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The subject of my bachelor’s project is 
open design – what it is and what it will 
make possible. Open design is now and 
the  purpose of this project is to study the 
possibilities and challenges it sets.

Based on the methods and techniques of 
open design I am designing a structure which 
can be made with a CNC milling machine. 
Its purpose is to serve as a place of rest and 
relaxation in a public space. The structure 
is not supposed to be a unique piece of art 
but a space which can be transformed to 
match the purpose it is used for.
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Opinnäytetyöni aiheena on open design – 
mitä se on ja mitä se tulee mahdollistamaan 
tulevaisuudessa. Open design on nykypäi-
vää ja työn tarkoituksena on tutkia sen mah-
dollisuuksia ja haasteita. 

Open designin menetelmiin ja tekniikoi-
hin perustuen suunnittelen CNC-leikatta-
van rakennelman, jonka on tarkoitus toimia 
lepo- ja rauhoittumistilana jossakin julki-
sessa tilassa. Sen ei ole tarkoitus olla uniik-
ki teos, vaan sitä voidaan muokata tilaan ja 
tarkoitukseen sopivaksi.

Avainsanat: open-source, open design, 
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JOHDANTO
/ 1

Opinnäytetyössäni käsittelen open designia – 
mitä se on nyt ja mitä kaikkea se tulee mah-
dollistamaan tulevaisuudessa. Tarkoituksena 
on suunnitella näiden perusteiden pohjalta 
tila, joka toimii julkisissa tiloissa levähdys- 
ja rentoutumistilana. Tilan tulee olla helposti 
koottava ja valmistettava. Sen piirustukset on 
mahdollista myös ladata netistä, mikä on yksi 
open designin perusperiaatteista.

Open-source on monille tuttu ennemminkin 
tietojenkäsittelyn ja ohjelmoinnin puolelta. It-
seäni kiinnostavat myös tietokoneet, ja suosin-
kin juuri avoimen lähdekoodin ohjelmia. Ne 
ovat ennen kaikkea ilmaisia – minkä vuoksi 
suurin osa ihmisistä niitä käyttääkin. Avoin 
lähdekoodi mahdollistaa myös ohjelman no-
pean kehittämisen, sillä kenellä tahansa on 
mahdollisuus muokata siitä parempi. Eettinen 
perusajatus avoimen lähdekoodin takana on 
myös asia mikä kiehtoo minua – tuotteita ei 
kehitetä rahan vaan käyttäjän takia.

?
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SANASTO
/ 1

Suomeksi avoin lähdekoodi. Tarkoittaa tietokoneohjelmien 
tuottamis- ja kehitysmenetelmiä, jotka tarjoavat käyttäjälle 
mahdollisuuden tutustua ohjelman lähdekoodiin ja muokata 
sitä omien tarpeidensa mukaisesti. Avoimen lähdekoodin peri-
aatteisiin kuuluu myös vapaus käyttää ohjelmaa mihin tahan-
sa tarkoitukseen ja kopioida ja levittää sekä alkuperäistä että 
muokattua versiota. (Open Source Initiative)

Tuotteiden, koneiden ja järjestelmien kehittäminen julkisesti 
jaetun suunnitteluinformaation kautta. Tuotteet ovat creative-
commons -lisenssin alla ja niiden piirustusten käyttö on il-
maista. 

Kolmiulotteisen esineen tulostaminen tietokoneavusteisesti. 
Monia erilaisia materiaaleja voidaan 3D-tulostaa kuten esi-
merkiksi muovia, lasia ja metallia. Materiaaleja voidaan tulos-
taa joko jauheena tai nauhana, jotka kovettuessaan muodosta-
vat tuotteen.

Ohjelmoitujen komentojen mukaan toimiva kone. CNC-konei-
ta ovat muuan muassa jyrsimet, polttoleikkauskoneet, porat ja 
sorvit. Tällä tekniikalla voidaan työstää erilaisia materiaaleja 
kuten metallia, muovia ja puuta.

Työpaja joka tarjoaa mahdollisuuden digitaaliselle valmistami-
selle. Fab labeissä voidaan esimerkiksi 3D-tulostaa tai CNC-
leikata tuotteita.

Open-source –

Open design –

3D-tulostus – 

CNC-työstökone –
(computer numerical control) 

Fab lab –
(fabrication laboratory)
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2 .1 OPEN DESIGN

1. B. Van Abel, L Evers, R. Klaassen, P.Troxler, 2011, 55

Mitä open design on ja ei ole

Open designin perimmäinen lähtökohta on edis-
tää yleistä saatavuutta. Tämä tapahtuu ilmais-
ten lisenssien ja pohjapiirustusten kautta, jotka 
kuka tahansa voi ladata Internetistä ja muokata 
niitä haluamallaan tavalla. Open design eroaa 
open-sourcesta siten että sen tärkein taho on 
käyttäjä. Open-sourcen tärkein taho on taas aina 
sen kehitysyhteisö. Open designissa keskitytään 
myös jaettuun tuottamiseen – piirustukset voi-
daan ladata Internetistä missä tahansa ja tuottaa 
käyttäjän omalla alueella. 

Kaiken tämän mahdollistaa creative com-
mons-lisenssi. Creative commons -lisenssi on 
perustettu vuonna 2001 Yhdysvalloissa, ja sen 
perustajana on voittoa tavoittelematon järjestö. 
Se pyrkii edistämään luovan työn tuotteiden 
levittämistä maksuttomien työkalujen avulla. 
Lisenssin alla voi myös julkaista teoksia Inter-
netissä, niin että ne on helppo löytää. (creative-
commons.fi)

Open-source tuotteita ei ole patentoitu, vaan 
kuka tahansa saattaa käyttää lisenssin alla ole-
via tuotteita tai keksintöjä. Nämä tuotteet ovat 
kenen tahansa rakennettavissa ja niiden pohja-
piirustukset ovat saatavilla Internetissä. Open 
designin kahteen pääperiaatteeseen kuuluukin, 
että piirustukset ovat  jaossa Internetissä CAD-
tiedostona ja ne voidaan tuottaa CNC-koneella 
tai 3D-tulostimella, ilman että valmistukseen 
tarvitaan muita erikoistyökaluja tai muotteja 
(B. Van Abel, L. Evers, R. Klaassen, P. Troxler, 
2011, s.110). Hyvänä esimerkkinä suuren yhti-
ön open-sourcen tukemisesta on sähköautoval-

mistaja Tesla. Yhtiö on avannut kaikki sähkö-
autoihin liittyvät patenttinsa. He haluavat tällä 
tavoin nopeuttaa sähköautojen kehittämistä, 
mikä on on tärkeää, jotta hiilidioksidipäästöjä 
voidaan alentaa.

