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TIIVISTELMÄ

Tein opinnäytetyöni toimeksiantona Oy Lunawood Ltd:lle,
joka on maailman johtavin lämpöpuuntuottaja. Työssäni
tutkin Lunawoodin materiaalien soveltuvuutta autoon ja
etenkin sen sisätiloihin samalla toteuttaen parhaan mahdollisen autokonseptin markkinoidakseni Lunawoodin
tuotteita.
Toteutettu autokonsepti sijoittuu vuoteen 2030, jolloin
lisääntynyt väestönkasvu on lisännyt liikenneruuhkia huomattavasti. Konsepti on samalla ratkaisu ruuhkissa menetetyn ajan korvaamiseen ja sen hyödyntämiseen autokonseptin tarjoamilla hyödyillä. Työssäni todistin, että
autonvalmistuksesta saadaan ympäristöystävällisempää
sekä ekologisempaa oikein materiaalivalinnoin sekä muotoilun keinoin.

ABSTRACT

AVAINSANAT:
# lämpöpuu
# lämpöpuukomposiitti
# Lunawood
# ajoneuvomuotoilu
# sisätila
# kestävyys

KEYWORDS:
# thermowood
# thermowoodcomposite
# Lunawood
# vehicledesign
# interior
# sustainability

I did my Graduation Project for Oy Lunawood Ltd which
is a global marketing leader in Thermowood manufacturing. In this project I studied the suitability of Lunawood
materials for a car and especially for its interior while
implementing the best possible concept car to market
Lunawood’s products.
The concept car to be implemented is set for 2030
when increased population growth will significantly increase traffic jams. At the same time, the concept is a solution for replacing time lost in traffic jams and utilize it with
the benefits of the concept car. In this project, I testified
that making a car is more environmentally friendly with
the help of right materials and design.
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JOHDANTO

Aihe opinnäytetyölleni alkoi rajautumaan saatuani harjoittelupaikan Lunawoodilta. Ajoneuvomuotoiluopintojeni ansiosta päädyimme pohtimaan mahdollista konseptiautoa
Lunawoodille, jossa tulisi tutkia yrityksen tuotteiden hyödyntämistä autonvalmistuksessa. Näin aihe opinnäytetyölleni oli syntynyt. Ekologisten materiaalien tutkiminen sekä
tulevaisuuden skenaarioiden luominen antoivat vakuuttavan pohjan lähteä toteuttamaan opinnäytetyötä.
Tutkiessani vuoden 2030 maailmankuvaa päädyin lopputulokseen, että lisääntyvä väestönkasvu lisää isojen ihmismassojen liikkumista ja näin ollen liikenneruuhkat ovat
väistämätön tosiasia. Täten skenaario konseptille oli luotu ja tähän ongelmaan lähdin etsimään ratkaisua autokonseptin sekä muotoilun keinoin samalla markkinoiden
Lunawoodin tuotteita autokonseptin muodossa.
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Oy Lunawood Ltd on suomalainen ekologisen lämpökäsitellyn puun globaali markkinajohtaja. Yrityksen vuosittainen tuotantokapasiteetti on 155000m3 lämpöpuuta
vuodessa, työllistäen 110 ammattilaista
Suomessa ja tärkeimmissä vientimaissa.
Lunawoodin tuotteita myydään 50 eri
maassa, jonka ansiosta tuotteita on nähtävillä hyvinkin laajasti ympäri maailmaa,
niin kylmissä ja kuivissa, kuin kuumissa ja
kosteissa olosuhteissa. (Oy Lunawood Ltd
2020d.)
Lunawoodin liikevaihto vuonna 2019
oli 49 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan
vahvana tukena kulkevat megatrendit.
Kaupungistuminen, elintason nousu, kestävä kehitys sekä luonnon arvostuksen kasvu
tukevat laadukkaiden ja ympäristöystävällisesti valmistettujen pohjoismaisten tuotteiden kysyntää maailmalla. Missionaan
Lunawoodilla on luoda uudelleen yhteys
modernin kaupunki-ihmisen sekä luonnon välille tuoden pohjoismaisen metsän

ja sen rauhoittavan vaikutuksen jokaisen
saataville, oli kyse sitten Dubain vilkkaasta keskustasta tai Etelä-Afrikan kuumista
olosuhteista. (Oy Lunawood Ltd 2020d).
97% Lunawoodin tuotteista menee vientiin. Omia myyntihenkilöitä Lunawoodilla
on Suomessa, Saksassa, Ranskassa,
Venäjällä ja Kiinassa. Tuotantolaitoksia
Lunawoodilla on Suomessa yhteensä kolme: Iisalmessa, Kaskisissa sekä
Joensuussa. Lahdessa sijaitseva pääkonttori työllistää myynnin ammattilaisia, hallintoa sekä markkinointitiimin. (Oy
Lunawood Ltd 2020d)
Lunawoodin lämpöpuun tuotannossa
käytetyt tukit saadaan pohjoismaisista
PEFC (Programme for the Endorsement
of Forest Certification) -sertifioiduista
metsistä, joista jokaiset käyttöön otettavat tukit ovat lämpöpuun tuotantoon soveltuvia kuusia ja mäntyjä.

Kuva 4. Iisalmen henkilökuntaa (Oy Lunawood Ltd 2020d)
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Kuva 5. Iisalmen tehtaalta uunista tullut erä (Oy Lunawood Ltd 2020d)

LUNACOMP OY

Lunawoodin tytäryhtiö Lunacomp Oy on
vuonna 2010 perustettu lämpöpuukomposiitin tuottaja. Patentoitua lämpöpuukomposiittia (TWPC – Thermowood Plastic Composite)
käytetään pääasiassa terasseissa ja laitureissa kansimateriaalina. (Oy Lunawood Ltd
2020d.)
Lunacompin liikevaihto vuonna 2018 oli
kaksi miljoonaa euroa työllistäen 6 henkilöä
Iisalmen tehtaalla. Lämpöpuukomposiitin
tuotantokapasiteetti on 2000 tonnia vuodessa ja sitä myydään kymmeneen eri maahan.
Lämpöpuukomposiitin tuotannossa hyötykäytetään lämpöpuun höyläyksestä syntyvää
ylijäämä höylänpurua, jonka ansiosta komposiitin sisällöstä 65% on pohjoismaista lämpöpuukuitua tehden siitä yhden markkinoiden
ympäristöystävällisimmistä lämpöpuukomposiiteista. (Oy Lunawood Ltd 2020d.)
5

Kuva 6. TWPC laaduntarkastus (Oy Lunawood Ltd 2020d)

LUNAWOODIN HISTORIA

Yrityksen ovat perustaneet veljekset Aulis
ja Olavi Kärkkäinen vuonna 1986. Vuonna
2002 Lunawoodin lämpöpuuntuotanto alkoi Iisalmessa pienellä perheomisteisella
yrityksellä. Kärkkäisen veljekset kehittivät
liiketoimintaa sekä brändiä aina vuoteen
2010 saakka. Tämän jälkeen Lunawood oli
Capmanin, hallituksen jäsenien sekä useiden osakkeenomistajien omistuksessa.
(Oy Lunawood Ltd 2020d).
Samaan aikaan vuonna 2010 perustettiin
myös Lunawoodin tytäryhtiö Lunacomp
Oy. Lunacomp Oy tuottaa lämpöpuukomposiittia ja yhtiö hyödyntää materiaalissaan lämpöpuutuotannon höyläyksestä
ylijäävää lämpöpuukuitua. (Oy Lunawood
Ltd 2020d)

Vuonna 2016 Lunawood Oy osti Metsä
Groupin lämpöpuuliiketoiminnan. Vuoden
2019 ja 2020 vaihteessa Lunawoodin uudeksi pääomistajaksi julistettiin ruotsalainen Accent Equity Partners AB. Vuodesta
2010 tähän päivään Lunawoodista on kehittynyt yritysostojen, sekä tuote- ja prosessikehityksen ansiosta globaali lämpökäsitellyn puun markkinajohtaja (Oy
Lunawood Ltd 2020d).

