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Tämän opinnäytetyön aiheena on kilpailutyö kansainväliseen ajoneuvomuotoilukilpailuun 
Michelin Challengeen. Kilpailu on järjestetty lähes vuosittain ja tällä kertaa aiheena on suun-
nitella kansanauto joko kilpailussa annettuun tai johonkin haluamaansa perusteltuun ympä-
ristöön. Suunnittelin pienen sähkö tai hybridikäyttöisen henkilöauton, jonka käyttöympäristö 
ja markkina-alue on Etelä-Aasia. Tässä opinnäytetyössä käydään läpi mahdollisia olosuhteita 
ja alueiden kulttuurisidonnaisia asioita, jotka vaikuttavat suunnitteluun. Taustatutkimukses-
sa käydään läpi myös aikaisempia autoikoneita, jotka ovat saavuttaneet kansanauto-aseman 
omana aikanaan. Konseptini on tarkoitus olla mahdollisimman kevytrakenteinen ja ympäris-
tötehokas auto, joka ottaa kantaa myös auton valmistukseen. Tämän auton runko on 3d-tu-
lostettava ja tuotanto on tarkoitus tapahtua paikallisesti lähellä kuluttajaa. Tämä opinnäytetyö 
keskittyy enimmäkseen auton ulkoasun suunnitteluun ja erilaisiin toiminnallisiin ratkaisuihin. 
Opinnäytetyössä tehtiin myös 3d-malli ja fyysinen vahamalli. 
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Tiivistelmä



The topic of this graduation project is a competition work to an international automotive 
design challenge named Michelin Challenge. The Challenge has been organized almost every 
year and in this time the brief is to design a people’s car to already defined or own defined mar-
ket sector. I designed a little electric or hybrid powered car and its market sector is South-Asia. 
In this project there is study about the conditions, roads, traffic and cultural things what affects 
to the final design. I made also a study about old car icons which are raeched the people’s 
car-title in their own time. My concept is meant to be very light weight and environmental 
friendly car and in its design process there is also focused on the manufacturing. This car’s 
structure is 3d printed and the manufacturing is meant to happen locally close to the consu-
mers. In this thesis I focused mostly to the car’s basic appearance, exterior and functionality 
but I designed also the interior to the car. This project includes a 3d-model, clay model and 
hard model.
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Sisällysluettelo



Michelin Challenge on kansainvälinen ajoneuvomuotoilukilpailu, jonka tarkoituksena on esi-
tellä, julkaista ja tehdä näkyväksi luovaa ajattelua ja innovointia ajoneuvomuotoilussa. Kilpai-
lun järjestää nimensä mukaisesti Michelin, joka järjestää kilpailun tänä vuonna viidettätoista 
kertaa. Kilpailun järjestäjä on rengasvalmistaja, joten sen tarkoitus on tuoda myös innovaatioita 
renkaiden suunnitteluun. Tänäkin vuonna konsepteissa tulee esitellä jotain rengasratkaisuja.
Tällä kertaa Michelin Challengen aiheena on ”Mobility for all”. Kilpailussa on tarkoitus suun-
nitella mahdollisimman hyvin kaikille soveltuva ajoneuvo alueelle, joissa olosuhteet ja infra-
struktuuri ovat haasteellisia ja joille tuotteita ja palveluita tyypillisesti paljon suunnitella, kuten 
Keski-Afrikka, Keski-Amerikka tai Etelä-Aasia. Ajoneuvon esikuvana on ikonisia automalleja,
kuten Ford T-Model, Volkswagen Kupla ja Citröen 2CV. Mainittuja automalleja yhdistää nii-
den halpa hankinta ja ylläpito, huollettavuus ja laatu. (michelinchallengedesign.com)

1.1. Michelin Challenge

1. Johdanto
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Tulevaisuuden liikkumisessa painotetaan hyvin paljon joukkoliikenteen käyttöä, erilaisia ym-
päristötehokkaita ratkaisuita ja sitä, kuinka liikkumista voidaan tehostaa erilaisilla sovelluksilla 
ja tietotekniikalla. Ympäristötietoisuus on lisännyt joukkoliikenteen tehostamista erityisesti 
suurkaupungeissa. Siitä huolimatta pienet ja kevyet kulkuneuvot kuten mopot ja riksat esimer-
kiksi Aasialaisten suurkaupunkien kaduilla ovat merkki siitä, että ihmiset haluavat vapautta ja 
yksityisyyttä. Varsinkin länsimaisissa kapungeissa tulevaisuuden liikkumismuoto on jo melko 
lähitulevaisuudessa autonomiset ajoneuvot, jotka toimivat liikkumisessa ikäänkuin palvelun-
tarjoajana omistajalleen. Jos tällainen ajoneuvo on useamman omistajan käytössä, se toimii 
erinomaisesti yhdistämään yksityisauton vapautta ja joukkoliikenteen ekologisuutta ja tehok-
kuutta. Teknologia ja autojen eri järjestelmien kommunikointi keskenään lisääntyy valtavasti 
ja vastuu turvallisuudesta siirtyy yhä enemmän kuljettajan harkinnasta ja taidoista teknologian 
varaan. Liikkuminen helpottuu myös huomattavasti niillä, jotka ovat jostakin syystä kykene-
mättömiä ajamaan itse autoa. 
Maaseudulla yksityisen ajoneuvon käyttö on usein lähes välttämätöntä myös pitkälle tulevai-
suuteen. Kautta linjan autojen tehoon ja ympäristötehokkuuteen on käytetty paljon kehitystyö-
tä. Moottorit ovat aina vain pienikokoisempia ja tehokkaampia, autojen rungot ovat turvalli-
suusvaatimuksista huolimatta aina vain kevyempiä ja materiaaleja kehitetään jatkuvasti lisää.

Autojen kierrätykseen kiinnitetään myös entistä enemmän huomiota. Ajoneuvokonsepteissa
pyritään usein ottamaan kantaa esimerkiksi osien määriin, valmistusmenetelmiin ja siihen, 
kuinka esimerkiksi materiaalit kestävät ajan saatossa. Osien valmistusmenetelmillä tai esimer-
kiksi 3d-tulostuksella pyritään yksinkertaistamaan rakenteita ja vähentämään osia. 3d-tulos-
tuksen etu on myös tuoda valmistus suurilta ja kankeilta tehdaslinjastoilta lähemmäksi jälleen-
myyjää ja kuluttajaa.
Liikkuminen vie paljon energiaa. Vaihtoehtoisia käyttövoimia, kuten sähköä ja erilaisia bio-
polttoaineita kehitetään ja ajoneuvoteollisuus pyrkii vastaamaan trendeihin ja ympäristörajoi-
tuksiin jatkuvasti. Sähköautot lisäävät suosiotaan jatkuvasti ja se on vakiinnuttamassa vahvasti 
paikkaansa alueilla, joilla sitä tuetaan, kuten esimerkiksi Norjassa. Liikkumisen tulevaisuus 
näyttää kaikenkaikkiaan vakaalta: ihmisen tarve liikkua ei koskaan poistu, keinot vain muuttuvat.

Junateollisuus panostaa nopeuteen. Supernopeita 
junia kehitellään jatkuvasti palvelemaan suuria
suurkaupunkien välillä kulkevia ihmismassoja.
(gizmag.com)

Lihasvoimalla toimiva yksiraiteinen joukkoliikennevä-
line Uudessa-Seelannissa. (gizmag.com)

Mercedes-Benzin 2015 autonominen autokonsepti.

Autojen yläpuolelle sijoitettu
junakonsepti, jolla haetaan 
lisäkäyttöä autokaistoille.
(onlystuff.eu)

1.2. Liikkumisen tulevaisuus
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Liikkuminen on välttämätön osa elämäämme, kasvamista ja vuorovaikutusta. Liikkuminen on 
myös pääsyä puhtaan veden, palveluiden ja terveydenhuollon luo. Yksi yhteiskunnallisista talou-
dellisen ja sosiaalisen prosessin kulmakivistä on oikeus vapaaseen liikkumiseen. Kaikesta huoli-
matta sadoilla miljoonilla ihmisillä on vain vähäiset tai olemattomat mahdollisuudet vapaaseen 
liikkumiseen. (michelinchallengedesign.com)

Michelin challengessa haaste on suunnitella yksinkertainen, funktionaalinen ja edullinen ajoneu-
vo kehittyville alueille, joissa palveluita ja tuotteita ei niin paljon suunnitella. Näitä alueita ovat 
esimerkiksi Keski-Afrikka, Keski-Amerikka tai Etelä-Aasia. Näillä alueilla aivan perustarpeet 
kuten puhdas vesi, ruoka ja terveydenhuolto eivät ole itsestäänselvyyksiä ja olosuhteet ovat haas-
tavat. Välimatkat palveluiden luo voivat olla pitkiä ja tiet huonossa kunnossa. Asiakaskunta on 
siis hieman erilaisista oloista kuin tyypillisillä kansanautoilla. Näissä olosuhteissa myös kestävä ja 
toimiva liikkuminen on arjen toiminnan kannalta huomattavasti kriittisempää kuin esimerkiksi 
Keski-Eurooppalaisessa suurkaupungissa. Suunniteltaessa tämänkaltaista ajoneuvoa tulee ottaa 
huomioon asiakaskunnan laajuus ja se, että se palvelee esimerkiksi niin yksityishenkilöä kuin 
elinkeinonharjoittajaakin. Ajoneuvon tulee olla riittävän monipuolinen ja esimerkiksi personoita-
vissa eri henkilöille ja eri käyttötarkoituksiin. 
Ajoneuvon käyttövoimaasta puhuttaessa täytyy ottaa huomioon tietysti ympäristöystävällisyys, 
mutta myös kulttuurisidonnaiset asiat, kuten se, millaisia käyttövoimia kohdeympäristössä on 
kaikkien saatavilla ja edullista. 

