ja 

onnistumisprosentti on yli 38. Rahaa antaneita tukijoita on yli 8 miljoonaa. Suomessa 

tukijoita on ollut yli 12 000 ja rahaa on annettu yli 2,5 miljoonaa dollaria (Kickstarter 

2014). Suomessa laki jarruttaa joukkorahoituksen leviämistä. Rahankeräyslaki on 

tiivistettynä ”pyydetään yleisöltä vetoamalla lahjoituksia, jossa lahjaan ei sisälly mitään 

vastiketta”. Rahankeräykseen tarvitaan viranomaisen myöntämä lupa – jos lupa ei ole 

kunnossa, varat voidaan takavarikoida. Rangaistuksena voi olla sakkoja tai kaksi vuotta 

vankeutta (Salonen 2012). Joukkorahoitus eroaa rahankeräyksestä siten, että 

rahoittajalle annetaan vastiketta rahalle. Senja Larsenin Senja opettaa sinulle ruotsia-

kirjan kampanjan tavoiterajaksi oli laitettu 10 000 euroa, joka ylittyi tuhannella. 

Larsenin kampanjassa kahdeksan euron avustus antoi vastikkeeksi digitaalisen version 

kirjasta ja 23 eurolla sai painetun kirjan eli joukkorahoitetun tuotteen. Kaikki näytti 

hyvältä, mutta poliisihallitus puuttui asiaan ja halusi tietää, täyttyivätkö kampanjassa 

luvanvaraisen rahankeräyksen merkit. Larsenin vastaus oli, että ei ollut rahankeräys, 

vaan tuotteen ennakkomyynti ja markkinointikampanja. Poliisihallitusta vastaus ei 

tyydyttänyt, vaan annettiin lausunto, jonka mukaan kampanjassa oli mahdollisuus tukea 

Larsenia mm. yhden euron puhtaalla lahjoituksella. Toisaalta kampanja ei ollut 

normaalia kaupankäyntiä, koska tuotteen ostajalla oli mahdollisuus tukea ylihintaa 

hankkeen edistämiselle. Senja opettaa sinulle ruotsia-projekti on esimerkki, kuinka 

vaikeaan asemaan suomalaiset asetetaan joukkorahoitusprojektissa. Suomessa on myös 

onnistuneita kampanjoita, esimerkiksi Wish Brosin tekemä Wishbhone, joka keräsi 

23 000 euroa Kickstarterissa. Yhtiön perustajaosakas, Markus Lehtonen, oli 

kumppaneineen ollut yhteyksissä Helsingin yliopiston oikeustieteellisen professorin 

kanssa ja hänen vastauksensa oli, että kampanja on täysin laillinen, vastikkeellinen 

myynti. Tuote lanseerattiin joukkorahoituksen avulla ja on myynnissä muun muassa 

verkkokauppa.comissa. (Böhm 2013). 

Yhdysvalloissa vuonna 2011 huomattiin, että joukkorahoituskampanjat kompastuivat 

säännöstelyyn. Barack Obama esitteli JOBS-lakialoitteen, jonka yhtenä tarkoituksena 
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oli tehdä joukkorahoittamisesta helpompaa pienille yrityksille. Laki vahvistettiin 

huhtikuussa 2012. Suomessa rahankeräyslailla turvataan kansalaisia väärinkäytökseltä, 

joka samalla rampauttaa yhden uuden tavan hakea rahoitusta muun muassa uusien 

yritysten alkutaipaleella (Böhm 2013). Tällä hetkellä Suomessa on vireillä 

joukkorahoitusta sääntelevä laki, jonka yksityiskohdat ovat vielä auki. Sääntöjä halutaan 

selkiyttää erityisesti siinä tapauksessa, kun yritykselle lainataan joukkorahoituspalvelun 

kautta. Lainamuotoiseen joukkorahoitukseen haetaan samantyyppistä sijoittajansuojaa 

kuin esimerkiski sijoitusneuvontaa tarjoavien yritysten asiakkaille. Suomessa 

Finanssivalvonta linjasi jo viime kesänä (vuonna 2014), että osakkeita välittävät 

joukkorahoituspalvelut tarvitsevat toimiluvan (Saarinen 2014a). Neuvotteleva virkamies 

Aki Kallio valtiovarainministeriöstä sanoo rahankeräyslaista näin: ”Rahankeräyslaki on 

tehty lipaskeräyksiä varten. Se ei vastaa nykypäivän innovaatioita” (Saarinen 2014b). 