Kuva 7. Aulis ja Olavi Kärkkäinen Iisalmen tehtaalla (Oy Lunawood Ltd 2020d)
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LUNAWOODIN HISTORIA-AIKAJANA
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Kärkkäisen veljekset
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Ltd:n
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Lunawoodin
pääomistajaksi
CapMan
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Lunawood osti Metsä
Groupin
lämpöpuuliiketoiminnan

2020
Lunawoodin pääomistajaksi
Accent Equity AB

€
2002
Lunawood aloitti
lämpöpuun tuotannon Iisalmessa
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2010
Lunacomp Oy perustettiin, vuotta
myöhemmin tuotanto alkoi

2019
Liikevaihto 49 miljoonaa euroa
Kuva 8 .Olavi ja Aulis. (Mikkonen 2014)
Kuva 9. CapMan-logo. (CapMan. 2020)
Kuva 10. Metsä Group-logo. (Metsä Group 2020)
Kuva 11. Accent Euity AB-logo. (Accent Equity AB 2020)
Kuva 12. Puupino. (Oy Lunawood Ltd 2016)
Kuva 13. TWPC-logo. (Oy Lunawood Ltd 2020d)

MIKSI LUNAWOOD HALUAA KONSEPTIAUTON

1.2
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Lunawoodin halu luoda yhteys luonnon ja
modernin kaupunki-ihmisen välille ei rajaudu pelkästään rakennuksiin ja niiden
arkkitehtonisiin julkisivuihin ja sisätiloihin.
Puun sekä pohjoismaisen metsän vaikutuksen voi saada aikaan myös monin muinkin
keinoin. Autoja on maailmassa miltei joka
kolkassa, mutta pohjoismaisen metsän
ja puun voimaa ei kuitenkaan ole tarjolla
monissakaan maissa pystyyn kasvavassa
muodossa. Innovatiivisen raaka-aineen ja
tulevaisuuteen suunnatun autokonseptin
yhdistäminen tuo Lunawoodille aivan uudenlaisen markkinaraon. Innovatiivinen
tapa käyttää hyväksi ympäristöystävällistä, ekologista sekä kierrätettävää materiaalia nostaa Lunawoodin markkina-arvoa
suuresti samalla hetkauttaen isompiakin
autonvalmistajia pohtimaan uudenlaisia
ja innovatiivisia materiaaliratkaisuja autonvalmistuksessa.
Yritys, joka ei liity autoteollisuuteen käytännössä millään tavalla tuo hienon mahdollisuuden luoda uudenlaisen konseptin

tyhjästä. Konsepti ei ole riippuvainen niin
sanotuista brändi-ilmeistä ja muotokielen
perinnön arvostamisesta, puhumattakaan
design DNA:n säilyttämisestä, sillä sellaista Lunawoodilla ei vielä autoteollisuuden
näkökulmasta ole. Markkinoidakseen tuotteitaan parhaalla mahdollisella tavalla on
Lunawoodilla tällöin mahdollisuus luoda
paras mahdollinen konsepti spesifioidusti
juurikin heidän materiaaleilleen ja tarpeilleen.
Mielestäni Lunawoodilla on huipputilaisuus tuoda muovipitoiseen ja saastuttavaan autoteollisuuteen raikas tuulahdus ympäristöystävällistä, ekologista sekä
tunnelmallista näkökulmaa pohjoismaisin
tuottein. Uskon tämän konseptin olevan
tällöin suunnannäyttäjä ja oiva tapa kolisutella isojen autonvalmistajien ajatuskirstua
tulevaisuuden materiaalivalinnoista autojen valmistuksessa. Konseptia kahisuttelee
myös hento nostalgia, olihan se ensimmäinenkin auto maailmassa miltei kokonaan
puuta.

+

JOHDATUS LUNAWOODIN MATERIAALEIHIN
Lämpöpuu

1.3
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Lämpökäsittely on jo vuosisatojen takainen
puun käsittelymuoto. Tätä menetelmää on
käytetty jo viikinkien aikana vahvistamaan
puun kestoa ulkokäytössä. Puun pinnan
polttamisen havaittiin vahvistavan puun
pintaa ja näin ollen puusta saatiin kestävämpää. (Puuinfo 2018a).
Lämpöpuun valmistus onnistuu vähintään
yli 180°C lämpötilassa. VTT:n (Teknologian
tutkimuskeskus) kehittämällä menetelmällä puumateriaalia lämmitetään vähintään
180°C:ssa samalla vesihöyryllä suojaten.
Höyryn tehtävänä on suojata puuta lämpökäsittelyprosessin aikana samalla vaikuttaen puussa tapahtuviin kemiallisiin
muutoksiin. Lämpökäsittelyn seurauksena
puun väri tummuu, sen lämmöneristysominaisuudet parantuvat ja siitä tulee käsittelemätöntä puuta vakaampaa sekä huomattavasti kevyempää. Tarkoin toteutettu

lämpökäsittelyprosessi pitää myös huolen, että lopullinen tuote on lahonkestävää
sekä täysin pihkatonta. (Puuinfo 2018b)
Lunawood Lämpöpuuta valmistetaan
kahdella eri tavalla riippuen siitä, mihin tuotetta tullaan lopulta käyttämään.
Valmistusprosessi näillä tavoilla on hyvinkin samanlainen. Ensimmäinen käsittelymuoto on Thermo-S, jossa kirjain S
edustaa englannin kielestä tulevaa sanaa
Stability (stabiilisuus). Thermo-S valmistusprosessin alkuvaiheessa lämpötila nostetaan nopealla tahdilla 100°C:een, jonka
jälkeen lämpötilan nostoa hidastetaan ja
annetaan nousta rauhalliseen tahtiin aina
130°C:een. Lämpötilan nousun aikana vesihöyryn tehtävänä on suojata puun halkeilua ja samalla vaikuttaa puun kemiallisiin muutoksiin. Prosessin aikana puun
kosteusprosentti laskee lähelle nollaa.

Varsinainen lämpökäsittely tapahtuu alkuvaiheen jälkeen. Lämpötilaa Thermo-S
prosessissa nostetaan 190°C:een ja
sen annetaan olla vakiona 2-4 tuntia.
Lämpökäsittelyprosessin jälkeen lämpötilaa aletaan hiljalleen laskemaan vesisumutuksella ja puun kosteusprosentti
tasaannutetaan 4-7 prosenttiin riippuen
tuotteen loppukohteesta (Oy Lunawood
Ltd 2020d). Prosenttiluku on hyvin pieni,
sillä tuoreen havupuun kosteusprosentti
on 30 (Puuinfo 2018c). Thermo-S prosessissa valmistettuja puumateriaaleja käytetään esimerkiksi sisätiloissa, huonekaluissa sekä saunan lauteissa. Thermo-S
saa lopulliseksi värikseen vaaleanruskean
sävyn. Lahonkestävyydeltään Thermo-S
prosessissa käsitellyt tuotteet kuuluvat
luokkaan 3. (Oy Lunawood Ltd 2020d).

Toinen valmistusprosessi on nimeltään
Thermo-D, jossa kirjain D edustaa englanninkielestä tulevaa sanaa Durability (kestävyys). Lämpökäsittelyprosessin aikana
puumateriaalista saadaan lahonkestävää
sekä tuotteen mittapysyvyys paranee
huomattavasti. Thermo-D lämpökäsittelyprosessissa käsitellyt tuotteet kuuluvat lahonskestävyydeltään luokkaan 2.
Lämpökäsittelyprosessi Thermo-D:ssa
on hyvin samanlainen kuin Thermo-S
valmistusprosessissa. Erona on kuitenkin
se, että Thermo-D valmistusprosessissa
lämpötilaa nostetaan aina 212°C:een.
Tällä varmistetaan tuotteen potentiaali
ulkokäytössä. Lahonkestävyytensä sekä
pidempään korkeassa lämpötilassa vietetyn ajan ansiosta puumateriaalista
saadaan valmistettua vettä hylkivä lopputulos. Thermo-D prosessissa valmistettujen tuotteiden odotettu käyttöikä
lahonkestävyyden osalta on 30 vuotta.
Tyypillisiä Thermo-D prosessissa valmistettujen tuotteiden käyttökohteita ovat
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esimerkiksi ulkoverhous- sekä terassilaudat. Thermo-D prosessissa käsitellyt tuotteet saavat värikseen tummanruskean sävyn. (Lämpöpuuyhdistys ry 2003)

Lunawood Lämpöpuu
Lunawoodin lämpökäsiteltyjä tuotteita on
saatavilla Thermo-S sekä Thermo-D vaihtoehtoina. Vain lämpöä sekä vesihöyryä
vaativat prosessit kunnioittavat havupuun
ominaisuuksia. Lunawoodin tuotantolinjalta valmistuneita lopullisia lämpöpuukappaleita toimitetaan asiakkaalle joko sahatavarana tai korkealaatuisina höylättyinä
profiileina. (Oy Lunawood Ltd 2020a)
Erikoisvalmisteiset tuotantolinjat antavat
asiakkaalle myös mahdollisuuden valita tuote erikoispinta-tekstuurilla. Erikoispintoja
ovat esimerkiksi hienosahattu, hienokarhennettu sekä harjattu pinta. Jokainen pinta valmistetaan kyseiselle pinnalle suunnitellussa tuotantolinjassa. Lunawoodin
prosessit pitävät huolen, että tuotteita on

mahdollista käyttää haastavissa ilmastoissa niin kuumissa ja kosteissa kuin kylmissä
ja kuivissa olosuhteissa. Thermo-D käsitellyt tuotteet ovat myös hyvin suosittuja arkkitehtien keskuudessa. Mittapysyvä tuote
varmistaa tuotteen soveltuvuuden esimerkiksi suuriin ulkoverhous rakennelmiin.
Niin Thermo-S kuin Thermo-D prosessissa
valmistettujen tuotteiden altistuessa UVsäteilylle, se saa kauniin harmaan sävyn
jopa muutaman kuukauden altistumisen
jälkeen. (Oy Lunawood Ltd 2020a)
Lunawood Lämpöpuu antaa autokonseptille erinomaiset ominaisuudet sen keveyden sekä mittapysyvyyden ansiosta.
Lämpökäsittely-prosessissa puumateriaalista poistettu neste sekä pihka pitävät
huolen, että lopullinen puumateriaali on
hyvin kevyttä sekä turvallista käyttää niin
ulko- kuin sisäkohteissakin. Myrkytön sekä
halkeilematon lopputulos on turvallinen
materiaaliratkaisu auton sisätiloihin.