Erilaisia open design -tuotteita, joita on tällä 
hetkellä saatavilla, ovat muuan muassa tuolit, 
valaisimet, talot ja jopa lentokone. Pääasiassa 
muotoilutuotteet ovat puuta, sillä se on halpa 
ja helposti muokattava materiaali. Sellaisiakin 
tuotteita kuitenkin löytyy, jotka ovat muovia ja 
ne voidaan 3D-tulostaa. Lähtökohtaisesti open-
source design perustuu eettisyydelle ja käyttä-
jälähtöisyydelle. Käyttäjäyhteisöt Internetissä 
kuuluvat myös suurena osana open-sourceen. 
Ne voivat toimia erilaisten foorumien tai alusto-
jen kautta. Niissä käyttäjät ja suunnittelijat ja-
kavat ja yhteiskehittävät tuotteita. Kehityksessä 
mukana olevia käyttäjiä kutsutaan nimellä co-
developers. 

Monet muotoilijat jotka suunnittelevat open-
source -tuotteita, ovat kehittäneet niitä alun 
alkaen kehitysmaita tai tuhoalueita varten. Täl-
laiset open-source -tuotteet ovat yleensä taloja 
ja suojia. Muotoilijat eivät myöskään ole ainoita 
joita tarvitaan open-source -tuotteiden kehittä-
miseen. Usein projektit ovat laaja-alaisia ja mu-
kana voi olla insinöörejä, arkkitehtejä, rahoitta-
jia, valmistajia, tutkijoita, päättäjiä sekä tietysti 
käyttäjä itse. (ted.com)
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CNC-leikattava talo, Wikihouse
3. http://www.sustainablechristchurch.org.nz/news-events/space-craft-developing-wikihouse-in-nz/

Open-source on ollut nouseva ilmiö jo 
1990-luvulta asti. 2010-luvulla open-source  
-tuotteita on tarjolla pilvin pimein. Varsinkin 
3D-tulostimien hintojen lasku on lisännyt 
tuotteita. Nykyään voidaankin tulostaa tuot-
teita monista erilaisista materiaaleista. Niitä 
ovat esimerkiksi erilaiset muovit, metalli, savi, 
monet ruoka-aineet, kuten suklaa, sekä orgaa-
niset aineet. Pääasiassa esineet joita tuotetaan 
3D-tulosteina ovat pieniä, mutta tällä teknii-
kalla on tehty myös taloja. Toistaiseksi tulos-
tusmateriaalit ovat hintavia, joten yleisimmät 
tuotteet ovat varsin pieniä. Tekniikalla on kui-
tenkin puolensa, sillä 3D-tulostimella voidaan 
tehdä tuotteita joita ei voida valmistaa millään 
muulla menetelmällä. Sen ansiosta tuotteilla 
voi olla monimutkaisiakin rakenteita, eikä nii-
den suunnittelussa tarvitse kiinnittää huomio-

2 .2 NYKYTILANNE
ta siihen kuinka tuote kootaan. 3D-tulostimia 
on saatavana myös open-sourcena. Tällä tulos-
timella on myös creative commons -lisenssi, 
joten kuka tahansa voi käyttää laitetta ja tulos-
taa osat toiseen samanlaiseen 3D-tulostimeen. 
(makerbot.com)

Pääasiallisesti muotoilun alan open-source 
-tuotteet ovat kuitenkin puurakenteisia. Ne 
koostuvat vaneri- tai MDF-levypaloista, jotka 
on liitetty yhteen erilaisin keinoin. Palat leika-
taan irti levystä CNC-jyrsimen avulla, minkä 
jälkeen tuote on valmis koottavaksi. Yleisiä 
ja helposti koottavia tuotteita ovat istuimet 
ja pöydät. Niiden tekemiseen ei vaadita pal-
joa aikaa eikä rahaa. Näitä tuotteita valmistaa 
esimerkiksi joukkorahoituksella perustettu 
OpenDesk. Yrityksen ideana on yhdistää 
kolme tahoa: asiakas eli käyttäjä, suunnitteli-

2. Kuvakaappaus osoitteesta opendesk.cc
CNC-leikattavia pöytiä

jat ja paikalliset valmistajat. Piirustukset tuot-
teista voidaan ladata netistä missä päin maa-
ilmaa tahansa ja tuottaa paikallisesti, mikä 
vähentää kuljetuksen aiheuttamia päästöjä ja 
maksuja. Samalla kuviosta poistuu neljäs osa-
puoli, eli tavaran välittäjä, mikä myös pienen-
tää tuotteen hintaa.

Tunnettu projekti alalla on myös WikiHou-
se. Se on voittoa tavoittelematon järjestö, joka 
toimii alustana suunnitelijoille ja insinööreil-
le, ja mahdollistaa yhteistyön eri alojen välil-
lä OpenDeskin tavoin. WikiHousen tuotteet 
ovat CNC-leikattavia taloja, joiden piirus-
tukset voidaan ladata netistä. Talot koostuvat 
eri kokoisista paloista, jotka leikataan irti 18 
millimetrin paksuisesta vanerilevystä tietoko-
neavusteisesti CNC-jyrsimellä. Rakenteeltaan 
WikiHousen talot ovat helposti koottavia, ja 

jokainen irti leikattu pala on numeroitu, jotta 
oikeat palat voidan ydistää toisiinsa. Raken-
nuksissa ei tarvitse käyttää erityisiä tukira-
kenteita, mutta suuremmille taloille vaaditaan 
kuitenkin perustukset. Ideana onkin, että ra-
kenne tukee itse itseään. Talon kokoamisessa 
ei vaadita myöskään ruuveja, muttereita, eikä 
nauloja, vaan rakenteet kiinnittävät osat ovat 
myös pieniä vanerista leikattuna paloja. Ko-
koaminen onnistuu muutaman ihmisen voimin 
ja pääasiallinen väline levyjen toisiinsa kiin-
nittäminen on kuminuija. CNC-kone voidaan 
rakennusvaiheessa tuoda suoraan työmaalle 
ja osat voidaan leikata ja koota paikan päällä. 
Valmiisiin runkoihin voidaan lisätä ikkunat, 
eristeet, sekä ulko- ja sisäverhoilut tarvittaes-
sa, minkä jälkeen ne ovat valmiita asuttaviksi.
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Open-source on mahdollistanut nykypäivänä 
jo paljon. Sen ansiosta on pystytty kehittämään 
tuotteita nopeammin ja tekemään esineitä joita 
ei välttämättä tehtäisi, ellei suunnittelutyö 
olisi vapaaehtoista ja eettisyyteen perustuvaa. 
Open-sourcen ansiosta tulevaisuuden mark-
kinat tulevat muuttumaan radikaalisti, eikä 
myöskään suunnittelijan rooli tule pysymään 
entisellään.