Oman tuotteen lanseeraminen tapahtuisi Kickstarterissa. Lanseeraus olisi samalla 

ennakkomyyntikampanja, joka leviäisi heti maailmanlaajuiseen tietoisuuteen. 

Kampanjalla pystytään kartottamaan potentiaaliset asiakkaat ja asiasta kiinnostuneet. 

Toiseksi tilanne on win-win tai ei mitään, joten yrityksen perustamisriski jää ainoastaan 

prototyyppivaiheeseen ja hieman sokeasti uskoen, tieto potentiaalisesta 

mahdollisuudesta tulee heti. 

5.5 Jälleenmyynti 

Tuote jatkaa maailmanlaajuista myyntiä verkkokaupan avulla heti Kickstarter-

kampanjan jälkeen. Verkkokauppa muodostetaan internet-sivuille jo Kickstarter-

kampanjan aikana, josta sivustolla kävijät ohjataan kampanjaan ja ennakkomyyntiin. 

Verkkokauppa mahdollistaa myynnin suoraan asiakkaalle ilman välikäsiä ja kuluttaja 

voi olla suoraan yhteyksissä elinkeinoharjoittajaan. 

Verkkokaupassa on huomioitava kuluttajasuojalaki, jonka mukaan jokaisella asiakkaalla 

on oikeus peruuttaa koti- ja etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä yksiselitteisellä tavalla 

elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua. Kuitenkin tuotteeseen voi 

vaikuttaa esimerkiksi sinetillä (tässä tapauksessa koneiston avaamisen), jonka 

rikkominen purkaa palautusoikeuden. Lisäksi asiakkaalla on vastuu vastaanotetusta 
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tavarasta, jonka pitää pysyä muuttumattomana ja vähentymättömänä siihen saakka, 

kunnes on päättänyt pitää tavaran. Muussa tapauksessa asiakkaan on vastattava arvon 

alentumisesta. Ennen etämyyntisopimusta elinkeinonharjoittajan kuuluu antaa useita 

tietoja kuluttajalle, jolla varmistetaan reilu kaupankäynti ehtoineen ja kuluttajalle 

mahdollisuus olla yhteyksissä elinkeinoharjoittajaan jatkossakin. Jos 

elinkeinoharjoittaja rikkoo sopimuksia, kuluttajalla ei ole velvollisuuksia maksaa 

lisäkustannuksia ja elinkeinoharjoittaja voi saada kiellon jatkamalleen toiminnolle. 

(Finlex 2013: 6. Luku 9 §, 14 §, 16 §, 18 §, 25 §). 

Tuotteelle voidaan myös etsiä sopiva jälleenmyyjä, joka toimisi välikätenä tuotteen 

myymisessä. Jälleenmyyjän hyvänä puolena olisi se, että jälleenmyyjä ostaa tuotteen 

itselleen ja myy sitä eteenpäin. Jälleenmyyjä kuitenkin asettaa oman 

vähittäiskauppahinnan tuotteelle ja nostattaa tuotteen hintaa. Suoranaisesti 

jälleenmyyntiä koskevaa lainsäädäntöä ei ole, vaan sopimuksiin vaikuttavat yleiset 

sopimusoikeudelliset periaatteet sekä kilpailulainsäädäntö (Auvinen 2012). 

Jälleenmyynnin käyttäminen ei koske tätä työtä. 
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6 YHTEENVETO 

6.1 Suunnittelu, materiaalivalinnat ja valmistus 

Suunnittelussa on varmasti parantamisen varaa., vaikka koko suunnitteluprosessi vei 

kaiken kaikkeaan vähintään kuusi kuukautta raakaversion suunnittelusta lopulliseen 

tuotteeseen. Itse ajattelen niin, että kehitys ei lopu koskaan ja siksi jo suunnittelun 

aikana on tullut useita parannusideoita tuotteeseen, joita en kuitenkaan ole ehtinyt 

muuttaa. Resurssien ollessa rajalliset ja alihankintayhtiöihin paneutuminen pakottivat 

suunnittelun muodostumaan niiden ehtojen mukaan, eikä niin sanottua huipputuotetta 

pystynyt suoraan suunnittelemaan. Esimerkkejä suunnittelun parantamiskohteita ovat: 

akseleihin suoraan valmistetut pienet hammaspyörät, jolloin pyörän kiinnityksen tarve 

akseliin katoaa ja koneistosta tulee vielä kompaktimpi. Esteettisyyteen voi aina 

vaikuttaa parantamalla ulkonäköä, mutta se vie aikaa ja tarvitsee sen aihealueen 

oikeanlaista ”pelisilmää”. 