1.3. Mobility for all
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Kun pyritään suunnittelemaan mahdollisimman edullinen ajoneuvo, on syytä olla tietoinen 
käyttöympäristön resursseista. Suunniteltaessa tuotteita korkeatasoisen infrastruktuurin keskelle, 
kuten Keski- tai Pohjois-Eurooppaan, ei auton toimintavarmuus tai edullisuus ole niin kriittinen 
asia kuin alueilla, joissa vaurautta ja palveluita ei ole niin paljon ja olosuhteet ovat paikoin huo-
not. Suunniteltaessa kymmeniä vuosia kovaa käyttöä kestävää tuotetta on ymmärrettävä käyt-
töympäristön resurssit ylläpitää sitä. Esimerkiksi tässä tapauksessa paikallinen teollisuus, paikalli-
sesti yleisien ajoneuvojen osien hyödyntäminen, ajoneuvon kestävyys ja huollettavuus on otettava 
huomioon. Käyttöympäristö huomioidaan tietysti suunniteltaessa mahdollisimman kestävää 
rakennetta kohdeympäristöön ja kuluttajan käyttöön.
Kulttuurisidonnaisiin asioihin kuuluvat olennaisesti myös käyttäjien tavat, kyvyt ja tottumukset 
käyttää autoa. Auton tulee olla sellainen, että sitä osaa käyttää mahdollisimman moni ja että se 
on turvallinen käyttäjän kuin käyttäjän käsissä. Joillakin alueilla myös ajokoulutusta tai ylipäänsä 
ajolupia ei ole tai niistä ei pidetä kiinni, mikä tuo omat haasteensa auton hallitsemisessa turvalli-
sesti. 
Liikennetottumukset ovat esimerkiksi oikealla näkyvien kuvien mukaisesti joillakin alueilla mel-
ko erilaiset kuin Euroopassa on totuttu. Autossa, skootterissa tai muussa menopelissä on usein 
ylikuormaa joko rahdista tai ihmisistä. Turvavyöt kun usein riittävät vain viidelle, ei tällaisissa 
liikennekulttuureissa liikenteessä tapahtuneet vammat ja kuolemat ole harvinaisia. 

2.1. Käyttöympäristö ja kulttuuri

2. Toimintaympäristö
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Tämän projektin taustatutkimuksessa panostin pääsääntöisesti 3D-tulostuksen tuomiin mahdol-
lisuuksiin sekä kierrätettäviin materiaaleihin. Oikealle sivulle kokoamani teknologia- ja mate-
riaalitekniset innovaatiot ovat esimerkkejä siitä, millaisia sovellutuksia tekniikan alalla tehdään 
kehitettäessä entistä ympäristötehokkaampia ratkaisuja. Autokonseptissani pyrin siihen, että 
materiaalit ovat mahdollisimman hyvin uusiokäytettäviä ja ympäristöystävällisiä. 
Ajoneuvoteolisuuteen innovoidaan jatkuvasti esimerkiksi luonnonkuituja. Niiden etuna on saa-
tavuuden lisäksi se, että kierrätysprosessissa niiden raaka-aineet on eriteltävissä ja jatkojalostetta-
vissa. Luonnonkuidut ovat myös hyvin kestäviä ja valmistusprosessissa syntyy vähemmän 
päästöjä kuin tyypillisissä hartseissa. (http://www.plastics.gl ) Kuituosien käyttö tuo huomatta-
vasti keveyttä ja jäykkyyttä. Erilaisten komposiittiosien valmistus on kuitenkin melko kallista, 
mutta esimerkiksi Aasiassa komposiittiosien valmistus on kasvanut vuoteen 2011 mennessä yli 24 
miljardin euron bisnekseksi ja kasvaa talouskasvun myötä voimakkaasti. (jeccomposites.com)

2.4. Tulevaisuuden tekno-
logiat ja materiaalit



Peugeot Onyx-konsepti näyttää esimerkkiä
kuinka kierrätettävät materiaalit, kuten puu 
ja sanomalehdistä tehty massa istuvat myös 
superautoon. Konseptissa käytetään myös 
ajan saatossa näyttävästi patinoutuvaa kuparia.
(caricos.com)

BASF julkaisee uuden sidosaineen, Acrodur Power 2750 X, joka
on suunniteltu luonnonkuiduista valmistettavien osien tuotan-
toon autoteollisuuden kevytrakenteisiin sovellutuksiin, kuten 
ovipaneeleihin ja muihin sisustan komponentteihin. (plastics.gl)

PSA Peugeot Citröenin kehittämä auton 
pohjan etuosan komposiittielementti on 
puristettu neljästä osasta ja korvaa yli kolme-
kymmentä metalliosaa. Jäykkä komposiittira-
kenne korvaa myös perinteiset metallivahvik-
keet auton pohjassa. (plastics.gl)
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Tämän auton suunnitteluprosessin edetessä päädyin brändäämään konseptin Toyotalle. Pieni 
Etelä-Aasian markkinoille soveltuva kansanauto sopii erinomaisesti tälle merkille, sillä Toyotalla 
on pitkä kokemus taloudellisten kansanautojen valmistuksesta.
Toyotalla on jo yli 75 vuotinen historia. Se on yksi maailman suurimmista autovalmistajista ja 
myi kaikilla mantereilla yhteensä noin 9,9 miljoonaa autoa vuonna 2014. (toyota.fi)
Toyota on niittänyt mainetta suureen suosioon nousseilla laadukkailla perusautoilla, kuten Corol-
la, Camry ja Prius. ” Yhtiö kehittää entisestään eurooppalaisten autoilijoiden odotukset täyttäviä 
Toyota- ja Lexus-autoja, joissa yhdistyvät ympäristön vaatimukset, suorituskyky ja autonautinto.” 
(toyota.fi)

Toyotan tarina alkaa Sakichi Toyodan perustamasta ompelukoneita valmistavasta yrityksestä. 
Sakichi perusti poikansa Kilchiro Toyodan kanssa ajoneuvojen valmistukseen keskittyvän osas-
ton, jonka ensimmäinen auto valmistui vuonna 1936. Toyota Motors perustettiin vuonna 1937, 
josta lähtien Toyota on saavuttanut mainetta erinomaisilla perheautoilla. Muotoiluosaamisesta ja 
erinomaisesta insinöörityöstä kertovat myös lukuisat kansainväliset palkinnot vuosittain. (toyota.
com)
Toyotan yksi suurimpia saavutuksia on yksi maailman eniten valmistettu auto Toyota Corolla yli 
40 miljoonan auton tuotantomäärällä. Muita menestystarinoita ovat myös hybridiauto Prius ja 
pitkään valmistuksessa ollut sedan mallinimeltään Camry.

Oikealla sivulla näkyvällä ”aikajanalla” on pintapuolinen näyte Toyotan designin muutoksesta 
vuosien varrella. Brändillä on niin paljon jatkuvasti uusiutuvia malleja, että Keski-Eurooppalaisis-
ta automerkeistä tuttua vahvaa yhtenäistä design-DNA:ta on vaikea malleista löytää. Uusimman-
kin sukupolven malleissa erot muotoilussa ovat melko isoja. Laajan mallistonkin takia Toyotan 
tarkoituskaan ei varmasti ole ylläpitää ehdottoman yhtenäistä design-DNA:ta. 

Toyota on muiden automerkkien tavoin aktiivinen konseptoija. Tulevaisuuteen suunnitellaan 
jatkuvasti erilaisia malleja ja markkinoita etsitään uusille automalleille ja segmenteille. Sivun 
oikeassa laidassa poimimani kolme konseptia ovat hyvä esimerkki ideoinnin rohkeudesta ja siitä, 
kuinka tämä brändi pyrkii löytämään uusia kuluttajia ja tekemään autoilusta houkuttelevampaa. 

Omalla konseptissani pyrin tekemään autoilusta helpompaa ja halvempaa. Autoilun tulee olla 
suurkaupungissakin ketterää ja kevyttä. Toyotan tämänhetkisestä mallistosta löytyvä Aygo on 
vain hieman pidempi ja leveämpi kuin oma konseptini. Otin konseptissani yhdeksi tarkastelta-
vaksi referenssiksi kyseisen mallin, joka on myös muotoilultaan kiinnostava. Vuoden 2005 Aygo
sai muotoilupalkinnon nimeltä ”The World’s Most Beautiful Automobile, City and Small Cars 
award”.  (toyota-global.com)

Toyota Aygo on vuodesta 2005 lähtien valmistettu automalli. Kuvista keskimmäinen on ensim-
mäisen facelift. Mallia on valmistettu kaksi sukupolvea. 