3D-tulostus itsessään tulee muuttamaan 
meille tuttuja malleja siitä miten ostamme ja 
käytämme tavaroita. Koska 3D-tulostimella 
voidaan luoda lähes minkälainen esine tahan-
sa, ei sitä enää tarvitse lähteä ostamaan kau-
pasta. 3D-tulostimet ovat jo nykyään yleisiä, 
joten ei varmasti ole kaukaa haettua väittää, 
että ne tulevat yleistymään tulevaisuudessa 

vielä entisestään. Niin sanottuja fab labeja 
löytyy jo nyt esimerkiksi kirjastoista ja yliopis-
toista, joten kenellä tahansa on nykyäänkin jo 
mahdollisuus 3D-tulostimen käyttöön.

3D-tulostamisen ainoa hyöty ei ole siinä, 
että ei tarvitse enää lähteä kotoa kauppaan, 
vaan sen ansiosta esineen tekemisestä synty-
vä jätemäärä on olematon, sillä 3D-tulostaessa 
ainetta ei jää yli. Tuotteisiin, jotka on valmis-
tettu tällä menetelmällä, voidaan myös vaihtaa 
osia, jos vanha menee rikki. Uusi osa voidaan 
vain yksinkertaisesti tulostaa ja vaihtaa, eikä 
koko tuotetta tarvitse heittää pois. Kuljetuk-
sesta syntyviä kustannuksia ei tuotteilla myös-
kään ole. Tuotteita ei myöskään jää yli, koska 
niitä luodaan vasta silloin kun niille on tarvet-
ta.

2 . 3 TULEVAISUUS

Tulevaisuudessa käyttäjän (User), suunnittelijan (Designer) ja edistäjän (Contributor) väliset 
rajat hämärtyvätMakerbot 3D-tulostin
5. B. Van Abel, L Evers, R. Klaassen, P.Troxler, 2011, 854. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Makerbot_Thing-O-Matic_Assembled_Printing_Blue_Rabbit.jpg

Nettikauppa on nykypäivänä ajanut kivijal-
kaliikkeet ahtaalle, ja kotona ilman välikä-
siä tuotettavat tuotteet tuskin tulevat kään-
tämään jo alkanutta prosessia. OpenDeskin 
kaltaiset projektit, joissa tavaroiden välittäjä 
tehdään käytännössä hyödyttömäksi, herät-
tävät kysymyksen, millainen tavaratalojen ja 
jälleenmyyjien tulevaisuus tulee olemaan. 
Tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa, mutta 
asioiden ennakointi ja niihin reagoiminen on 
mahdollista.

Kauppiaat eivät kuitenkaan ole ainoita joi-
den tulee varautua muuttuvaan tulevaisuu-
teen. Muotoilijan rooli tulee väistämättä muut-
tumaan tulevaisuudessa open designin myötä. 
Kun kuka tahansa voi suunnitella tuotteen, 
mihin tarvitaan enää suunnittelijaa? 

Käyttäjän toimiessa itse suunnittelijana, saat-
taa kehittyä myös muita ongelmia, kun suun-
nittelija ei olekaan enää ammattilainen. Tuot-
teiden laatu sekä ulkonäkö saattaa kärsiä ja 
maailmaan luodaan lisää tarpeetonta tavaraa. 
Tämän takia muotoilijan tulisikin toimia tu-
levaisuudessa ohjaajana ja suunnannäyttäjä-
nä muille tekijöille. Tulevaisuudessa ihmiset 
voivat itse valita paremmin kenen tuotteita 
he haluavat käyttää. Samalla varmasti tulee 
korostumaan tuotteiden suunnittelu oikeaan 
tarpeeseen, ei pelkästään trendien mukaan. 
Open design onkin muuttamassa muotoilun 
”wow designista” ”we designiksi”. (B. Van 
Abel, L Evers, R. Klaassen, P.Troxler, 2011, 
s. 30, 193)
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Open-sourcen peruslähtökohta on yhteisö- ja 
käyttäjälähtöinen suunnittelu – suunnitellaan 
jotain ihmisen tarpeisiin. Peruslähtökohtana 
on myös että kaikki ovat tasa-arvoisia. Jokai-
sella on oikeus koulutukseen ja hyviin julki-
siin tiloihin. Nykyään Internetissä on paljon 
niin sanottuja open education -sivustoja, jotka 
tarjoavat ilmaista opetusta kenelle tahansa.

Ihmisillä tulisi myös olla oikeus vapaaseen 
tietoon sekä luovuuteen. Nykyiset tiukat teki-
jänoikeuslait ja patentit rajoittavat kehitystä 
raskaasti yksityistämällä kaiken mahdollisen 
(esimerkiksi DNA-patentit). Yksityistettyjä 
tuotteita ei voida käyttää yhteiseen hyvään 
ilman oikeuksien haltijan lupaa, mikä edellyt-
tää aina maksua. Creative commons ja open-
source ovat vastaliike näille voimille. Tiedon 
tulisi olla kaikkien oikeus, ja joka kerta kun 
käyttäjä muokkaa teosta tai tietoa, hän lisää 
siihen jotain samalla rikastaen sitä. Nykyi-
sistä tekijänoikeuslaeista hyötyvät lähinnä 
vain suuret yritykset, ja tähdet jotka jättävät 
pienemmät tekijät varjoonsa (B. Van Abel, L 
Evers, R. Klaassen, P.Troxler, 2011, s. 100-
102).

