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Käsitteet
Sivuvirtabetoni on betonin tuotannossa syntyvää ylijäämäbetonia.
Lisäävä valmistus on valmistusmenetelmä, joka lisää materiaalia yleensä kerros kerrokselta hyödyntäen 3D-mallia. Lisäävä valmistus on virallinen termi, jota käytetään erityisesti teollisista valmistusprosesseista.
3D-tulostus on valmistusmenetelmä, joka lisää materiaali yleensä kerros kerrokselta hyödyntäen
3D-mallia. 3D-tulostus on enemmän kuluttajapuolelle yleistynyt termi ja sitä käytetään paljon mediassa ja erityisesti kuluttajapuolen laitteistoista puhuttaessa.
Materiaalin pursotusmenetelmä on lisäävän valmistuksen menetelmä, jossa materiaalia pursotetaan suuttimen kautta kerros kerrokselta 3D-mallin mukaisesti.
Jauhepetimenetelmä on lisäävän valmistuksen menetelmä, jossa jauhepedin alueita yhdistetään
lämpöenergian avulla kerros kerrokselta.
Sidosaineruiskutusmenetelmä on lisäävän valmistuksen menetelmä, jossa nestemäistä sidosainetta ruiskutetaan jauhemateriaalin päälle kerroksittain valikoiduille alueille. Ruiskutetut alueet kovettuvat ja muut alueet jäävät jauheeksi.
Nesteen fotopolymerisointi on lisäävän valmistuksen menetelmä, jossa nestemäistä fotopolymeeriä kovetetaan valikoivasti UV-valon tai UV-laserin avulla.
3D-malli on 3-ulotteinen tietokoneavusteisesti mallinnettu digitaalinen malli.
Pintamalli on 3D-malli, jossa kappaleen geometriaa määrittää pelkät pinnat. Pintamalli on sisältä
ontto tai maastomallin tapauksessa paperin ohut pinta.
Tietomalli on digitaalinen malli, joka sisältää usein 3D-mallin ja sen lisäksi erilaista tietoa kappaleista, kuten nimikkeistöjä, materiaaleja, määriä, yms. Tietomallia voidaan käyttää suunnitteluun,
toteutukseen ja ylläpitoon.
Parametri on määre, jolla voidaan määrittää kappaleen geometriaa annettujen kaavojen avulla.
Esimerkiksi ympyrän geometria voitaisiin määrittää antamalla parametreja säteelle ja keskipisteen
sijainnille.
3D-skannaus on tekniikka, jossa analysoidaan reaalimaailman kohdetta (kuten, esinettä tai maastoa) ja tuotetaan digitaalista dataa sen pinnan muodosta ja mahdollisesti jopa väristä.
STL-tiedosto on 3D-tulostamisessa yleisin käytetty tiedostomuoto, jota käytetään tiedonsiirrossa
siivutusohjelmistoon. STL-tiedosto on 3-ulotteinen pintamalli kappaleesta. Kappaleen pinta määritetään tiedostossa kolmioiden avulla. Kolmioiden määrä vaikuttaa pyöreiden pintojen tarkkuuteen ja
samalla tiedoston kokoon.
IFC-formaatti on yleisesti hyväksytty ja käytetty tietomallien tiedonsiirto formaatti mallinnusohjelmien välillä.
Siivutusohjelmistoilla pintamalli siivutetaan kerroksiin ja määritetään tulostuslaitteen tulostusreitti ja tulostusparametrit. Ohjelmistoilla tehdään pintamallista g-koodi, joka ohjaa 3D-tulostinta.
Useimmilla siivutusohjelmistoilla voidaan myös manuaalisesti ohjata tulostuslaitetta.
G-koodi on hyvin yleisesti käytetty komentokieli, jolla ohjataan automaattisia työkoneita ja -laitteita. G-koodia käytetään 3D-tulostuslaitteiden ohjaukseen.
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1

JOHDANTO
Lisäävä valmistus (Additive Manufacturing) eli 3D-tulostus on uusi teollisuuden valmistusmenetelmä,
joka kehittyy kovaa vauhtia ja vaikuttaa yhä useampaan alaan. Lisäävän valmistuksen menetelmät
voivat muuttaa teollisuuden toimintatapoja ja tuoda aivan uusia mahdollisuuksia valmistukseen. Lissäävää valmistusta pidetäänkin seuraavana teollisena vallankumouksena, koska se muuttaa suunnittelun näkökulman valmistettavuudesta toiminnallisuuteen (Alonen, Alonen ja Hietikko 2016, s. 130).
Lisäävä valmistus tekee tuloaan myös rakennusalalle ja maailmalla tehdään paljon kehitystyötä aiheeseen liittyen. Rakennusalan laitteista ja sovelluksista uutisoidaan maailmalla entistä enemmän.
Lisäävän valmistuksen käyttö rakennusalalla on silti vielä alkutekijöissään, vaikka rakennusten 3Dtulostamista kehitettiin Yhdysvalloissa jo 1990-luvun loppupuolella (Lampinen, Alonen 2017, s.11).
Aiheessa on vielä paljon tutkittavaa ja kehitystyö onkin tärkeää, jotta rakennusalalla löydetään oikeat tekniikat ja sovelluskohteet.

1.1

Tausta ja tavoitteet
Aloitin työskentelyn Savonian ammattikorkeakoulun LIVA-hankkeessa kolmannen vuoden työharjoittelujaksolla 2017 ja olen työskennellyt hankkeessa siitä lähtien. Hankkeen aikana olen tehnyt kirjallisen tutkimuksen Lisäävän valmistuksen käyttö rakennusalalla - Tilannekatsaus 2017, Lampinen

Sami, Alonen Antti. Opinnäytetyön aihe on saatu LIVA-hankkeelta ja yhteistyökumppanilta Betonimestarit Oy:ltä. Opinnäytetyö on jatkoa hankkeessa aiemmin tehdylle kirjalliselle tutkimukselle ja
muille hankkeessa tehdyille työtehtäville. Opinnäytetyössä sovelletaan kirjallisen tutkimuksen aikana
hankittuja tietoja käytännön tehtävissä.
Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia lisäävän valmistuksen hyödyntämistä rakennusalalla selvittämällä suunnittelun, mallintamisen, tiedonsiirron ja valmistuksen haasteita ja ongelmakohtia sekä
mahdollisuuksia. Ongelmakohtien selvitystä tehdään tapaustutkimuksen avulla suunnittelemalla konseptirakennusta Josafatinkallion sähköaseman tekniikkatilan sisäänkäynniksi. Lisäävän valmistuksen
mahdollisuuksia tutkitaan konseptirakennuksen muotoilussa ja suunnittelussa. Opinnäyteyössä suunnitellaan lisäksi Betonimestarit Oy:n sivuvirtabetonille sovelluskohteita ja muotoja.
Opinnäytetyön merkitys Savonian LIVA-hankkeelle on saada lisää tietoa ja uusia innovaatioita lisäävän valmistuksen käytöstä rakennusalan sovelluksissa koulutuksen ja yritysten käyttöön. Opinnäytetyön merkitys Betonimestareille on saada siitä tietoa 3D-tulostamisen informaatioprosessista, kokemuksia 3D-tulostettujen muottien soveltuvuudesta betonivalussa sekä käyttökohde- ja muotoideoita
sivuvirtabetonin hyödyntämisestä. Henkilökohtaisena tavoitteena opinnäytetyössä on laajentaa tietomallinnustaitojani, opetella 3D-skannausta ja -tulostamista sekä soveltaa opittuja tietoja ja taitoja
arkkitehtuuriin ja rakennusten suunnitteluun.
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1.2

Toimeksiantaja
Työn tilaajana ovat Savonia-ammattikorkeakoulun LIVA-hanke (lisäävä valmistus Pohjois-Savossa)
sekä hankkeen yhteistyökumppani Betonimestarit Oy. LIVA-hankkeen tavoitteena on rakentaa lisäävän valmistuksen oppimis- ja tutkimisympäristö Savonian opiskelijoille ja alueen yrityksille, joka lisää
tietoa ja osaamista lisäävästä valmistuksesta sekä kehittää opetusmenetelmiä aiheesta. Yhtenä
osana hanketta ovat tutkimustoiminta sekä pilottiprojektit, joita hanke tekee yrityskumppanien
kanssa. (portal.savonia.fi)
Betonimestarit Oy on suomalainen betoniteollisuuden yritys, joka on erikoistunut betonielementtien
valmistukseen jo 30 vuoden kokemuksella vuodesta 1988 (betonimestarit.fi). Yritys toimii Suomen
lisäksi myös mm. Ruotsissa, Virossa ja Latviassa, joissa BM-konsernilla on myös tuotantolaitokset.
Suomessa tuotantolaitoksia on Iisalmessa, Nastolassa, Haapavedellä ja Oulaisissa (betonimestarit.fi).
Vuonna 2016 yrityksen liikevaihto oli 42 milj. ja henkilöstömäärä oli 179 (kauppalehti.fi).

9 (46)

2

TIETOMALLIPOHJAINEN SUUNNITTELU JA 3D-MALLINNUS
3D-mallinnuksella tarkoitetaan digitaalisen kolmiulotteisen mallin luomista tietokoneohjelmistolla.
3D-mallinnusohjelmistoja on useita erilaisia ja eri käyttötarkotuksiin kehitettyjä. Rakennusten suunnitteluun ja 3D-mallintamiseen on käytössä omat siihen tarkoitukseen kehitetyt mallinnusohjelmistot
kuten Revit Autodesk ja ArchiCad Graphisoft. Rakennusten 3D-mallinnuksesta käytetään nykyään
enemmän jo termiä tietomallinnus, joka on käsitteenä laajempi. Tietomalli on digitaalinen malli, joka
sisältää kolmiulotteisen mallin lisäksi paljon muuta tietoa suunnittelua, rakentamista ja rakennuksen
käyttö varten. Tietomalli voi sisältää ominaisuus- ja tuotetietoa esim. rakennusosan nimikkeistöstä,
mitoista, määristä, materiaaleista, pintakäsittelyistä, palo-ominaisuuksista ja lämmöneristävyydestä.
(Kolari 2012, s.12) Tietomallia voidaan hyödyntää monella tavalla koko rakennuksen elinkaaren ajan
esim. energiasimulointiin tai määrälaskentaan.
Tietokoneavusteinen suunnittelu on kehittynyt vuosikymmenten aikana nopean tietotekniikan kehityksen seurauksena. 1980-luvulla tietokoneavusteiseen suunnitteluun kehitettiin CAD-ohjelmia, joilla
tehtiin 2D-piirtämistä. CAD-ohjelmistojen käyttö yleistyi Suomessa 1990-luvun aikana ja 2000-luvun
alkuun mennessä korvannut lähes täysin rakennusten käsin piirtämisen. 2000-luvun aikana kehittyivät 3D-mallinnusohjelmistot, jotka alkoivat syrjäyttää 2D-piirtämistä. (Kontturi 2016, s.11-15) Rakennusten 3D-mallinnus kehittyi kohti tietomallinnusta ja tietomalleja otettiin käyttöön yksittäisissä
rakennushankkeissa jo 2000-luvun alussa (Kolari 2012, s.12). 2010-luvun aikana tietomallinnus on
yleistynyt normaaliksi suunnittelutavaksi rakennushankkeissa.
3D-mallinnus liittyy oleellisesti 3D-tulostamiseen kaikissa lisäävän valmistuksen menetelmissä. 3Dtulostamiseen tarvitaan digitaalinen kolmiulotteinen malli tulostettavasta kappaleesta, jotta tulostuslaitteelle voidaan määrittää tulostusohje eli G-koodi tulostettavasta kappaleesta. 3D-mallin hyödyntäminen tekee lisäävän valmistuksen menetelmistä automaattisia ja älykkäitä.
Lähtökohtana on, että kaikki mitä 3D-tulostetaan, on myös mallinnettava pinnoiltaan tarkasti ja oikean mittaiseksi. Lisäävää valmistusta varten kappaleesta tarvitaan tietoa erityisesti kappaleen geometriasta eli pinnan muodoista. Juurikaan muuta tietoa ei yleensä tarvita muissa tapauksissa kuin
monimateriaalitulostuksissa. Monimateriaalitulostukset ovat kehittyneet viime vuosina ja yleistyvät
varmasti lähitulevaisuudessa. Monimateriaalitulostuksissa tarvitaan geometrian lisäksi tietoa kappaleen materiaaleista tai väreistä.
3D-tulostaminen vaatii siis 3D-mallin eikä niinkään tietomallia. Geometrian mallintaminen on 3Dtulostamisen kannalta tärkeintä. 3D-tulostamisen hyötynä on vapaampi muotoilu, jonka avulla voidaan tehdä esim. topologian optimointia eli rakenteiden optimointia (Hietikko ja Urpilainen 2016).
Vapaampi ja monimuotoisempi geometria voi olla kuitenkin mallinnuksen kannalta haaste. Vastaavatko rakennusalalla käytetyt tietomallinnusohjelmat tähän tarkoitukseen parhaalla mahdollisella
tavalla? Voidaanko 3D-tulostamiseen käyttää rakennusalalla tietomallinnukseen käytettyjä mallinnusohjelmistoja vai kannattaako 3D-tulostamiseen käyttää muita mallinnusohjelmistoja tai -tapoja? Näihin kysymyksiin etsin vastausta opinnäytetyöni mallinnusosiossa.
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2.1

Rakennusalalla käytetyt mallinnusohjelmistot
Yleisimpiä rakennusalalla käytettyjä mallinnusohjelmia ovat Revit, ArchiCAD, Tekla, Vertex ja SketchUp. Opinnäytetyössä oli tarkoituksena tutkia mallinnusohjelmien soveltuvuutta lisäävän valmistuksen käyttöä varten. Kaikkien mallinnusohjelmien opettelemiseen olisi kuitenkin mennyt paljon aikaa,
minkä takia opinnäytetyössä keskityin opintojeni aikana opeteltuihin mallinnusohjelmiin. Opinnäytetyössäni käytin mallinnukseen pääasiassa Revit-ohjelmistoa, koska opintojen aikana olen opetellut
käyttämään sitä parhaiten ja mallinnustyö on sillä luontevaa. Revit-ohjelmistoa käytin konseptirakennuksen ja elementtien suunnitteluun. Luonnosteluun ja ideointiin käytin lisäksi SketchUp-ohjelmistoa, jolla on helppo tehdä luovaa alkuvaiheen suunnittelua.
Autodesk Revit 2018
Revit-mallinnusohjelmisto sisältää projekti-osion rakennusten mallintamiseen sekä ”Family”-osion
objektien mallintamiseen. Projektin puolella muotoiluun voitaisiin käyttää massatyökalua, mutta
muut työkalut on tarkoitettu lähinnä rakennuksen osien mallintamiseen. ”Family”-osio soveltui opinnäytetyössäni muotoiluun mielestäni paremmin. Siellä voidaan käyttää ”conseptual mass”-työkalua
tai objektien mallinnukseen ”Family”-osiota. Työssäni käytin paljon ”Family”-osiota ja mallinsin elementtejä ja muottien osia objekteina. Objektien luomiseen käytin yleensä ”Metric Generic Model”
pohjaa.
Family-osiossa muotoiluun käytetään ”Solid” -työkaluja ja muotoa voidaan leikata ”Void” -työkaluilla.
Kappaleen muotoiluun käytettäviä työkaluja on varsinaisesti vain viisi, joiden luovalla käytöllä voidaan mallintaa monenlaisia muotoja. Kaikkeen työkalut eivät kuitenkaan riitä. Opinnäytetyön aikana
törmäsin useasti mallinnuksen haasteisiin esimerkiksi muottien mallinnuksessa. Muotteihin mallinnetaan usein pienet kallistukset eli päästöt muotin irroituksen helpottamiseksi. Päästöjen mallinnus
osoittautui Revit-ohjelmistolla haasteeksi erityisesti monimuotoisilla muodoilla. Päästön voisi mallintaa ”Blend”-työkalulla, mutta esim. kirjainmuotin kohdalla (kuva 1) ohjelmisto ei pystynyt laskemaan
päästöjä. Kirjainmuotti mallinnettiin lopulta uudelleen Solidworks-ohjelmistolla.