Thermowood® process

Kuvio 1. Mukailtu. Thermowood® Process. (Lämpöpuuyhdistys ry 2003)
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JOHDATUS LUNAWOODIN MATERIAALEIHIN
Lämpöpuukomposiitti TWPC
Lunawood Lämpöpuukomposiitti TWPC
(Thermowood Plastic Composite) on korkealaatuisen puukuitunsa ansiosta markkinoiden yksi muotopysyvin komposiittimateriaali. Komposiitin valmistuksessa
hyötykäytetään Lunawood Lämpöpuun
höyläyksestä kertyvää ylijäämä puukuitua, jonka ansiosta tuotantoprosessi on
hyvin ekologinen ja ympäristöystävällinen.
Korkean puukuitupitoisuutensa ansiosta
lämpöpuukomposiitissa on kaksi kertaa
enemmän puukuitua kuin vastaavan kokoisessa puukappaleessa. Tiheys puolestaan
on kolminkertainen verrattuna suomalaisen männyn tiheyteen. (Oy Lunawood Ltd
2020d.)
Lunawood Lämpöpuukomposiitin resepti pitää sisällään 65% lämpöpuukuitua
ja 20% Fortumin CIRCO® polypropeeni-
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kierrätysmuovia. Tarkoin valitut materiaalit
sekä hyvin suunniteltu tuotantolinja pitävät
huolen, että Lämpöpuukomposiitti on hyvin ympäristöystävällinen. 85% tuotteesta
on kierrätysmateriaalia. (Oy Lunawood Ltd
2019d.)
Fortum CIRCO® - granulaatti puolestaan valmistetaan uusioidusta muovista,
kuten kotitalouksien muovipakkausjätteestä sekä teollisuuden ja kaupan muovijätteistä. Ympäristöä säästävässä Fortumin
kierrätyslaitoksessa erotetaan ja puhdistetaan kierrätykseen toimitetut materiaalit, jonka ansiosta hiilijalanjälki sekä ympäristökuormitus pienenevät merkittävästi.
(Fortum 2020.)
Luna TWPC ei sisällä ravinteita eikä
pihkaa. Tämän ansiosta siinä ei myöskään
ole lahottajia, jolloin tuote on hyvin kes-

tävä. Minimaalinen pituuseläminen tekee
lämpöpuukomposiitista hyvin mittapysyvän, sillä maksimaalinen pituuseläminen
on ainoastaan ≤1mm/m, kun lämpötilan
muutos on 50°C. Kestävyytensä ansiosta tuotteessa ei ole tikkuja tai halkeamia.
Samoin myrkytön lopputulos pitää huolen,
että tuote on hyvin turvallinen. Luna TWPC
on ympäristöystävällinen läpi tuotteensa
elinkaaren, sillä koostumuksensa ansiosta siinä on 85% kierrätettäviä materiaaleja
ja PEFC- sertifioitua lämpöpuukuitua. (Oy
Lunawood Ltd 2019d.)

Luna TWPC valmistetaan lopulliseen
muotoonsa kuumapuristusmuotilla.
Erikoisvalmisteiset kuumapuristusmuotit
puristavat lämpöpuukomposiittimassasta
valmiita lankkuja, jonka jälkeen ne jäähdytetään ja toimitetaan asiakkaalle (Oy
Lunawood Ltd 2019c). Massan muovautuvuutensa ansiosta siitä voidaan valmistaa
käytännössä minkälaisia tuotteita tahansa, kunhan muotti valmistetaan lopullisen
tuotteen perusteella. Tämän ansiosta tuote
olisi hyvinkin toimiva autonvalmistuksessa.
Teoriassa isoimpien paneelien, kuten kojelaudan ja ovipaneelien valmistus onnistuisi puristamalla massaa lopputuotteelle
valmistetuissa muoteissa. Pienempiä kappaleita, kuten koristelistoja, vaihdekepin
nuppeja ja ratin osia pystyttäisiin valmistamaan pienemmillä muoteilla.
Opinnäytetyöprojektia ajatellen on
tuotteessa paljonkin potentiaalia silmällä pitäen tuotteen kehityskaarta vuoteen
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2030 mennessä. Kehittyneet muotit sekä
materiaali pitävät huolen, että Luna TWPC
lämpöpuukomposiitti olisi potentiaalinen
valinta ympäristöystävälliseksi materiaalivalinnaksi autonvalmistukseen. Kehittyvä
3D- tulostaminen on myös yksi potentiaalinen lämpöpuukomposiitin käyttökohde. Jo nyt huimalla vauhdilla kehittynyt
3D- tulostus voisi mahdollistaa lämpöpuukomposiitin tulostamisen jo lähivuosina.
Materiaalin tulostaminen mahdollistaisi
hankalampienkin osien valmistuksen, kuten monimutkaiset ratit, penkkien rungot
sekä esimerkiksi kennorakenteen auton
korin sisään. Uskonkin, että vuonna 2030
Lunawood voisi olla mukana automarkkinoilla juurikin tämän tuotteen ansiosta.

LUNAWOOD LÄMPÖPUU TUOTEPORTFOLIO

1.3

Lunawood Lämpöpuuta on saatavilla useissa erilaisissa profiileissa riippuen tuotteen loppukohteesta. Ulkoverhouksiin
käytetään useimmiten valmiiksi profiiliin höylättyjä ponttilautoja. Terasseihin puolestaan käytetään joko suorakulmaisen muotoisia lautoja tai piilokiinnitykseen valmistettuja terassilautoja (kuva 19). (Oy Lunawood Ltd 2020b.)
Rimatuotteet toimivat erinomaisesti auringonvalon suojana ja niitä käytetään tyypillisesti esimerkiksi rimoitus seinissä tai pergolakatoksissa antaen suojaa joko terassille
tai ikkunan edessä käytettynä rakennukselle. Rimoituksien
tehtävänä on jäähdyttää rakennusta kuumissa olosuhteissa. Rimatuotteita on Lunawoodin valikoimasta saatavilla
niin L- listoina, suorakulmaisina profiileina, kuin suunnikkaina tai puolisuunnikkainakin profiileina.
Lunawoodin ulkoverhoustuotteita on mahdollista saada myös valmiiksi värillisinä tuotteina. Pinnoitettuja sävyjä
ovat musta, esiharmaannettu, tummanruskea sekä vaaleanruskea. Erikoisvalmisteisia 3D- pintoja on Lunawoodin
katalogissa myös useita. Jyrsityt verhouslaudat saavat aikaan mielenkiintoisia kokonaisuuksia. (Oy Lunawood Ltd
2020b.)

Kuva 14

Kuva 15

Kuva 16

Kuva 18

Kuva 19

Kuva 21

Kuva 22

Kuva 17

Kuva 20

Kuva 23

Kuvat 14-23. Tuotekuva. (Oy Lunawood Ltd 2020d)
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LUNAWOOD LÄMPÖPUU PROJEKTIPORTFOLIO

Kuva 24

Kuva 25

Kuva 26

Kuva 27

CASA A, Portugali
Arkktehti: REM’A Arquitectos
Kuvaaja: Ivo Tavares Studio

PROJECT Ö, Suomi
Arkktehti: Aleksi Hautamäki &
Milla Selkimäki
Kuvaaja: Lunawood Oy

SKIBBY BØRNEHUS KINDERGARDEN, Tanska
Arkktehti: Nordic office-Office of
Architecture
Kuvaaja: Frøslev

PRIVATE SAUNA, Suomi
Kuvaaja: Sami Tirkkonen

Casa A- yksityiskoti Portugalissa
on saanut ulkoverhoukseensa
Lunawoodin ponttilaudan, joka on
kuukausien saatossa sävyttynyt
auringon UV- valossa harmaan sävyiseksi. Diagonaali ulkoverhous
antaa rakennukselle viimeistellyn
lopputuloksen. Kyseinen rakennus
palkittiin Vuoden Rakennuksena
2020 Archdailyn kategoriassa
Parhaiten valittu tuote.

Suomen lounaisrannikolla sijaitseva yksityishuvila Project Ö
on rakennettu lähes kokonaan
Lunawoodin lämpökäsitellyistä tuotteista. Tärkeimpänä vaatimuksena rakennuksen omistajilla
oli saada rakennusmateriaaleiksi
tuotteet, jotka kestävät saariston
ankaria sääolosuhteita sekä kunnioittavat rakennuksen modernia
ja minimalistista arkkitehtuuria.

Myrkyttömyytensä sekä halkeilemattomuutensa ansiosta
Lämpöpuu soveltuu erinomaisesti esimerkiksi päiväkotien ulkoverhouksiin. Turvallinen, mutta
moderni ja arkkitehtoninen lopputulos viimeistelevät tämän tanskalaisen päiväkodin.