Open designin avulla on pyritty auttamaan 
erityisesti ihmisiä köyhemmissä maissa ja ka-
tastrofialueilla. Koska open designissa suures-
sa osassa on yhteisö, suunnitelijat eivät yritä 
ratkaista ongelmia yksinään, vaan yhteisö on 
mukana vaikuttamassa. Esimerkkinä architec-
ture for humanity:n projekti Afrikassa: yhtei-
sö pyysi suunnitelijoita keksimään ratkaisun 
nuorten naisten AIDS- ja HIV -ongelmaan. 
Ryhmä ratkaisi sen suunnittelemalla harras-
tusmahdollisuuden, jossa tila toimi samalla 
AIDS:in ja HIV:n infoklinikkana. Ihmiset 

tässä yhteisössä saivat myös valita monista 
vaihtoehdoista heille mieluisimman klinikka-
rakennuksen ja harrastetilan (ted.com). 

Open designin avulla on mahdollista muut-
taa maailmaa, mutta siihen tarvitaan uusia 
työkaluja.  Yhteisö on otettava entistä enem-
män mukaan suunnitteluun. Heiltä ei kuiten-
kaan tule kysyä ainoastaan mielipidettä, vaan 
heidän tulee antaa tehdä asioita itse. On myös 
opittava ymmärtämään ongelmia uusilla ta-
voilla, sekä keksittävä keinoja joilla voidaan 
testata vaihteoehtoisia menetelmiä nopeam-
min. Kun ihmiset saadaan mukaan suunnit-
teluun, he tuntevat itsensä merkityksellisiksi 
ja samalla yhteishenki vahvistuu. Samalla kun 
ihminen luo jotakin itse, hän muodostaa siihen 
voimakkaan tunnesiteen. Mitä suurempi jouk-
ko on mukana suunnittelussa, sitä ennemmän 
uusia ideoita myös saadaan. Jälleen kerran 
muotoilijan tulee toimia ohjaajana, sillä hän 
on suunnittelun ammattilainen, mutta ryhmä 
työskentelee silti yhdessä. Open design voikin 
toimia juuri keinona jolla löydämme jälleen 
yhteisöllisyyden, eikä vain kehitysmaissa. (B. 
Van Abel, L Evers, R. Klaassen, P.Troxler, 
2011, s.  192-195)

2 .4 EETTINEN NÄKÖKULMA

6. http://popupcity.net/wp-content/uploads/2013/10/Emergency-housing-by-Pieter-Stoutjesdijk.jpg

Haitin maanjäristyksen tuhoalueelle suunniteltu CNC-leikattava talo
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Osana opinnäytetyötäni tarkoituksenani on 
suunnitella open designin ajatusmaailmaan 
perustuva tila. Se on valmiiseen tilaan sijoi-
tettava pienehkö rakennelma, johon mahtuu 
sisään muutama ihminen. Sen on tarkoitus 
toimia levähdys- ja taukotilana.

Tilan tulee toteuttaa kaksi open designin 
pääperiaatetta: sen on oltava CAD-tiedosto, 
joka on jaossa internetissä, ja se voidaan val-
mistaa ilman ylimääräisiä työkaluja kuten 
muotteja. Koska työni on opinnäytetyö, tulee 
ratkaisujeni perustua jo tehtyihiin tuotteisiin 
open-sourcen maailmassa, niitä kuitenkaan 
suoraan kopioimatta. Tärkeää on ottaa huomi-
oon myös käytettävyys ja käyttäjä. Kenellä ta-
hansa tulee olla mahdollisuus ladata tilan pii-
rustukset ja valmistaa se muutaman ihmisen 
voimin. Tästä syystä tilan ei myöskään tule 
olla liian monimutkaisesti koottava.

LÄHTÖKOHDAT3 .1

open-source
design

selvitys

nykytilanteen
analyysi

tila tilassa

suunnitelma

tarkoitus,
käyttö &
käyttäjä

konsepti

nykyiset 
tekijät

lähtökohdat

mallinnus &luonnokset
rendit

tunnelma &
tilakokemus

mahdollisuudet

toimeksianto

eettisyys

länsimaat
vrt.

kehitysmaat

tulevaisuuden
näkymät

rakenteet, 
materiaalit &
koottavuus

Mindmap suunnittelun alkuvaiheessa

Materiaalina tulee olemaan koivuvanerile-
vy. Vaneri on ensinnäkin yleinen open design 
-tuotteiden materiaali. Koivuvaneri solvetuu 
materiaaliksi myös kestävyytensä vuoksi. 

Vanerilevyn leikkuuseen ja palojen merk-
kaamiseen käytetään CNC-jyrsintä. Jokainen 
pala on merkattu, jotta kokoamisvaiheessa ne 
on helppo yhdistää toisiinsa. Tilan rakentami-
seen ei myöskään tarvita ruuveja, vaan kiinni-
kepalat on myös leikattu vanerista. Tämä on 
yleinen ratkaisu jota käytetään monissa open 
design -tuotteissa.

Tilaa suunniteltaessa on otettava huomioon 
myös paloturvallisuus ja muut määräykset 
julkisissa tiloissa. Koska materiaali on puuta, 
tulee sen olla myös paloluokitukseltaan jul-
kisten tilojen standardit täyttävä. Vaihtoehtoi-
sesti vanerille voidaan tehdä palonestokäsit-
tely.
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Tilan tulee jo ulkoa päin ohjata käyttäjää sen 
käyttötarkoitukseen. Sen tulee viestiä rauhal-
lisuutta ja antaa käyttäjälle turvallinen mie-
likuva. Sen tulee ennen kaikkea houkutella 
käyttäjä astumaan sisään. Sisältä rakennel-
man tulee antaa käyttäjälle mielikuva pesästä. 
Sisälle voi sijoittaa pehmeitä istuimia, kuten 
esimerkiksi säkkituoleja tai matalia sohvia. 
Kiinteitä  kalusteita siellä ei ole, jotta ihmiset 
voivat muuttaa tilan istumisjärjestystä halu-
amallaan tavalla. Irtokalusteet antavat tilalle 
rennomman tunnelman, koska niitä siirtele-
mällä voi luoda juuri itselleen sopivan ja ko-
toisan istumapaikan. Tilaan tulee epäsuoraa 
valoa, eikä siellä tarvitse välttämättä käyttää 
varsinaisia valaisimia (ellei niitä tarvitaan lu-
kemisen helpottamiseksi, jos tila toimii opis-
kelupaikkana). Hämärä ja epäsuora valo vies-
tivät rauhallisuutta ja luovat tilaan erilaisen 
tunnelman. Julkiset tilat ovat usein kirkkaasti 
valaistuja, joten hämäryydellä tila erottuu sel-
västi ympäristöstään. Paikka ei saa kuiten-
kaan olla liian pimeä, sillä tilasta tulee silloin 
helposti pelottava. Tila on selvästi matalampi 
ja pienempi, mikä erottaa sen ympäristöstä. 
Tämä lisää myös turvallisuuden ja pesämäi-
syyden tunnetta.