2.5. Brändin valinta
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3.0. Kansanauto
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Henry Ford kehitti historiallisen tuotteen, joka muutti maailmaa. Tuote oli ajoneuvo nimeltään 
Ford T-model ja se oli mukava, kestävä ja edullinen tapa liikkua paikasta toiseen. Suuren kansan-
suosion yhtenä edellytyksenä oli, että Henry Ford kehitti modernin ja tehokkaan massatuotannon 
ja osasi hyödyntää tehokkaasti teollisuuden työvoimaa ja eri teollisuudenalojen, kuten ase- ja 
lihateollisuuden tuotantomenetelmiä. 
Fordin vallankumous ei tapahtunut yhdessä yössä. Hän kehitti ideoitaan omasta autostaan jo 
1893 ja rakensi oman autonsa kolme vuotta myöhemmin. 1906 hän perusti Ford Motor Compa-
nyn ja ensimmäinen T-Model näki päivänvalon Detroitissa vuonna 1908.
(Sparke 2002: 20) 
Auto vetosi ihmisiin funktionaalisuudellaan, yksinkertaisuudellaan ja sillä, että se oli helppo 
huoltaa. Auto ei ollut kaunis. Sen ulkonäköä määritteli enemmän komponenttien muodostama 
kokonaisuus, kuin yhtenäinen sihtuetti, mutta sen käytännöllisyys toi sille huomattavasti charmia.
 (Sparke 2002: 21) 
Henry maksoi alaisilleen hyvin, hän myös alensi T-Modelin myyntihintaa 850 dollarista 260 
dollariin, jolloin vuonna 2025 jo kaksi miljoonaa autoa oli rullannut hänen tehtaansa liukuhih-
nalta ulos. Auto oli ensimmäinen, johon valtaosalla amerikkalaisista oli varaa. Ford oli päässyt 
omaan tavoitteeseensa, joka oli ”demokratisoida autoilu”. Automallia sai kolmenlaisella rungolla: 
viisipaikkainen ”touring”, kaksipaikkainen ”round-about” ja seitsemänpaikkainen kaupunkiauto. 
Kaikki oli rakennettu samalle 100 tuumaisen akselivälin alustalle. Autossa oli 20 hevosvoimai-
nen moottori, joka ylsi 65-70 kilometrin tuntinopeuteen. (history.com) Lopulta suuri suosio ylsi 
ennätyksellisesti yli 15 miljoonan auton valmistukseen, kunnes malli tuli tiensä päähän. Volkswagen Kuplaa mainostettiin markkinoilla autona, jolla ihmiset säästävät rahaa. Auton han-

kintahinta ei ollut rahan säästämisessä se juttu, vaan sen huoltokustannukset, polttoaineenkulutus 
ja korjaustöiden hinnat tekivät siitä taloudellisen auton. Kaikista taloudellisin asia Kuplassa oli 
kuitenkin sen pitkä käyttöikä. (Järvinen 2004: 38)
Vaikka Volkswagen mainosti Kuplan olevan halpa, se painotti mainoksissaan auton olevan ennen 
kaikkea kestävä, varmatoiminen ja laadukas verraten sitä esimerkiksi eräässäkin mainoksessa 
Rolls-Royceen. (Järvinen 2004: 63)
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3.1. Ford T-Model

3.2. Volkswagen Kupla



Vuonna 1934 alettiin suunnitella autoa, joka tunnettiin alunperin projektinimellä KdF wagen. 
KdF tulee sanoista Kraft durch Freude, englanniksi Strength through Joy. Projektin takana oli 
Adolf Hitler ja saksalainen autonvalmistaja Porsche. Auton tuli pystyä viemään saksalaista per-
hettä sadan kilometrin tuntinopeutta maan moderneilla moottoriteillä. Auton hinnan piti olla 
990 Saksan markkaa, joka oli vuonna 1936 keskimäärin 31 viikon palkka tavalliselle työntekijälle 
Saksassa. Tuotanto alkoi vuonna 1936. 
Vuonna 1945 harvinainen ja erikoinen auto rahdattiin sen pommituksissa vahingoittuneesta Sak-
salaisesta tehtaasta Englantiin. Johtavien brittiläisten moottorivalmistajien komissio johtajanaan 
Sir William Rootes tarkistivat pientä virtaviivaista autoa. He arvioivat auton olevan ”liian epäkiin-
nostava keskiverto autonostajalle” ja ”liian ruma ja äänekäs”. 
Myöhemmin Kupla ylitti kuitenkin valmistusmäärällään erittäin suositun Ford T-modelin. 
Vuonna 2003 viimeiset Kuplat rullasivat liukuhihnalta Mexicossa, jolloin niitä oli tehty jo yli 21,5 
miljoonaa kappaletta ympäri maailman. Volkswagen Beetle, englantilaiselta nimeltään oli saavut-
tanut todellisen ”People’s car”-tittelin. (bbc.com) 
Jopa Suomessa, jossa olosuhteet ovat ajoneuvoille huomattavasti vaativammat kuin Keski-Euroo-
passa, tämä auto saavutti hirmuisen suosion. On sanottu jopa, että ”Volkswagen jos mikään on 
ollut ja on ns. ”muotiauto”, suorastaan ”uskonto” (Järvinen 2004: 42.). Kupla-buumi oli niin vahva, 
että siitä puhuminen negatiiviseen sävyyn aiheutti tunnekuohuja. Vaikka Kupla oli joiltain osin 
hieman vanhanaikainen, sillä oli suuria etuja, kuten hyvin toimiva huolto, edulliset varaosien hin-
nat ja äärimmäinen kestävyys. Viimeisimmässä mallissa oli Suomen oloissa hyvin toimiva lämmi-
tyslaite. Näillä kriteereillä se ansaitsee ”kansanauto”-nimityksen. (Järvinen 2004: 42.)

Tämä auto oli alunperin tarkoitus suunnitella ranskalaisille maanviljelijöille, jotka eivät väkttä-
mättä ole edes ajaneet ennen autoa. Tarkennettuna vielä sillä, että autolla tuli pystyä kuljettamaan 
neljä henkilöä, joilla on matkatavaroinaan 50 kiloa perunoita kynnetyn pellon yli rikkomatta ai-
nuttakaan korissa kuljettamiaan kananmunia. Auton tuli saavuttaa 65 kilometrin maksiminopeus 
ja polttoaineenkulutus piti olla todella maltillinen.
Citröen 2CV, Alkuperäiseltä nimeltään TPV (”tres petite voiture, englanniksi ”very small car”) 
on perusidealtaan kevytrakenteinen auto, jossa materiaalina käytettiin magnesiumia ja alumiinia. 
Auton aaltopeltirakenne imitoi Junkersin lentokoneiden pintaa, jolla saavutetaan rakenteeseen 
jäykkyyttä.  Projektin taustalla olevilla Boulangerilla ja Lefevresillä oli tietämystä lentokoneteknii-
kasta, mikä vaikutti materiaalivalintoihin. Sisustassa käytettiin putkirunkoisia kankain verhoiltuja 
istuimia.
Auto oli valmis esiteltäväksi suurelle yleisölle Pariisin autonäyttelyssä 1939. Samaan aikaan syttyi 
toinen maailmansota, jolloin saksalainen Ranskal Boulanger käski tuhota kaikki Citröenin TPV:n 
prototyypit, joita oli tehty 250 kappaletta. Ainoastaan muutama mallikappale säästyi tuholta.
Pariisin autonäyttelyssä 1948 2CV näki viimein päivänvalon. Lehdistön vastaanotto ei ollut kovin 
suotuisa, se suorastaan tyrmäsi auton rumana ja naurettavana. Kaikesta huolimatta kansa otti au-
ton omakseen ja jo parissa kuukaudessa ostajia oli jo kolmen vuoden jonotusajan verran. Tuotan-
to moninkertaistui seuraavien vuosien aikana, silti ostajia oli ympäri maailman jonoksi asti vielä 
pitkään tämän jälkeenkin. Rättäriä valmistettiin kaikenkaikkiaan yli viisi miljoonaa kappaletta, ja
kun lasketaan mukaan Rättäri-muunnelma Dyane, nouseen luku seitsemään miljoonaan. (Miklo-
weit 2009: 7)

