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menetelmät, mahdollisuudet ja tuotanto

Tämä julkaisu on tehty osana Oulun Yliopiston
Arkkitehtuurin tiedekunnan DigiWoodLab-projektia.

”Algoritmit puurakenteissa” -kirja on osa Oulun yliopiston Arkkitehtuurin tiedekunnassa vuoden 2012 lopulla
käynnistettyä DigiWoodLab -hanketta. DigiWoodLab -hankkeen tarkoituksena on tutkia algoritmiavusteisen
suunnittelun ja tietokoneohjatun työstön mahdollisuuksia arkipäivän puurakentamisessa. Olemme yhdessä
opettaneet algoritmiavusteista suunnittelua Oulun yliopistossa vuodesta 2008 alkaen ja tämä hanke on ollut
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pilottiprojektina toimineen Tanskan diplomityön, ”Geometrisen optimoinnin menetelmät arkkitehtisuunnittelussa” innoittamana.
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mutta sai myös hyvän vastaanoton henkilökunnan puolelta. Erityisesti haluamme mainita Aulikki Herneojan
innostavan asenteen ja väsymättömän kannustuksen. Herneojan johdattamana, Österlundin opettaman, ensimmäisen workshop-kurssin nuori ja innostunut opiskelijajoukko sai vuonna 2009 apurahan Suomen Kulttuurirahastolta ”Generate – from algorithm to structure” -seminaarin ja näyttelyn järjestämistä sekä samannimisen
kirjan julkaisua varten.
Generate-seminaarin jälkeen perustettu Digital Design & Research -yhteisö koostuu aihepiiristä kiinnostuneista opiskelijoista ja valmistuneista arkkitehdeista, jotka yhdessä jakavat ideoitaan, suunnittelevat opetustapahtumia sekä erilaisia projekteja. Workshop-opetuksen lomassa on syntynyt myös yhteistyötä ja innostusta eri
yliopistojen laitosten välillä. Sekä Matemaattisten tieteiden laitos, että Konetekniikan osaston sisällä toimiva
Rakennesuunnittelun ja rakentamisteknologian laitos ovat olleet aktiivisesti mukana opetus- ja tutkimustyössä.
Tutkimusyhteistyötä on pyritty syventämään yhteisten intressien pohjalta.
Haluamme kiittää kaikkia Oulun yliopiston Arkkitehtuurin tiedekunnan henkilöitä, jotka ovat mahdollistaneet
ja myötävaikuttaneet innostuksemme parissa työskentelyyn. Erityisesti haluamme kiittää yliopistonlehtori TkT
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ESIPUHE