PAIKKA 
RAUHOITTUMISELLE

3 .3

Rakennelman on tarkoitus toimia opiskelu-, 
oleskelu- ja seurustelutilana jossakin suu-
remmassa tilassa. Ulkona sen voi sijoittaa 
esimerkiksi päiväkodin pihaan tai puistoon. 
Rakennelman tulee selvästi rajata pienempi 
tila suuremmasta, ja luoda sisälleen rauhal-
linen vaikutelma. Kohdetila voi olla julkinen, 
esimerkiksi koulu tai kirjasto. En kuitenkaan 
rajaa liian tarkasti kohdetilaa, sillä tarkoitus 
on että suunnittelemani rakennelma voidaan 
sijoittaa moniin erilaisiin kohteisiin. Open 
designin lähtökohtiin kuuluukin, että tuotteet 
ovat monistettavia, eivätkä uniikkeja. (B. Van 
Abel, L. Evers, R. Klaassen, P. Troxler, 2011, 
s. 55)

3 . 2 KÄYTTÖTARKOITUS,  KOHDE, 
KÄYTTÄJÄ

Määrittelen rakennelman käyttäjiksi kuitenkin 
nuoret ja opiskelijat, sillä se helpottaa suun-
nittelua. He usein myös kaipaavat julkisissa 
tiloissa paikkaa johon vetäytyä oleilemaan 
kavereiden kanssa. Kouluissa ja kirjastoissa 
tilaa voidaan käyttää myös luku- ja opiskelu-
paikkana. Koska rakennelma on vaneria, se 
on myös äänieristävä. Silloin se eristää ääntä 
kumpaankin suuntaan, niin ulkomaailmasta, 
kuin myös nuorista tulevaa. 

Koulut, kirjastot ja muut korkeat tilat voisivat olla rakennelman mahdollisia sijoituskohteita.
7. www.archdaily.com/wp-content/uploads/2010/11/1290085789-sacred-heart-primary-02.jpg

8. www.archdaily.com/wp-content/uploads/2013/07/51ef5693e8e44ea5b70000b8_saunalahti-school-verstas-architects_verstas_saunalahti_0018.jpg
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Wikihousen kokoamisohjeita

Tilan tulee olla helposti koottava, jotta sen 
pystyy kokoamaan mahdollimman vähällä ih-
mismäärällä. WikiHousen talot toimivat tässä 
analyysin kohteena varsinkin liitosten osalta. 
Ulkonäöltään ne ovat kuitenkin liian talomai-
sia. Ne onkin suunniteltu sijoitettaviksi ul-
kotiloihin, jolloin niihin on suunniteltu myös 
eristemahdollisuus. Omassa työssäni ei kui-
tenkaan tarvitse ottaa huomioon eristävyyttä, 
sillä tila sijoittuu sisätiloihin. Keskityn Wi-
kiHousen osalta vain liitoksiin, sillä ne on 
ratkaistu yksikertaisesti ja toimivasti. Ne on 
myös nopea ja helppo koota ja ainut tarvittava 
työkalu kokoamiseen on kuminuija. WikiHou-
sen liitoksissa ei myöskään käytetä ruuveja tai 
pultteja, vaan kaikki liitososat ovat vaneria 
(wikihouse.cc).

Tila tulee koostumaan useista paloista, 
joten niiden tulee olla tarkasti numeroitu, jotta 
kokoamisvaiheessa ne on helppo yhdistää toi-
siinsa. CNC-jyrsimellä palat on helppo nume-
roida.

Rakenteen tulee olla myös mahdollisimman 
tukeva jotta sitä ei tarvitse erikseen kiinnittää 
lattiaan. Tämä säästää aikaa ja vaivaa kokoa-
misvaiheessa. Rakennelmaa voi myös jälkeen-
päin liikuttaa jos se ei ole kiinteä.

3 . 4 HELPOSTI 
RAKENNETTAVA 
TILA
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Fyysinen tila vaikuttaa ihmisiin henkises-
ti. Se voi myös vahvistaa ja yhdistää heitä. 
Suunnittelun tavoitteena onkin usein harmo-
ninen ympäristö. Suunniteltaessa pienempää 
tilaa suuremman sisään tulee ottaa huomioon 
muutamia seikkoja. Suuren ja pienen tilan vä-
linen kontrasti tulee säilyttää. Pieni tila sul-
kee sisäänsä toisen tilan suuremman sisällä. 
Jos kokoeroa ei ole tarpeeksi, pienempi tila 
menettää vaikutustaan sulkevana tilana. Kat-
sojan tulee siis selvästi erottaa kappaleiden 
välinen kokoero. Pienemmän tilan muoto voi 
myös selvästi erota suuremmasta tilasta. Tällä 
tavalla luodaan katsojalle mielikuva erillisestä 
tilasta. Tilojen kontrasti viestii myös käyttötar-
koituksen muuttumisesta (F. Ching, s. 196).

Tunnelman luomisessa tärkeänä tekijänä on 
myös valaistus. Oikeanlaisella valaistuksella 
voidaan parantaa tilan antamaa emotionaalista 
vaikutelmaa. Valaistuksen avulla vaikutetaan 
ennen kaikkea viihtyvyyteen ja tuottavuuteen 
(M. Tukiainen, s. 85). Valo elävöittää tilaa ja 
korostaa muotoja. Se vaikuttaa myös siihen 
kuinka ihminen aistii esimerkiksi tilaa, kokoa, 
muotoa tai värejä (J.Kuhanen, s. 179). Omas-
sa työssäni pyrin käyttämään mahdollisimman 
paljon luonnonvaloa. Tilan rakenteen tulee 
siis olla sellainen josta valoa pääsee sisään 
tarpeeksi paljon, jottei sisällä välttämättä tar-
vita muita valaisimia.