3.3. Citröen 2CV
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Aiemmissa teksteissä käytiin läpi ikonisia automalleja, joita kutsutaan usein nimityksellä kan-
sanauto. Edellämainittujen autojen tarkoitus on se, että jokainen tavallisesti tai hieman vähem-
män tienaava ihminen pystyy ostaa ja ylläpitää autoa. Auton hankkiminen rajaa kuitenkin aina 
joitakin ihmisiä pois. On suuri haaste saada aikaan automalli, joka palvelee ihmistä esimerkiksi 
sosiaaliseen asemaan, tuloihin, asuinpaikkaan, elämäntilanteeseen tai terveyteen katsomatta. 
Kansanautot ovat kuitenkin usein menestyneet tilanteissa, joissa suurien ihmismassojen tarpeisiin 
on vastattu todella laadukkaalla tuotteella.  Usein se tavoiteltu kuluttaja on ollut aivan tavallisesti 
tienaava työläinen, eikä niinkään varsinaisesti vähäosainen. Tällaiset autot ovat olleet alhaisesta 
hankintahinnastaan huolimatta niin laadukkaita ja statukseltaan korkeita, että niitä on käyttäneet 
tavallista laatutietoisemmat rikkaammatkin ihmiset. 
Vuonna 2009 Intian suurin autovalmistaja Tata Motors esitteli maailman halvimman auton, Tata 
Nanon. Nano on noin 1600 dollarin hintainen neliovinen pieni ajoneuvo, jonka oli tarkoitus olla 
vaihtoehto Intiassa hyvin suosituille kaksipyöräisille kulkupeleille. Sille odotettiin todella suurta 
suosiota, mutta hanke vesittyi. Tata Nano oli yksinkertaisesti aivan liian matalan statuksen auto. 
Auto merkitsee kaikissa kulttuureissa paljon statusta, eikä vähävaraisetkaan Intialaiset halunneet 
profiloitua Tata Nanon käyttäjiksi. (www.forbes.com) 
Tärkeitä menestystekijöitä kansanauton suunnittelussa on aiempien esimerkkien mukaan aina-
kin laatu, selkeä tarve, persoonallinen muotoilu ja halvasta hinnasta huolimatta auton riittävän 
korkea status. Kansanauton pitkää käyttöikää ja imagoa ruokkii se, että ne ovat niin yleisiä, että 
niiden huoltaminen ja varaosien hankkiminen on halpaa. Tehokas huolto on ollut näissä kaikissa 
malleissa pitkäaikaisen suosion peruskivi.
Intian, kuten monen kehittyvän ja tiheäänasutun maan liikenteeseen kuuluu olennaisena osa-
na mopot ja skootterit. Ne ovat suurkaupungeissa ketterimpiä ja nopeimpia kulkuneuvoja, joita 
on usein vaikea korvata autoilla. Intiassa yleisimpiä ja myydyimpiä autoja ovat pienikokoiset ja 
vähäkulutuksiset viisipaikkaiset henkilöautomallit Maruti Alto tai Suzuki Swift. Automalleja on 
markkinoilla todella paljon, eikä varsinaisesti yhtä ylitse muiden olevaa kansanautoa ole tämän 
hetken markkinatilanteessa. Alton myyntiluvut ylsivät kuitenkin 308 288 autoon vuonna 2011. 
(www.economictimes.indiatimes.com)
Intiassa halvin käyttövoima autoon on bensiin ja bensiiniautotkin maksavat vähemmän kuin dea-
sel-autot. Maakaasu on Intiassa halpaa, mutta sen saatavuus on monilla alueilla ongelma. 
(www.timesofindia.indiatimes.com)

Tata Nano, maailman halvin auto.

Intian kaduilla hyvin yleinen
riksa.

3.4. Kansanauto tänään



Keski-Afrikka

Keski-Afrikka on väkiluvultaan nopeasti kasvava alue. Siihen kuuluu riippuen määritelmästä noin 
26 valtiota keskisestä Afrikasta. Valtiot ovat köyhiä entisiä länsimaiden siirtomaita, eivätkä ne ole 
onnistuneet palauttamaan luonnonvarojensa valvontaa itselleen. Alueella on paljon monikansal-
lisia yhtiöitä, jotka hallitsevat luonnonvaroja ja tilanteesta on hyvin vaikea päästä pois. ”Niissäkin 
tapauksissa, joissa teollisuus on valtiollistettu, luonnonvarojen hyödyntäminen on useimmiten 
ulkomaisten yhtiöiden vastuulla. Syy siihen on joko isäntävaltion pääomien tai teknisen asian-
tuntemuksen puute tai se, että kauppatavara kiinnostaa erityisellä tavalla länsivaltoja.” (Haggett & 
Hakanen 1998: 62)
Keski-Afrikan väestöstä noin 70 prosenttia asuu maaseudulla. Maanviljely on yleistä ja sitä teh-
dään ensisijaisesti omaan käyttöön ja sitten vasta myyntiin. Yksi iso elinkeino on käsityöt. Naiset 
ovat isossa roolissa maaseudun talouden ylläpitämisessä maanviljelijöinä, eivätkä vain käsitöissä 
tai kotitalouksissa. He hankkivat riittävästi ruokaa perheelleen ja myytäväksi pienillä peltotilkuil-
la. Sähköä ja vesijohtoja ei useimmissa kylissä ole ollenkaan ja vain 35 prosentilla väestöstä on 
mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen. Polttopuiden ja veden päivittäinen haku voi olla hyvin 
aikaavievää ja vaivalloista ja siihen kuluu myös peltojen ja kotieläinten hoitoon käytettävää aikaa.
 (Haggett & Hakanen 1998: 64)
Keski-Afrikassa muuttoliike kaupunkiin kasvaa samaan aikaan kun maaseudun olosuhteet huo-
nonevat. Erityisesti nuoret miehet muuttavat suurempiin ja pienempiin kaupunkeihin etsimään 
työtä. (Haggett & Hakanen 1998: 65.) Kaupungeissakaan taloudellinen tilanne ei ole aina turvattu, 
sillä parhaassakin tapauksessa muuttajat voivat saada hyvin epävarmaa työtä epävirallisella sekto-
rilla, esimerkiksi katukauppiaina. Tästä seuraa maalta muuttaneiden rikollisuutta, prostituutiota 
tai kerjäämistä. 
Keski-Afrikassa kasvillisuus voidaan jakaa kahteen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Päiväntasaajan 
läheisyydessä oleva sademetsien alue, joka on kostea ympäri vuoden ja kuivempi trooppinen vyö-
hyke, jolla on monsuunimainen ilmasto ja selkeää vuodenaikaisvaihtelua. (Haggett & Hakanen 
1998: 92.) 
Keski-Afrikassa autolla liikkumiseen tuo omat haasteensa erityisesti maaseudulla tiet, jotka ovat 
pääsääntöisesti vaihtelevasti joko huonokuntoisia, tai niitä ei ole ollenkaan.  Tieliikenne suurien 
kaupunkien välillä on yleistä. Matkustaminen on joukkoliikennepainotteista erilaisilla suurilla 
kulkuneuvoilla suurien kaupunkien välillä.

4. Käyttöympäristöt 4.1. Ehdotetut käyttöympäristöt
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Huonojen teiden vuoksi esimerkiksi Kongossa maan sisäiset lennot ovat hyvin yleisiä pidemmillä 
matkoilla. Junayhteyksiä maassa on vähän ja niitä kulkee harvoin. Asemalla saattaa joutua odotta-
maan joskus jopa useita päiviä. Junayhteyksiä kehitetään Kongossa jatkuvasti. (Rorison 2012: 45)

Etelä-Aasia

Etelä-Aasia, eli yleisimmin tunnettu Intian niemimaa kattaa Himalajan, Intian niemimaan ja 
Intian valtameressä olevat saaret. Sen pinta-ala vastaa noin kolmannesta koko Euroopasta ja on 
laajuudeltaan 4,4 miljoonan neliökilometrin kokoinen. (Hagget, Hakanen 1998: 8)
Yksi vanhimmista kulttuureista, jonka kirjoitettu historia ulottuu jopa 1400-luvulle eKr. on ku-
koistanut aikoinaan Intiassa. Noista ajoista 3500 vuotena väestö kasvoi hyvin nopeasti ja hajautui 
useiksi keskenään sotaisiksi heimoiksi. (Hagget, Hakanen 1998: 8)
Intian niemimaan luonto ja maasto on hyvin vaihtelevaa ja vuoristoista. Lämpötilat ja ilmankos-
teus ovat vaihtelevia tyypilliseen trooppisen monsuuni-ilmaston tapaan. Joulukuusta marraskuu-
hun Himalajalta puhaltavat tuulet aiheuttavat viileät talviolosuhteet koko maahan eteläisimpiä 
ja läntisimpiä alueita lukuunottamatta, joissa ilmasto pysyy lämpimänä ja sateisena. Huhti-tou-
kokuussa alkavat kuumin vuodenaika, jolloin suureltaosin maata vettä sada ollenkaan tai hyvin 
vähän. Sadekausi kestää yleensä kesäkuusta syyskuuhun. Loka-marraskuussa tuulen suunta 
muuttuu jälleen, mutta hitaammin. Kun pohjoiset ja eteläiset ilmavirtaukset kohtaavat, syntyy 
usein trooppisia hirmumyrskyjä. (Hagget, Hakanen 1998: s.8)

Intian niemimaa on todella suuri kokonaisuus eri kulttuureja, heimoja ja kieliä. Tutkijat ovat 
luetelleet yli 700 kieltä ja murretta, joista monet eivät muistuta lainkaan toisiaan. Hindulaisuus on 
uskonnoista vaikuttavin ja vallitsevin, mutta väestöstä yli kymmenen prosenttia on muslimeja. 
Yhteiskunta on hyvin hierarkinen johtuen hindulaisuudesta, joka ylläpitää kastilaitosta, joka mää-
rittelee, mihin kastiin kukin ihminen kuuluu. (Hagget, Hakanen 1998: s.8)

Intia on luonnonvaroiltaan rikas ja monipuolinen. Maatalous on yhä koko Intian elinkeino-
elämän perusta ja kulmakivi. Koko työssäkäyvästä väestöstä yli kaksi kolmasosaa työskentelee 
maataloudessa osa- tai kokoaikaisesti. (Maailma tänään, intian niemimaa) Maan teollistuminen 
alkoi vuonna 1947. Vuoden 1990 jälkeen Intia ryhtyi vapauttamaan talouttaan ja markkinoitaan. 
Talouden liberalisoinnin jäkeen moni teollisuudenala, kuten tietotekniikka on kehittynyt jätti-
harppauksin. Englanninkielitaitoisen ja palkkatasoltaan edullisen työvoiman ansiosta maassa on 
paljon ulkomaisia yrityksiä.