KUVAT 1 ja 2. ”Family”-osion muotoilun työkalut. Kirjainmuotin 3D-malli testipylvään betonivaluun.
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Opinnäytetyössä suunnitellut sivuvirtabetonielementit mallinnettiin objekteina ”Family”-osiossa ja
tuotiin konseptirakennuksen tietomalliin. Opinnäytetyössä mallinsin konseptirakennuksen lisäksi Josafatinkallion maastomallin, johon linkitin konseptirakennuksen tietomallin.

KUVAT 3 ja 4. Revit-ohjelmistolla mallinnetut Josafatinkallion maastomalli ja konseptirakennus.
SketchUp Make 2017
SketchUp-ohjelmistolla mallintamista voisi sanoa digitaaliseksi 3D-piirtämiseksi. Ohjelmistossa mallinnus tapahtuu viivoja piirtämällä erilaisilla viiva-työkaluilla. Viivoja voidaan piirtää myös vapaalla
kädellä ja hyödyntää piirtämiseen piirtopöytää. Viivojen yhdistyessä syntyy tasoja. Tasoista voidaan
taas työntää, vetää tai kiertää kolmiulotteisia muotoja. SketchUp-ohjelmistolla mallintaminen on kuin
kolmiuloitteiselle digitaaliselle luonnoslehtiölle piirtämistä eli hyvin luovaa ja vapaata. SketchUp-ohjelmiston mallinnustapa poikkeaa hyvin paljon muista mallinnusohjelmistoista ja on useissa tapauksissa paljon työläämpi ja aikaa kuluttavampi mallinnustapa. SketchUp on nimenomaan 3D-mallinnusohjelma, jolla mallinnetaan pintamallia. Sitä ei siis käytetä tietomallinnukseen tai ”Solid”-kappaleiden
mallinnukseen. SketchUp-ohjelmistolla mallinnettu pintamalli on kuitenkin riittävä 3D-tulostamiseen
ja soveltuu siihen hyvin, sillä SketchUp-malli vastaa hyvin paljon 3D-tulostamiseen käytettävää STLtiedostoa.
Opinnäytetyössä käytin alkuvaiheessa SketchUp-ohjelmistoa sivuvirtabetonielementtien luonnosteluun ja ideointiin. Ohjelmiston avulla pystyin hyvin hahmottamaan ja esittämään ideoita kolmiulotteisesti sekä 3D-tulostamaan elementtiluonnoksista pienoismalleja. SketchUp-ohjelmistolla mallinsin
useita erilaisia luonnosideoita elementeistä, mutta niistä mikään ei päätynyt lopulliseksi ideaksi.

KUVAT 5 ja 6. Alkuvaiheen elementtiluonnoksia SketchUp-ohjelmistolla mallinnettuna.
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2.2

Parametrinen suunnittelu
Parametrisella suunnittelulla tarkoitetaan mallintamista parametrien avulla, jolloin kokonaisuutta voidan muokata säätämällä parametreja. Parametrit ovat määreitä eli syötettäviä arvoja tai matemaattisia kaavoja, joiden avulla parametrisessa suunnittelussa määritetään geometriaa, sijaintia, lukumääriä yms. (Markkula 2017, s.6) Parametrisessa suunnittelussa ei piirretä kappaleen muotoja vaan
siinä luodaan matemaattista mallia eli kaaviota tai yksinkertaistettua koodia, joka laskee kappaleen
muotoa. Kaavion luomisessa on iso työ, mutta sen jälkeen muotoa voidaan muuttaa helposti muokkaamalla kaavion lukuarvoja. Parametrista suunnittelua voidaan hyödyntää esim. konseptisuunnittelussa ja vapaan muodon massoittelussa, jossa voidaan tehdä useita eri variaatioita muodosta. Parametrista suunnittelua voidaan käyttää myös sattumanvaraisen jaottelun laskemiseen ja mallintamiseen esim. seinäpinta voidaan jakaa sattumanvaraisesti useaan eriväriseen alueseen.
Autodeskin Dynamo ja Revit ovat yhteensopivia ohjelmistoja, joissa tieto siirtyy ohjelmistojen välillä halutessa automaattisesti. Siksi päädyin työssäni kokeilemaan parametrista suunnittelua Dynamolla.
Autodeskin Dynamossa parametrinen suunnittelu on yksinkertaistettu ”palikka ja viiva” -leikiksi. Palikat sisältävät erilaisia parametreja eli kaavoja ja koodeja. Jokaiselle palikalle on nimetty joku toiminta. Palikat ovat valmiita parametreja, joita ohjelmisto sisältää valmiiksi ja lisäksi yhteisön tekemiä
palikoita saa ladattua ohjelmistoon runsaasti ilmaiseksi. Palikoihin syötetään vasemmalta puolelta
”input” kohtaan toisia parametreja ja oikealta puolelta ”output” kohdasta tuodaan ulos parametreja.
Palikoista syntyvää koodia luetaan aina vasemmalta oikealle. Palikat yhdistetään toisiinsa viivoilla ja
palikoissa myös kerrotaan mitä parametreja palikkaan pitää yhdistää, jotta se toimii. Kaavioiden tekeminen on työläs vaihe, mutta niitä voi hyödyntää useassa projektissa ja lisäksi jakaa Dynamon
yhteisössä. Dynamon yhteisön tekemiä valmiita kaavioita löytyy runsaasti eikä kaaviota tarvitse siis
välttämättä tehdä itse, jos löytää valmiin projektiin sopivan kaavion.

KUVA 7. Dynamo-ohjelmistossa tehty parametrikaavio konseptirakennuksen aaltoseinän mallintamiseen.
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Opinnäytetyössä käytin parametrista suunnittelua aaltomaisten pintojen luomiseen. Tein Dynamolla
kaavion jolla voi luoda sini- ja kosinikäyrillä aaltopintaa. Käyrien kokoa ja suuntaa voi muokata liukusäätimellä sekä aaltojen lukumäärää. Seinämän korkeutta ja pituutta voi muokata myös liukusäätimillä. Parametrinen suunnittelu toimi työssäni hyvin, sillä tein useita erilaisia variaatioita samaa kaaviota hyödyntäen. Muodon olisi voinut mallintaa myös suoraan muissakin mallinnusohjelmissa, mutta
juuri helppo muokattavuus osana suunnitteluprosessia teki parametrisestä suunnittelusta tässä tapauksessa järkevää.

KUVA 8. Aaltopinnan parametrinen mallinnus Dynamo-ohjelmistossa.
Dynamo on asennettavissa osaksi Autodesk Revit-ohjelmistoa ja siten ohjelmistojen välillä työskentely toimii hyvin. Dynamosta malli siirtyy suoraan Revit-projektiin. Dynamosta saa tehtyä lisäksi suoraan STL-tiedoston, jota käytin esim. tiedonsiirrossa SketchUp-ohjelmistoon. Dynamosta luotu STLtiedosto toimisi suoraan myös 3D-tulostamiseen. Yksi mahdollinen käyttö Dynamolle voisi olla STLtiedoston tekeminen Revitin tietomalleista.

2.3

3D-skannaus
3D-skannauksella voidaan analysoida reaalimaailman kohdetta kuten esineitä, tiloja, rakennuksia tai
maastoa. 3D-skannauksella luodaan digitaalista ja kolmiuloitteista mittatietoa skannattavasta kohteesta. Mittatieto voi olla joko koordinaattipisteitä, etäisyysmittoja tai pistepilveä. 3D-skanneri koostuu pääasiassa kamerasta ja säteilylähteestä, kuten laserista. 3D-skannerin lisäksi tarvitaan yleensä
tietokone ja ohjelmisto datan käsittelyyn. (Santaluoto 2012, s.3) 3D-skannereita on erityyppisiä: kädessä pidettäviä, kaappimallisia ja laserkeilamia. Kädessä pidettäviä ja kaappimallisia 3D-skannereita
käytetään yleensä pienempien kappaleiden skannaukseen. Laserkeilaimet ovat taas tarkoitettu suurien kokonaisuuksien, kuten rakennuksen sisätilojen skannaukseen. (Santaluoto 2012, s.5-8)
3D-skannausta voidaan hyödyntää 3D-tulostettavan 3D-mallin luomisessa. Opinnäytetyössä 3Dskannausta käytettiin testipylvään kasvomuottien 3D-mallin luomiseen (kuvat 31 ja 32). Kasvon
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muoto (kuva 31) 3D-skannattiin ihmishahmoa esittävästä kipsipatsaasta. 3D-skannausta olisi voinut
hyödyntää myös sivuvirtabetonielementtien 3D-pinnan luomiseen. Yhtenä ajatuksena oli 3D-skannata kiviä tai kalliota ja hyödyntää 3D-skannattua dataa kivisen 3D-pintatekstuurin luomiseen. Kallioinen pintatekstuuri olisi voinut luoda elementteistä vielä luonnomukaisempia ja paremmin ympäristöön sopeutuvia. Pintatekstuuri olisi ollut mallintamisen kannalta haasteellinen ja pintatekstuurin jatkuminen hienosti liittymispinnoissa olisi ollut vaikea toteuttaa.

KUVA 9. Kipsipatsaan 3D-skannaus Creaform Handyscan -skannerilla. KUVA 10. Pintamalli muodostuu skannauksen aikana VXelements-skannausohjelmistoon.
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3

TIEDONSIIRTO MALLINNUSOHJELMISTOISTA LISÄÄVÄÄN VALMISTUKSEEN
Lisäävään valmistukseen tarvitaan aina 3D-malli, joka sisältää tietoa kappaleen geometriasta. Lisäksi
3D-malli voi sisältää tietoa kappaleen väristä tai materiaalista. Vaikka kyseisiä 3D-tiedostoformaatteja on runsaasti erilaisia, kaikkia ei kuitenkaan käytetä lisäävässä valmistuksessa. Neljä käytetyintä
tiedostoformaattia 3D-tulostamisessa ovat STL, OBJ, AMF ja 3MF. Yleisin käytössä oleva tiedostomuoto tällä hetkellä on STL-tiedosto, joka on melkein kuin standardi tiedostoformaatteissa lisäävän
valmistuksen alalla. (all3dp.com, a)
Tiedonsiirtoprosessi mallinnusohjelmistosta lisäävään valmistukseen on yleisesti seuraava:
3D-malli tallennetaan oikeaan tiedostoformaattiin mallinnusohjelmistosta. Yleensä tiedostoformaattina käytetään STL-tiedostoa. Seuraavaksi tiedosto tuodaan siivutusohjelmistoon, jossa määritetään
tulostusparametrit, siivutetaan 3D-malli tulostuskerroksiin ja lasketaan G-koodi 3D-tulostimelle. Gkoodi lähetetään 3D-tulostimelle ja se alkaa tulostaa kappaletta G-koodin mukaisesti.

KUVIO. Lisäävän valmistuksen tiedonsiirron kokonaiskuvaus
Tiedostoformaatti vaikuttaa oleellisesti informaation kulkuun mallinnusohjelmiston ja siivutusohjelmiston välillä, koska se määrittää mitä informaatiota siirtyy ja mitä ei. Eri tiedostoformaatit käsittelevät tietoa eri tavalla ja tieto voi muuttua tässä välissä. Tiedostoformaatti voi siis vaikuttaa esim. lopulliseen tulostustarkkuuteen. Tiedostoformaattia pitää tukea sekä mallinnusohjelmisto että siivustusohjelmisto ja ilman yhteensopivaa tiedostomuotoa tietoa ei voida siirtää. Yhteensopivasta tiedostomuodosta voi siis syntyä informaatioprosessin pullonkaula, joka voi estää esim. tietyn mallinnusohjelmiston käytön suunnittelussa. Informaatioprosessi voi myös pidentyä tämän takia, jos tiedosto on
siirrettävä mallinnusohjelmistosta toiseen mallinnusohjelmistoon, mistä oikean tiedostomuodon tallennus onnistuu.
3.1

STL-tiedostoformaatti
STL-tiedosto on vanha tiedostoformaatti, jota on käytetty 3D-tulostuksen alkuajoista 1987 vuodesta
lähtien. Tiedostoformaatti on pysynyt samana jo yli 30 vuotta. STL-tiedostoformaatti on pysynyt 3Dtulostamisen käytetyimpänä tiedostomuotona tähän päivään asti, koska sillä on erittäin laaja tuki
ohjelmisto puolella sekä sille löytyy useita korjaus ja muokkaus työkaluja ja ohjelmistoja.
(all3dp.com, a)
STL-tiedosto on pintamalli kappaleen geometriasta. Se ei voi sisältää informaatiota kappaleen väristä, materiaalista tai tekstuurista. Tiedostoformaatti perustuu yksinkertaisesti kolmioihin, jotka
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muodostavat 3D-mallin pinnan. Kolmiot ovat yksinkertainen tapa muodostaa tasaisia pintoja, mutta
pyöreissä muodoissa kolmiot eivät muodosta koskaan täysin tarkkaa muotoa. STL-tiedoston tarkkuus riippuukin siis kolmioiden määrästä ja koosta. Mitä pienempiä kolmiot ovat, sitä tarkempia pyöreät muodot ovat, mutta samalla kolmioiden lukumäärä ja tiedoston koko kasvavat. Siksi STL-tiedoston kokoon ja tarkkuuteen voidaan vaikuttaa kolmioiden lukumäärää säätämällä. (all3dp.com, a)
3.1.1 STL-tiedoston tekeminen rakennusalan mallinnusohjelmistoista
Autodesk Revit 2018.2
Revit-ohjelmisto ei sisällä perusversiona mahdollisuutta tallentaa STL-tiedostomuotoon eikä muuhun
3D-tulostamisessa yleisesti käytetyyn tiedostomuotoon. Revit-ohjelmistoon on kuitenkin saatavilla
ilmainen STL Export -lisäosa Autodesk App Store:sta. Lisäksi Revit-ohjelmistoon on saatavilla maksullinen OBJ Export -lisäosa.