Lunawood Lämpöpuu soveltuu
erinomaisesti kuumiin ja kosteisiin
olosuhteisiin. Tämä saunaosasto
on viimeistelty Lunawoodin lämpöpuulauteilla sekä 3D- koristeseinällä. Mittapysyvä tuote kestää
saunatiloissa useita vuosia sekä
lämpökäsittelyprosessin ansiosta
tuote ei ime ylimääräistä kosteutta
itseensä.
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Kuvat 24-27. Projektikuva. (Oy Lunawood Ltd 2020d)

LUNAWOOD LÄMPÖPUUKOMPOSIITTI TUOTEPORTFOLIO
Lunawood Lämpöpuukomposiittia
on saatavilla neljässä eri värissä:
musta, grafiitinharmaa, ruskea sekä
hopeanharmaa. Jokaisessa tuotantolinjalta tulleessa tuotteessa on
kaksi käyttöpuolta, joista asiakas
voi itse valita mieleisensä. Toisella
puolella on mattapintainen harjattu pinta, jolla lopputuloksesta saadaan tasaisen värinen. Toinen puoli on puolestaan uritettu pinta, joka
pitää huolen, ettei terassi ole märälläkään kelillä liukas. (Oy Lunawood
Ltd 2019a.)
Lunacomp Oy tuottaa kahta erilaista mittaa lämpöpuukomposiittiterassilautoihin. Pienempi on mitoiltaan 26x140 millimetriä. Isompi
terassilauta on mitoiltaan 42x200
millimetriä. Isomman terassilaudan
hyötyihin kuuluu se, että sen voi asiakas halutessaan halkaista puoliksi
kahteen kapeampaan osaan.
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Ontot profiilit mahdollistavat
myös lämmitys- tai valokaapeleiden
asentamisen terassilautojen sisälle.
Lämmittimien ansiosta terassi pysyy sulana lumisinakin talvina ja täten terassi on myös turvallisen pitävä. Valokaapeleiden asentamisella
terassiin saadaan viimeisteltyä erilaisia valoratkaisuja. (Oy Lunawood
Ltd 2019a.)
Saatavilla on myös umpinainen
malli esimerkiksi julkisiin kohteisiin, jolloin kestävyys on yksi prioriteeteista. Umpinainen terassilauta
mahdollistaa myös sen sahauksen
erilaisiin muotoihin, mikäli terassiin
halutaan kustomoituja muotoja. (Oy
Lunawood Ltd 2019c.)

LUNA TWPC 26X140

LUNA TWPC 42X200

MUSTA

Kuva 28

Kuva 29

Kuva 30

Kuva 31

Kuva 32

Kuva 33

Kuva 34

Kuva 35

GRAFIITINHARMAA

RUSKEA

HOPEANHARMAA

Kuvat 28-35. Tuotekuva. (Oy Lunawood Ltd 2019b)

LUNAWOOD LÄMPÖPUUKOMPOSIITTI TWPC PROJEKTIPORTFOLIO

Kuva 36

Kuva 37

Kuva 38

Kuva 39

MODERN VILLA, Suomi
Arkktehti: Lauri Ylönen
Kuvaaja: Ilkka Hämäläinen

HOTEL GUSTAVELUND, Suomi
Kuvaaja: Sami Tirkkonen

BLACK TERRACE, Suomi
Kuvaaja: Lunawood Oy

LUKSUSHUVILA TURUSSA,
Suomi
Kuvaaja: Lunawood Oy

Lunawood Lämpöpuukomposiitilla on viimeistelty tämä järven
rannassa sijaitsevan modernin
huvilan terassi. Grafiitinharmaa
terassi sointuu moderniin arkkitehtuuriin mainiosti ja sen kestävyys pitää huolen, että terassin
käyttöikä säilyy, vaikka se joutuu
kestämään Suomen oloissa ankariakin sääolosuhteita.

Tuusulanjärven rannalla sijaitseva hotelli on katettu massiivisella terassilla, jossa materiaaliksi
on valittu Lunawood Lämpöpuukomposiitti
ruskeansävyisenä.
Tämä hotellin terassi vaatii kestävyyttä, sillä suuret asiakasmäärät rasittavat terassia päivittäin.
Muotopysyvä terassi kestää suuretkin ihmismassat.

Koko musta terassi käytettynä
kesäkeittiön terassina. Lämpöpuukomposiitin työstö onnistuu
tavallisilla
puuntyöstövälineillä,
sillä 65% komposiitista on pohjoismaista Lämpöpuuta. Koriste-elementit, kuten kivet ja valopylväät
onnistuu sovittaa terassiin materiaalin työstettävyyden ansiosta.

Turun saaristossa sijaitseva luksushuvila on varustettu massiivisella
laiturikokonaisuudella. Kohteessa
käytetty 42x200 terassilauta on
kestävä ratkaisu ja se antaa elegantin vaikutelman aina laiturilta
huvilalle asti. Ruskea harjattu pinta antaa laiturille mattapintaisen
sävyn.
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Kuvat 36-39. Projektikuva. (Oy Lunawood Ltd 2019b)

LUKU 2
IDEA

18
18
Kuva 40. Luonnokset.

MITÄ?

2.1

19

Ajatuskin ruuhkissa seisomisesta saa meistä varmaan jokaisen jo hieman ärtyneeksi.
Kasaantuvat työmäärät sekä puhelu asiakkaalle, että saavun palaveriin myöhässä ei
varmasti ole kenellekään se ideaali tilanne.
Itse ruuhkiin on hyvin hankala lähteä suunnittelemaan lääkettä. Suunnittelemalla innovatiivinen autokonsepti ruuhkissa menetetyn ajan korvaamiseen saattaa helpottaa
monenkin työssäkäyvän ihmisen arkea.
Suunnittelemani autokonseptin ideana on siis hyödyntää ruuhkissa menetetty
aika. Niin sanottu liikkuva työpisteratkaisu
mahdollistaa työskentelyn matkan aikana.
Asiakastapaamisia on mahdollista järjestää ajoneuvossa, mikäli kyseessä on pidempikin matka.
Ajatuksena on, että esimerkiksi arkki-

tehtitoimisto omistaa muutaman kyseisen
ajoneuvon. Arkkitehdit voisivat napata asiakkaan matkalta kyytiin, käydä matkan aikana läpi rakennusprojektiin liittyviä asioita tai hioa kohteessa pidettävää esitelmää
samalla auton ajaessa itsenäisesti kohteeseen.
Toisena mahdollisena skenaariona ajoneuvo voisi toimia lopullisen funktionaalisuutensa ansiosta esimerkiksi messualueilla arkkitehtien messurakenteena. Avartuva
sisätila mahdollistaa asiakastapaamiset
messuilla sekä mukavan keskusteluhetken
innovatiivisessa ympäristössä.
Lunawoodin ympäristöystävälliset sekä
kierrätettävät materiaalit esiintyvät autokonseptissa edukseen. Samalla ne edustavat yrityksen arvomaailmaa sekä halua
yhdistää luonnon ja urbaanin kaupunki-ih-

misen. Lunawoodin ekologisia materiaaleja sisältävä autokonsepti on oiva markkinointityökalu kovasti kasvavalle yritykselle
antaen inspiraatiota isoimmillekin autonvalmistajille sekä arkkitehdeille ympäri
maailman.
Innovatiiviset materiaalit kiinnittävät
huomion ja saavat ohikulkijat pohtimaan,
että luonnonmukaisia materiaaleja on
mahdollista käyttää myös autoteollisuudessa.

MILLOIN?

2.2
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On arvioitu, että vuonna 2030 maailmassa
elää jopa 8,5 miljardia ihmistä (Tilastokeskus
2020). Luku on yli miljardi enemmän kuin
tänä päivänä. Tämä tarkoittaa myös sitä,
että suuret ihmismassat liikkuvat samanaikaisesti, jolloin liikenneruuhkat ovat väistämätön tosiasia. Kaupungistuminen on
yksi tulevaisuuden megatrendeistä, joka
tarkoittaa sitä, että aina vain suurempi osa
ihmisistä asuu kaupungeissa. Tällöin kaupunkien rajat laajenevat tasaiseen tahtiin
maaseuduille. Arvioiden mukaan vuonna
2030 yli puolet väestöstä asuu ja työskentelee kaupungeissa.
Urbaani kaupunki-ihminen jää siis paitsi luonnon rauhoittavasta vaikutuksesta.
Puhumattakaan pohjoismaisen metsän
antimista ja materiaaleista. Uskon, että
vuonna 2030 autoilu on edelleen jokapäiväinen asia ja välttämätön keino suurelle

osalle ihmisistä päästä työpaikalle ja harrastuksiin.
Autonomisuus pitää kuitenkin huolen,
että autolla liikkuminen ei tulevaisuudessa
ole enää täysin riippuvainen kuljettajasta.
Tämä mahdollistaa muotoilijalle useita eri
vaihtoehtoja lähteä suunnittelemaan konseptia vuodelle 2030, sillä matkustajien
mahdollisuudet muihin asioihin kuin ajamiseen liikkumisen aikana ovat hyvin laajat verrattuna normaaliin autoon.
Lisääntyvä väestö pakottaa kuitenkin
autolla liikkujat ruuhkiin ja tällöin ruuhkissa menetetty aika tulisi korvata fiksulla ja
innovatiivisella tavalla. Tähän ongelmaan
lähdin etsimään ratkaisua ajoneuvomuotoilun keinoin.
Mielestäni vuoteen 2030 suunnattu autokonsepti oli aikajänteeltään tähän projektiin relevantein. Kehittyvä autonomisuus

sekä lämpöpuun ja lämpöpuukomposiitin
edut ovat kymmenen vuoden päästä siinä
pisteessä, että näitä kolmea seikkaa olisi
hyvinkin mahdollista käyttää autoteollisuudessa. Vuosi 2030 kuuluu mielestäni
lähitulevaisuuteen, jonka ansiosta tutkimustulokset ovat melko paikkaansa pitäviä
esimerkiksi väestön lisääntyvyyttä ajatellen. Toisaalta se on tarpeeksi kaukana ottaen huomioon muotoilulliset näkökulmat,
jolloin oletukselle jää myös varaa.