Intian yli 60000 kilometrin pituinen rautatieverkko on yhä maan liikenteen selkäranka. Myös 
maantiekuljetukset kasvavat kovaa vauhtia ja nykyaikaistumisen myötä junaliikenne on nopeu-
tunut ja tehostunut. Intian väkiluvun kasvaessa uusia tienkäyttäjiäkin tulee vuosittain miljoonia, 
mikä uhkaa ruuhkauttaa liikennettä. (Wienecke-Janz, Häilä & Hyrkäs 2008: 153)
Jotkut päätiet ovat kapeita ja huonokuntoisia. Moottoritiet ovat hyviä mutta usein maksullisia. 
Osavaltioiden rajalla saatetaan usein periä matkustusveroa. Autoa turvallisempi ratkaisu on juna, 
joka on ajoittain hidas. Paikallisliikennettä hoitavat bussit, riksat, takstit ja hevosvaunut ovat kau-
pungeissa erittäin suosittuja ja tiet ovat niitä usein tupaten täynnä. Myös vuokra-ajoneuvoja on 
liikenteessä paljon tarjolla kuljettajineen. Intiassa kotimaanlentoja on yli 70 kaupunkiin. Kansain-
välinen lentoasema on Delhissä, Mumbaissa, Kalkutassa ja Chennassa. (Wienecke-Janz, Häilä & 
Hyrkäs 2008: 153)
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Keski-Amerikka

Keski-Amerikka on alue, joka yhdistää Pohjois- ja Etelä-Amerikan. Siihen kuuluu Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, El Salvador ja Belize. Tämän alueen väkiluku on 2012 
arvion mukaan noin 42 miljoonaa. (indexmundi.com)

Keski-Amerikka on kulttuuriltaan ja ympäristöltään erittäin rikas ja vaihteleva. Alueen eriväri-
set, -kieliset ja -taustaiset ihmiset synnyttävät kulttuurien sulatusuunin. Alueella maanviljely on 
erittäin suuressa roolissa maiden elinkeinoelämässä ja monissa tämän alueen maissa valtaosa 
ihmisistä asuu maaseudulla tuottaen vientituotteitaan, kuten banaaneja, kahvia ja naudanlihaa. 
Keski-Amerikan ilmasto on trooppinen ja luonto monimuotoinen. Ilmastoon vaikuttavat esimer-
kiksi pasaatituulet ja suuret sademäärät. Sadekausi on pitkä: Toukokuusta lokakuuhun saakka. 

Esimerkiksi Guatemalan halki menee kaksi vuoristoa, jotka muodostavat sen maantieteellisen 
selkärangan. Alueella on paljon tulivuoria ja maanjäristyksiä. Etelään mentäessä vuoristo madal-
tuu jyrkästi noin 60 kilometrin levyiseksi Tyynenmeren rannikkotasangoksi. Lämpötila vaihtelee 
korkeuserojen mukaan +30 celsiusasteen rannikkoalueilta alle 10 asteisiin vuoristolämpötiloihin. 
(Wienecke-Janz & Häilä 2009: 158)
Keski-Amerikan liikennekulttuuri vaihtelee hyvin paljon riippuen maasta. Kuten aikaisemmin 
tekstissä mainittiin, luonto ja maasto on hyvin vaihteleva, mikä tuo omat haasteensa hyvän tiever-
koston kehittämiseen. Pääsääntöisesti tieverkosto on muualla kuin pääväylillä heikossa kunnossa, 
mutta autoilu ja joukkoliikenne on maassa hyvin tavallista. Hyviä linja-autoyhteyksiä on suurim-
pien kaupunkien välillä ja takseilla pääsee edullisesti paikasta toiseen.   
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Markkina-alueeni tässä konseptissa on Etelä-Aasia. Aasian tieverkosto on maailman toisiksi 
suurin palvellen 2007 laskennan mukaan yli 1,1 miljardia ihmistä. Tieverkoston ylläpitäminen vie 
bruttokansantuotteesta leijonanosan. Intia panostaa tieinfrastruktuuriin huomattavasti aiempaa 
enemmän. Erityisesti pääsy maaseudulta kaupunkiin on maan taloudellisen kasvun kannalta 
välttämätöntä. (web.worldbank.org) 

Intian rautatiet ovat yksi maailman suurimmista rautatieverkostoista. Se palvelee päivän aikana 
noin 17 miljoonaa matkustajaa ja kuljettaa noin 2 miljoonaa tonnia rahtia vuonna 2007. Intian 
kasvuvauhdin tuntien lukemat ovat tähän vuoteen mennessä huomattavasti kasvaneet. Intian 
rautatiet ovat myös yksi maailman suurimmista työnantajista. Rautatiet ovat avainasemassa kul-
jettaen ihmisiä ja rahtia halki Intian niemimaata. (web.worldbank.org) 

Intian tieverkosto pitää sisällään arvioilta noin 3,3 miljoonaa kilometriä. Hieman alle kolmasosa 
teistä on moottoriteitä ja noin 2,6 miljoonaa kilometriä teistä on maantietä tai muuta tietä. (nhai.
org). Liikenteen ympärille rakentuva infrastruktuuri on paikoin hyvin vaikuttavaa. Rakennelmiin 
kuuluvat esimerkiksi 4572 kilometriä pitkä moottoritie, 5,5 kilometriä pitkä Gandhi Setu joen 
ylittävä silta ja serpentiinin muotoinen 5,23 kilometriä pitkä ylikulkutie. (walkthroughindia.com) 
Tiet ovat pääsääntöisesti hyväkuntoisia, mutta monille alueille kulkevat tiet ovat päällystämättö-
miä ja huonokuntoisia. Suurkaupunkien keskusta-alueiden leveistä kaistoista huolimatta tienkäyt-
täjiä on todella paljon, mikä tuo teiden kunnossapidolle omat haasteensa.

Kuten aiemmasta eri alueiden taustatutkimuksesta käy ilmi, olosuhteet ovat kaikilla näillä alueilla 
suhteellisen haastavia. Jos ajatellaan ajoneuvoa, joka on suunniteltu kaikille, sen pitäisi olla käytet-
tävyydeltään myös hyvin monipuolinen ja kestää käytännössä hyvin laaja skaala erilaisia käyttöta-
poja, olosuhteita, kuormia tai esimerkiksi pitkäkestoisia siirtymiä huonokuntoisilla teillä. 
Ajoneuvossa tulee siis olla ainakin maavaraa ja riittävän kokoiset renkaat ajomukavuuden ta-
kaamiseksi. Ajoneuvon alustan osat ja pohja pitää olla myös erittäin kestäviä ja helposti huol-
lettavissa. kansanautot ovat tyypillisesti olleet viisipaikkaisia riittävällä tavaratilalla varustettuja 
monikäyttöisiä autoja. Myös tässä tapauksessa autossa tulee olla riittävästi istumapaikkoja ja 
tarvittaessa jonkinlaista modulaarisuutta istumapaikkojen ja tavarankuljetustilan suhteen. Eri 
ikäiset ihmiset sekä tavaroiden lastattavuus huomioiden auton sisään tulee olla helppo mennä ja 
lastata kuormaa. 
Tämän auton tulee olla myös turvallinen. Rakenteellisilla seikoilla, kuten tavaroiden ja matkus-
tajien sijoittelulla voidaan saada aikaan jo jonkinlaista perusturvallisuutta, mutta tässä opinnäy-
tetyössä esimerkiksi kolariturvallisuuden testaaminen ei ole tarkoitus eikä mahdollista. Auton 
perusturvallisuutta luovat ympäröivä jäykkä yhtenäinen rakenne, esteettömän ajoneuvosta 
poistumisen mahdollistaminen ja esimerkiksi tavaratilan ja väliaikaisesti kuljettavien painavien 
kuormien sijoittaminen.
Ajoneuvon perusrakenteen valmistaminen tulee olla edullista ja siihen valmistettavien varaosien 
edullisia. Konseptini perusidea on se, että autossa on hyvin vähän komponentteja ja sen runko on 
3d-tulostettavissa. 3D-tulostus mahdollistaa paikallisen tai esimerkiksi yksityisen tuotannon, eikä 
suuria tehtaita ja niiden tuomaa raskasta logistiikkaa tarvita. Auton runko tulisi olla 3d-tulostet-
tavissa lähimmällä jälleenmyyjällä.
Alustan osien lisäksi myös auton muut osat tulee olla helposti saatavissa ja helposti vaihdettavissa 
tai huollettavissa. Konseptissani on tarkoitus käyttää paikallisien riksojen moottoreihin perustu-
vaa tekniikkaa ja ottaa referenssiä niiden moottorin sijoittelusta. Riksojen moottorit ovat edullisia 
ja niihin saa osia helposti. Moottori tulee olla vaihdettavissa nopeasti ja helposti jopa tien päällä.
Aasiassa käytettävien moottoreiden voimanlähteenä on yhä useammin dieselin lisäksi sähkö.
Konseptini on tarkoitus toimia niin sähkö-, kuin hybridimoottorisenakin. Käyttövoimaa valitessa
tulee ottaa huomioon sen saatavuus. Etelä-Aasian alueella sähkön käyttäminen mopojen ja rikso-
jen voimanlähteenä on lisääntynyt huomattavasti, mutta niiden toiminta on kuitenkin parhaim-
millaan kaupunkioloissa, missä välimatkat ovat pienemmät ja latauspisteitä saatavilla.