KUVA 11. Revit Export STL -lisäosa
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STL-tiedoston tekeminen tapahtuu lisäosat välilehdeltä, josta löytyy asennetut lisäosat. STL-tiedostoa tehdessä täytyy olla 3D-näkymässä. Huomioi, että kaikki 3D-näkymässä piilotetut osat jäävät
pois myös STL-tiedostosta. Yleiset-välilehdeltä valitaan käytettävä mittayksikkö. Kategoriat-välilehdeltä voi valita tarvittavat kategoriat, jotka halutaan tallentuvan STL-tiedostoon. Kategoriat välilehti
on kätevä, jos kaikkia rakennusosia ei haluta 3D-tulostaa esim. pienoismalliin.
Revit-ohjelmistoon saatavan STL export -lisäosan ongelma on, että siinä ei voi säätää kolmioiden
lukumäärää. Pyöreissä muodoissa STL-tiedostosta tulee liian kulmikas erityisesti 1:1 mittakaavassa.
Pienoismalleja 3D-tulostaessa, jos mittayksikkö on 1:100 tai 1:200 tiedoston tarkkuus on usein välttävä.
Maksullinen Revit OBJ exporter sen sijaan toimii niin kuin pitääkin, eli tiedoston tarkkuutta ja kokoa
voidaan säätää omalta välilehdeltään. OBJ-tiedoston tekeminen tapahtuu myös lisäosat-välilehdeltä,
josta löytyy asennetut lisäosat. OBJ-tiedostoa tehdessä pitää myös olla 3D-näkymässä. Lisäosa tallentaa vain 3D-näkymässä näkyvät mallin osat, jolloin 3D-näkymässä voidaan säätää OBJ-tiedostoon
tallentuvat mallin osat.

KUVA 12. Revit ProtoTech OBJ -lisäosa
Graphisoft ArchiCAD 20
ArchiCAD-ohjelmistossa on mahdollista tallentaa 3D-malli suoraan STL-tiedostoksi tai OBJ-tiedostoksi. Tallentaessa täytyy olla 3D-näkymässä. Tallennus tapahtuu ”tallenna nimellä” -kohdasta,
jonka jälkeen valitaan ”muoto”-kohdasta tiedoston tallennusmuodoksi stereolithography -tiedosto
(*stl).
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KUVA 13. ArchiCad 20 tallennus STL-tiedostoformaattiin
STL-tiedoston tekeminen ArchiCAD-ohjelmistosta on tehty helpoksi, mutta tallennukseen vaikuttavat
säädöt ovat vähäiset. Tallennuksessa ei ole samanlaista kategoria valikkoa kuin Revitissä, joten
kaikki osat mitä ei halua tallentaa on piilotettava 3D-näkymässä. STL-tiedoston tallennuksessa ei voi
myöskään säätää kolmioiden määrää eli tarkkuutta. STL-tiedoston tarkkuus pyöreissä muodoissa on
kuitenkin välttävä esim. pienoismalleissa. Tallennuksessa voidaan kuitenkin säätää kappale valmiiksi
haluttuun mittakaavaan, mikä helpottaa pienoismallien 3D-tulostusta.
Tekla Structures 2017
Tekla Structures ei sisällä perusversiona mahdollisuutta tallentaa STL-tiedostomuotoon eikä muuhun
3D-tulostamisessa yleisesti käytetyyn tiedostomuotoon. Tekla Structures-ohjelmistoon on kuitenkin
saatavilla Multi converter -lisäosa, jolla voidaan tallentaa myös 3D-tulostamista varten STL- ja OBJtiedostoformaattiin. Multi converter -lisäosa löytyy sovellukset ja komponentit välilehdeltä. Lisäosassa voidaan tallentaa esim. valittu kappale mallista joko STL- tai OBJ-tiedostoksi. Valittavana on
myös useita muita tiedostomuotoja. Lisäosassa ei ole tiedoston tarkkuuden säätö mahdollisuutta ja
molemmat STL- ja OBJ-tiedosto tallentuivat samalla kohtuullisella tarkkuudella. Mallissa olevien pyöristysten kohdalla voi siis tulla ongelmia tiedostonsiirrossa, jos pyöristys ei ole riittävä 3D-tulostukseen.
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KUVA 14. Teklan multi converter-lisäosa
Sketchup Make 2017
Sketchup ei sisällä perusversiona mahdollisuutta tallentaa STL-tiedostomuotoon, mutta siihen saa
ladattua STL-exporter lisäosan. Sketchup-malli on pintamalli, joka muodostuu viivoista ja pinnoista
samaan tapaan kuin STL-tiedosto, siksi tiedonsiirrossa ei tapahdu mallille muutosta. 3D-malli pysyy
siis tarkkana, jos se on mallinnettu tarkaksi. STL-tiedostoon voi kuitenki helposti tulla virheitä kuten
aukkoja, pintojen päällekkäisyyksiä sekä väärinpäin olevia pintoja.

KUVA 15. Sketchup STL export valikko
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Yhteenveto
Rakennusalan mallinnusohjelmistoissa on vielä heikosti otettu huomioon 3D-tulostamiseen käytetyt
tiedostoformaatit. Toisaalta se on täysin ymmärrettävää, koska lisäävän valmistuksen käyttö on vielä
toistaiseksi hyvin vähäistä rakentamisessa, mutta ala on muuttumassa ja varmasti myös ohjelmistot
kehittyvät jatkossa muutoksen mukana. Rakennusalan mallinnusohjelmistoihin on yleensä tehty joko
erikseen ladattava lisäosa tai ArchiCAD:in tapauksessa se on sisällytetty valmiiksi perusohjelmistoon.
Molemmissa tapauksissa STL-tiedostoon tallennus on usein tarkkuudeltaan heikkoa verrattuna Solidworks:llä tallennettuihin STL-tiedostoihin. Revit OBJ-exporter tuotti tarkkuudeltaan hyviä STL-tiedostoja sekä Sketchup STL-exporter, mikäli 3D-malli oli mallinnettu sillä tarkaksi.
3.1.2 STL-tiedostoformaatin ongelmat
STL-tiedostoformaattia ei ole päivitetty sen alkuajoista lähtien ja sitä pidetäänkin yleisesti vanhentuneena tiedostoformaattina, jolle kehitetään kilpailevia vaihtoehtoja. STL-tiedosto pitää sisällään turhaa tietoa ja se on kilpaileviin formaatteihin verrattuna tiedosto kooltaan raskaampi. (all3dp.com, a)
STL-tiedoston suurin ongelma on tulevaisuuden kannalta se, että se ei sovellu monimateriaalitulostukseen, koska se ei voi sisältää tietoa materiaaleista tai väreistä. STL-tiedostolla joutuu tekemään
monimateriaalitulostusta varten jokaisesta materiaalista tai väristä oman tiedoston ja yhdistämään
tiedostot siivutusohjelmistossa. Tämä tekee siitä vaikean käyttää usean materiaalin tulostuksessa.
Toinen STL-tiedoston ongelmista on pyöreät muodot. Mitä tarkemman pyöreästä muodosta tekee,
sitä enemmän tarvitaan kolmioita määrittämään muotoa ja mitä enemmän kolmioita on, sitä suurempi tiedoston koosta tulee. Täydellinen pallo muotona vaatii äärettömän määrän kolmioita ollakseen täydellisen tarkka malli, siksi kolmioiden määrän eli tarkkuuden säätö on tärkeä osa STL-tiedostoa.
3.1.3 STL-tiedoston korjaus ja muokkaus
STL-tiedoston pitää olla 3D-tulostusta varten ehjä ja vesitiivis pintamalli. STL-tiedostoihin voi jäädä
tiedonsiirrossa virheitä, kuten reikiä, väärinpäin olevia pintoja tai päällekäisiä pintoja. STL-tiedoston
korjaukseen ja muokkaukseen on kehitetty useita ohjelmistoja, joilla STL-tiedostolle voidaan tehdä
automaattikorjauksia, paikata manuaalisesti reikiä, optimoida tai laskea kolmioiden määrää uudelleen.
Autodesk Netfabb-ohjelmistolla voidaan korjata ja muokata pintamallia. Pintamalli voidaan myös jakaa helposti tulostettaviin osiin ohjelmistolla. Esimerkkitapauksessa (kuva 16) on tuotu Revitillä tehty
STL-tiedosto Netfabb-ohjelmistoon. Tiedostossa oli useita virheitä, jotka pystyttiin korjaamaan paikkaus- ja automaattikorjaustyökaluilla. Mallissa oli pyöreitä muotoja, jotka olivat liian kulmikkaita 3Dtulostukseen. Muodot pystyttiin pyöristämään valitsemalla haluttu pinta, lisäämällä kolmioiden lukumäärää pinnalla ja käyttämällä pyöristystyökalua. Pintamalli muodostui kahdesta muotin osasta,
jotka pystyttiin jakamaan ohjelmistolla omiksi STL-tiedostoiksi.
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KUVA 16. Revit 2018 ohjelmistosta tehty STL-tiedosto tuotu Netfabb professional ohjelmistoon korjattavaksi. KUVA 17. Sama tiedosto muokattuna Netfabb professional ohjelmistolla, määrittämällä
kolmioiden lukumäärä uudestaan valitulla alueella ja pyöristämällä muotoja.
3.2

Vaihtoehtoiset tiedostomuodot
Melkein mitä vaan 3D-tiedostoformaattia voidaan teoriassa käyttää 3D-tulostamiseen, mutta todellisuudessa sitä rajoittaa kuitenkin siivutusohjelmistoissa käytetyt tiedostomuodot. Lisäksi kaikki 3Dtiedostoformaatit eivät ole järkeviä 3D-tulostamisen kannalta, koska useat niistä sisältävät 3D-tulostamisen kannalta turhaa dataa ja ovat siksi turhan raskaita tiedostoformaatteja. Yleisesti STL-tiedoston lisäksi käytettyjä tiedostoformaatteja ovat OBJ, AMF ja 3MF.
OBJ-tiedosto voi sisältää informaatiota geometrian lisäksi väreistä, materiaaleista ja tekstuureista,
joten se soveltuu myös monimateriaali 3D-tulostukseen. Lisäksi OBJ-tiedostomuodossa geometria
voidaan määritellä myös käyrien viivojen avulla, jolloin pyöreät muodot ovat täysin tarkkoja ja tiedoston koko ei kasva kohtuuttoman suureksi. OBJ-tiedoston heikkoutena on, ettei sillä ole niin laajaa
tukea ohjelmisto puolella kuin STL-tiedostolla eikä sille ole saatavilla niin hyvin korjaus ja muokkaus
ohjelmistoja kuin STL-tiedostolle. OBJ-tiedostomuotoa käytetään yleisesti usean värin tai materiaalin
3D-tulostuksissa tai aloilla, kuten ilmailualalla, jossa tarkkuus on erittäin tärkeää ja halutaan 3D-tulostaa tarkkoja kappaleita. (all3dp.com, a)
AMF-tiedosto on kehitetty 2011 korvaamaan STL-tiedostomuoto. Siitä oli tarkoitus tulla ”STL2.0” ja
sen kehittämisen tavoitteena oli ratkaista STL-tiedostomuodon ongelmat. AMF-tiedosto voi sisältää
informaatiota väreistä, materiaaleista ja tekstuureista. Geometria määritellään kolmioiden sijaan
kaarevilla viivoilla, jolloin pyöreissä muodoissa ei synny epätarkkuuksia. Lisäksi AMF-tiedosto pystyy
sisältämään dataa esim. nimestä, tekijästä, yrityksestä, kuvauksesta, tilavuudesta, toleransseista
yms. AMF-tiedosto ei ole kuitenkaan saanut laajaa tukea ohjelmistopuolelta eikä sitä ole otettu laajaan käyttöön yleisesti. (all3dp.com, a)
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3MF-tiedosto saattaa hyvinkin korvata tulevaisuudessa STL-tiedoston johtoaseman 3D-tulostamisen tiedostomuotona. Microsoft kehitti 3MF-tiedoston 2015 yhteistyössä kaikkien isoimpien alalla
toimivien yritysten kanssa, kuten Autodesk, HP, Stratasys ja 3D Systems, joten sillä on jo vahva tuki
ohjelmistoissa ja valmistajilta. 3MF-tiedosto voi pitää sisällään kaiken jo aiemmin esille nousseen
oleellisen informaation 3D-tulostamista varten. 3MF-tiedosto soveltuu siis myös tulevaisuuden 3Dtulostustekniikoihin, kuten monimateriaalitulostukseen. 3MF-tiedostossa ei synny virheitä, kuten reikiä tai päällekkäisyyksiä, kuten STL-tiedostossa, joten se ei myöskään tarvitse erillisiä korjaustyökaluja. 3MF-tiedosto on yksinkertainen ohjelmoinniltaan ja kevyt tiedostokooltaan. 3MF-tiedoston
käyttö 3D-tulostuksessa voi hyvinkin yleistyä lähitulevaisuudessa. (all3dp.com, a)
IFC-tiedosto on yleisesti hyväksytty ja käytetty tietomallien tiedonsiirtoformaatti erityisesti rakennusalan mallinnusohjelmien välillä. Siivutusohjelmistot eivät yleensä tue IFC-formaattia, mutta IFCformaatti voisi sopia rakennusalan lisäävän valmistuksen käyttöön. Esimerkiksi suomalaisen FIMAtec
Oy:n betonielementtien tulostamiseen suunniteltu RoboCatt-tulostusyksikkö voi hyödyntää suoraan
IFC-tiedostomuotoa (Tiirakka 2018/1). IFC-tiedosto ei ole kuitenkaan lisäävän valmistuksen kannalta
optimaalinen tiedostomuoto, sillä se pitää sisällään 3D-tulostamisen kannalta paljon turhaa tietoa ja
on siksi turhan raskas tiedostomuoto 3D-tulostamiseen.
3.3