TUNNELMA JA 
TILAKOKEMUS

4 .1

12. http://3.design-milk.com/images/2014/06/HUSH-Sensory-Concentration-Space-Freyja-Sewell-2a-600x818.jpg
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Suunniteltavan tilan käyttäjiä ovat nuoret ja 
opiskelijat. Suunnittelussa onkin tärkeää ottaa 
huomioon heidän tarpeensa. Kuten aikaisem-
min jo todettiin, fyysiset kohteet edistävät 
ihmisten keskistä vuorovaikutusta. Erityises-
ti nuoret kaipaavat julkisilla paikoilla tiloja 
jotka ovat eristyksissä muusta ympäristöstä. 
Näissä paikoissa voidaan tavata kavereita tai 
niihin voidaan vetäytyä hetkeksi mietiskele-
mään tai rauhoittumaan. Nuoret kaipaavatkin 
juuri yksityisyyttä, sillä usein suuret ihmis-
massat koetaan ahdistavina.

Koulu- ja kirjastotiloja suunniteltaessa pie-
net rauhalliset tilat ovat myös tärkeitä. Monet 
eivät pysty lukemaan tai opiskelemaan melus-
sa, joten rauhalliset sopet ovat tärkeitä. Täl-
laisten rentoutumistilojen on myös todistettu 
parantavan tuottavuutta (D. Kopec, s. 147, s. 
199).

RAUHOITTUSMIS-  JA 
LEVÄHDYSTILOISTA

4 .2

13. http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-content/uploads/2011/11/1321642200-875-01-05-sc-v2com-375x500.jpg
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Tavoitteenani on luoda pieni tila, joka selvästi 
eroaa suuremmasta tilasta, johon se sijoittuu. 
Muodoltaan rakennelman tulee selvästi erota 
tyypillisestä kuutiomaisesta huoneen muodos-
ta.

Sen tulee ennen kaikkea olla visuaalisesti 
miellyttävä. Ulkomuoto ja sisätilan tunnelma 
viestivät kumpikin rauhallisuutta, mutta ovat 
samaan aikaan myös kiinnostavia. Tilan käyt-
tötarkoituksen tulee myös käydä ilmi viimeis-
tään siihen sisään astuessa. Rakenteen tulee 
olla myös tarpeeksi siljettu, jotta käyttäjä tun-
tee olonsa turvalliseksi. Suljettu rakennne, 
joka piilottaa sisäänsä jotakin, herättää myös 
ihmisten mielenkiinnon ja kehottaa kurkista-
maan sisälle.

Tilan muodon tulee perustua tietenkin open 
designin periaatteisiin, mutta myös rakenteen 
ja materiaalin antamiin mahdollisuuksiin tai 
rajoitteisiin. En aio perustaa tilan muotoa ja 
rakennetta syvälliselle filosofialle, vaan sen 
muoto syntyy rakenteen toimivuuden, open 
designin ja materiaalin ehdoilla.

VISUAALISET 
TAVOITTEET

5 .1

14. http://www.suckerpunchdaily.com/wp-content/uploads/2014/07/WO_9684_small.jpg

Whiteout open-source paviljonki
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15. http://static1.squarespace.com/static/53ae3013e4b0a141bca21c9f/53b3eee7e4b0885def04fc44/53b3ef2de4b0885def050489/1404302196291/
Vermont_Microhouse3_-_SketchUp_Pro2.png?format=1000w

Vermont microhousen rakenteet, Wikihouse

Rakenteen lähtökohta on koottavuus. Koko ra-
kennus on myös pystyttävä leikkaamaan vane-
rilevyistä CNC-jyrsimellä. Palat numeroidaan 
CNC-jyrsimellä samalla kun ne leikataan, ja 
ne voidaan sen jälkeen koota yhteen. Tärkein-
tä on ettei pystyttämiseen tarvita useampaa 
kuin muutamaa ihmistä, eikä muita työkaluja 
kuin kuminuijaa. Rakenteen tulee olla tukeva, 
jotta tilalle ei tarvita erillisiä perustuksia tai 
sitä ei tarvitse pultata kiinni lattiaan. 

Rakennelma tulee koostumaan kahdesta 
erityyppisestä moduulista. Suunnittelen kaksi 
erinäköistä tilaa, joilla on kuitenkin sama 
perusrakenne. Ensimmäinen on avoin tila, 
jossa kapeat vanerilevyt rajaavat näkyvyyt-
tä sisätilaan. Toinen on suljetumpi tila jossa 
seinät ovat vanerilevyä. Näitä elementtejä yh-

RAKENTEELLISET 
TAVOITTEET

5 .2

Visuaalisten ja rakenteellisten tavoitteiden 
pohjalta aion toteuttaa levähdystilan. Suun-
nittelussa tulen ottamaan huomioon tila ti-
lassa-ratkaisujen antamat mahdollisuudet, 
käyttäjien tarpeet, rakennelmaan kohdistuvat 
rakennusmääräykset sekä open designin peri-
aatteet.

Lopputuloksena tulen toteuttamaan 3D-
mallinnuksen ja visualisoinnit, CAD-piirus-
tukset kokoamista varten, sekä pienoismallin 
rakennelmasta.

SUUNNITTELUTYÖN RAJAUS5 .3

distämällä tilaa voidaan jatkaa. Yksi moduuli 
koostuu neljästä pystysuuntaisesta tukiraken-
teesta, jotka on kiinnitetty toisiinsa. Tukira-
kenteen ydistäminen ja liitokset perustuvat 
Wikihousen Vermont microhousen rakentei-
siin (sketchthis.net). Avoimemmassa moduu-
lissa pystysuuntaisiin raameihin kiinnitetään 
vaakasuuntaisia levyjä, joihin on jyrsitty kolot 
jotta ne pysyisivät kiinni paremmin raamissa. 
Levyt ovat pienessä kulmassa, jolloin niiden 
väleihin jää aukkoja joista valo pääsee sisään. 
Suljetummassa tilassa vanerilevyt ovat myös 
kiinni pystysuuntaisissa rakenteissa. Vaneri-
levyyn on jyrsitty CNC-koneella aukot jotka 
voidaan yhdistää rakenteissa oleviin ulkone-
miin.



SUUNNITTELUPROSESSI
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Mindmap t i la s ta KONSEPTI
Suunnitteluosuuden alussa aloitin ideakartal-
la, johon kokosin tärkeimmät seikat rakenteen, 
käyttäjien ja muodon kannalta. Tärkeintä on 
rakenteen toimivuus, koottavuus, kestävyys, 
CNC-leikattava rakenne ja open designin huo-
mioiminen muotoilussa. 