MIHIN?
PEKING

DUBAI

LONTOO

2.3
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Kuva 41. Peking. (Chayora 2020)

Kuva 42. Dubai. (Kijevsky 2019)

Kuva 43. Lontoo. (Green 2019)

Valitsin esimerkkikaupungeiksi Pekingin,
Dubain sekä Lontoon. Nämä kaupungit
edustavat jo tänä päivänä sitä, miltä monet
pienemmät kaupungit tulevat näyttämään
vuonna 2030. Kyseisten kaupunkien liikenneruuhkat ovat massiivisia ja uskon, että ne
ovat vuonna 2030 monelle jo arkipäivää pienemmissäkin kaupungeissa.

Esimerkkikaupungit edustavat myös hyvin Lunawoodin missiota, urbaanin kaupunki-ihmisen sekä luonnon yhdistämistä.
Näissä mega-kaupungeissa ei pohjoismainen kuusi tai mänty kasva, joten luonnon
tuominen hektisiin kaupunkikuviin onnistuu
mainiosti tämän konseptiauton avulla.

Inspiroiva ja innovatiivinen autokonsepti
hektiseen arkeen, ympäristöystävällisiä materiaaleja käyttäen kiteyttää mainiosti konseptini ydinajatuksen.

KENELLE?

2.4

Kuva 44. Piero. (Flos 2017)

PIERO LISSONI
Piero on 64- vuotias arkkitehti Italiasta.
Työnsä puolesta hän asuu Pekingissä ja
sen myötä hän tarvitsee autoa tavatakseen asiakkaitaan ympäri kaupunkia. Piero
haluaa myös auton, jossa hän voi rentoutua. Hän rakastaa liikkua luonnossa, sillä
sieltä hän saa paljon energiaa arkeensa.
Ympäristöystävälliset materiaalit sekä hyvä
suunnittelu kuuluvat Pieron arvoihin.
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Kuva 45. Maria. (NYC Photographers 2020)

Kuva 46. Susan. (PBS 2016)

MARIA FERRERA

SUSAN HILL

Maria on 34- vuotias Dubain keskustassa
asuva sisustusarkkitehti. Hän on hyvin ahkera ja omistautuu intohimoisesti työlleen ja
projekteilleen. Hän arvostaa luontoa ja usein
myös kaipaa sitä keskelle hektistä kaupunkielämää. Marialla kuluu paljon aikaa autolla matkustaessa ja tämän vuoksi hän haluaa
ympäristöystävällisen auton, jossa hän voi
tavata asiakkaitaan.

Susan on 62- vuotias toimitusjohtaja Lontoosta. Hän on hyvin aktiivinen
persoona eikä vauhti tunnu loppuvan. Arki koostuu useista tapaamisista sekä pitkistä työmatkoista ympäri
Englantia. Susan arvostaa innovatiivista muotoilua sekä ekologisia materiaaleja.

KONSEPTIN YHTEENVETO
ONGELMA

RATKAISU

2030

Kaupungistuminen sekä lisääntyvä väestö erkaannuttavat
päivä päivältä luontoa kauemmaksi arjesta. Ruuhkat sekä
kiire kasvavat ja niin sanottua luppoaikaa on entistäkin
enemmän ruuhkissa odottaen.

23

Lunaliner konsepti tuo luonnon sekä sen rauhoittavan voiman keskelle hektistä kaupunkiarkea. Innovatiiviset materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja ne kehittävät autonvalmistusta ekologisempaan suuntaan.

LUKU 3
SUUNNITTELUPROSESSI

24
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Kuva 47. Luonnoksia.

BENCHMARK

3.1

Kehittyvä autonomisuus pitää huolen, että
autojen sisätilat muuttuvat melko radikaalistikin lähivuosina. Erilaisia konsepteja on
nähty jo useita tähän päivään mennessä.
Kuten aikaisemmin jo mainitsinkin, autonomisuus antaa suunnittelijalle hyvinkin
vapaat kädet lähteä suunnittelemaan ajoneuvon sisätiloja.
Keräsin tälle sivulle benchmark-kohteita, joilla oli suurin vaikutus omaan projektiini inspiroiden sekä antaen perspektiiviä
autonomisuuden kehityssuunnasta. Otin
kuvista inspiraatiota etenkin siihen, miten
penkkien funktionaalisuus on ratkaistu
kyseessä olevissa konsepteissa. Samalla
sain esimerkkejä puumateriaalin käytöstä,
mikä antoi vaikutteita alitajuntaani, jota
hyödynsin suunnitteluprosessin aikana.

Kuva 48. Volvo. (Savov 2018)

Kuva 49. Autonominen auto. (Pippel 2018)

Kuva 50. Bentley. (Kantilaftas 2016)

Kuva 51. Renault. (Dent/Engadget 2020)

Kuva 52. Mercedes. (Eddington 2019)

Kuva 53. Puuauto. (Luxury Arabia 2016)
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MOODBOARD

3.2
Arkkitehtoniset linjat olivat inspioraationlähteeni jo projektin alusta alkaen. Työskennellessäni arkkitehtien parissa tutkien heidän
projektejaan tulivat kulmikkaat ja
ryhdikkäät linjat useinkin vastaan.
Pehmeät ja puuta mukailevat pyöreähköt linjat antavat puolestaan
mukavan kontrastin teräville linjoille.
Keräsin tälle sivulle muutamia
moodboard-kuvia, jotka antoivat
minulle paljonkin inspiraatiota
projektin alussa. Suunnitteluosion
edetessä palasin useinkin näiden
kuvien pariin ja pyrin siirtämään
kuvista pulppuavaa tunnelmaa
autokonseptiin.

Kuva 55. Oy Lunawood Ltd 2019
DEMÄNOVÁ VILLAGE
Arkkitehti: Ing. arch. Jakub Loučka, XYLO
Atelier
Kuvaaja: XYLO Atelier
Kuva 56. Puusauna. (Kushner 2015)
Kuva 58. Oy Lunawood Ltd 2019
MULTI-FAMILY APARTMENT BUILDING
Arkkitehti: Ricardo Viera de Melo
- RVDM, arquitectos Lda
Kuvaaja: Ivo Tavares Studio Photography
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Kuva 54. 3D-muoto. (Oy Lunawood Ltd 2019)

Kuva 57. Puupenkki. (Scale 2019)

VÄRIT JA MATERIAALIT

3.3
Materiaaleja pohtiessani oli mielessäni jo pidemmän aikaa ollut
ajatus, että niiden tulisi olla hyvinkin maanläheisiä. Puu, pellava ja villa tuovat lämmön tunnetta ja tämän myötä tunnelma on
hyvin kotoisa.
Poimin tälle sivulle kuvia, jotka
kuvastavat mahdollisimman hyvin niitä materiaaleja, joita olin
jo projektin alkuvaiheessa pohtinut. Mielestäni kuvia katsellessa
tulee automaattisesti luonnonläheinen sekä kotoisa tunnelma,
lämpöä unohtamatta.
Värit pyrin pitämään myös
luonnonläheisinä ja neutraaleina. Puu sekä puun värit tuovat
mielenrauhaa sekä ne saavat aikaan raikkaan ja puhtaan tunnelman.
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Kuva 59. Letti. (Blog Knitting April 2020)

Kuva 60. Sohva. (Feel at home 2020)

Kuva 61. Pellavakangas. (The Future Kept 2020)

Kuva 62. Terassi. (Oy Lunawood Ltd 2019)

Kuva 63. Riippusilta. (My Wallpaper Blog 2020)

SUUNNITTELUPROSESSISSA KÄYTETYT MENETELMÄT- AIKAJANA

3.4

2. Ensimmäinen luonnosvaihe, jonka luonnoksista sain jatkokehitysehdotuksia luonnosseminaarissa
sekä toimeksiantajaltani.

1. Kun projektin aihe
oli varmistunut, lähdin
työstämään taustatietoja sekä tutustumaan tarkemmin Lunawoodiin
ja sen materiaaleihin.
Työharjoitteluni ansiosta sain paljonkin arvokasta taustatietoa projektia varten.
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4. Kun 2D- luonnostelu kävi hieman hankalaksi johtuen sisätilojen haastavista muodoista,
koin tarpeelliseksi siirtyä 3D- mallintamiseen.
Tämän ansiosta mitat sekä perspektiivit hahmottuivat huomattavasti helpommin.
6. Esityskuvat ja
lopullinen tuote.

3. Toinen luonnosvaihe, jonka
luonnoksissa keskityin pohtimaan
jo saatua palautettua ja sitä kautta
parantamaan tuotetta. Tässä luonnosvaiheessa varmistui avainluonnos, joka määritti lopullisen konseptin muodon.

5. 3D- mallinnuksen
jatkokehitys.
Kuvio 2. Suunnitteluprosessi.