Siivutusohjelmistot
Siivutusohjelmistolla 3D-mallista muodostetaan 3D-tulostuslaitteille soveltuva ohjauskoodi eli Gkoodi. Esimerkiksi materiaalia pursottaville 3D-tulostuslaitteille siivutusohjelmistoilla siivutetaan kappale tulostuskerroksiin ja yksittäisiin pursotettaviin palkoihin sekä lasketaan tulostuspäälle optimaallinen kulkureitti. Siivutusohjelmistoilla määritetään 3D-tulostukselle oleelliset tulostusparametrit, kuten kerroskorkeus, täyttökerros, seinämä paksuus, tulostusnopeus, tulostuslämpötilat yms. Kaikki
tulostuslaitteen ohjaukseen liittyvä data tallennetaan G-koodiin, joka lähetetään tulostuslaitteelle.
Yleensä siivutusohjelmistoilla voidaan ohjata tulostuslaitetta myös manuaalisesti antamalla komentoja ohjelmiston kautta.
Tulostettava 3D-malli tuodaan siivutusohjelmistoon ja sille voidaan tehdä ennen siivutusta muokkauksia, kuten kääntää 3D-malli oikeaan tulostusasentoon ja oikeaan kohtaan tulostusalueella, skaalata 3D-malli haluttuun mittakaavaan, tai monistaa 3D-malleja useita kappaleita.
Siivutusohjelmistoja on markkinoilla useita ja ne voivat olla tulostinvalmistajan kehittämiä merkkikohtaisia ohjelmistoja esim. Formlabs Preform tai yleisiä ohjelmistoja, jotka soveltuvat tietyn tulostusmenetelmän tulostimille. Siivutusohjelmistoihin yhteensopivat tiedostomuodot vaihtelevat ohjelmistokohtaisesti, mutta yleisesti kaikki siivutusohjelmistot tukevat ainakin STL- ja OBJ-tiedostoja.
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TAULUKKO 1. Tutkitut siivutusohjelmat ja yhteensopivat tiedostomuodot
Siivutusohjelmisto

STL

OBJ

3MF

AMF

3DS

Repertier host/ Slic3r

x

x

x

x

x

Simplify 3D

x

x

x

Voxelizer

x

x

Formlabs Preform

x

x

x

3.3.1 Säädettävät tulostusparametrit pursotusmenetelmässä
Tärkeimmät säädettävät tulostusparametrit muovin pursotusmenetelmässä:
Tulostuksen kerroskorkeus
Kerroskorkeus vaikuttaa pursotusmenetelmässä oleellisesti tulostuksen tarkkuuteen ja lopulliseen
pinnanlaatuun. Pienemmässä kerroskorkeudessa kerroksellinen pinta tulee vähemmän esille ja pinta
näyttää tasaisemmalta. Kerroskorkeutta pienentämällä tulostusaika kuitenkin kasvaa huomattavasti,
koska tulostettavia kerroksia tulee enemmän.
Täyttökerros
Täyttökerrosta säätämällä 0% ja 100% välillä kappaleesta voidaan tehdä onttorakenteinen tai täysin
umpinainen. Täyttörakennetta voidaan säätää erilaiseksi esim. hunajakenno- tai ristikkorakenteiseksi. Vähentämällä täyttörakennetta tulostusaika lyhentyy ja kappaleesta tulee kevyempi, mutta
samalla myös heikompi.
Seinämä vahvuudet
Seinämien vahvuuksia voidaan säätää valitsemalla palkojen lukumäärä pystyseinämissä, pohjassa ja
yläpinnassa.
Tukimateriaali
Yli 45 asteen kulmassa olevat ulokkeet ja tyhjän päällä olevät osat tarvitsevat pursotusmenetelmässä tukimateriaalia, joka irrotetaan tulostuksen jälkeen. Siivutusohjelmissa voidaan määrittää automaattinen tukirakenne ja säätää sitä parametrien avulla.
Lämpötila-asetukset
Lämpötilaparametreillä säädetään suuttimen ja tulostuspedin lämpötiloja tulostettavan materiaalin
mukaan.

24 (46)

4

LISÄÄVÄ VALMISTUS
Lisäävällä valmistuksella tarkoitetaan valmistusmenetelmää, joka lisää materiaalia valikoidusti kerros
kerrokselta 3D-mallin mukaan. Lisäävästä valmistuksesta on yleistynyt kuluttajapuolen termi 3Dtulostus, joka kuvastaa hyvin kuluttajapuolen laitteistoja ja valmistusmenetelmiä. Lisäävän valmistuksen termiä pidetään virallisempana terminä ja sitä käytetään erityisesti teollisuuden valmistusmenetelmistä. (Alonen, Alonen ja Hietikko 2016, s. 5)
Lisäävän valmistuksen etuna on luoda geometrisesti vapaampia kolmiulotteisia muotoja kappaleisiin.
Vapaan muodonannon seurauksena voidaan myös optimoida rakenteita ja yksinkertaistaa kokoonpanoja yhdeksi kappaleeksi. Joissain tapauksissa lisäävän valmistuksen menetelmät voivat olla se tehokkaampi ja halvempi valmistustapa. Useissa tapauksissa lisäävän valmistuksen menetelmillä voidaan myös vähentää käytettävää materiaalia ja syntyvää hukkamateriaalia sekä vähentää kappaleen
painoa.

KUVA 18. Valmistusmenetelmiä (Savonian LIVA-hanke)
Lisäävää valmistusta käytetään nykyään pääasiassa prototyyppien valmistukseen ja piensarjatuotantoon. Viime vuosina myös massatuotannon sovellukset ovat yleistyneet. Lisäävää valmistusta käytetään erityisesti auto-, ilmailu- ja avaruusteollisuudessa sekä teveydenhuollossa ja lääketeollisuudessa. (alvo.savonia.fi, d) Arkkitehtuuriin ja rakentamiseen lisäävää valmistusta käytetään vielä nykyään muihin aloihin verrattuna vähän, vain 1,9% vuonna 2017 (Wohler’s Report 2018).

Lisäävän valmistuksen käyttö aloittain
1,9
7

Arkkitehtuurinen ala

5,1
7,9

Valtio/armeija

16

Akateemiset instituutiot
11,3

Terveyden huolto/hammasKuluttajatuotteet/eletroniikka

11,7

18,9

Teollinen tuotantolaitteisto
Ilmailuala
Auto ja ajoneuvoala

20

Muu

KUVIO 2. Lisäävän valmistuksen käyttö aloittain vuonna 2017 (Wohler’s Report 2018)
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Rakennusalalla lisäävän valmistuksen yleisin sovelluskohde on vielä toistaiseksi ollut rakennusten
pienoismallit, joita voidaan 3D-tulostaa usealla eri menetelmällä ja materiaalilla. Vaikka pienoismallit
ovat tällä hetkellä yleisin sovelluskohde, suurin potentiaali rakennusalalla on suuren kokoluokan tulostuksissa. Suuren kokoluokan tulostustekniikoita on kehitetty rakentamiseen jo yli 10 vuoden ajan.
Kehitys on kiihtynyt viimeisien muutamien vuosien aikana, kun useat eri toimijat ovat alkaneet kehittää alalle tulostuslaitteita ja -tekniikoita. 3D-tulostettuja taloja ja siltoja on tehty esimerkiksi Yhdysvalloissa, Kiinassa, Lähi-Idässä ja Euroopassa. (Lampinen ja Alonen 2017, s. 11-12)
Muutamia esimerkkejä 3D-tulostetuista rakennusalan kohteista:


Winsun, 5 kerroksinen kerrostalo, Kiina, 2014 (3ders.org)



Winsun, toimistotalo, Dubai, 2016 (archdaily.com)



Apis Cor, koetalo, Venäjä, 2016 (apis-cor.com)



IAAC, kävelysilta, Madrid, Espanja, 2017 (iaac.net)



MX3D, metallisilta, Amsterdam, Alankomaat, 2018 (mx3d.com)

Rakennusten suuri koko tekee lisäävän valmistuksen soveltamisesta alalle haastavaa, mutta haasteeseen on jo kehitetty useita erilaisia tulostuslaitteita. Tulostamiseen soveltuvia rakennusmateriaaleja on testattu useita, kuten betonia, metalleja, komposiitteja, savea, hiekkaa ja muoveja. (Lampinen ja Alonen 2017, s. 3, 6) Eniten alaan vaikuttaa betonin 3D-tulostaminen, sillä betoni on käytetyin rakennusmateriaali maailmassa (betoni.com). Tämän vuoksi iso osa lisäävän valmistuksen sovelluksista ja kohteista rakennusalalla liittyvät betonin 3D-tulostamiseen.
Suuren kokoluokan ja tulostettavien materiaalien lisäksi alan haasteena ovat rakennusmääräykset,
jotka vaihtelevat alueittain eri puolella maapalloa. Rakentamiseen vaikuttaa paljon myös alueelliset
ilmasto-olosuhteet, jotka määrittävät alueelle hyvää rakennustapaa ja teknisiä ratkaisuja. Siksi myös
lisäävän valmistuksen kehitys ja tekniset ratkaisut tulevat olemaan erilaisia eripuolella maapalloa.
Esimerkiksi Kiinassa ja Lähi-Idässä on jo 3D-tulostettu käyttöön otettuja rakennuksia, kun taas Euroopassa vasta suunnitellaan 3D-tulostettuja koetaloja (Lampinen ja Alonen 2017, s. 36-38, 78).
Lisäävä valmistus voi tuoda rakennusalalle useita hyötyjä. Joissain tapauksissa lisäävä valmistus voi
olla kustannustehokkaampi ja nopeampi valmistustapa. Esimerkiksi kehitysmaihin kehitetään ratkaisua halpojen rakennusten 3D-tulostamisesta kodittomille ja kriisialueille hätämajoitukseksi
(iconbuild.com). Joissain tapauksissa lisäävällä valmistuksella voidaan vähentää hukkamateriaalin
syntyä. Rakenteita voidaan optimoida lisäävällä valmistuksella ja siten vähentää käytettyä materiaalia. Lisäävä valmistus voi mahdollistaa uudenlaiset arkkitehtooniset ratkaisut ja luoda uudenlaista
kaupunkikuvaa.
Vaikka kokonaisten rakennusten 3D-tulostaminen on paljon puhuttu sovelluskohde rakennusalalla,
voidaan lisäävä valmistusta hyödyntää hyvin myös rakennuselementtien, -tarvikkeiden ja osien val-
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mistuksessa. Opinnäytetyössä keskityttiin juuri pienoismalleja suurempiin sovelluksiin, mutta kuitenkin kokonaista rakennusta pienempiiin kappaleisiin. Työssäni keskityttiin lisäävän valmistuksen hyödyistä juuri vapaaseen muodonantoon ja tutkittiin betonin uudenlaisen muotoilun mahdollisuuksia.
4.1

Valmistusmenetelmät
Lisäävään valmistukseen kuuluu useita erilaisia valmistusmenetelmiä. Valmistusmenetelmät on jaettu virallisesti standardissa ISO/ASTM 52900:2015 seitsemään eri kategoriaan: materiaalin pursotus, materiaalin ruiskutus, sidosaineruiskutus, laminointi, nesteen fotopolymerisointi, jauhepetimenetelmät ja suorakerrostusmenetelmät. Näiden menetelmien lisäksi on olemassa valmistusmenetelmiä, jotka kuuluvat useampaan kategoriaan. Lisäksi on olemassa uusia valmistusmenetelmiä, jotka
eivät suoranaisesti sovi mihinkään näistä kategorioista, koska valmistusmenetelmät ovat kehittyneet
muutamassa vuodessa niin nopeasti. (Alonen, Alonen ja Hietikko 2016, s. 18)

KUVA 19. Lisäävän valmistuksen menetelmät (Savonian LIVA-hanke)
Tutkimukseni ja työni kannalta kaksi tärkeintä menetelmää ovat materiaalin pursotusmenetelmä ja
sidosaineruiskutusmenetelmä. Pienoismallien valmistuksessa käytetään lisäksi ainakin kahta muuta
menetelmää: jauhepetimenetelmiä ja nesteen fotopolymerisointia. Työssäni käytin lisäksi nesteen
fotopolymerisointimenetelmää toisen joustavan muovimuotin valmistuksessa.
4.1.1 Materiaalin pursotusmenetelmä
Materiaalin pursotusmenetelmä on lisäävän valmistuksen menetelmä, jossa materiaalia pursotetaan
suuttimen kautta kerros kerrokselta 3D-mallin mukaisesti. Pursotusmenetelmällä käytetään materiaalina yleensä lankaa eli filamenttia. Materiaaleja on useita eri muovilaatuja sekä komposiitteja.
Näiden lisäksi on muovin ja kuitujen yhdisteitä kuten puukuitu- ja hiilikuitufilamentteja. (alvo.savonia.fi, a) Pursotusmenetelmää käytetään myös betonin 3D-tulostamisessa.
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Muovin pursotus on tällä hetkellä yleisin lisäävän valmistuksen menetelmä erityisesti kuluttajapuolen
laitteissa, joita on saatavilla hyvinkin halvalla. Valmistusmenetelmä on yksinkertainen ja tulostimet
ovat helposti jopa harrastajien rakennettavissa. Menetelmä on lisäävän valmistuksen menetelmistä
halvin, mutta myös yksi hitaimmista. Menetelmässä muovilankaa pursotetaan lämmitetyn suuttimen
läpi samalla, kun suutinta liikutetaan 3-ulotteisesti tulostusalueella. Tulostuspeti lämmitetään ja siihen lisätään esim. liimaa, jotta tulostus tarttuu tulostuspetiin tulostuksen ajaksi. Tartunta on tärkeää, koska tulosteen jäähtyessä siihen kohdistuu lämpökutistumia, jotka voivat pilata tulostuksen.
Lämpötilojen hallinta onkin tärkeä osa muovin pursotusmenetelmää. (alvo.savonia.fi, a)