Tässä vaiheessa en ollut vielä tarkemmin 
miettinyt tilan muotoa ja rekennetta. Aloitin 
suunnittelun tutkimalla ja tutustumalla mah-
dollisiin rakennevaihtoehtoihin. Parametrinen 
suunnittelu kiehtoi minua aluksi. En kuiten-
kaan jatkanut idean kehittämistä pidemmäl-
le, sillä rakenteen tuli perustua open design 
-tuotteisiin, enkä löytänyt  yhtäkään tuotetta 
jossa olisi käytetty tämänkaltaista rakennetta. 
Parametriset rakenteet koostuvat monesta pa-
lasta, joten tila olisi ollut myös vaikea ja hidas 
koota, sillä siinä olisi ollut liian monta pien-
tä palaa jotka olisi pitänyt yhdistää toisiinsa. 
Päädyin lopulta käyttämään samantyyppisiä 
liitoksia kuin Wikihousen rakennuksissa käy-
tetään, sillä ne ovat toimivia ja yksinkertaisia.

6 . 1
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KOOTTAVUUS
Tutkin olemassa olevia open design -tuottei-
ta ja niiden rakenteita. Etsin yksinkertaisia 
ja toimivia liitosratkaisuja ja päädyin Wiki-
houseen. Viereisellä sivulla näkyy liitoksia 
joita sovelsin omaan työhöni. Liitoksen avulla 
voidaa yhdistää kaksi palaa vaneria yhdeksi 
pidemmäksi kappaleeksi, mikä mahdollistaa 
pitkät tai korkeat rakenteet. Tukirakenteessa 
on vierekkäin kaksi levyä joita liitospala pitää 
yhdessä. Rakenne on silloin tukevampi ja kes-
tää rasitusta paremmin. Materiaali on 18 milli-
metrin paksuinen koivuvaneri, jota käytetään 
myös Wikihousen tuotteissa. Koivuvaneria 
suositeltiin myös LAMK:in puulaboratorion 
puolelta.

Kävin tutustumassa koulutuskeskus Salpa-
uksen CNC-työstökoneisiin suunnittelun aika-
na. Heidän tiloistaan löytyy neljän ja viiden 
akselin CNC-jyrsimet. Viiden akselin jyrsin 
olisi sopivin työni toteuttamiseen, sillä siinä 
levyä voidaan leikata myös pystysuunnassa 
vinoon. Koneen käyttämiseen  vaaditaan kol-
miulotteinen malli, eikä kaksiulotteisia CAD-
kuvia joita käytetään esimerkikisi Wikihousen 
tuotteissa.

Viiden akselin jyrsimellä toteutettu tuote 
olisi hieman hitaampi leikata kuin neljän ak-
selin jyrsimellä. Se kuitenkin mahdollistaa 
monimutkaisemman muodon, minkä takia va-
litsin sen.

Salpauksen viiden akselin CNC-kone

Wikihousen liitosratkaisuja
16. http://www.domusweb.it/content/dam/domusweb/en/architecture/2012/06/19/wikihouse-open-source-housing/big_386814_3780_ 
      wikihouse-finali-21.jpg

6 . 2
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LUONNOKSET
Rakenne ja liitokset sanelivat pitkälti ra-
kennelman muodon. Päädyin tekemään siitä 
epäsymmetrisen, jotta se eroaisi perinteisesta 
talon ja huoneen muodosta. Suunnittelun alus-
sa tutkin parametristä muotoa, mutta totesin 
sen olevan liian monimutkainen. Sen jälkeen 
aloin tutkia muita vaihtoehtoja ja aloin sovel-
taa Wikihousen rakenteita erilaisiin muotoi-
hin. Päätin että tila koostuisi jonkinmuotoisista 
profiileista, joiden välissä olisi niitä toisissaan 
kiinni pitäviä rakenteita, jotka toimisivat sa-
malla seininä. Tämänkaltainen rakenne olisi 
helppo koota ja se olisi tarpeeksi tukeva.

6 . 3

Luonnoksia rakenteista ja muodosta. Tutkin kolmion, neliön ja viisikulmion 
muotoa profiilina. Päädyin viisikulmioon, sillä se toimii parhaiten Wikihousen 
rakenteiden kanssa.Parametristen rakenteiden luonnoksia
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Viimein päädyin viisikulmion muotoon, sillä 
se toimii parhaiten Wikihousen liitoksilla. 
Päädyin myös tekemään kaksi eri tyyppistä 
moduulia, suljetun ja avoimen. Näitä kahta yh-
distelemällä voidaan luoda erilaisia variaatioi-
ta. Yksi moduuli ei ole kovinkaan suuri, mutta 
yhdistelmillä voidaan  luoda suurempi jatkuva 
tila. Moduulin korkein kohta on keskellä, ja 
sivuilta se on hieman matalampi. Matalammat 
sivut antavat mielikuvan suljetummasta tilas-
ta. Päädyin moduuliratkaisuun, koska niiden 
avulla rakennelmaa voidaan muokata eri ko-
koisiin tiloihin sopivaksi. Käyttäjä voi silloin 
myös itse määritellä tilan koon.

MUOTO
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Tutkin rakenteiden ja muodon toimivuutta ka-
palevystä tehdyn pienoismallin avulla. Tämä 
auttoi muodon ja mittasuhteiden hahmottami-
sessa. Sain myös samalla selville minkä tyyp-
piset liitokset eivät rakenteessa toimi. 

KAPALEVYMALLI
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Pienoismallin jälkeen siirryin mallintamaan 
rakennelmaa Rhinoceros-mallinnusohjelmal-
la. Se auttoi hahmottamaan liitosten toimi-
vuutta ja materiaalin paksuutta.  Kolmiulot-
teisen mallin avulla huomasin myös monia 
yksityiskohtia, jotka pystyin tekemään yksin-
kertaisemmin kuin olin aluksi ajatellut.

MALLINNUSVAIHEITA



LOPPUTULOS
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Rakennelma sai nimekseen O-PENTA. Se 
koostuu kahdesta sanasta - open eli avoin, 
sekä kreikan penta, mikä merkitsee viittä.