4.2. Infrastruktuuri 4.3. Tarvittavat ominaisuudet



Materiaaliteknologia etenee huimin harppauksin ja tietoa uudenlaisista innovaatioista on jat-
kuvasti tarjolla. Omassa taustatutkimuksessani panostin materiaalin suhteen enimmäkseen 
3d-printtauksen tuomiin mahdollisuuksiin rakennettaessa jäykkärakenteista runkoa.
Erilaisia 3d-tulostettavia osia ja komponentteja on valmistettu hyvin paljon. Erilaisia 3d-tulostet-
tavia materiaaleja, kuten muovi- ja kuituseokset, metalliseokset, kipsi, betoni, paperi tai esimer-
kiksi lasi kehitetään jatkuvasti. 3d-tulostus tekee tyypillisesti kappaleen kerros kerrokselta, mutta 
sellaisiakin teknologioita on, joissa kappaleesta tulee täysin saumaton. 
3d-printatun kappaleen ei tarvitse välttämättä olla kokonaan yhtä materiaalia. Ajoneuvokonsep-
tissani olisi tarkoitus lisätä tarvittaessa metallivahvikkeita printattavaan muovirakenteeseen, jotta 
rungosta tulee riittävän jäykkä. Materiaaleja voi joko printata suoraan yhdellä istunnolla tai lisätä 
vahivikkeita kesken tulostuksen. 
Yhdysvaltalainen autonvalmistaja ja autoilun innovaatioita kehittävä yritys 3d-tulosti viime vuon-
na maailman ensimmäisen 3d-tulostetun auton rungon. Tulostetun rungon materiaali on hiilikui-
tupohjainen muoviseos. Auton valmistamiseen käytetty aika vietiin äärimmäisyyksiin. Tulostus 
vei aikaa noin 40 tuntia, mikä on erittäin vähän siihenkin nähden, että kyseessä oli prototyyppi. 
Materiaaliksi valittiin SABIC:n LNP STAT-KON hiilikuituvahvistettu yhdiste. Sen ominaisuuksia 
ovat erittäin hyvä kestävyys-painosuhde ja korkea jäykkyys, mikä minimoi vääntymistä 3d-tu-
lostuksen aikana. 3d-tulostin oli Cincinnati:n niinkutsuttu BAAM (Big Area Additive Manufac-
turing) tulostin, joka tulostaa polymeerikomponentteja 200-500 kertaa nopeammin ja 10 kertaa 
suurempina kuin tämänpäivän additiiviset tuotantolaitteet.  (www.plastics.gl)

5.1. Materiaalit

4. Teknologia



Tässä opinnäytetyössä esitellyn auton runko on 3d-tulostettu yhtenäinen jäykkä rakenne, johon 
muodostuvat myös paikat erilaisille avattaville huoltoluukuille. Materiaali on kuiturakenteista 
paikoin teräsvahvistettua lujaa muovia, jonka kestävyys perustuu sen yhtenäiseen muotoon ja 
sitkeyteen. Ovesta leikataan valmistusvaiheessa oville ja luukuille tarvittavat karmit. Auton pinnat 
ovat kierrätettävästä muovista ruiskupuristettuja jäykistettyjä muovirakenteita, jotka on kiinni-
tetty kaikki mahdollisimman yhtenäisesti samoilla kiinnitysmekanismeilla, jotka on helppo avata 
esimerkiksi tien päällä huoltoa varten.
Alusta on valmistettu laadukkaista ja yleisistä teräsosista mahdollisimman vähillä komponen-
teilla. Renkaat ovat ulkona rungosta, jotta alustan osat on helppo tarvittaessa vaihtaa ja kolariti-
lanteessa itse kori saa niin herkästi vaurioita. Jarrut on suojattu renkaan navan ympärille lialta ja 
pölyltä.  
Auton moottorina toimii pieni sähkömoottori tai sähkömoottorin ja turboahdetun dieselmoot-
torin hybridi. Moottorin kiinnitys on mahdollisimman pelkistetty ja nopea irrottaa esimerkiksi 
tien päällä. Vaihteisto on automaattinen, mikä tuo helppoutta ajamiseen. Moottori sijaitsee auton 
takana korin sisällä, missä sillä on äänieristetty tila. Moottorin voimansiirto tapahtuu suoraan 
takaosan tukivarsia pitkin takarenkaille. 
Ajovalot ovat tavallisessa käytössä kirkkaat LED-huomiovalot edessä ja takana. Yöaikaan käytössä 
on myös tien pintaa tehokkaasti valaisevat ajovalot.Kuvan 3d-tulostetut näytteet on tulostettu metallien, keramiikan 

ja muovien seoksesta, mikä tekee materiaalista erittäin vahvaa 
mutta kevyttä. (plastics.gl)

CLIP kuitutulostusmenetelmä jolla mahdollistetaan täysin kerrok-
seton ja saumaton 3d-tulostus. Saumattomuus tuo kappaleeseen 
huomattavasti enemmän jäykkyyttä. 

Ylläolevassa kuvassa on Local Motorsin tulos-
taman auton kori. Tulostettava materiaali on 
hiilikuitupohjainen muoviseos. 
(Localmotors.com)

http://www.carbodydesign.com/2014/06/3d-printed-car-design-challenge-the-winners/

http://www.3dprintingmaterialsconference.com/3d-printing-materials/3-d-printer-creates-superstrong-material/

http://www.3dprintingmaterialsconference.com/wp-content/uploads/2015/03/hqdefault-1-e1426776040835.jpg

5.2. Tekniikkaratkaisut



Tämän konseptin toiminnallisiin tavoitteisiin kuuluu olennaisesti se, etttä auto on monikäyttöi-
nen, nopeasti valmistettava, yksinkertainen ja se on helppo huoltaa. Auton tulee pystyä palvele-
maan niin yksityishenkilöä kuin esimerkiksi taksinkuljettajaa tai maanviljelijää. Auto on vähä-
kulutuksinen, kevyt ja riittävän tehokas kaupungissa. Auton yksi perusajatuksista on sen yksin-
kertaisuus myös siinä vaiheessa, kun se on vanha. Osia on mahdollisimman vähän ja materiaalit
jatkojalostettavissa uusiokäyttöön. 

Konsepti rajautuu sisustan ja ulkoasun muodonantoon luonnoksin ja 3d-mallin ja vahamallin 
avulla. Runkoa ei ole tarkoitus 3d-tulostaa. Tässä opinnäytetyössä esimerkiksi auton moottoria ja 
alustaa ei ole mallinnettu, mutta tarvitsema tila ja muoto on otettu huomioon autoa suunnitelta-
essa.

Tämän konseptiauton käyttäjiksi lukeutuu niin laaja skaala ihmisiä, että tyypillisen käyttäjän 
määrittely on haastavaa. Auton on tarkoitus olla ostettavissa hyvin edullisesti, mikä tuo oikeas-
taan kenelle tahansa mahdollisuuden hankkia se. Auto on laadukas ja kestävä ja sen tarkoitus on 
olla muotoilultaan kiinnostava ja hauska ajaa, joten sen kohderyhmää ovat myös ihmiset, joille 
auto on intohimon kohde tai harrasteväline. Auton istumapaikkojen määrä on täysin muunnelta-
vissa, joten se sopii myös esimerkiksi pientä rahtia kuljettaville pienyrittäjille, läheteille tai kuljet-
tajille. 

Kokosin joitakin oletettavia käyttäjäprofiileita seuraavalle sivulle. Suunniteltaessa autoa, jonka 
kohderyhmä on näin laaja ja hankintahinnan tulee olla hyvin edullinen, täytyy muistaa pitää sen 
laadun ja ulkonäön tuoma status korkealla, jotta auto on kiinnostava myös niiden kuluttajien sil-
missä, jotka ostavat auton hinnalla millä hyvänsä. Hinta ei merkitse kaikkea. Niin hintahaarukan 
ylä-, kuin alapäässä vahva emotionaalinen side tuotteen ja kuluttajan välillä on suurempi tekijä 
tuotteelle kuin kustannuskysymykset. Siksi tuotteen kiinnostavuus ja jo edellämainittu esimerkik-
si laadun tuoma kiinnostavuus laajentaa kuluttajaskaalaa myös hyvin halvoissa tuotteissa.

6. Tavoitteet

6.1. Toiminnalliset tavoitteet ja rajaus
6.2. Käyttäjät



Tyypillinen Intialainen kaksilapsinen 
perhe. Vanhemmat arvostavat autossa 
luotettavuuta, käytettävyyttä ja moni-
käyttöisyyttä.
Ostoksien ja tarvittaessa suurempienkin 
esineiden, kuten kodinkoneiden siirtä-
minen tulee onnistua helposti. Perheen 
isä työskentelee tietotekniikan alalla ja 
äiti hoitaa pieniä lapsia kotona. Auto on 
tärkeä väline arkiaskareiden hoitami-
seen.