KUVA 20. Materiaalin pursotusmenetelmä (Savonian LIVA-hanke)
Muovin pursotusmenetelmän tulostuslaitteet vaihtelevat pienistä ja halvoista kuluttajatason laitteista
suuriin teollisiin laitteisiin. Suurimpien tulostuslaitteiden tulostusalue voi olla jopa yli 1m³. Menetelmällä tehtävien tulostusten kokoa kuitenkin rajoittaa muovin tulostuksen hitaus.
Esimerkkejä suurista muovia pursottavista tulostuslaitteista:


BigRep One v3 tulostusalue: 1005*1005*1005mm (all3dp.com, b)



German RepRap x1000 tulostusalue: 1000*800*600mm

KUVA 21. Savonia AMK:n suurin muovia pursottava 3D-tulostin German RepRap x1000
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4.1.2 Sidosaineruiskutusmenetelmä
Sidosaineruiskutusmenetelmä on lisäävän valmistuksen menetelmä, jossa nestemäistä sidosainetta
ruiskutetaan jauhemateriaalin päälle kerroksittain valikoiduille alueille. Ruiskutetut alueet kovettuvat
ja muut alueet jäävät irtonaiseksi jauheeksi. Osa tulostuslaitteista kovettaa sidosaineen esimerkiksi
uv-valolla. Tulostuksessa voidaan käyttää materiaalina melkein mitä vain hienoa jauhemaista materiaalia kuten muoveja, metalleja, hiekkaa, kipsiä ja keraamisia aineita. Jauhemateriaalin ansiosta tulostuskerroksen paksuus voi olla hyvin ohut ja tulostuksen tarkkuus ja yksityiskohdat hyvinkin hienoja. Menetelmän etuna on melkein täydellinen geometrian vapaus, koska jauhepeti toimii tulostuksen aikana kappaleen tukena. Jauhepeti tekee kuitenkin menetelmän jälkikäsittelystä työlään, sillä
kaikki irtonainen jauhe pitää putsata ja irroittaa kappaleesta. (alvo.savonia.fi, b)

KUVA 22. Sidosaineruiskutusmenetelmä (Savonian LIVA-hanke)
Työssäni tutkin erityisesti hiekan 3D-tulostamista sidosaineruiskutusmenetelmällä. Hiekan 3D-tulostamista hyödynnetään paljon esimerkiksi metalliosien valumuoteissa. Hiekkaa tulostavat 3D-tulostimet voivat olla tulostusalueeltaan hyvinkin suuria. Kyseisiä 3D-tulostimia valmistaa esimerkiksi saksalainen yritys Voxeljet Ab. Voxeljetin tulostuslaitteet ovat teollisuus käytöön soveltuvia laitteita,
joista suurin VX4000 on tulostusalueeltaan (4000 x 2000 x 1000 mm) yksi alan suurimpia. Tällä hetkellä Hetitec Oy:n 3D-tulostin (Voxeljet VX1000) on Suomen ainoa hiekkaa tulostava 3D-tulostin.
Kyseisen 3D-tulostimen tulostusalue on 1060 x 600 x 500 mm. Tulostin käyttää jauheena hiekkaa,
jonka raekoko on 140-250 µm eli hyvin hienojakoista. Sidosaineena tulostin käyttää Voxeljetin kehittäämää sidosainetta ”Cold hardening furan resin”. Tulostuksen tarkkuus eli tulostuskerroksen paksuus on 300 µm. (voxeljet.com)

KUVAT 23 ja 24. Hetitec Oy:n tulostuslaite Voxeljet VX1000. Oikeassa kuvassa jauheenlevitysvaihe.
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4.2

Valmistusmenetelmän valinta ja vaikutus suunnitteluun
Lisäävän valmistuksen menetelmät on huomioitava jo suunnitteluvaiheessa ja kappaleet kannattaa
suunnitella valmistusmenetelmän mahdollisuuksia hyödyntäen. Yleissääntönä voisi sanoa, että levymäiset ja laatikkomaiset rakenteet kannattaa valmistaa mielummin perinteisin menetelmin, koska
ne ovat halvempia ja helpompia valmistaa niillä. Lisäävässä valmistuksessa suunnittelun lähtökohdaksi kannattaa ottaa toiminnallisuus ja esteettisyys, koska lisäävään valmistukseen ei vaikuta samat
kustannustekijät kuin perinteisiin menetelmiin. Monimuotoisuus ei juurikaan vaikuta kustannuksiin
vaan päinvastoin monimuotoisuudella ja rakenteen optimoinnilla voidaan vähentää kappaleeseen
käytettävää materiaalia ja siten vähentää kustannuksia. Lisäävän valmistuksen menetelmissäkin on
kuitenkin omia rajoitteita. Työssäni hyödynnetyt pursotus- ja sidosaineruiskutusmenetelmä ovat
suunnittelun kannalta hyvin erilaisia ja siksi tulostusmenetelmä on hyvä huomioida suunnitteluvaiheessa. (alvo.savonia.fi, c)
Pursotusmenetelmässä huomioitavia asioita
Pursotus tapahtuu aina alustan, aiemman tulostuskerroksen tai tukimateriaalin päälle, koska pursotettava materiaali tarvitsee tukea, kunnes se jähmettyy kovaksi. Toisin sanoen siis tyhjän päälle ei
voi pursottaa materiaalia. Yleissääntönä on, että tulostusalustaan nähden negatiivisessa 45 asteen
kulmassa olevat pinnat vielä onnistuvat ilman tukimateriaalia, mutta sitä suuremmissa kulmissa olevissa pinnoissa on hyvä käyttää tukimateriaalia. Kappaleen tulostussuunta on hyvä huomioida jo
suunnitteluvaiheessa ja lisäksi on huomioitava tukimateriaalia käytettäessä sen poistettavuus sekä
poistamisen vaikutus pinnanlaatuun.
Tulostuksen tarkkuudesta johtuvat mittapoikkeamat on hyvä huomioida reikien kokoa mitoittaessa.
Mittapoikkeamat vaihtelevat tulostuslaitteista riippuen. On myös hyvä huomioida, että terävät ulkoja sisänurkat jäävät pursotusmenetelmässä usein vähän pyöreiksi riippuen kuitenkin tulostimesta ja
tulostustarkkuudesta. Siksi tulostuksen kannalta on hyvä mallintaa nurkkiin pienet pyöristykset,
koska ne voivat nopeuttaa hieman tulostusta ja parantavat tulostuksen pinnan laatua nurkissa.
Jauhepetimenetelmissä ja sidosaineruiskutusmenetemässä huomioitavia asioita
Menetelmissä joissa käytetään jauhepetiä ei ole samanlaisia geometriaa rajoittavia tekijöitä kuin pursottavassa menetelmässä, sillä jauhemateriaali toimii tukimateriaalina tulostuksen ajan. Suunnittelussa on kuitenkin huomioitava jauheen poisto ja muut jauheesta johtuvat rajoitteet. Onttoihin rakenteisiin on jätettävä reikä, josta jauheen voi poistaa tulostuksen jälkeen, muuten rakenne ei jää
ontoksi. Irtonaisen jauheen poistettavuus on siis huomioitava jo kappaleen suunnittelussa.
Jauhepetiä käyttävät menetelmät ovat suunnittelun ja muodonannon kannalta täydellisen vapaita.
Pursotusmenetelmässä on taas omat rajoitteensa. Menetelmän valintaan vaikuttaa kuitenki usein
kustannukset, joissa pursotusmenetelmä on usein se halvempi vaihtoehto. Lisäksi menetelmän valintaan vaikuttaa tulostettavat materiaalit sekä laatukriteerit kuten tulostuksen tarkkuus. Tulostuksen
tarkkuudessa ja laadussa jauhepetimenetelmät ovat usein parempia kuin pursotusmenetelmät.
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4.3

3D-muottitekniikat
Betonista valmistettuihin 3D-rakenteisiin ja 3D-pintoihin on olemassa kolme vaihtoehtoista valmistustapaa: betonin 3D-tulostus, 3D-muottitekniikat ja muotobetoni (Punkki, 2018). Mikä erottaa 3Dmuottitekniikat kahdesta muusta vaihtoehtoisesta valmistustavasta on se, että niissä betonin ominaisuuksia ei tarvitse muokata toisin kuin betonin 3D-tulostuksessa ja muotobetonin käytössä. 3Dmuottitekniikoiden iso etu on, että niissä voidaan käyttää betoniteollisuudessa jo vakiintuneita ja
pitkään tutkittuja betonireseptejä eli betoniseoksia. Tämän takia myös opinnäytetyössä keskityttiin
muottien lisäävään valmistukseen ja betonin valmistukseen 3D-muottitekniikoiden avulla.
3D-muottitekniikoita on 3D-tulostuksen lisäksi CNC-jyrsintä eli 3D-jyrsintä, joka voi olla useissa muodoissa, kuten kohokuvioissa vaihtoehtoinen muotin valmistustapa. Tutkimuksissa keskityttiin kuitenkin lisäävään valmistukseen eli 3D-tulostukseen. 3D-tulostetut muotit mahdollistavat uudenlaisen
muotoilun betonista valettaviin kappaleisiin, mutta tavallisiin suoriin pintoihin niitä ei kannata hyödyntää. 3D-tulostetut muotit ovat hyödyllisiä esimerkiksi seuraavissa muodoissa ja käyttökohteissa:


Kaksoiskaarevat pinnat



Rei’itetyt julkisivukuoret



3D-pinnat, -kuviot ja -muodot



3D-logot ja -tekstit koho- tai uppokuvioina



Edellisten yhdistelmät

3D-tulostettujen muottien valmistukseen on käytetty maailmalla muutamia tekniikoita ja materiaaleja. Betonivaluissa on hyödynnetty ainakin 3D-tulostettuja muovi-, hiekka- ja vahamuotteja. Lisäksi
3D-tulostettua betonia voidaan käyttää muottina betonivalulle esim. Apis Cor on 3D-tulostanut rakennuksen anturoiden muotit betonista, jonka jälkeen anturat raudoitettiin ja valettiin betonilla. 3Dtulostettuja vahamuotteja on käytetty esim. Lontoon metrohankkeessa vuonna 2016 muutamien
betonielementtien valussa. 3D-tulostettuja hiekkamuotteja on käytetty Saksassa betonivaluissa esim.
Voxeljetin logokyltissä (kuva 25). (Lampinen ja Alonen 2017, s. 68-71).

KUVA 25. 3D-tulostetuilla hiekkamuoteilla valmistettu Voxeljetin logo. (Voxeljet AG, Friedberg)

31 (46)

3D-muottitekniikat voivat olla tulevaisuuden arkkitehtuurin kannalta merkittäviä ja ovatkin jo nousseet esille viime aikoina vuoden 2017 betonirakenteessa Kruunuvuorenrannan koonta-asemassa,
jossa on tehty seinäelementteihin 3D-pintaa hyödyntäen 3D-muottitekniikoita. Kruunuvuorenrannan
koonta-asema Helsingissä on hieno esimerkki suomalaisesta osaamisesta ja 3D-muottitekniikoiden
mahdollisuuksista arkkitehtuurissa. (betoni.com)

KUVA 26. Kruunuvuorenrannan koonta-aseman 3D-seinäpinta (betoni.com kuvaaja Timo Kiukkola)
3D-muottitekniikoita voitaisiin hyödyntää myös korjaus- ja restaurointikohteissa vanhojen ornamenttien kunnostuksessa. Historiassa arkkitehtuurissa on käytetty paljon ornamentteja, jotka ovat olleet
usein käsityöläisten ja kivenveistäjien taidonnäytteitä. Modernissa arkkitehtuurissa ornamenteista
kärjistyi Adolf Loosin mukaan jopa rikos. Nykyarkkitehtuurissa ei paljon käytetä ornamentteja, mutta
digitaalinen suunnittelu, 3D-tulostus ja 3D-muottitekniikat voisivat mahdollistaa ornamenttien valmistuksen kohtuullisen kustannustehokkaasti (designboom.com).

KUVAT 27 ja 28. Ornamettien valmistusta 3D-tulostetuilla muoteilla. (designboom.com)
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4.3.1 3D-tulostetut muovimuotit
Opinnäytetyössäni tutkin muovimuottien 3D-tulostamista ja muottien toimivuutta betonivalussa.
Muovimuottien 3D-tulostaminen oli helposti tutkittavissa opinnäytetyössä, koska muovin 3D-tulostukseen on Savonialla useita laitteita ja myös isojen muottien 3D-tulostus onnistuu Savonian German RepRap x1000 laitteella (kuva 21). Muovimuotteja tutkittiin testipylväillä (kuva 30), joihon
suunniteltiin erilaisia muotoja. Tutkimuksissa tehtiin useita testivaluja, joista opittiin muovimuottien
mahdollisuuksista ja haasteista.