Mekanismien toteutukset voi valmistaa varmemmiksi ja tarkemmiksi. Tourbillon voisi 

käyntitaajuudeltaan olla suurempi, jolloin kello olisi tarkempi ja toimintavarmempi. 

Tasauspyörästö- ja ajansäätömekanismi voisivat olla vakaampia pienemmässä koossa ja 

paremmilla kiinnityksillä. Lisäksi pienemmillä toleransseilla pystytään kadottamaan 

epämääräinen sivuttainen ja pitkittäinen liike. Tasauspyörästössä suoraan akseliin 

rakennetut kartiopyörät tekisivät mekanismista matalamman, mutta myös huomattavasti 

toimivamman – vrt. autoteollisuuteen, ks kuva 6 sivu 27. Räikkämekanismi ja pääakseli 

voivat olla tiiviimmin suunniteltuja, jotta koneiston voimanlähde toimisi vakaammin, 

eikä pitkää akseliväliä syntyisi. Koko koneisto on kuitenkin itse suunniteltu tyhjästä ja 

työ on simuloimalla onnistunut olemaan täysin toimiva ja alihankintayhtiöiden mukaan 

jokainen osa on mahdollista työstää suunnitelmien mukaan. Suunnittelussa virheet ovat 

opettaneet enemmän kuin mikään muu. Prototyypillä tuote varmasti saataisiin hiottua 

toimivaksi ja löytää mahdolliset epäkohdat. 

Alihankinnassa on tullut myös ilmi yhtiöiden suuri kiinnostus työtä kohtaan, mikä on 

saanut heidät antamaan vinkkejä suunnitteluun ja valmistukseen, mutta ovat myös 

pitäneet minut kartalla mahdollisten virheiden aikana. Alihankkijat ovat ymmärtäneet 
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tilanteeni ja antaneet tarjouksia, jotka eivät kuitenkaan ole olleet varsinaisia opiskelija-

alennuksia. Sen myös olen huomannut sähköpostirumban aikana, että yhtiön 

kehuminen, kohteliaisuus ja selkeä ulosanti ovat vieneet asioita erittäin nopeasti ja 

paljon eteenpäin, eikä viestittely ole välttämättä aina ollut asiayhteydessä.  

Alihankintayhtiöt on valittu ja heidän kanssaan olen sopinut valmistuksesta heti, kun 

rahoitus saadaan käyntiin. 

Jouset ovat tuotteen jokaisen mekanismin voimanlähde ja käynnin tarkkuuden mitta, eli 

ne mahdollistavat kaikki mekanismit. Hiusjousi on osa tuotteesta, joka vaatii 

prototyyppiajoa ja erittäin tarkkoja laskelmia. Hiusjousi toimii kellon sydämenä ja se 

mitoitetaan viimeisenä. Esimerkiksi Rolex (2015) käytti viisi vuotta hiusjousen 

suunnitteluun ennen kuin otti sen käyttöön.  

Jos työ on jotain opettanut suunnittelun ja valmistusmenetelmien lisäksi, niin se on 

laajentanut materiaalispektriäni erittäin kattavaksi. Esimerkkeinä voivat olla laakerit, 

joita valmistetaan sadoista eri materiaaleista (muovi- ja metalliseokset, sekä synteettiset 

jalokivet). Laakereita tutkiessa on myös selvinnyt, että käyttökohteet voivat vaihdella 

muun muassa kivilaakereilla niin nanomilleissä kuin senttimetreissä mitatuissa 

tuotteissa. Myös materiaaliparien kitkakertoimet ja voitelutarpeen minimointi ovat 

hämmästyttäneet ja saaneet jo uusia ideoita tuotteeseen kuin muihinkin mekaanisiin 

laitteisiin. Valmistusmenetelmät ja liitokset ovat edesauttaneet materiaalivalintojen 

tutkimisessa ja valinnoissa. Valmistusmenetelmät ovat opettaneet oikeanlaisen 

suunnittelun, toleranssien ja pinnanlaatujen mahdollisuudet mekaanisissa liikkeissä. 

Pinnanlaadut tuovat toimivuuden lisäksi esteettisyyteen suurta laatua. Mielestäni on 

erittäin tärkeää tuntea valmistusmenetelmät tarkasti, kun suunnittelee osaa tai tuotetta. 