Nuori korkeakouluopiskelija, joka on 
vasta saanut hankittua auton. Trendi-
tietoinen persoona, jolle tämä auto ei ole 
pelkästään kulkuneuvo. Haluaa valin-
noillaan viestiä ympärilleen tyylitie-
touttaan ja arvostaa autossaan pientä 
kulutusta, ulkonäköä, pientä kokoa ja 
korkeaa laatua. 

Neljäkymmentävuotias taksinkuljettajayrit-
täjä. Johtaa kuuden auton pienyritystä, 
jossa autot ovat luonnollisesti hänelle vain 
väline tehdä elantoa, joten hän arvostaa 
autossa huollettavuutta, edullisuutta, laatua 
ja yrityksen imagon kannalta eduksi olevaa 
ulkonäköä.
Käyttää autoa sähkömoottorilla varustettu-
na suuressa kaupungissa ja arvostaa sen 
hiljaisuutta ja ajomukavuutta.

http://ak.picdn.net/shutterstock/videos/2991301/preview/stock-footage-indian-young-man-with-expressions-in-outdoor-back-
ground.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4076/4777736235_175a07abf0_n.jpghttp://ak.picdn.net/shutterstock/videos/2991301/preview/stock-footage-indian-young-man-with-expressions-in-outdoor-
background.jpg

http://novaspecialtyhospitals.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/shutterstock_163058552.jpg

Intialainen maanviljelijä, joka arvostaa 
autoa siksi, koska se kestää kovaa käyttöä
ja se on tilaratkaisultaan täysin muun-
neltavissa. Tavarat siirtyvät niin maatilan 
pienten välimatkojen kuin maatilalta kau-
punkiin kuljettavien pidempien matkojen 
välillä. Pieni ja taloudellinen auto on nopea
ottaa käyttöön ja se pääsee huonompikun-
toisemmillakin teillä.



6.3. Moodboardit

valoyksityiskohtia

Jäykkiä kuituraken-
teita

Kuorimainen 
runko

http://www.naumann-design.de/experiment/carbon1-pumps/

http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/60115638176_2/Cool_design_Ford_raptor_F150_10_14.jpg

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/72/35/4f/72354ff22694f206719b0e7e966e961a.jpg



yhtenäinen alustaratkaisu. 
helppo irrottaa ja huoltaa.

Värimaailma Intian värikkäästä
 pukeutumisesta ja tekstiileistä.

Moderni ja raikas ulkoasu.
yhtenäinen muoto.

http://wiki74.pbworks.com/f/1392672027/indian%20clothing%20for%20women.jpg

http://static.dezeen.com/uploads/2013/10/dezeen_The-SOL-Dome-by-Loop.pH_9.jpg http://img04.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/T1Ms_xXhXcXXaAJoQZ_034040.jpg

http://static.wixstatic.com/media/65fa3f_e5ad72db3e8026799059e9c0a0a654ec.jpg

http://www.bbc.com/news/business-25833264

http://www.redbubble.com/people/neerajnema/works/1742060-colors-of-india

http://www.bbc.com/news/business-25833264



7. Prosessi

Turvallisen oloinen laatikkomainen kori.
Keulassa jotain sopivan jyhkeää ideaa jatko-

jalostukseen.

Runkoa ympäröivä kehä.
Luo vaikutelmaa jäykkyydestä 

ja turvallisuudesta

Prosessin alussa lähdin hahmottelemaan auton perusolemusta. Hyvin erilaisin luonnoksin lähdin 
hakemaan auton kokoluokkaa, korkeutta ja peruselementtejä autossa. Jokaisesta luonnoksesta 
pyrin keräämään potentiaalisia ideoita jatkokehitystä varten. Yritin hakea kokonaisuutta myös 
yksityiskohtien kautta. 



Jämerän oloinen olemus. 
Otin tästä vaikutelmaa saumoihin ja pyörien-

kiinnitysaukkoihin.

Jatkojalostettu ”kehä” auton ympärillä.
Tuo pieneen autoon jämäkkyyttä

ja turvallisuuden tunnetta.

Autoon helppo mennä
Renkaat rungon ulkopuolella.

Helpompi huoltaa tai vaihtaa osia.



7.1.  Rakenne

Visuaalisesti ryhtiä tuovat saumat, joista auton
katteet aukeavat huoltoa varten.

Halusin konseptiini matalalle sijoitetut ajovalot,
jonka lisäksi ylemmäksi sijoitetut huomiovalot.

Harkitsin myös tämänkaltaista
muotoa rungolle. Muoto toisi autolle

näyttävää stancea. En nähnyt sitä 
kuitenkaan niin käytännöllisenä,

joten jatkoin prosessia.



Jäykkä yhtenäinen
rakenne. Pystyt muodot ja

tukipilarit helpompi 3d-tulostaa.

Moottorin huollettavuutta ajatellen
tämäntyyppinen kiskoilla liikutettava

takaosa voisi toimia. 

Autoon nouseminen ja poistu-
minen ovat käytännöllisyyden 
lisäksi yksi turvallisuustekijä.

Ajattelin integroida istuimet 
rungon ”kehälle”, mutta ovien 
toteuttaminen tuotti ylimää-

räisiä haasteita, mistä johtuen 
sijoitin ne auton pohjaan 



7.2.  Tekniikka
Auton tekniikka on lähtökohtaisesti sähkötoiminen. Alla olevassa kuvassa on tyypillinen vetoak-
selista ja moottorista koostuva elementti, jonka kaltaista yksinkertaista ja helposti vaihdettavissa 
ja korjattavissa olevaa tekniikkaa on tarkoitus käyttää konseptissani. Kuvan elementti on vain 
esimerkki siitä, millaisia tuotteita Aasialaiset moottorivalmistajat tarjoavat.
Sähkömoottorisena ajoneuvo on tekniikaltaan yhtä yksinkertainen kuin tyypillinen aasialainen
riksa. Moottori on yhtenä komponenttina auton takaosassa ja voima välittyy takarenkaille. Auton 
akku sijaitsee auton peräosassa pohjassa moottorin oikealla ja vasemmalla puolella, missä ne ovat 
suojassa ja helppo vaihtaa avaamalla moottorin katteen takaistuinten alta. 
Auto on sähkömoottorilla varustettuna matalampitehoinen ja tarkoitettu kaupunkioloihin, joissa 
myös sen lataaminen on mahdollista ja välimatkat kantomatkalle suotuisia. Intialainen riksaval-
mistaja Terra Motors valmistaa sähkötoimista riksaa, jonka kantama on noin 100 kilometriä ja 
sen huippunopeus on 30 kilometriä tunnissa. (gizmag.com) . Riksat ovat parhaimmillaan lyhyillä 
matkoilla suurkaupungeissa, joissa nopeudet ovat hyvin matalia, mutta konseptini tarkoitus on 
olla monikäyttöinen ja pystyä sähkökäyttöisenä yli kahdensadan kilometrin kantamaan ja noin 60 
kilometrin tuntinopeuteen.  

Hybriditekniikalla varustettuna tämän konseptin teho ja kantama ovat luonnollisesti korkeam-
mat. Hybriditekniikka soveltuukin siksi pidemmän matkan tekoon, kuten maanviljelijöiden ja 
erilaisten lähettien käyttöön. Moottoritekniikka teiliikenteessä olevissa kevyissä ajoneuvoissa 
on Aasiassa hyvin vanhanaikaista ja epäympäristöystävällistä. Esimerkiksi valtaosa Aasialaisista 
riksoista on varustettu korkeapäästöisillä kaksitahtisilla moottoreilla.
Hybridimallin sähkömoottori on samanlainen kuin sähkömoottorisessa mallissa. Sähkömoottori 
toimii voimanlähteenä 40 kilometrin tuntinopeuteen asti, jonka jälkeen korkeampaan nopeuteen 
ja pidempien matkojen tekoon soveltuva turboahdettu dieselmoottori kuljettaa autoa. Jokaisen 
auton alustassa on tila sekä sähkö, että dieselmoottorille.
Korkeammissa nopeuksissa moottorina käytetään turboahdettua nelitahtista modernia diesel-
moottoria dieselin helpon saatavuuden vuoksi. Moottori on pienikokoinen ja tuottaa 30 hevos-
voimaa.  Huippunopeuden on tarkoitus sijoittua 100 kilometrin tuntinopeuteen, jolloin matkan 
taittaminen hoituu nopeasti maaseudulta kyliin ja kaupunkeihin ja auto pysyy ketterästi mukana 
vilkkaassa liikenteessä.

Audin jo kahdeksankymmentäluvulla kehittämä jälkiasennettava sähkö-
moottorimoduli. Moottori tuottaa 12,6 hevosvoimaa ja toimii korkeam-
missa nopeuksissa dieselmoottorin kanssa.

http://ranwhenparkeddotnet.files.wordpress.com/2013/10/audi-duo-9.jpg?w=300&h=215

http://ranwhenparkeddotnet.files.wordpress.com/2013/10/audi-duo-9.jpg?w=300&h=215



7.3.  Materiaalit

3D-tulostettava metallivahvisteinen 
hiilikuitumateriaali.

http://www.3ders.org/images/EDAG-Genesis-Concept-side-3d-printed-8.png

http://www.globalhemp.com/wp-content/gallery/automotive-composites/02-flexform-door.jpg

http://www.gulffabrics.com/Embrac1.jpg

http://i00.i.aliimg.com/img/pb/886/837/375/375837886_661.jpg

http://www.gulffabrics.com/Embrac1.jpg

http://mmwatersports.com/images/nixon/watches/nixon_chronicle_ss_watch_all_gunmetal.jpg

korkealaatuiset
metallit alustan

osissa.