KUVAT 29 ja 30. 3D-tulostetut muovimuotit sekä sivuvirtabetonista valettu betonipylväs.
Muovimuottien suunnitteluun vaikuttaa erityisesti kolme asiaa: muotti on irrotettavissa valun kovetettua, muotti on järkevästi tulostettavissa pursotusmenetelmällä ja muotin valuprosessi on huomioitu tarkkaan.
Muotin irrotuksessa on mietittävä irrotussuunta eli mihin suuntaan muottia voi vetää irti. Irrotussuuntaan nähden ei saa jäädä negatiivisia pintoja. Muovin pursotusmenetelmä jättää ilman pintakäsittelyä epätasaisen kerroksellisen pinnan, joka tarttuu hyvin betoniin kiinni ja vaikeuttaa muotin irrotusta. Tämän vuoksi muovimuotteihin tulee mallintaa niin sanotut ”päästöt” eli irrotussuuntaan
nähden kohtisuorat pinnat mallinnetaan muutaman asteen positiiviseen kulmaan, jotta muotti irtoaa
betonista helpommin. Tämän vuoksi havaittiin, että erityisesti pyöreät muodot esim. kuva 31 toimivat muotin irrotuksessa hyvin, koska niitä pystyy hieman kääntelemään edestakaisin irrotusvaiheessa samalla vetäen muottia irti.
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KUVAT 31 ja 32. 3D-skannatut kasvot ja kasvojen muotti. KUVA 33. Useasta kuutiopalasta muodostuva muotti
Muovimuoteissa on hyvä käyttää muottiöljyä, koska se helpottaa muotin irrotusta sekä puhdistusta
ja edistää uudelleenkäytettävyyttä. Muottiin tarttunut ja kovettunut betoni voi haurastaa muovimuottia, mutta muottiöljy estää hyvin betonin tarttumisen lujasti muottiin. Muottien irrotukseen vaikuttaa paljon myös, miten monesta osasta muotti koostuu ja miten muotti on purettavissa sekä mitä
kiinnikkeitä käytetään muotin osien välillä. Muotin koostuessa useammasta osasta muotin irrotussuuntia on enemmän, jolloin muotin osien irrotus on helpompaa ja muoto voi olla haasteellisempi
(kuva 33).
Muovimuotteja voidaan tulostaa myös pehmeistä ja joustavista muovilaaduista, jolloin muovin irrotus on helpompaa. Joustavia materiaaleja käyttäessä ei välttämättä tarvitse mallintaa ”päästöjä” ja
kulmikkaat muodot onnistuvat paremmin.

KUVA 34. Joustavasta ja pehmeästä muovista 3D-tulostetut muotin osat.
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Muotin tulostettavuudessa on huomioitava pursotusmenetelmän rajoitteet. Muottia suunniteltaessa
on mietittävä, tulostetaanko muotti yhtenä vai useana kappaleena. Tärkeintä on miettiä, miten päin
kappale on järkevintä tulostaa. Tulostussuunta vaikuttaa oleellisesti tarvittavien tukimateriaalien
määrään ja ihanteellista olisi, ettei tukimateriaalia tarvittaisi tulostuksessa. Muotin tulostettavuuden
ja kannattavuuden kannalta tärkeää on tulostusajan ja materiaalin määrän minimointi. Näihin voidaan oleellisesti vaikuttaa säätämällä tulostusparametreja. Tulostuksen kerrospaksuus vaikuttaa
oleellisesti tulostusaikaan, mutta samalla pinnan laatuun. Täyttökerros vaikuttaa materiaalin määrään ja samalla tulostusaikaan, mutta pienempi täyttökerros tekee kappaleesta myös heikomman.
Myös seinämä vahvuuksien säädöillä vaikutetaan kappaleen lujuuteen ja samalla tulostusaikaan ja
materiaalin määrään. Tukimateriaalin minimointi vähentää tulostusaikaa ja materiaalin määrää.
Suunnitteluvaiheessa tulee huomioida muotin valuprosessi. Valun täyttymissuunta tulee suunnitella
niin, että muotoihin ei jää ilmataskuja, joista ilma ei pääse poistumaan. Valuaukko ja valun suunta
tulee huomioida niin, että valuaukosta tulee mahdollisimman suuri, jotta betoni voidaan kaataa
muottiin helposti. Lisäksi valuaukosta olisi hyvä pystyä tasoittamaan valun pinta.
Muotin käytön kannalta on tärkeää, että muotti kestää valupaineita ja useita käyttökertoja. Muotin
kestävyyteen vaikuttaa oleellisesti käytetyt tulostusparametrit. Testatuissa muovimuoteissa käytettiin
seinämien vahvuutena 3-4 tulostuskerrosta ja täyttökerroksena hunajakennorakennetta 10-15% täytöllä. Käytettyihin parametreihin päädyttiin tulostusajan ja materiaalin vähentämisen seurauksena.
Jo ensimmäisen muottikokeilun jälkeen havaittiin, että 3D-tulostetut muovimuotit eivät yksinään
kannattele kovinkaan suuria valupaineita. 3D-tulostettujen muovimuottien heikoin kohta on tulostuskerrosten väli, josta muotti ratkeaa liian suuresta valupaineesta syntyvistä vetovoimista. Muovimuotit tuleekin tämän takia suunnitella niin, että 3D-tulostetut muovimuotit toimivat muotin pintaosana ja muotin ympärille rakennetaan tuenta valupaineita ja -nosteita vastaan.
Muotin kestävyyden kannalta toinen jopa kriittisempi hetki on muotin irrotus. Tässä vaiheessa muovimuotit voivat hajota hyvinkin todennäköisesti. 3D-tulostetut muovimuotit eivät kestä kovakouraista
purkua esim. sorkkarautaa tai vasaraa. Muottien purku piti tehdä varovaisesti ja silti myös osaan
testatuista muoteista tuli purkaessa kolhuja ja reikiä. Suurin osa testatuista muoteista kuitenkin kesti
kaksi valukertaa täysin käyttökelpoisina. Kolmannella valukerralla osa muoteista halkeili pinnasta
tuntemattomasta syystä. Yksi syy voisi olla betonin valmistusprosessissa syntyvä lämpö, joka on
hyvä ottaa huomioon erityisesti suurissa muoteissa, joissa valun lämpötila voi nousta jopa 70 °C asteeseen.
Muovimuoteista voitaisiin tehdä lujempia täyttämällä muotin 3D-tulostettu kennomainen täyttörakenne täyttöaineella esim. uretaanivaahdolla. Toinen vaihtoehto muotin lujittamiseksi voisi olla muotin pinnoitus maalilla tai kovetusaineella esim. lasikuidulla ja hartsilla. Muotin pinnoituksella voisi
myös parantaa pinnanlaatua ja helpottaa siten muotin irrotusta. Muovia pursottaville 3D-tulostimille
on myös saatavilla useita materiaaleja. Testatut muovimuotit 3D-tulostettiin PLA-muovista, mutta
saatavilla on myös muita muovilaatuja tai esim. hiilikuitua sisältäviä filamentteja, jotka voisivat olla
kestävämpiä vaihtoehtoja.
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Ovatko 3D-tulostetut muovimuotit tarpeeksi kestäviä tuotantoon? 3D-tulostetut muovimuotit kestävät kyllä muutamia valukertoja, jos ne puretaan varoen, mutta kestävätkö ne todellisessa tuotannossa, jossa on kiire ja muotin tulisi kestää valukertoja 10 tai jopa 100? Luultavasti muovimuotit eivät ole siihen käyttöön sopivin ja kannattavin ratkaisu. Lisäksi suurissa muoteissa muovin 3D-tulostaminen ei välttämättä ole kannattavin ratkaisu menetelmän hitauden takia. Näihin ratkaisuihin kannattavampi vaihtoehto voisi olla esim. 3D-tulostetut hiekkamuotit.
Kannattava ja sopiva käyttökohde muovimuoteille voisi olla erikoistilaustyöt, joissa räätälöidään elementin tietylle kohtuullisen pienelle alueelle haluttuja muotoja. Räätälöityjä 3D-tulostettuja muotteja
käytettäisiin korkeintaan muutamien elementtien valuissa. Toinen käyttökohde voisi olla prototyyppien ja testivalujen tekeminen, jonka jälkeen lopullinen muotti voitaisiin valmistaa 3D-tulostettujen
muottien avulla. Mikä tekee muovimuoteista kannattavia ja kilpailukykyisiä, on kuitenkin halvat materiaali- ja laitekustannukset erityisesti pienissä kappaleissa. Lisäksi tulostuslaitteet ovat verrattain
yleisiä ja tulostuspalvelun tarjoajia on Suomessakin useita.
Ympäristö ja ekologisuus näkökulmista muovia voidaan pitää kuitenkin huonona vaihtoehtona erityisesti nykyaikana, kun muovijätteiden kasvava määrä on ongelma ympäristölle ja luonnolle, ja muovin käyttöä pyritään vähentämään. Kiertotalouden huomioiminen onkin tärkeää miettiä myös muovimuottien osalta. Mitä muovimuoteille tapahtuu käytön jälkeen? Voidaanko betonivaluissa käytettyä
muovimuottia kierrättää tai uusio käyttää vai tekeekö muotteihin tarttunut betoni siitä sekajätettä?
Yksi vaihtoehto tehdä muovimuoteista ekologisempi vaihtoehto olisi 3D-tulostaa muotit kierrätysmuovista. 3D-tulostamiseen on saatavilla useita kierrätysmuovista valmistettuja filamentteja. Lisäksi
on saatavilla kierrätyskoneita ja rakennussarjoja, joilla voidaan murskata ja sulattaa kierrätysmuovista uutta filamenttia 3D-tulostamista varten. Kyseisellä kierrätyskoneella vanhoista muovimuoteista
voitaisiin tehdä materiaalia uusia muotteja varten. Tämä kuitenkin vaatisi, että muotit puhdistettaisiin ensiksi kokonaan betonista. (Rantanen 2018-05-22)
4.3.2 3D-tulostetut hiekkamuotit
3D-tulostettuja hiekkamuotteja käytetään erityisesti metalliosien valuissa. Betonivaluissa 3D-tulostettujen hiekkamuottien käyttö on vielä harvinaista, mutta niitä on käytetty esim. Saksassa jo useissa
kohteissa (Voxeljet AG). 3D-tulostetuista hiekkamuoteista voidaan tehdä joko kestomuotteja tai kertakäyttöisiä.
Kertakäyttöisissä hiekkamuoteissa muodoille ei ole irrotuksesta johtuvia rajoitteita, koska muotti hajoitetaan valmiin kappaleen ympäriltä. Kertakäyttöisissä 3D-tulostetuissa hiekkamuoteissa voidaankin hyödyntää menetelmän vapaus muodonannossa. Kertakäyttöisiä hiekkamuotteja kokeiltiin testipylvään valussa. Testipylvääseen valettiin kaksi lehtiaiheista muotoa, joissa monimuotoisen muodon takia hiekkamuotti oli pakko purkaa hajoittamalla. Lehtikuvion taakse suunniteltiin valo lisäämään kolmiulotteisuutta. Lehtikuvion avulla havainnointiin kertakäyttöisten hiekkamuottien mahdollisuuksia. Lehtikuvion valmistus muilla menetelmillä olisi hyvin vaikeata tai mahdotonta.
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KUVAT 35 ja 36. Testipylvään kolmiulotteinen lehtikuvio on valmistettu kertakäyttöisillä hiekkamuoteilla.
Testatuissa hiekkamuoteissa (kuva 36) muotin hajoittaminen osottautui kohtuullisen työlääksi ja
haastavaksi. Hiekkamuotti hajoaa murenemalla ja lohkeilemalla kohtuullisen kevyistäkin iskuista.
Muotin hajoittaminen on kuitenkin hidasta, koska pitää varoa, ettei hajota betonista muotoa ja sen
pintaa. Muotin purku muistuttaakin enemmän arkeologista kaivausta, jossa hiekkaa hangataan varovaisesti betonin pinnasta pois.
Muotin hajoamiseen vaikuttaa sidosaineruiskutusmenetelmässä käytetty sidosaine. Menetelmään on
olemassa myös sellaista sidosainetta, jonka voi purkaa vedellä ja painepesurilla pois. Pois pestävää
muottia on käytetty esim. Saksassa Voxeljetin logokyltissä (kuva 25), jossa hiekkamuoteilla on saatu
tehtyä rouheinen kivipinta. Pois pestävä muotti helpottaisi kertakäyttöisten hiekkamuottien purkua ja
tekisi niiden käytöstä kannattavampaa.
Hiekkamuottien pintaan voidaan laittaa myös muottirasvaa, joka helpottaa muotin irrotusta ja parantaa betonivalun pinnan laatua. Testatuissa hiekkamuoteissa kokeiltiin käyttää muottiöljyä, mutta se
ei kertakäyttöisissä hiekkamuoteissa toiminut, sillä hiekkamuotit ovat sen verran huokoisia, että ne
imivät muottiöljyn sisäänsä. Muottiöljyn sijaan muotin pinnassa pitäisi käyttää muottiöljyä kiinteämpää muottirasvaa tai muuta vastaavaa ainetta.
3D-tulostetut hiekkamuotit voidaan jälkikäsittelyssä kovettaa epoksikäsittelyllä lujiksi ja kestäviksi
kestomuoteiksi. Hiekkamuottien pinta on tulostuksen ja epoksikäsittelyn jälkeenkin vielä karhea,
mutta pinta voidaan hiekkapuhaltaa tasaiseksi ja pinnoittaa pintakäsittelyaineilla. (Voxeljet AG) Kovetetut ja pintakäsitellyt hiekkamuotit voisivat olla muovimuotteja parempi vaihtoehto kesto-
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muoteiksi. Opinnäytetyössäni ei testattu kovetettuja hiekkamuotteja, joten niiden todellisesta kestävyydestä betonivaluissa ei ole kokemusta. Voxeljetilla on tavoitteena todistaa, että hiekkamuoteilla
voitaisiin valaa 8-10 kertaa (Voxeljet AG).
Hiekkamuotit ovat muovimuotteihin verrattuna kannattavampia, kun tulostuksen koko on suuri tai
tulosteita on useita kappaleita, sillä sidosaineruiskutusmenetelmä on tulostusnopeudeltaan pursotusmenetelmää parempi suurissa kappaleissa. Sidosaineruiskutusmenetelmässä on kannattavaa tulostaa koko tulostuspeti kerralla, jolloin tulostusalue pyritään saamaan mahdollisimman täyteen tulostettavia kappaleita. Koko tulostuspedin tulostus kestää noin vuorokauden (esim. Voxeljet Vx1000
Hetitec Oy) riippuen toki tulostimesta. Muovin pursottavassa menetelmässä tulostusaika suurissa
kappaleissa voi olla huomattavasti enemmän. Hiekkamuottien tulostuksessa on myös menetelmästä
johtuen vähemmän rajoitteita muodonannolle, joka on yksi merkittävä etu hiekkamuoteissa. Kestomuotiksi kovetetussa hiekkamuotissa on kuitenkin huomioitava melkein samat muotoilun rajoitteet
kuin muovimuoteissa, johtuen muotin purettavuudesta.
Opinnäytetyössäni suunnittelin sivuvirtabetonista valettaviin elementteihin käytettäväksi 3D-tulostettuja hiekkamuotteja (kuva 41). Hiekkamuotit suunniteltiin kestomuoteiksi, joihin yhdistettäisiin perinteistä muottitekniikkaa. Tässä tapauksessa hiekkamuotit olisivat varmasti muovimuotteja järkevämpi vaihtoehto tulostuksen suuren koon takia. Esimerkiksi seinäelementin muotti oli mitoiltaan
500 x 500 x 100mm, jolloin pursotusmenetelmää käytettäessä tulostusaika olisi hyvin pitkä.
Ympäristö ja ekologisuus näkökulmista voisi olettaa, että hiekka on materiaalina parempi kuin
muovi, mutta onko asia oikeasti näin. Sidosaineruiskutusmenetelmässä käytettävä hiekka on vastaavaa kuin valimohiekka. Rakennuslehden artikkelissa ”Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa
helpottuu” kerrottaan, että valtioneuvoston uuden asetuksen mukaan esim. valimohiekan käyttö
maarakentamisessa voisi tulevaisuudessa helpottua (rakennuslehti.fi). Ongelmana ei siis välttämättä
ole niinkään muoteissa käytetty hiekka vaan muottien tulostuksessa käytetty sidosaine, joka voi
vaihdella tulostuslaitteen valmistajan ja tulostusmateriaalin valmistajan mukaan. Hiekkamuottien
loppusijoittamisen kannalta olisi tarpeellista tutkia sidosaineen ympäristövaikutukset. Tulostusprosessissa ei voida hyödyntää kuin tulostuksessa irtonaiseksi jäänyt hiekka. Sidosaineen takia hiekkamuotteja ei voida hyödyntää uusien muottien tulostuksessa. On siis vielä epäselvää, voidaanko 3Dtulostettuja muotteja hyödyntää esimerkiksi maarakentamisessa vai ovatko ne kenties ongelmajätettä.
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5

