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Eräänä päivänä Kemppi loi X8:n 
Kirjoittanut Jussi Kapanen, User Experience Manager, Kemppi Oy 

Mikä on tuotteen tarkoitus – minkä tahansa tuotteen? Sen tarkoitus on muuttaa tarinaa, jota 

käyttäjät elävät. Ennen kuin voi muuttaa tarinaa, täytyy tuntea alkuperäinen tarina hyvin.  

Ennen kuin voi suunnitella ammattilaistuotetta, täytyy ymmärtää, mitä käyttäjät kokevat 

työpäivänsä aikana. Tuotekehitysprojektit ovat polkuja tarinan analyysistä uuden tarinan 

luomiseen. Nämä kehityspolut ovat nekin omia tarinoitaan. Usein ne ovat jännittäviä 

seikkailutarinoita. 

Mitä teet, kun pohdit, onko uusi tarina tutustumisen arvoinen? Jos se on kirja, arvioit kannen. 

Jos se on tuote, arvioit sen ulkoisen olemuksen. Jos se on elokuva, katsot elokuvan trailerin. Olet 

aikeissa siirtyä Kemppi X8:n tarinaan. Tässä sinulle 59 sekunnin trailer: Maailman ensimmäinen 

YouTubessa julkaistu Kemppi X8 -video. 

 

Mistä tarinat alkavat? Hyvän tarinan ensimmäinen lause luo usein tunteen sitä edeltäneistä 

tapahtumista. Vastaavasti tarinan viimeinen kappale tuntuu jonkin uuden alulta. Todellinen tarina 

on loputon sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen jatkuva polku, jota katselemme kirjan 

ensimmäisen ja viimeisen sivun välillä olevasta ikkunasta.  

Yllä kuvattu pätee myös tosielämän tarinoihin, joita kutsumme tuotekehitysprojekteiksi. 

Ensisilmäyksellä niilläkin näyttää olevan alku ja loppu. Tarkemmin katsoen ne ovat vain osia 

puusta, jonka juuret ovat menneisyydessä ja oksat kaukana tulevaisuudessa. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zn255oPx6gM
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Tarinat voidaan usein kiteyttää käännekohtiinsa. Tiistai 25. lokakuuta 2016 oli historiallinen 

hetki. Ihmiset lähettivät twiittejä Internet of Things -hitsauskoneesta, hitsausmaailman 

käyttäjäkokemuksen vallankumouksesta, poikkeuksellisesta teollisesta muotoilusta. Jotkut 

kutsuivat tapahtunutta kaarihitsauslaitteiden ylimmän luokan uudelleenmäärittelyksi. 

Tuona aamuna Kemppi oli juuri esitellyt X8-järjestelmänsä asiakkaiden ja kilpailijoiden silmien 

edessä. Myös YouTubessa julkaistiin Kemppi X8 MIG Welder -esittelyvideo. 

Epäilemättä X8 oli käännekohta. Se antoi tuotesegmentilleen uuden määritelmän. Mutta milloin 

oli varsinainen käännekohta – milloin tapahtui uudelleenmäärittely? Ehkä aiemmin, kun X8:n omi-

naisuudet jäädytettiin perusteellisten käytettävyystestien jälkeen? Tai vielä aiemmin, kun monista 

houkuttelevista tuotekonsepteista valittiin yksi? 

Uuden tuotteen luonti teollisuudessa toimiville käyttäjille on pitkä polku. Sen varrella on monia 

juhlimisen arvoisia saavutuksia. Jokainen niistä avaa uusia alustoja, joille tulevaisuus rakentuu.   

Se, mitä Kemppi juuri julkaisi, on määritelty kaukana menneisyydessä. Myös se egyptiläinen, joka 

3500 vuotta sitten keksi tavan hitsata, oli olennainen osa Kempin tuotekehitystiimiä. X8:n 

suunnittelua ohjasivat samat arvot, jotka 2100 vuotta sitten Vitruvius kuvasi kirjassaan “De 

Architectura” käsitteillä firmitas, utilitas ja venustas – kestävä, käyttöön sopiva ja kaunis. 

 

Vastaavasti me, jotka elämme nyt, olemme jo luoneet tulevaisuuden – tai tarkemmin: olemme 

luoneet tulevaisuuksia. Päivittäin poimimme niistä yhden ja käännämme maailmaa kohti uusien 

mahdollisten tulevaisuuksien osajoukkoa. Luonnollisesti meille jää silti jokaisena päivänä 

valittavaksi lukematon määrä vaihtoehtoja. 

https://www.youtube.com/watch?v=mnjDRQNm50M
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Miten X8:n tarina käynnistyi?  

Muutama vuosi sitten projektitiimille annettiin hyvin yksinkertainen tavoite: Luokaa maailman 

paras MIG-hitsausjärjestelmä, jota käyttäjät rakastavat vuonna 2017. 