ENSIMMÄINEN LUONNOSVAIHE - KÄSIVARA LUONNOKSET

3.5
Tästä alkaa luonnososio, johon olen
järjestänyt luonnokset aikajärjestykseen. Keräsin jokaiseen osioon luonnokset, jotka olivat sen hetkisten
vaiheiden tuotoksia ja joista poimin
parhaimmat palaset jatkokehitykseen.
Jatkokehitykseen valitut luonnokset
ovat merkitty oranssilla puu-symbolilla.
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Kuva 64. Luonnokset.

Ensimmäisessä luonnosvaiheessa lähdin pohtimaan auton pohjaratkaisua ja sitä miten penkit tulisi
asettaa. Olin jo heti alusta alkaen
varma, että matkustajien rintamasuunnat tulisi osoittaa toisiaan
vasten ja tätä kautta sain rikottua
”kaksi edessä ja kolme takana”
-järjestelyä, mitä tyypillisesti näkee
nykypäivän autoissa.
Luonnostelemalla sain projektin
käyntiin myös paperilla ja ajatusvirta lähti liikkeelle. Nopeasti tein
myös päätöksen, että tulen suunnittelemaan auton maksimissaan
neljälle matkustajalle.

Luonnoksissa pyrin hahmottelemaan mukavaa lounge- teemaista
tunnelmaa. Lounge- sana on englantia ja tarkoittaa oleskelutilaa.
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Kuva 65. Luonnokset.

Luonnostelun alkuvaihe piti paljon sisällään myös tunnelman luontia sekä muotokielen etsimistä. Alkuvaiheessa
unohdin myös tarkoituksen mukaisesti itse materiaalit
ja pyrin luomaan useita erilaisia vaihtoehtoja, joista yhdistelemällä päädyn lopulta parhaimpaan mahdolliseen
ratkaisuun.
31
Kuva 66. Luonnokset.

Hiljalleen lähdin lisäämään myös materiaaleja luonnoksiin, jolloin tunnelma alkoi
välittyä vieläkin paremmin. Tässä vaiheessa luonnoksia tuli kuin liukuhihnalta, mikä
osittain sai allekirjoittaneen sokeaksi mittasuhteille. Pituus sekä leveys karkasivat
kohtuuttoman suuriksi, mutta onneksi luonnosseminaarissa sain tästä rakentavan
palautteen ja asia oli nopeasti korjattavissa.
Hain luonnoksiin myös vaikutusta venemaailmasta ja tämä teema antoi uutta näkökulmaa siihen, kuinka sisätila alkaisi muodostumaan.
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Kuva 67. Luonnokset.

Sohva-teema

Luonnosten edetessä kävi entistä
varmemmaksi, että penkkien sijoittelu tulisi tehdä kuvissa esitetyllä tavalla. Kaksi penkkiä keulassa ja kaksi
takana. Takaosa voisi mahdollisesti
olla myös sohvatyylinen ratkaisu.
Lisäsin luonnoksiin myös hieman
volyymia ulkokuoreen, joka helpotti hahmottamaan ajoneuvon kokonaismittoja. Mittasuhteet lähenivät
luonnos luonnokselta toimivaa ratkaisua.

Kääntyvät etupenkit

2 x 2 sijoittelu
Liikkuva moduuli
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Kuva 68. Luonnokset.

Moduulihenkinen takaosa pysyi vahvasti
mukana ensimmäisessä luonnosvaiheessa,
mutta se ei kuitenkaan toiminut halutulla
tavalla sen ahtauden ja monimutkaisuuden
takia. Jaksoin kuitenkin uskoa, että luonnostelu tuottaa tulosta ja lopullinen idea
alkaa hahmottumaan.
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Kuva 69. Luonnokset.

Vaikka projekti paneutuu nimenomaan auton sisätilaan, pidin tärkeänä luonnostella myös ulkopuolta. Teeman sekä tyylin löytämiseen oli lopulta ulkopuolen
luonnostelussa projektin kannalta hyvinkin tärkeä rooli. Arkkitehtoninen tyyli projektiin löytyi juurikin ulkopuolen luonnostelusta ja tähän tyyliin johtanut
luonnos on merkitty tällä sivulla. Tämän luonnoksen arkkitehtonista teemaa
lähdin lisäämään sisätilan luonnoksiin seuraavissa luonnosvaiheissa.
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Kuva 70. Luonnokset.

Jatkokehitin ulkopuolen luonnoksia
edelliseltä sivulta valitun luonnoksen
perusteella. Arkkitehtoninen ja särmikäs teema kulki mukana ja näin ollen
ulkopuoli alkoi hahmottumaan kohti
valittua. Tavoitteena oli viedä konseptin ulkopuolta suuntaan, josta sitä ei
tunnista ensinäkemältä autoksi.
Keräsin tälle sivulle jatkokehitetyt
ulkopuolen luonnokset. Valitut luonnokset ovat merkitty puu-symbolilla.
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Kuva 71. Luonnokset.

TOINEN LUONNOSVAIHE - KÄSIVARALUONNOKSET

3.6
Ensimmäinen luonnosvaihe antoi oivan
pohjan lähteä jatkokehittämään luonnoksia
kohti lopullista suunnitelmaa. Suuri kasa
luonnoksia piti huolen, että vaihtoehtoja oli
myös hyvinkin paljon ja selkeän suunnan
löytäminen tuntui jokseenkin haastavalta.
Toinen luonnosvaihe perustui lopullisen
pohjaratkaisun sekä penkkisuunnitelman
luomiseen. Ensimmäisten luonnosten pohjalta kerätyt yksityiskohdat antoivat tarvittavat työkalut siihen, että lopullinen muoto
alkoi hahmottumaan.
Tässä luonnosvaiheessa palauttelin
myös mieleeni Lunawoodin materiaalit,
joihin nojaten tuli paljonkin uutta inspiraatiota. Sitä myöden myös saavutin pisteen,
jossa avain-luonnos oli löytynyt.
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Kuva 72. Luonnokset.

Toimiva mittasuhde
sisätilassa

Sisätilan mittasuhteet alkoivat varmistua, sekä erilaisten penkkiratkaisuiden
etsintä alkoi. Nyt luonnokset alkoivat jo
muistuttaa haluttua, mutta avain-luonnos oli vielä saavuttamatta.
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Monitoiminen penkki, jossa selkänoja kääntyy.

Tilan tuntu sekä oikea
mittasuhde.
Kuva 73. Luonnokset.

Lukuisat luonnokset, mittasuhteiden testailut sekä penkkivaihtoehdot
johtivat pisteeseen, jolloin avain-luonnos oli löytynyt. Tällä sivulla esitän
luonnokset, jotka toimivat parhaiten ja istuivat pohjaratkaisuun mainiosti. Suurimpana inspiraationa luonnoksille oli Lunawoodin materiaalit ja
sen suomat edut. Ajatus rimatuotteiden hyödyntämisestä penkeissä
johti lopulliseen muotokieleen sekä samalla se ratkaisi penkkien funktionaalisuuden.
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Kuva 74. Luonnokset.

Luonnostelin jäädytetystä avain-luonnoksesta vielä muutaman marker-luonnoksen, jolloin puun sekä luonnon tunnelma hahmottui paremmin.

Käsivaraluonnosvaihe tuotti paljon erilaisia ideoita ja ajatuksia lopullisesta konseptista. Luonnosten yhdistäminen sekä
räätälöinti oli tässä tapauksessa paikallaan ja oli aika jatkaa
prosessissa eteenpäin.
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Kuva 75. Luonnokset.

3D MALLINNUS - BLENDER, OSA 1 & 2

3.7
Projektin tavoitteisiin ei alunperin
kuulunut 3D- mallintaminen, mutta
projektin edetessä koin hankalaksi
hahmotella sisätiloja ainoastaan 2Dluonnoksin. Tämän ongelman selvittämiseksi hyppäsin niin sanotusti syvään päähän, sillä 3D- mallintaminen
ei kuulunut vahvuuksiini.
Seuraavaan vaiheeseen olen kasannut 3D- mallintamisen vaiheita aikajärjestyksessä. Tavoitteena oli mallintaa kriittisimmät alueet, joiden päälle
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olisi helpompaa luonnostella yksityiskohtia ja lopullisia esityskuvia. Tällä tavoin perspektiivien hahmottaminen oli
myös paljon helpompaa.
3D- mallintamisen edetessä huomasin kuitenkin varsin nopeasti taitojeni
kehityksen. Tästä johtuen päädyin mallintamaan ajoneuvon hyvinkin tarkasti.

Mittasuhteet sekä penkkihahmotelma
Käsivaraluonnosten pohjalta lähdin mallintamaan
parhaimmaksi valittuja luonnoksia. Mittojen sekä
penkkien koon hahmottaminen asetetuissa raameissa helpottivat huomattavasti mittasuhteiden
ymmärtämistä.
Ensimmäisenä mallinsin alustan oikeiden mittojen mukaan, jonka jälkeen mallinsin hyvinkin karkeat penkit siten, että ne sopivat kooltaan alustalle. Tällä tavalla sain varmistettua lantion oikean
korkeuden, jolloin istuma-asento sekä penkiltä
nouseminen olisivat mahdollisimman toimivat.
Ensimmäisessä mallinnusvaiheessa teemaksi vahvistui entistä enemmän arkkitehtonisuus.
Samoin penkkien tunnelmaksi kehittyi yhä enemmän puutarhatyylinen muotokieli, joka vahvisti Lunawoodin missiota: luonnon sekä urbaanin
kaupunki-ihmisen yhdistäminen.
Koin ensimmäisen mallinnusvaiheen projektin
kannalta miltei tärkeimmäksi, sillä nyt lopullinen
idea oli jäädytetty ja mallinnusvaihe sai jatkua viimeistellympään suuntaan.
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Kuva 76. Mallinnus.