SIVUVIRTABETONI
Sivuvirtabetoni on betoniteollisuuden tuotannossa syntyvää ylijäämäbetonia. Sivuvirtabetonia eli ylijäämääbetonia syntyy, koska betonia valmistetaan betonitehtailla suurissa erissä ja jokaiseen betonielementtiin on määrällisesti tehtävä vähän ylimääräistä betonia, jottei valu jäisi vajaaksi. Vajaaksi
jäävä valu olisi pahempi virhe kuin ylijäävä betoni, sillä varsinaiseen elementtiin voisi jäädä laatuvirheitä ja pientä lisävalua varten olisi kuitenkin tehtävä iso kuupallinen betonia.

KUVAT 37 ja 38. Betonikuuppa ja betonimassan valmistusyksikkö betonitehtaalla.
Betonimestarit Oy:n Iisalmen betonitehtaalla syntyy useanlaista sivuvirtabetonia tuotannossa käytetyistä eri betoniseoksista. Esimerkiksi palkeissa ja TT-laatoissa käytettään itsetiivistyvää betonia
useissa lujuusluokissa, kun taas seinäelementeissä käytetään tärytettävää betonia. Ontelolaatat valetaan pitkinä vaakasuuntaisina liukuvaluina, joista katkaistaan useita määrämittaisia ontelolaattoja.
Liukuvalun alku- ja loppupäät jäävät ylimääräisiksi niin sanotuksi sivuvirtabetoniksi. Ontelolaattojen
sivuvirtabetoni on kuitenkin jo kovettunutta betonia, eikä sitä voida siis hyödyntää valuissa.
Nykyään Betonimestarit Oy:n Iisalmen betonitehtaalla ylijäämäbetoni kaadetaan kuupasta kartiomaisiin metallimuotteihin, joita on tehtaalla useita sekä matalia että korkeita. Kovettunut sivuvirtabetonikartio menee alihankkijalle, joka murskaa betonin murskeeksi, jota hyödynnetään maanrakentamisessa esim. teiden pohjatöissä.
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KUVAT 39 ja 40. Sivuvirtabetonikartio ja metallinen kartiomuotti sivuvirtabetonille
5.1

Sivuvirtabetonin hyödyntäminen
Sen sijaan, että sivuvirtabetoni päätyisi murskattavaksi, olisi taloudellisesti ja ekologisesti järkevää
hyödyntää tuotannossa syntyvää sivuvirtabetonia. Sivuvirtabetonin hyödyntämisestä voisi seurata
merkittäviä kustannussäästöjä, kun sivuvirtabetoni voitaisiin tuotteistaa ja myydä eteenpäin siten
kustantaen hukkamateriaalista syntyviä kustannuksia. Sivuvirtabetonin tuotteistaminen olisi myös
ekologisesti ja energiataloudellisesti järkevämpi vaihtoehto kuin sivuvirtabetonin murskaus.
Sivuvirtabetonin hyödyntämisessä on kuitenki haasteensa. Sivuvirtabetonia syntyy hyvin vaihtelevia
määriä päivän aikana eikä tarkkaa määrää voida ennustaa. Sivuvirtabetonia tulee päivän aikana
useista valueristä, joissa betoniseosten lujuus- ja rasitusluokat voivat vaihdella. Sivuvirtabetoni ei ole
siis tasalaatuista, vaan se voi koostua useasta eri betoniseoksesta.
Suunnittelun lähtökohdaksi asetettiin seuraavia olettamuksia:


Sivuvirtabetonia syntyy n. 0,5 m³ päivässä (useasta valuerästä).



Valettujen kappaleiden kirjavuus ei haittaa.



Valettu betonikappale on oltava kahden ihmisen nostettavissa.



Valuun ja muotin rakentamiseen ei saa mennä liikaa työaikaa.



Muotti on oltava helposti valettava ja purettava.



3D-tulostetut muotit valmistetaan hiekkatulostimella.



Hiekkamuotit suunnitellaan kestomuoteiksi.



Hiekkatulostimen tulostusalueen koko on 1060*600*500mm (Hetitec Oy:n hiekkatulostin).

Sivuvirtabetonista valettujen tuotteiden käyttökohteet tulee olla sellaisia, että pinnassa olevat laatuvirheet, halkeamat, kerroksellisuudet ja vaihtelevat lujuusominaisuudet ovat hyväksyttävissä. Siksi
tuotteet eivät voi olla ainakaan rakenteellisesti kantavia. Tuotteiden käytössä ja käyttökohteissa tulee huomioida, että tuotteet ovat tuotannon ylijäämästä tuotettuja sekundäärisiä eli toissijaisia tuotteita. Tuotteiden tuotantomäärä riippuu tuotannossa syntyvän sivuvirtabetonin määrästä ja tuotteiden valmistusaikatauluun ei pysty vaikuttamaan. Siksi tuotteiden olisi hyvä olla sellaisia, ettei niiden
valmistuksella ole aikataulullista kiirrettä.
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Mahdollisia käyttökohteita:


betoniporsaat ja este-elementit kaupunkiympäristöihin



betoniset penkit puistoihin



patsaat tai muut taiteelliset teokset puistoihin tai kaupunkiympäristöihin



betonikaiteet



puutarhakoristeet



pihamuurit



rakennusten julkisivut

Sivuvirtabetonista valettaessa valun epäonnistumisia voi hyvinkin tapahtua, koska valu voi jäädä valjaaksi tai siitä tulee muuten liian huonolaatuinen. Epäonnistuneet betonikappaleet voitaisiin murskata vanhaan tapaan. Siksi olisi hyvä, ettei tuotteita raudoitettaisi, koska betonikappaletta ei voitaisi
murskata ja hyödyntää murskeena. Lisäksi raudoitukseen kuluu paljon työaikaa, mikä ei ole sivuvirtabetonin hyödyntämisen kannalta järkevää toissijaisissa tuotteissa. Ratkaisuna sivuvirtabetonin
vaihtelevaan määrään voisi olla käyttää useita erikokoisia valumuotteja, joihin sivuvirtabetonia voitaisiin valaa. Silloin valittaisiin suunnilleen sopivan kokoinen muutamista erikokoisista muoteista sivuvirtabetonin määrän mukaisesti.
Lisäävän valmistuksen avulla tuotteille voitaisiin tehdä lisäarvoa vapaamman muotoilun kautta. Lisäävän valmistuksen avulla tuotteista voitaisiin tehdä esteettisesti kauniita betonisia kappaleita, joille
voisi olla muotoilun puolesta myyntiarvoa ja kysyntää. Sivuvirtabetonista syntyvät vaihtelevat pinnanlaadut ja värisävyt voisivat olla jopa tuotteen etu, jolla luodaan tuotteelle uniikki esteettinen vaikutelma. Kun sivuvirtabetonin vaihtelu otetaan huomioon suunnittelussa, sillä voitaisiin tehdä sattumanvaraista ja luonnonmukaista arkkitehtuuria.
5.2

Sivuvirtabetonin tuotteistaminen ja suunniteltuja käyttökohteita
Opinnäytetyössäni suunnittelin sivuvirtabetonille muotoja ja käyttökohteita. Muotoilussa hain inspiraatiota suunnittelukohteen kallioisesta puistoympäristöstä. Epätasainen ja elävä kallionpinta kiehtoi
ja lähdin aluksi suunnittelemaan hyvin kulmikkaita muotoja ja 3D-pintoja. Muotoilussa päädyin lopulta pehmeään ja pyöreään aaltopintaan, jonka vaihtelevat pinnan syvyydet ja niistä muodostuvat
varjot tuovat mieleen kallion piirteitä. Kallion tunnelmaa lisäävät sivuvirtabetonista syntyvät pinnan
kerroksellisuudet, halkeamat ja vaihtelevat betonin värisävyt. Pyöreisiin muotoihin päädyin lisäksi
turvallisuus syistä, sillä kulmikkaat ja terävät seinäpinnat voisivat olla vaarallisia julkisilla paikoilla.
Sivuvirtabetonista valettavien elementtien 3D-pinta tehdään hyödyntäen 3D-tulostettuja muotteja.
Muotit voitaisiin 3D-tulostaa muovista pursottamalla tai hiekasta sidosaineruiskutusmenetelmällä.
Muottien 3D-tulostaminen hiekasta olisi suunnitelluissa muoteissa järkevämpi vaihtoehto muottien
kohtuullisen suuren koon takia. Hiekkamuotit olisivat myös oletettavasti kestävämpi vaihtoehto, kun
ne kovetettaisiin hartsikäsittelyllä. Muottien laidat ja muut tukirakenteet tehtäisiin perinteisin menetelmin esim. vanerista.
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KUVA 41. 1. 3D-tulostettu hiekkamuotti 2. vanerilaidat 3. betonivalu 4. muotin purku
Sivuvirtabetonille suunnittelin kolmea eri käyttökohdetta tai tuoteperhettä, joista koostui useita erikokoisia tuotteita. Tuotteiden kokovaihtelu on ajateltu toimivan ratkaisuna sivuvirtabetonin vaihtelevaan määrään. Suunnitellut käyttökohteet tulivat osana konseptirakennuksen suunnitteluprosessia ja
tuotteita käytettiin konseptirakennuksen julkisivuissa, tukimuurissa ja penkeissä. Elementtien suunnitelmat ovat opinnäytetyön liitteenä (liite 2).
1. Este-elementti ja/tai penkkielementti on suunniteltu asetettavaksi puistoihin tai toreille penkiksi ja/tai ajoesteeksi. Sitä voidaan käyttää myös väliaikaisissa yleisötapahtumissa ajoesteenä. Elementtejä voidaan ryhmitellä usealla eri tavalla tai käyttää yksinäänkin. Este-elementti on elementeistä suurikokoisin ja painavin. Sitä voidaan nostaa esim. trukilla tai nosturilla.
2. Seinäelementtijärjestelmä on 3D-julkisivupintojen luomiseen suunniteltu modulaarinen ja
uniikisti muokattava järjestelmä. Seinäelementtejä ei ole ajateltu kantavaksi rakenteeksi
vaan ne asennetaan seinän ulkokuoreksi tiiliverhoilun tapaisesti. Järjestelmä koostuu kolmesta seinäelementistä, kolmesta nurkkaelementistä sekä kahdesta päätyelementistä. Nurkkaelementit ovat pieniä ja kevyitä, yhden ihmisen nostettavissa olevia. Seinäelementit ovat
keskikokoisia ja painoltaan kahden ihmisen nostettavissa olevia.
3. Muurielementit on suunniteltu käytettäväksi pihamuureina tai tukimuureina. Muurielementtejä voidaan käyttää myös esim. väliseinänä. Muurielementtejä on kahta erilaista: suoraa ja
viistottua. Muurielementit ovat keskikokoisia ja painoltaan kahden ihmisen nostettavissa olevia.
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6

SUUNNITTELUKOHTEEN LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELURATKAISUT
Tärkeänä osana opinnäytetyötä oli soveltaa tutkittuja aiheita suunniteltavaan rakennuskohteeseen,
jolloin opinnäytetyö linkittyisi paremmin rakennusarkkitehdin tärkeimpään osaamisalueeseen eli arkkitehtuuriin ja rakennusten suunnitteluun. Tutkittujen valmistustapojen uutuuden takia opinnäytetyön rakennuskohteena suunniteltiin konseptirakennusta, jolla ei ollut siis tilaajaa. Sen sijaan, että
konseptirakennusta oltaisiin suunniteltu ei mihinkään, valittiin sille oikea kohde ja rakennuspaikka.
Suunniteltava kohde löytyi Helsingin Sanomista 21.9.2017 kirjoituksesta Josafatinkallioille kaavailtu

koppi herättää vastarintaa (Jokinen. 2017-09-21).
Kirjoituksessa kerrotaan, että sähköyhtiö Helen suunnittelee Helsinkiin Josafatinkallioiden alle sähköasemaa, joka tarvitsee maanpäällisen rakennuksen ilmastoinnille ja hätäpoistumisreitille. Maanpäällinen rakennus sijoittuisi kauniiseen Josafatinkallion puistoon Kirstinkadun ja Josafatinkadun kulmaan.
Kirjoituksessa kerrotaan, että suunniteltu rakennus on saanut paljon vastarintaa alueen asukkailta ja
erityisesti alueella toimivalta Alppila-seuralta. Suunniteltua rakennusta kutsutaankin kirjoituksessa
”pömpeliksi”, joka ei sovi kallioiseen ympäristöön. (Jokinen. 2017-09-21) Jotta sähköasema voitaisiin
rakentaa kallioiden alle, se vaatisi myös maanpäällisen rakennuksen hyväksynnän alueen asukkailta.
Paremmin ympäristöön mukautuva rakennus voisi saada alueen asukkaiden hyväksynnän.
Suunnittelun lähtökohdaksi otettiin Helsingin Sanomien kirjoituksessa esitetyt ongelmakohdat ja lähtötiedot. Suunnittelukohteen haasteena oli sovittaa rakennus kauniiseen kallioiseen ympäristöön ilman, että se pilaa paikan henkeä ja identiteettiä. Rakennuksen tulisi olla muodonannoltaan jotain
muuta kuin ”koppi” tai ”pömpeli”, jotta se sopisi kallioiseen ympäristöön.
Kirjoituksessa annettiin rakennuksen lähtötiedoiksi muutamia tarvittavia tietoja:


Rakennuksen koko on noin 30m².