Kulutusta kestävät
nahkamateriaalit

Laadukkaat tekstiilimateriaalit
nahan lisäksi.

Luonnonkuitupohjaiset
materiaalit katteissa.



7.4.  Konseptointi
Näillä luonnoksilla lähdin jatkokehittelemään 
ja mallintamaan konseptia. Konseptin peru-
sidea on olla nelipaikkainen, modulaarinen ja 
yksinkertainen auto kevyellä korilla. Halusin 
autoon sekä toiminnallisesti että ulkonäölli-
sesti ketteryyttä. Kuten aiemmin prosessissa 
avasin, sijoitin renkaat korin ulkopuolelle, 
mikä tekee autosta tukevamman ja istuvam-
man näköisen. Aasialaiset autot ovat tyypilli-
sesti korkeita ja kapeita, joten halusin tuoda 
muotoiluun lisää Eurooppalaistyylistä tunnet-
ta siitä, että auto todella istuu tukevasti maas-
sa. Hyvä ”stance”, eli se, millaisessa asennossa 
auto istuu maahan nähden, tekee autosta 
uskottavamman ja kiinnostavamman.



Päädyin prosessissa tämänlaiseen pieneen 
ja ketterään ulkonäköön. Valot saivat oman 
muotonsa prosessin kuluessa. Halusin valoista 
lähinnä huomiovalotyyppiset ja moodboardin 
mukaisesti toteutin ne nauhamaisina auton 
pintaan. Auton maskin alaosassa ovat kirkkaat
tien pintaa tehokkaasti valaisevat valot, jotka 
toimivat hyvin huonompikuntoisellakin tiellä, 
jossa tienpinnassa saattaa olla suuriakin vauri-
oita tai muutoksia.



Siirryin sivukuvannon jälkeen mallinnukseen 
rhinolla, jonka jälkeen aloitin vahamallin työstä-
misen. Luonnoksista siirryttäessä oikeaan malliin 
jotkut lainalaisuudet liittyen matkustajien sijoitte-
luun muuttivat hieman auton linjoja. Myös renkaat 
suhteessa autoon pienenivät skootterin 16 tuumai-
siksi renkaiksi.



Auton sisustan yksityiskohtiin ei tässä opnnäyte-
työssä kovin paljon keskitytty. tarkoitus oli suun-
nitella auton perusolemus ja ulkonäkö, mutta ottaa 
kantaa myös sisustan ratkaisuihin. Alla olevassa 
kuvassa kuvaa sisustan mallinnusprosessista.



Aloin työstää vahamallia. Vahalla auton muo-
dot saa toteutettua tarkemmin ja käytyä läpi 
miltä auto näyttää todellisuudessa. Vasem-
massa kuvassa auton yläpinnat hahmoteltu 
mahdollisimman symmetrisiksi. Auton kattoa 
ja koko auton leveyttä piti kasvattaa hieman 
3d-mallista, jotta matkustajien päille ja ylävar-
talolle on enemmän tilaa takana.

Tein 1:10 kokoisen vahamallin lisäksi 1:4 mallin 
autosta. Tässä kuvassa auton pohjatyöt tehty ja mit-
tasuhteet saatu kohdalleen.

Otin mallia auton perusmuotoihin pienemmästä 
mallista ja tein auton peruspinnat kuntoon.
Auton design on hieman erilainen vahamallissa, sil-
lä tässä sen muotoilu konkretisoituu realistisemmin 
ja esimerkiksi sisäänpäin kaarevat kylkipinnat tein 
”pullistumaan” ulospäin. Tämä saa myös kylkien 
heijastukset näkymään hallitummin auton pinnassa.



Suojasin tekemäni pinnat ja lisäsin vahaa, jotta pys-
tyin tekemään autoon kylkilinjat. Jyrkensin hieman 
alempaa kylkilinjaa, sillä näin se toimii selkeämmin.

Tässä auton kylkilinjoja ei ole vielä pyöristetty. Tä-
män opinnäytetyön kirjalliseen osuuteen en ehtinyt 
saada tätä mallia kokonaan valmiiksi. Vahamallista 
otetaan viimeistelyn jälkeen myös kipsimuotit lo-
pullista kovamallia varten.





7.4.  Color & Trim

Keskiharmaa sävy toimii
arvokkaammin kuin kirkkaan

valkoinen.

Kiiltävä ulkokuori sisustaan nähden sopivaa kont-
rastia. Konseptin väreissä pyrin yksinkertaisuuteen 
ja sopivaan arvokkuuteen. Raikas korkeakiiltoinen 
ulkonäkö toimii tämänkaltaisessa ajoneuvossa, sillä 
ulkonäössä on hyvin vähän muita kirkkaita yksityis-
kohtia. 

Hain sisustan värimaailmassa moodboardin mukai-
sesti vaikutteita Intialaisesta vaatetuksesta ja teks-
tiileistä. Halusin sisustaan tekstiileissä yleisiä melko 
matalakylläisiä ruskean sävyjä. Halusin sisustaan 
myös kontrastia ja siksi mukana on myös vaaleita 
suurempia värialueita. Nahka ja tekstiilimateriaalit 
erottuvat myös selkeämmin värien kontrastilla.



8. Lopputulos



8.1 Esityskuvat



8.2. 3d-renderöinnit









8.3. Ominaisuudet
Näyttö ajotietokoneelle

Lataus ja ajotietokoneeseen 
medialaitteena yhdistävä telak-

ka mobiililaitteelle.

Taso isompia kuormia varten.
Mahdollisuus myös korvata 

istuimella

3d-tulostettu metalli-
vahvistettu hiilikuiturunko

peräluukku ja pieni
tavaratila. 

irrotettavat istuimet

paikka mittaristolle ja ohjaus-
laitteille symmetrinen,

jotta ratin puolta voi vaihtaa

tuolin säätö ja
irrotusmekanismin

kahva



irrotettavat katteet. Katteet 
helppo irrottaa ja alla olevat 
komponentit, kuten alustan 

osat, valot ja moottori helppo 
vaihtaa tai huoltaa.

Voimansiirto ja moottori Takaluukku Kaksi turvakaarta katossa.3D-tulostettava runko,
johon katteet kiinnittyvät.



8.4. Tekniset tiedot

Mitat

Sähkömoottori

Hybridimoottori

pituus    2670 mm
raideleveys   1552 mm
korkeus   1792 mm
Paino    450 kg   
 

Huippunopeus   60 km/h
Maksimiteho   13 kW

Huippunopeus   100 km/h
Maksimiteho    35 kW

1552 mm

1792 mm

2670 mm







9. Arviointi

Opinnäytetyöni aihe oli suhteellisen laaja. Laajaan aiheeseen nähden aika oli hyvin rajallinen
Opinnäytetyölleni käyttämääni aikaan nähden lopputulos vastaa mielestäni kansanautolle ase-
tettuja kriteereitä. Valitsemani markkina-alue on otettu suunnittelussa huomioon alusta asti, ja 
se näkyy suunnittelussa. Auto on modulaarinen ja soveltuu monenlaisten käyttäjien käyttöön.
Edulliseksi kansanautoksi tuotteen kuuluu olla mielenkiintoisen näköinen, mihin omasta mie-
lestäni pääsin verrattain omaperäisellä muotoilulla. Tekniikkaratkaisuissa on otettu huomioon 
kulttuurisidonnaisuus ja paikalliset resurssit sekä materiaalit, mikä mahdollistaa paikallisen 
tuotannon ja tuo tehokkuutta tuotantoprosessiin. 

Tämän opinnäytetyön prosessi keskittyi hyvin paljon 3d-tulostettavan runko-osan muotoon 
ja rakenteeseen. Rungon toiminnallisuus on tässä konseptissa melko suuressa roolissa, joten 
se vaati prosessissa ajatustyötä. Prosessi selostetaan huomiotekstein ja muodonantoa ja ajatus-
työtä on esitelty luonnoksin. 3d-mallinnuksessa otin huomioon erilaisia lainalaisuuksia, kuten 
henkilöiden ja tekniikan vaatimat tilat ja mitat, mikä vaikutti eri tavoin muotoiluun. Sisustan 
muotoiluun en tässä konseptissa panostanut niin paljon kuin ulkoasun, mikä näkyy myös 
prosessin luonnoksissa. Prosessin aikana opin vaha- ja 3d-mallin kautta hyvin kevyen henkilö-
auton mittasuhteista ja kuinka mikäkin muoto toimii tämänkaltaisessa autossa. 

Michelin Challengen yksi tarkoitus on tuoda myös innovaatioita renkaiden suunnitteluun. 
Tässä opinnäytetyössä en ole vielä ottanut tarkemmin kantaa erityiseen rengasinnovaatioon, 
joten tämä projekti jatkuu ennen kilpailun loppua renkaiden suunnittelulla. Tästä konseptista 
on työn alla myös vahamalli, johon 3d-tulostetaan renkaat, vanteet ja muut yksityiskohdat.
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