Yläpuolella näkyvät kummankin moduulin 
rakentamiseen tarvittavat osat sommiteltuna 
vanerilevyjen päälle. Osat riittävät puolikkaan 
moduulin rakentamiseen, joten toisen puolen 
osat ovat peilikuvana. Yhden puolikkaan te-
koon tarvitaan  27 neliömetriä vaneria. Se vas-

ESITTELY7 .1
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taa kuutta 3050 pitkää ja 1525 leveää levyä. 
Rakentaminen tulisi maksamaan noin 490 
euroa jos vanerin keskimääräinen hinta on 18 
euroa neliömetri. Niin avoimen kuin suljetun 
moduulin tekoon kuluu lähes sama määrä va-
neria.

Avoimen moduulin osat Suljetun moduulin osat
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Tarkoituksena on yhdistää moduuleja toisiinsa 
joista muodostuu näin suurempi tila. Yhdistä-
minen tapahtuu siihen tarkoitetuilla paloilla 
jotka kiinnitetään lattialevyn alle ennen sen 
paikalleen laittamista. Palat näkyvät yllä ole-
vissa kuvissa moduulien vasemmalla puolella.

Avoin moduuli1:50 Suljettu moduuli Avoin moduuli Suljettu moduuli

MODUULIT
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AVOIN MODUULI
Tässä moduulissa sisätilaan pääsee paljon 
valoa. Sivuilla olevat rimat toimivat näkö-
esteenä mutta estävät myös suoraan ylhäältä 
tulevan valon pääsyn sisään. Tällöin rakennel-
man sisäosa on ympäröivää tilaa hämärämpi.
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SULJETTU MODUULI
Suljetummassa versiossa valoa pääsee sisään 
vähemmän kuin avoimessa. Sivuilla ja keskel-
lä olevista aukoista tilaan pääsee kuitenkin 
vähän valoa, joten se ei ole liian pimeä. 

Tukipalkkien väleissä olevat rimat tukevat 
rakennetta mutta toimivat samalla myös sel-
känojana jos tilassa haluaa istua.
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Malli on tehty kolmen millimetrin paksuisesta 
lastulevystä. Palaset on leikattu ja numeroitu 
laserleikkurilla, minkä jälkeen ne on koottu 
yhteen. Kokoaminen onnistui helposti eikä 
paloja tarvinnut muokata jälkeenpäin lähes 
ollenkaan. Malli on mittasuhteeltaan 1:5.

PIENOISMALLI7 .2



VISUALISOINNIT7 .3
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Ulkotilassa rakennelma voidaan sijoittaa esimerkiksi päiväkodin pihaan, tai puistoon. 
Rakentaja tai käyttäjät voivat mukauttaa tilaa haluamallaan tavalla.
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Moduuleita yhdistelemällä saadaan aikaan erilaisia variaatioita. Erilaisilla yhdistel-
millä tilasta voidaan tehdä avoimempi tai suljetumpi, kuten yllä olevassa esimerkissä.
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Sisätilassa rakennelma voidaan sijoittaa esimerkiksi kouluun tai kirjastoon. Sitä voi-
daan mukauttaa käyttäjien haluamalla tavalla esimerkiksi maalipinnalla tai irtokalus-
teilla, kuten tyynyillä ja säkkituoleilla.



ARVIOINTI
/ 8
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Opinnäytetyöni aihe ei ole tyypillinen sisus-
tusarkkitehtuurin osaston aihe. Oli vaikea 
löytää vastaavia töitä joista olisi voinut ottaa 
oppia. Olen työhöni kuitenkin suurelta osin 
tyytyväinen.

Projekti on jatkokehityskelpoinen. Kuten 
jo mainitsin, olisin halunnut tehdä rakentees-
ta yksinkertaisemman. Jos tulen jatkamaan 
suunnittelua tulevaisuudessa, suunnittelen 
osat niin, että ne voidaan leikata kolmen ak-
selin CNC-jyrsimellä. Se on huomattavasti 
nopeampi kuin viiden akselin CNC-kone. Ne 
ovat myös viiden akselin koneita yleisempiä, 
pienempiä ja edullisempia. Kolmen akselin 
CNC-kone helpottaisi käyttäjän työtä ja sääs-
täisi aikaa. 

Rakennelmasta pitäisi tietysti myös tehdä 
prototyyppi. Sillä voitaisiin testata kuinka 
monta ihmistä tarvitaan sen rakentamiseen, 
kuinka kauan rakentamiseen kuluu aikaa, 
sekä toimivatko rakenteet oikeasti. 

Olen tyytyväinen lopputulokseen, sillä täy-
tin suunnittelun alkuvaiheessa asettamani 
tavoitteet. Kuten open designin periaatteisiin 
kuuluu, aion myös jakaa suunnitelmani In-
ternetissä. Se ei välttämättä ole vielä valmis 
tuotettavaksi, mutta kenties joku toinen voi 
käyttää mallia apuna suunnittelussa ja kehit-
tää sitä eteenpäin.

Kesti jonkin aikaa löytää itselleni sopiva opin-
näytetyön aihe. Päädyinkin vaihtamaan aihet-
tani syksyn aikana ja olen erittäin tyytyväinen  
päätökseeni. Open design on aiheena erittäin 
mielenkiintoinen ja se on asia mikä tulee vai-
kuttamaan muotoilijoiden tulevaisuuteen.

Tiedonhakuprosessissa tärkein lähteeni 
oli Open design now – why design cannot 
remain exclusive -kirja, mikä onneksi löytyi 
Fellmannian kirjastosta. Kirjassa käsiteltiin 
open-sourcea ja open designia hyvin katta-
vasti juuri muotoilijoiden näkökulmasta. Siinä 
puhuttiin myös paljon co-designista, eettisestä 
suunnittelusta sekä muotoilun ja open desig-
nin tulevaisuudesta. En usko, että ilman tätä 
kirjaa olisin pystynyt tekemään selvitysosuut-
tani.

Salpauksen puuverstaalla käynti oli proses-
sin kannalta hyödyllinen. Opettajat siellä ker-
toivat kattavasti CNC-jyrsinten toiminnasta ja 
käytöstä. Olisi ollut hyödyllistä käydä tutus-
tumiskäynnillä jo aiemmin, sillä tieto CNC-
koneiden toiminnasta olisi ollut tarpeellista 
jo suunnitteluprosessin alkuvaiheessa. Olisin 
silloin saattanut suunnitella rakenteen eri ta-
valla.

PÄÄTELMÄTPROSESSI 8 .28 .1

Yllä olevan QR-koodin kautta voi 
ladata 3D-tiedoston joka sisältää 
opinnäytetyöni mallinnukset.
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