Rakennuksen korkeus on noin 3,5m.



Rakennuksen tiloja ovat IV-konehuone ja kallion alle tulevan sähköaseman hätäpoistumisreitti.



Rakennus sijoittuu Kirstinkadun ja Josafatinkadun kulmaan. (Jokinen. 2017-09-21)

Lähtötietojen mukaan rakennusta alettiin suunnitella soveltaen opinnäytetyössä tutkittuja aiheita eli
sivuvirtabetonia, lisäävä valmistusta ja 3D-muottitekniikoita. Suunnittelun inspiraatioksi otettiin heti
alusta lähtien paikan identiteetti eli kallio. Sivuvirtabetoni tuntui sopivan kallioideaan hyvin, sillä sivuvirtabetonista syntyvät pinnan kerroksellisuudet, mahdolliset halkeamat ja vaihtelevat betonin värisävyt lisäävät luonnollista kallion tuntua. Betoni muistuttaa muutenkin paljon kalliota, sillä betonin
raaka-aine eli kivi saadaan louhimalla kalliota. Suunnitteluideassa siis ympyrä sulkeutui hauskalla
tavalla, kun kalliosta louhittu kiviaines päätyi esittämään betonista tekokalliota.
Lisäävän valmistuksen ja 3D-muottitekniikoiden avulla rakennuksen muotoilussa pystyttiin ottamaan
vapauksia ja kokeilemaan hyvin erilaista muotoilua kuin tavallisissa suunnittelukohteissa. Sivuvirtabetonielementtien suunnittelu oli kuitenkin rakennuksen muotoilussa koko ajan taustalla ja vaikutti
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osaltaan rakennuksen muodonantoon ja ideointiin. Muotoilussa kiehtoi alusta lähtien kallion kolmiulotteinen, epätasainen ja elävä pinta. Aluksi suunnittelin hyvin kulmikkaita ja geometrisia muotoja
ja kolmiulotteista pintaa. Muotoilussa päädyin lopulta pehmeään ja pyöreään aaltopintaan, jonka
vaihtelevat pinnan syvyydet ja niistä muodostuvat varjot tuovat mieleen kallion piirteitä. Pyöreisiin
muotoihin päädyin ulkonäöllisistä sekä toiminallisista syistä. Pyöreät muodot toimivat alkuvaiheen
luonnosideoita paremmin sadetta vastaan ulkoseinässä. Muottien irrotus toimii paremmin pyöreissä
muodoissa. Lisäksi pyöreät muodot ovat turvallisempia julkisen rakennuksen seinissä.
Rakennus muodostuu aaltopintaisista seinämistä, jotka muistuttavat louhittua kallionkielekettä. Seinämän avulla rakennus on ajateltu sovittaa ympäröivään maastoon siten, että rakennuksen vieressä
oleva louhittu kallionkieleke ikään kuin jatkuisi rakennuksen seinässä. Toiselta puolelta rakennuksen
seinä jää maan alle piiloon ja rakennuksen katto sovitetaan maastoon viherkaton avulla. Rakennuksen eteen jää pieni tasainen kaupunkitila, johon on aseteltu betonisia penkkielementtejä, jotka muistuttavat kallion kielekkeestä tippuneita lohkareita.
Suunnittelun lopputuloksessa tärkeintä on kokonaisratkaisu, eikä niinkään pienet yksityiskohdat.
Suunnittelua tehtiin vähäisillä lähtötiedoilla, koska sähköaseman suunnittelu on vielä hyvin alkuvaiheessa, jonka takia yksityiskohdat, kuten rakennuksen tarkka sijainti tai koko voivat muuttua radikaalisesti. Tässä vaiheessa luonnossuunnittelussa onkin tärkeintä, miten Josafatinkallion sähköaseman tekniikkatila voidaan sovittaa kallioiseen maisemaan osaksi alueen paikan henkeä ja identiteettiä, ja luoda alueelle hyvää arkkitehtuuria, joka miellyttäisi myös alueen asukkaiden silmää. Opinnäytetyön liitteessä 1 on ehdostussuunnitelma yhdeksi ratkaisuvaihtoehdoksi Josafatinkallion tilanteeseen.
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7

JOHTOPÄÄTÖKSET JA TULOKSET
Vapaampi kappaleen geometrian muotoilu on yksi 3D-tulostamisen hyödyistä, mutta se samalla tuo
3D-mallinnukseen haasteita. Opinnäytetyössä käytettiin mallinnukseen rakennusalalla käytettyä Autodeskin Revit-ohjelmistoa sekä parametriseen suunnitteluun tarkoitettua Autodesk Dynamoa. Kyseisillä ohjelmistoilla mallinnus onnistui useissa tapauksissa hyvin. Revit-ohjelmisto ei kuitenkaan
soveltunut kuitenkaan kaikkiin mallinnus haasteisiin. Muottien mallinnukseen soveltuu paremmin Solidworks-ohjelmisto, jossa on muottien mallintamiseen paremmat työkalut esim. päästöjen mallintamiseen. 3D-skannatun pintamallin muokkaus muotiksi osottautui myös Revit-ohjelmistolla vaikeaksi
ja se toteutettiin myös Solidworks-ohjelmistolla. Pintamallien muokkaus on kuitenkin haasteellista
myös Solidworks-ohjelmistolla.
Yleisesti katsottuna rakennusalan mallinnusohjelmistoissa on vielä huonosti huomioitu 3D-tulostamiseen käytetyt tiedostoformaatit. Ohjelmistoihin on kuitenkin yleensä saatavilla lisäosia 3D-tulostamiseen käytettävien STL-tiedoston tai OBJ-tiedoston tallentamiseen, mutta tiedonsiirrossa voi esiintyä
ongelmia ohjelmistoista riippuen.
Opinnäytetyössä 3D-tulostettiin muovimuotteja, joilla valettiin betonista testipylväitä. Testipylväiden
perusteella voidaan todeta, että 3D-tulostetuilla muoteilla on mahdollista tehdä monimuotoisia betonikappaleita. Muovimuotteja 3D-tulostettiin PLA-muovin lisäksi joustavista muoveista, jotka toimivat
hyvin muotin irrotuksessa. Testatut PLA-muovista tulostetut muotit eivät kestäneet kuin muutaman
valukerran. Jatkotutkimuksissa olisi syytä tutkia, voitaisiinko PLA-muottien kestävyyttä parantaa
esim. pintakäsittelyllä tai pitäisikö muottien tulostukseen käyttää parempaa filamenttia. Kestomuoteiksi 3D-tulostetut ja kovetetut hiekkamuotit voisivat olla muovimuotteja parempi vaihtoehto.
Jatkotutkimuksissa olisi hyvä testata hiekkamuottien toimivuus ja kestävyys betonivaluissa.
3D-tulostetuilla muoteilla voitaisiin saada lisäarvoa muotoilun avulla, jolloin saataisiin sivuvirtabetonista paremmin myyviä tuotteita. Sivuvirtabetonille suunnittelin elementtejä, joita käytin konseptirakennuksen eri käyttökohteissa: julkisivuissa, tukimuurissa ja penkeissä. Elementtien kokovaihtelu
suunniteltiin toimivan ratkaisuna sivuvirtabetonin vaihtelevaan määrään. Elementeistä tuotetut suunnitelmat ovat opinnäytetyön liitteenä (liite 2). Opinnäytetyössä suunniteltua konseptirakennusta ja
siitä tuotettuja suunnitelmia ja havainnekuvia (liite 1) voidaan käyttää elementtien havainnointiin.
Suunniteltu konseptirakennus toimii ehdotuksena Josafatinkallion uuden sähköaseman tekniikkatilan
sisäänkäynniksi. Ehdotuksen pohjalta alueelle voitaisiin suunnitella sähköaseman teknisen tilan sisäänkäynti, joka paremmin sopeutuisi kallioiseen puistomaisemaan.
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Suunnittelun lähtökohdat:
Tärkeänä osana opinnäytetyötäni oli soveltaa siinä tutkittuja sivuvirtabetonia ja lisäävää valmistusta
suunniteltavaan rakennuskohteeseen, jolloin opinnäytetyöni linkittyisi paremmin rakennusarkkitehdin
tärkeimpään osaamisalueeseen eli arkkitehtuuriin ja rakennusten suunnitteluun. Tutkittujen valmistustapojen uutuuden takia opinnäytetyön rakennuskohteena suunniteltiin konseptirakennusta, jolla ei siis ollut
tilaajaa. Sen sijaan, että konseptirakennusta oltaisiin suunniteltu ei mihinkään, valittiin sille oikea kohde ja
rakennuspaikka. Suunniteltava kohde löytyi Helsingin Sanomista 21.9.2017 kirjoituksesta Josafatinkallioille
kaavailtu koppi herättää vastarintaa (Jokinen. 2017-09-21).
Kirjoituksessa kerrotaan, että sähköyhtiö Helen suunnittelee Helsinkiin Josafatinkallioiden alle
sähköasemaa, joka tarvitsee maanpäällisen rakennuksen ilmastoinnille ja hätäpoistumisreitille.
Maanpäällinen rakennus sijoittuisi kauniiseen Josafatinkallion puistoon Kirstinkadun ja Josafatinkadun
kulmaan. Kirjoituksessa kerrotaan, että suunniteltu rakennus on saanut paljon vastarintaa alueen
asukkailta ja erityisesti alueella toimivalta Alppila-seuralta. Suunniteltua rakennusta kutsutaankin
kirjoituksessa ”pömpeliksi”, joka ei sovi kallioiseen ympäristöön. (Jokinen. 2017-09-21) Jotta sähköasema
voitaisiin rakentaa kallioiden alle, se vaatisi myös maanpäällisen rakennuksen hyväksynnän alueen
asukkailta. Paremmin ympäristöön mukautuva rakennus voisi saada alueen asukkaiden hyväksynnän.
Suunnittelun lähtökohdaksi otettiin Helsingin Sanomien kirjoituksessa esitetyt ongelmakohdat ja lähtötiedot. Suunnittelukohteen haasteena oli sovittaa rakennus kauniiseen kallioiseen ympäristöön ilman, että
se pilaa paikan henkeä ja identiteettiä. Rakennuksen tulisi olla muodonannoltaan jotain muuta kuin "koppi”
tai ”pömpeli”, jotta se sopisi kallioiseen ympäristöön.
Kirjoituksessa annettiin rakennuksen lähtötiedoiksi muutamia tarvittavia tietoja:

•
•
•
•

Rakennuksen koko on noin 30m².
Rakennuksen korkeus on noin 3,5m.
Rakennuksen tiloja ovat IV-konehuone ja kallion alle tulevan sähköaseman hätäpoistumisreitti.
Rakennus sijoittuu Kirstinkadun ja Josafatinkadun kulmaan. (Jokinen. 2017-09-21)

JOKINEN, Juho. 2017-09-21. Josafatinkallioille kaavailtu koppi herättää vastarintaa. Helsingin Sanomat.
[viitattu 2018-05-23]. Saatavissa verkkoversiona: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005375688.html
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Suunnitteluratkaisut:
Suunnittelun inspiraatioksi otettiin heti alusta lähtien paikan identiteetti
eli kallio. Julkisivumateriaalina betoni tuntui sopivan kallioideaan hyvin,
sillä betonin raaka-aine eli kivi saadaan louhimalla kalliota.
Suunnitteluideassa siis ympyrä sulkeutui hauskalla tavalla, kun
kalliosta louhittu kiviaines päätyi esittämään betonista tekokalliota.
Lisäävän valmistuksen ja 3D-muottitekniikoiden avulla rakennuksen
muotoilussa pystyttiin ottamaan vapauksia ja kokeilemaan hyvin
erilaista muotoilua kuin tavallisissa suunnittelukohteissa. Muotoilussa
kiehtoi alusta lähtien kallion kolmiulotteinen, epätasainen ja elävä
pinta. Aaltomaisen seinäpinnan vaihtelevat pinnan syvyydet ja niistä
muodostuvat varjot tuovat mieleen kallion piirteitä. Seinä onkin
suunniteltu muistuttamaan louhittua kallionkielekettä.
Seinämän avulla rakennus on sovitettu ympäröivään maastoon siten,
että rakennuksen vieressä oleva louhittu kallionkieleke ikään kuin
jatkuu rakennuksen seinässä. Toiselta puolelta rakennuksen seinä jää
maan alle piiloon ja rakennuksen katto sovitetaan maastoon
viherkaton avulla. Rakennuksen eteen jää pieni tasainen kaupunkitila,
johon on aseteltu betonisia penkkielementtejä, jotka muistuttavat
kallion kielekkeestä tippuneita lohkareita.
Suunnittelun lopputuloksessa tärkeintä on kokonaisratkaisu, eikä
niinkään pienet yksityiskohdat. Suunnittelua tehtiin vähäisillä
lähtötiedoilla, koska sähköaseman suunnittelu on vielä hyvin
alkuvaiheessa, jonka takia yksityiskohdat, kuten rakennuksen tarkka
sijainti tai koko voivat muuttua radikaalisesti. Tässä vaiheessa
luonnossuunnittelussa onkin tärkeintä, miten Josafatinkallion
sähköaseman tekniikkatila voidaan sovittaa kallioiseen maisemaan
osaksi alueen paikan henkeä ja identiteettiä, ja luoda alueelle hyvää
arkkitehtuuria, joka miellyttäisi myös alueen asukkaiden silmää.
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Apila betonielementti
Este-elementiksi ja penkiksi julkisille
paikoille kuten torille tai puistoon.
0, 111m3
n. 266kg

Tilavuus
Paino
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Siniseinä betonielementit
Modulaarinen seinäelementtijärjestelmä
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