Tarinankerrontaa voi oppia hyviltä kirjailijoilta. Usein he neuvovat aloittamaan henkilöhahmojen 

määrittelystä: kunkin henkilön arvot, tavoitteet, tarpeet, kokemukset. Tuotekehityskielessä tätä 

vaihetta kutsutaan käyttäjätutkimukseksi. Jokainen hyvä tuotetarina pohjautuu 

käyttäjätarinoille. 

Niin myös me kävelimme käyttäjien luokse, katselimme ja kuuntelimme. Kirjoitimme muistiin 

käyttäjien unelmia. Me uskoimme Jules Vernen sanoihin: Minkä tahansa, minkä joku voi kuvitella, 

toiset pystyvät toteuttamaan. 1 

(Itse asiassa oli yksi käyttäjäunelma, jota emme toteuttaneet X8-projektissa: kaapeliton hitsaus, 

jossa sähkö siirtyisi virtalähteestä hitsauspistooliin ilmateitse. Toki Nikolai Tesla kuvaili ratkaisun 

artikkelissaan jo 120 vuotta sitten. Käyttäjän edun mukaista ei ehkä kuitenkaan olisi olla keskellä 

sähkömagneettisesta kenttää, joka välittää 400 ampeerin virran.)  

On helppoa luoda maailman paras tuote – jos voi pysäyttää ajan kuten Arthur C. Clarke kuvasi 

tarinassaan Kaikki maailman aika (1952). Ympärillä virtaava aika luo haasteen. Kuinka korkealla 

mahtaa olla maailman parhaan taso muutaman vuoden kuluttua – mitä kilpailijat ovat aikeissa 

lanseerata? 

Toisaalta ykköspaikan tavoittelu on yksinkertaisin mahdollinen tehtävä. Silloin ei tarvitse vilkuilla 

sivuilleen kilpailijoita. Riittää kun juoksee suoraan eteenpäin. Meidän kilpailussamme silmät 

pidetään tällöin suunnattuna käyttäjiin. 

  

                                                      
1 Anything one man can imagine, other men can make real. 

http://www.quotesigma.com/41-amazing-quotes-by-jules-verne/
http://www.quotesigma.com/41-amazing-quotes-by-jules-verne/
http://www.teslasociety.com/tesla_tower.htm
http://www.teslasociety.com/tesla_tower.htm
http://amazingstoriesmag.com/2015/05/review-time-world-arthur-c-clarke/
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Kokemus osoittaa, että käyttäjien unelmien toteuttaminen ei takaa tuotejohtajuutta. 

Kilpailijat ovat voineet haastatella samoja asiakkaita ja tehdä samoja johtopäätöksiä. Täytyy 

tähdätä korkeammalle: ymmärtää käyttäjien työtä niin syvällisesti, että huomaa myös 

näkymättömän, hiljaisen tiedon. Täytyy erottaa käyttäjien halut ja tarpeet, ja täytyy nähdä 

mahdollisia tulevaisuuksia, jotka piiloutuvat lyhyen tähtäimen unelmien taakse.  

Muutama vuosi sitten yritin ajatuksissani siirtyä tulevaisuuteen. Kuvittelin, miltä projekti näyttää 

valmistuttuaan. Selkeyden vuoksi korvaan tässä alkuperäisen koodinimen lopullisella tuotenimellä 

X8 MIG Welder. 

Kirjoitettu tammikuussa 2013: 

Teimme läksymme paremmin kuin hyvin. Kehittäessämme Kemppi X8:aa tapasimme 

käyttäjiä Brasiliasta Siperiaan, telakoilta putkityömaille, pienistä konepajoista 

suuriin tehtaisiin.  

Työskentelimme hitsaajien kanssa. He toivoivat yksinkertaisuutta ja luotettavuutta. 

Työskentelimme hitsausinsinöörien kanssa. He toivoivat tuottavuutta. 

Työskentelimme heidän esimiestensä kanssa. He toivoivat muokattavaa all-in-one-

tuotetta. 

Kemppi X8 ei ole vain heidän toiveidensa täyttymä. Kemppi X8 aloittaa uuden 

aikakauden. 1970-luvulla Kemppi lanseerasi maailman ensimmäisen 

invertteriteknologiaa käyttävän hitsauslaitteen. Siitä tuli kilpailijoidenkin 

vakioteknologiaa. 1980-luvulla siirryimme useampia eri hitsausprosesseja 

sisältäviin järjestelmiin. 1990-luvulla olimme ensimmäinen hitsauslaitevalmistaja, 

joka siirtyi analogisesta digitaaliseen teknologiaan. Muut seurasivat.  

Vuosikymmenten ajan me ja kilpailijamme keskityimme teknisiin innovaatioihin. 

Usein uusi teknologia on tehnyt työstä entistä vaikeampaa. Nyt on aika kääntää 

sivua. On aika luoda tuotteita, joiden suunnittelua ohjaavat ihmisten tarpeet. 