Kuva 77. Mallinnus.

Kuva 78. Mallinnus.

Kuva 79. Mallinnus.

Penkkien jatkokehitys
Kun lopulliset mittasuhteet olivat
selvillä, oli aika pureutua penkkien
yksityiskohtiin ja tarkempaan muotoiluun. Tässä konseptissa penkit
ovat hyvin suuressa roolissa, joten
niiden tulee toimia niin visuaalisesti, kuin funktionaalisestikin. Näin
ollen seuraavissa vaiheissa keskityinkin etenkin penkkeihin.
Karkeat penkit saivat väistyä tieltä ja tilalle suunnittelin sulavalinjaisemmat penkit. Arkkitehtoninen
muotoilu vahvistui entisestään ja
sulava tyyli sai jatkua myös takapenkkiin. Takapenkistä suunnittelin
sohva-teemaisen.
Tässä mallinnusvaiheessa varmistui myös etupenkkien funktionaalisuus. Autonomisesta asetuksesta siirryttäessä ajettavaan,
kääntyy selkänoja penkin alle, josta puolestaan kääntyy samanaikaisesti selkänoja kuskille.
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Kuva 80. Mallinnus.

Kuva 81. Mallinnus.

Kuva 82. Mallinnus.

Kuva 83. Mallinnus.

Lämpöpuukomposiittikuori,
jonka sisällä on esimerkiksi kennorakenne kokonaispainon pienentämiseksi.
Arkkitehtoniset ja yksinkertaiset muodot.
Kuva 84. Mallinnus.

Lämpöpuu toimii penkkien
materiaalina. Turvallinen ja
myrkytön lämpöpuu soveltuu mainiosti konseptin sisätiloihin. Ympäristöystävällinen
materiaali antaa luonnon tunnelmaa niin esteettisyyden,
kuin tuoksunsakin ansiosta.

Kuva 85. Mallinnus.
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Penkkien tukirakenne
Penkkien muotokoielen vahvistuttua koitui ongelmaksi penkkirakennelman tukeminen, sillä muuten
se leijuisi vain ilmassa. Tällä sivulla esittelen vaihtoehtoja tukirakenteeseen.
Kuvassa 86 jatkoin rimoja aina
lattiaan asti. Rakennelma tuntui
kuitenkin liian massiiviselta ja pääsy kuskin paikalle hankaloitui huomattavasti.
Kuvassa 87 kevensin tunnelmaa
kokeilemalla alumiiniputkia tukirakenteena. Tästä kokeilusta tuli puolestaan hieman liian teollinen sekä
hutera.
Kuvassa 88 jatkoin vain osaa rimoista lattiaan asti. Pidin tästä ideasta, mutta rakenne vaikutti edelleen hieman liian huteralta. Tässä
vaihtoehdossa tulee tunne, että
penkit ovat pian kaatumassa.
Kuvan 89 rakennelma päätyi lopulta parhaimmaksi. Diagonaalilinja
jatkuu aina selkänojaan asti ja samoin rakenteesta tulee vahvan
oloinen tunne.
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Kuva 86. Tukirakenne.

Kuva 87. Tukirakenne.

Kuva 88. Tukirakenne.

Kuva 89. Tukirakenne.

Ratin suunnittelu
Kun penkkien funktionaalisuus oli
päätetty, tuli ratti suunnitella seuraavaksi. Ratin tuli sopia kojelautaan siten, että penkeillä on hyvin
tilaa kääntyä.
Lähdin hakemaan rattiin hyvin arkkitehtonista tunnelmaa.
Inspiraationa toimi suoralinjaiset
rakennukset ja kohteet, joita minulla oli tullut vastaan työharjoittelussani. Muutamasta elementistä koostuva ratti on yksinkertaisen
toimiva.
Puu- symbolilla merkittyyn rattiin
lisäsin vielä hieman kurvikkuutta,
jolloin se sointui paremmin penkkien kanssa. Tämä malli valikoitui
lopulliseksi versioksi.
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Kuva 90. Ratti.

Seinärakenne
Seuraava vaihe oli lisätä hieman volyymia ja seinärakenteita penkkien
ympärille. Tällä tavoin sain hahmotettua ajoneuvon kokonaispituuksia paremmin sekä samalla mittasuhteet pysyivät järkevinä.
Hahmotettuani kokonaismitat
ajoneuvon sisätilalle, suunnittelin pöytäratkaisun keskelle sitä.
Matkan aikana työskennellessä on
pöytä tarpeellinen esimerkiksi paperitöille tai kannettavalle tietokoneelle. Pöytä nousee kyljestä teleskooppisella järjestelmällä joko
mekaanisesti nostamalla tai vaihtoehtoisesti kaukosäätöisesti esimerkiksi älypuhelimella.
Tässä vaiheessa lähdin myös
pohtimaan jo hieman pehmusteratkaisuja puupenkkien päälle.
Neppareilla kiinnitettävät tyynyt
voisivat toimia tässä konseptissa.

47

Kuva 91. Pöytä.

Kuva 92. Pöytä.

Kuva 93. Pöytä.

Kuva 94. Pöytä.
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Kuva 95. Seinärakenne.

Kuva 96. Seinärakenne.

Kuva 97. Seinärakenne.

Kuva 98. Seinärakenne.

Penkkien toiminta
Tällä sivulla olen esitellyt penkkien
funktionaalisuuden sarjakuvan keinoin.
Yksinkertainen, mutta tehokas penkkien
suunnittelu mahdollistaa säädöt autonomisesta ajettavaan tilaan tehokkaasti ja
vaivattomasti innovatiivisella tavalla.
Kuvassa 99 penkit ovat autonomisessa asennossa. Molemmat selkänojat ovat
kohti kojelautaa siten, että ratti jää kuljettajan selkänojan taakse.
Kuvassa 100 on kuvattu selkänojan
liikkuminen kohti ajo-asetusta. Selkänoja
kääntyy istuinosan alle samalla nostaen
toisen selkänojan kuljettajalle.
Kuvassa 101 kuljettajan penkki on ajoasennossa. Apukuski voi halutessaan kulkea joko selkä menosuuntaan tai sitten
kääntää myös oman penkkinsä niin, että
rintamasuunta kääntyy menosuuntaan.
Kuvassa 102 molemmat penkit ovat
kääntyneet ajoasentoon.
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Kuva 99. Penkkien toiminta.

Kuva 100. Penkkien toiminta.

Kuva 101. Penkkien toiminta.

Kuva 102. Penkkien toiminta.

Ulkopuolen hahmottaminen
Kun sisätila alkoi olla mittojensa ja muotokielensä puolesta lähellä valmista, oli
aika alkaa hahmotella ulkokuorta käsivaraluonnosten pohjalta. Mallinsin karkeita
vaihtoehtoja, jotta mittasuhteet hahmottuisivat.
Mallintamalla ulkopuolen rakenteet,
sain nopeasti käsityksen kokonaismitoista
sekä jälleen arkkitehtoninen teema vahvistui entisestään. Seuraavissa vaiheissa
jatkokehitin myös ulkopuolta kohti lopullista versiota.

50

Kuva 103. Ulkopuoli.

Kuva 104. Ulkopuoli.

Kuva 105. Ulkopuoli.

Kuva 106. Ulkopuoli.

Ulkopuolen jatkokehitys
Ulkopuolen jatkokehityksessä sain inspiraatiota rakennuksista, joissa Lunawoodin
rimatuotteita oli käytetty aurinkosuojina.
Sama menetelmä toimi mainiosti autokonseptin kattorakenteessa.
Lisättyäni puuteemaa lattiaan sekä kattoon, alkoi konsepti jo muistuttaa haluttua. Kulmikas ja arkkitehtoninen teema
vahvistui jälleen. Tässä vaiheessa sisätila
sekä ulkopuoli alkoivat täydentää toisiaan
ja näin ollen ne sointuivat mainiosti yhteen.
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Kuva 107. Ulkopuolen jatkokehitys.

Kuva 108. Ulkopuolen jatkokehitys.

Kuva 109. Ulkopuolen jatkokehitys.

Kuva 110. Ulkopuolen jatkokehitys.

Ovien mekanismi
Kun kokonaisuus alkoi hahmottua,
lisäsin autoon lopullisia grafiikoita,
ikkunat sekä hieman taustaa mahdollisessa ympäristössä. Tässä vaiheessa konsepti oli jo hyvinkin lähellä lopullista muotoaan.
Valmisteluseminaarissa sain kuitenkin hyvin arvokkaan palautteen koskien auton ovijärjestelmää.
Mallintamisen aikana olin hieman
sokaistunut tosiasialle, että tässä
mallissa ovet aukevat ainoastaan toiselta puolelta, joka sattui olemaan
juuri tien puoli. Näin ollen tämä järjestelmä koitui epäkäytännölliseksi
sekä hieman vaaralliseksi käyttäjälle.
Korjaus oli kuitenkin helppo, mutta samalla se muutti pöydän toiminnallisuutta. Tähän lähdin seuraavaksi
pohtimaan ratkaisua.
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Kuva 111. Ovimekanismi.