Työ on kaiken kaikkeaan pakottanut selailemaan kymmenien, ellei satojen eri yhtiöiden 

katalogeja. Katalogit ovat olleet kuin oppikirjoja, joista löytää erilaisia menetelmiä ja 

ratkaisuja eri kohteisiin. Katalogeissa on ollut myös työhön liittymättömiä tuotteita, 

mutta ovat kuitenkin jääneet mieleen. Muun muassa lineaariset ohjurit, jotka on 

valmistettu ruostumattomasta teräksestä, mutta pinnoitettu teflonilla kitkan 

pienentämiseksi. 
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6.2 Rahoitus 

Hain työhön starttirahaa, jolloin valmistumisen myötä minulla olisi ollut heti työpaikka 

– oma yritys. Starttirahahakemuksessa ongelmaksi tuli osittain liian suppea 

liiketoimintasuunnitelma, koska työn aikana ei ole suoranaista näyttöä konkreettisesta 

tuotteesta. Suurin ongelma oli kuitenkin lopputyövaiheessa oleva opiskelija, mihin 

starttirahahakemus lopulta kaatui ja hakemus evättiin.  Työtön opiskelija ei saa 

starttirahaa, koska on työtön, vaikka siirtyisi kokoaikaiseksi yrittäjäksi suoraan 

opiskelusta. Toisin sanoen on mahdotonta loppuvaiheen opiskelijana hakea valtion 

tukemaa apurahaa yrityksen perustamiseen, vaikka koko lopputyö perustuu yhtiön 

perustamiseen. Starttirahan saaminen edellyttää valmista tutkintoa. 

Starttirahaa hakiessa Uusyrityskeskuksen haastattelussa kävi ilmi, että TE-palvelut ovat 

hieman kankeat (myös heidän mielestään) ja päätöksien teko voi kestää viikkoja tai 

kuukausia – itselläni kesti hieman yli kuukauden. Lisäksi sähköinen palvelu on kankea 

ja liiketoimintamallin kysely on liian laaja toiminimi-pohjaisiin yrityksiin, jolloin 

kaikkiin kysymyksiin ei löydy vastauksia. Yhteenvetona starttirahan haussa on, että 

motivaation ylläpitäminen suunnitteluvaiheessa on erittäin haastavaa, koska ei tiedä 

pystyykö suunnitelmaa viedä eteenpäin. Sen lisäksi hakemuksen päätöksen myötä 

diplomityö jää myös suunnittelu-/tutkimuspohjalle, eikä konkreettista tuotetta voi 

rakentaa, vaan tuote odottaa pöytälaatikossa, jotta rahat saadaan kerättyä sivutyön 

ohella. 

Tekesin tapauksessa vastaus diplomityön rahoitukseen tuli ohjelmatiimin jäseneltä 

(2015), joka vastasi, ettei yksittäinen opiskelija voi hakea Tekesin rahoitusta 

diplomityön tekemiseen, eikä yksittäisen diplomityön varaan voi rakentaa Tekesin 

tutkimushauissa vaatimaa monitieteistä tutkimusta yliopistonkaan kautta. 

Diplomityöntekijä voi tosin olla mukana kokeneiden tutkijoiden rinnalla Tekesin 

rahoittamissa tutkimusprojekteissa. Jatkokysymyksessä rahoituksen hakemista yrityksen 

perustamisen jälkeen vastauksena oli, että tänä päivänä yrityksiä rahoitetaan de minimis 

-rahoituksella (vähämerkityksellinen tuki) ja yhä enemmän lainarahoituksella. Tekes-

projektit ovat vähän suurempia, tuki on minimissään yli 15 000 euroa ja 

omarahoitusosuus on pienillä yrityksillä yleensä 50 %, poikkeuksena kansainvälisen 
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kasvun suunnitteluprojektissa jopa 75 %. Toiminimi-pohjaisen yritysten, eli 

mikroyritysten, rahoittaminen on Tekesille vaikeaa. Mielellään pienyrittäjä hakee ELY-

keskuksen kautta pienimuotoisia palvelumahdollisuuksia esim. tuoteväylä, ja vasta 

sitten seuraavissa kasvuharppauksissa Tekesin tukea suuremmissa projekteissaan. 

Kickstarter-kampanjaa on mielestäni turha aloittaa, jos potentiaalisille asiakkaille ei ole 

esittää kuin idea, vaikka se olisi mahdollista tehdäkin. Konkreettisuus ja tuotteen 

toimivuuden varmuus ovat tärkeitä myyntivaltteja, jotka pienentävät tukijoiden riskiä ja 

näkevät, että idea meinataan selvästi viedä eteenpäin. Kampanjaa ei aloiteta ennen kuin 

valmistukseen saadaan rahoitus ulkopuolelta tai itseltäni. 
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