Jokaisen yksityiskohdan täytyy ansaita paikkansa tekemällä työstä helpompaa, 

nopeampaa, miellyttävämpää. Tämä johtaa todelliseen tuottavuuden kasvuun, ei 

vain teoreettisiin parannuksiin.  

Kemppi X8 aloittaa toimialallamme uuden aikakauden: inhimillinen teknologia. 

Tänään, 29. lokakuuta 2016 katson tuota vanhaa paperia. Wow, me teimme sen! Tämä todistaa 

oikeaksi vanhan viisauden siitä, että on yksi helppo keino ennustaa tulevaisuutta luotettavasti: 

pitää vain toteuttaa oma visio. 
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Mitä tällaisessa projektissa onnistuminen vaati meiltä? 

Koko tiimi oli sitoutunut tavoittelemaan tinkimätöntä laatua: tuoteohjelman johto, 

projektipäälliköt, teolliset muotoilijat, mekaniikan ja elektroniikan suunnittelijat, 

järjestelmäarkkitehdit, ohjelmistoarkkitehdit, ohjelmistosuunnittelijat, käytettävyysammattilaiset, 

vuorovaikutuksen suunnittelijat, graafiset suunnittelijat,… Olemme kaikki kiitollisia hitsaajille, jotka 

jakoivat meille syvän ymmärryksensä, arvioivat ratkaisuvaihtoehtojamme ja hitsasivat 

prototyypeillä. Kiitämme myös 3D-tulostinta, joka tulosti meille uusia osia yötä päivää. 

Kirjoitimme monia tarinoita. Jotta käyttäjät pääsivät elämään niitä, rakensimme monia 

prototyyppejä. Testasimme ja iteroimme niitä kohti täydellisyyttä: helppokäyttöisyyttä, 

tehokkuutta, ergonomiaa, luotettavuutta.  

Vain yhden pienen esimerkin mainitakseni testasimme käyttöliittymän symbolien merkitykset 

hitsausammattilaisten kanssa 15 eri maassa. Ja jos kilpailijamme sattuvat kopioimaan 

symbolimme, me ilahdumme: jokainen käyttäjä hyötyy tuotteet ylittävästä 

johdonmukaisuudesta. 

 

Millainen kokemus on uuden tuotteen suunnittelu? Se on jännittävä seikkailu tiiminä labyrintissa. 

Jokainen käyttötapaus houkuttelee valitsemaan uuden suunnan. Matkan varrella monet 

ristiriitaiset vaatimukset luovat escape room -tiloja, joista ulospääsy tuntuu edellyttävän taikuutta. 

Tiiminä kartoitamme ajatuksia, jotka välillä osoittautuvat umpikujiksi, välillä salaoviksi oikoteille. 

Vähitellen reitti labyrintin läpi alkaa mielessämme tuntua yhdeltä selkeältä polulta. Olemme 

löytäneet tien Tuotteen luo. 

Mistä sitten tietää, että ajatus tuotteesta on valmis? 

Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) tunnetaan parhaiten Pikku prinssin kirjoittajana. Hän oli 

myös insinööri, joka tunsi hyvän tuotesuunnittelun salaisuuden: 
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Suunnittelun täydellisyyttä ei saavuteta silloin, kun ei ole enää mitään lisättävää, 

vaan silloin kun ei ole enää mitään pois otettavaa.2  

(Ja ohjetta itseään noudattaen tämäkin sananlasku on lyhentynyt vuosikymmenten mittaan.) 

Monista hyvistä tuotesuunnittelun tavoitteista yksi on ehkä kaikkia muita haastavampi: 

yksinkertaisuus. Jotkut sanovat, että voi valita kahdesta haasteesta. Voi tehdä tuotteesta teknisesti 

yksinkertaisen tai yksinkertaisen käyttää. Käytettävyyssuuntautuneelle yritykselle tätä valintaa ei 

ole. Utilitas ja venustas pohjautuvat ulkoiseen yksinkertaisuuteen.  Firmitas pohjautuu sisäiseen 

yksinkertaisuuteen. Suunnittelun täydellisyys tarkoittaa jokaisen yksityiskohdan täydellisyyttä, 

olipa se näkyvissä tai ei. 

Kemppi X8 on avannut ovia uusiin tulevaisuuksiin – uusia valintoja käyttäjien työpäiviin. 

Myöhemmin ymmärrys noista käyttäjäkokemuksista muokkaa Kempin seuraavia tuotteita. 

Teollisen tuotteen kehittäminen on loputon polku, jota tuotteen kehittäjät kävelevät yhdessä 

käyttäjien kanssa.  

Työskentely tuotekehityksessä vaatii matkustamista sekä tilassa että ajassa. Kun kävelen 

ruokalasta takaisin työpöytäni ääreen, kävelen takaisin tulevaisuuteen. 

                                                      
2 Il semble que la perfection soit atteinte non quand il n’y a plus rien à ajouter, mais quand il n’y a plus rien à 

retrancher. 

http://www.kapanen.fi/xj/design-is-perfect-when/