Kuva 112. Ovimekanismi.

Ovien mekanismin korjaus
Muutin ovimekanismin siten, että
molemmilla puolilla on liukuovijärjestelmä. Näin ollen pääsy autoon oli
taattu molemmilta puolilta.
Edellisen sivun mallissa pöytäjärjestelmä oli apukuljettajan puoleisessa kyljessä. Lisäsin nyt pöydän
myös toiselle puolelle siten, että
pöydät ovat kiinni taaksepäin aukeavissa ovissa. Kun ovet aukeavat, ovat
pöydät silloin ala-asennossa.
Tällä tavalla sain laajennettua
pöytäpinta-alaa ja mahdollistettua
pöytävaihtoehdon myös kuljettajan
puolelle.
Keräsin tälle sivulle kuvia ovien
toiminnallisuudesta. Kuvassa 113
ovet ovat kokonaan auki. Kuvassa
114 vain takaovet ovat auki. Kuvassa
115 puolestaan vain etuovet ovat
auki. Kuvassa 116 vain toinen kylki
on auki. Kyseisellä ovijärjestelmällä
sain mahdollistettua useita eri variaatioita ovien toimivuudelle.
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Kuva 113. Ovimekanismin korjaus.

Kuva 114. Ovimekanismin korjaus.

Kuva 115. Ovimekanismin korjaus.

Kuva 116. Ovimekanismin korjaus.

Kun ovet ovat kiinni, voivat käyttäjät
halutessaan nostaa pöydät molemmilta puolilta ylös, jolloin työtilaa on
huomattavasti enemmän. Samoin
pöydällä on mukavampi ja helpompi
työskennellä tai esimerkiksi pelailla
ajankuluksi pelejä.

Kuva 117. Pöytäjärjestelmä.

Kuva 118. Pöytäjärjestelmä.
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Blender yhteenveto
Autokonseptin lopullista ulkonäköä
ajatellen mallinnusvaihe osoittautui
ratkaisevaksi tekijäksi. Mallintamalla
hahmottui auton kokonaismitat sekä
lopullinen muotokieli huomattavasti
tehokkaammin kuin 2D- luonnostelemalla.
Mallinnusvaiheen jälkeen auto oli
miltei valmis. Seuraavaksi lähdin lisäämään renderöityihin kuviin viimeiset yksityiskohdat Photoshopissa.

Kuva 119. Lähikuva etupenkeistä.
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LUKU 4
VALMIS KONSEPTI
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Kuva 120. Valmis konsepti.
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Kuva 121. Mittakuva.
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Kuva 122. Ovet auki.
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Kuva 123. Auto odottamassa matkustajaa.
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Kuva 124. Takavalo.
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Kuva 125. Matkustaja apukuljettajan paikalla.
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Kuva 126. Matkustaja takapenkillä.
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Kuva 127. Lähikuva kuljettajan penkistä.
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Kuva 128. Hallintajärjestelmät.
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Kuva 129. Kuljettaja ajoasetuksessa.
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Kuva 130. Ovet kiinni.
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Kuva 131. Auto käyttöympäristössä. (Oy Lunawood Ltd 2020)
MODERN GARAGE, TSEKKI
Kuvaaja: Lunawood
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Kuva 132. Auto käyttöympäristössä. (Oy Lunawood Ltd 2020)
PRIVATE HOUSE IN PENAFIEL, PORTUGALI
Arkkitehti: B(A)ª Balthazar Aroso arquitectos
Kuvaaja: Tiago Casanova
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Kuva 133. Auto käyttöympäristössä. (Oy Lunawood Ltd 2020)
PRIVATE RESIDENCE, ETELÄ-AFRIKKA
Arkkitehti: Anthorp Architects
Kuvaaja: NPP
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LUKU 5
ARVIOINTI
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ITSEARVIOINTI

5.1
Projekti ja menetelmät
Opinnäytetyöprojekti on ollut varmastikin muotoilu-urani haastavin, monipuolisin, laajin, mielenkiintoisin, mukaansa tempaavin sekä paras projektini opiskelujeni aikana. Superlatiiveja riittää
kuvaamaan tätä projektia ja voin täysin rinnoin
sanoa olevani ylpeä tästä projektista.
Projektin aikana opin käsittelemään turhautumista sekä tilanteita, joissa tuntui, että taidot eivät
riitä. Sitkeä yrittäminen sekä halu oppia koituivat
kuitenkin hyvin usein näiden tilanteiden pelastajiksi. Tunnen ottaneeni projektin aikana useita isoja harppauksia muotoilijana. 3D- mallintaminen ei
kuulunut vahvuuksiini ennen projektia, mutta projektin aikana saatu kokemus ja itsenäinen opettelu ovat muokanneet minusta oivan mallintajan.
Kehitettävää tässä lajissa kuitenkin vielä riittää,
mutta vahva pohja on nyt saavutettu.
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Opin käsittelemään ison projektin aikataulutusta ja voinkin todeta, että tässä aikataulussa pysyin erinomaisesti läpi projektin. Projektin alussa
tarkasti laadittu aikataulu sekä siinä jämäkästi pysyminen varmistivat projektin saattamisen maaliin ajallaan. Pidän tätä seikkaa hyvin tärkeänä ja
uskon, että tästä on minulle myös paljon hyötyä
tulevaisuudessa.
Suurimpana oppina kaikista pidän kuitenkin
sitä, että sain toteuttaa projektin toimeksiantajalle, Oy Lunawood Ltd:lle. Oikealle asiakkaalle
työskentely antoi projektille huiman lisätehon.
Halu tuottaa parasta sekä saada asiakas tyytyväiseksi olivat suuria motivaattoreita läpi projektin. Palautekeskustelut sekä etenemisen päivittely auttoivat projektin pysymistä aikataulussa sekä
saivat minut tuntemaan oloni muotoilijana itsevarmaksi.

Työharjoitteluni Lunawoodilla antoi minulle
suuren määrän oppia niin materiaaleista kuin
yrityksen arvoistakin. Tätä oppia ja kokemusta
sain töissä päivittäin, jolloin sitä oli myös helppo
kylvää opinnäytetyöhön.
Kokonaisuutena olen hyvin kiitollinen sekä ylpeä projektista. Uskon, että tulevaisuus kertoo
vielä tarkemmin, mitä kaikkea lopulta opin projektin kautta.

ITSEARVIOINTI
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Konsepti

Erityiskiitokset

Olen lopulliseen konseptiin hyvin tyytyväinen
sekä mielestäni sain ilmaistua Lunawoodin arvoja
sekä materiaaleja innovatiivisella tavalla autokonseptissa. Projektin yksi tavoitteista oli suunnitella
Lunawoodille autokonsepti markkinointivälineeksi pohtien heidän tuotteidensa ja materiaaliensa
käytettävyyttä autossa. Saavutin tavoitteen ja
uskon, että projekti tulee näkymään Lunawoodin
markkinoinnin sisällössä. Onnistuin luomaan vakuuttavan konseptin ruuhkissa menetetyn ajan
korvaamiseen.
Omana tavoitteena pidin sitä, että lopputuote
antaisi kattavan kokonaiskuvan autosta liikaa paneutumatta tarkkoihin yksityiskohtiin. Pääasia oli
miettiä materiaaleja sekä niiden käyttämistä innovatiivisella tavalla eikä niinkään paneutua tarkkoihin ovisaumoihin tai listoihin. Saavutin tämän
tavoitteen, vaikka konsepti sisältääkin tarkkaan
mietittyjä yksityiskohtia.

Haluan kiittää seuraavia henkilöitä, sillä heillä oli
suuri vaikutus projektin etenemiseen sekä lopputulokseen.
Maija Masalin
Johanna Veikkolainen
Sami Hyyryläinen
Lee Walton
Niko Pekkarinen
Kiitos.

TOIMEKSIANTAJAN ARVIOINTI

5.2
”Upein opinnäytetyö, jota olen urani aikana metsäteollisuudessa
teettänyt. Hyppy tuntemattomaan aiheeseen kuvastaa yrityksemme
tapaa toimia. Matias otti upeasti haasteen vastaan ja lähti ajattelemaan projektia laatikon ulkopuolelta. Projektissa on hienosti hyödynnetty lämpöpuuta ja lämpöpuukomposiittia sekä samalla säilytetty
brändillemme tärkeä luksusilme.
Voisin todella nähdä Lunawoodin tulevaisuuden paljon laajempana kuin lämpöpuun tuottamisena. Materiaalin käyttömahdollisuudet
ovat rajattomat ja joku päivä jostain tällaisesta keksinnöstä voi tulla
suurempi kuin alkuperäisestä liiketoiminnasta.
Matiaksen opinnäytetyö on loistava ja visuaalisesti upea. Antaisin
tästä arvosanaksi erinomaisen.”
– Maija Masalin, Markkinointijohtaja Oy Lunawood Ltd
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