Algoritmiavusteisen suunnittelun menetelmien kehitys on ollut nopeaa. Aihepiiri on kansainvälisesti ajankohtainen lukuisissa yliopistoissa ja kongresseissa. Digitaalinen suunnittelu mahdollistaa vapaata, kolmiulotteista
muodonantoa ja monimutkaistenkin, orgaanisten rakenteiden hallintaa. Samaan aikaan tuotantoporras tietokoneohjattuine CNC-jyrsimineen ja muine älykkäine laitteineen on kehittynyt pisteeseen, jossa monimutkaiset
ja yksilölliset rakennuskappaleet voidaan tuottaa kustannustehokkaaseen hintaan. Olemme nyt murroksessa,
jossa uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät tulevat valtaamaan alaa käytännön rakentamisessa.
Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto on ollut edelläkävijä maassamme algoritmiavusteisen suunnittelun
kehittäjänä. Arkkitehdit Toni Österlund ja Eero Lundén aloittivat aihepiirin tutkimisen 2007. Siitä järjestettiin onnistunut, pioneerihenkinen workshop 2008 ja Generate -seminaari 2009. DigiWoodLab tutkimushanke
algoritmisista puurakenteista aloitettiin 2012 ja sen ensimmäisen vaiheen tuotoksena oli Tuulikki Tanskan
diplomityö: ”Geometrisen optimoinnin menetelmät arkkitehtisuunnittelussa. Algoritmiavusteisesti suunniteltu puurakenteinen uimahalli Oulun Linnanmaalle.” Keväällä 2014 järjestetään projektin alla algoritminen
workshop, jossa suunnitellaan ja pystytetään puurakenteinen paviljonkirakennelma Ouluun.
Algoritmisavusteisen suunnittelun menetelmät valtaavat alaa nykyrakentamisessa. Varsovaan hiljattain valmistunut arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäen suunnittelema Puolan juutalaisten historian museo on
tästä hyvä esimerkki. Sen rikas, vapaamuotoinen aulatila on suunniteltu ja toteutettu algoritmisin menetelmin.
Tulevista hankkeista ALA arkkitehtien suunnitteleman Helsingin keskustakirjaston vaativaan muotomaailmaan
sovelletaan algoritmista suunnittelua. Näitä suunnittelumenetelmiä käytetään myös Anttinen Oiva Arkkitehtien
Wood City -projektissa Jätkäsaareen.
Meille suomalaisille puu on läheinen rakennusmateriaali. Algoritmien soveltaminen juuri puurakenteisiin on
luontevaa puun kustannusten, saatavuuden ja työstettävyyden ansiosta. Puu on lisäksi ekologinen, uusiutuva
rakennusmateriaali.
Tämä julkaisu on jatkoa DigiWoodLab hankkeen toiminnalle. Se on tarkoitettu johdannoksi aihepiiristä kiinnostuneille ja käsikirjaksi myös pidemmälle ehtineille. Antoisaa tutkimusmatkaa algoritmisiin puurakenteisiin.

Matti Sanaksenaho

arkkitehti, professori
DigiWoodLab -hankkeen johtaja
Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin tiedekunta

KÄSITTEET

Algoritmi
Algoritmi on sarja yksityiskohtaisesti määriteltyjä tehtäviä, jotka on luotu tietyn päämäärän saavuttamiseksi
päättyvässä prosessissa. Algoritminen prosessi voidaan suorittaa tietokoneen avulla aina tarkalleen annettujen sääntöjen mukaan ja niiden määräämässä järjestyksessä.
Algoritminen arkkitehtuuri
Katso Algoritmiavusteinen suunnittelu.
Algoritmiavusteinen suunnittelu
Algoritmiavusteisella suunnittelulla tarkoitetaan algoritmien käyttämistä osana suunnitteluprosessia siten,
että jokin suunnittelun osa-alue on ratkaistu algoritmisen prosessin tuloksena. Algoritmeja voidaan hyödyntää
suunnittelun apuna myös manuaalisesti - ilman tietokonetta - seuraamalla yksityiskohtaista tehtäväsarjaa.
Kuitenkin yleisempi toimintatapa on valjastaa tietokoneen laskentateho algoritmin laskentaan joko skriptaamalla tai parametrisen mallintamisen keinoin.
BIM
Building Information Modeling. Tietomallintaminen, eli rakennusosien ja rakennusprosessin sisällyttäminen
digitaaliseen suunnittelumalliin integroituna metatietona. Rakennus suunnitellaan kolmiulotteisena mallina,
joka sisältää digitaalisesti integroituna tiedot eri rakennusosista, materiaaleista ja aikatauluista. Rakentamisessa tarvittavat tiedot, kuten pohjapiirustukset, leikkaukset ja esimerkiksi rakennusosaluettelot saadaan
tuotettua samasta tietomallista. Tietomallintamisen yleinen tiedonsiirtomuoto on IFC.
Biomimetiikka
Arkkitehtuurissa, termi biomimetiikka viittaa luonnonmukaisiin tai luonnosta inspiraationsa saaneisiin ratkaisuihin. Näiden avulla pyritään rakenteellisesti tai kestävän kehityksen mukaisesti tehokkaisiin ratkaisuihin
jäljittelemällä, ei luonnosta löytyviä muotoja tai rakenteita, vaan niitä luovia prosesseja. Biomimetiikka painottaa toiminnallisuutta yli visuaalisen estetiikan, muodon optimointia ennemmin kuin sen suunnittelemista, ja
olosuhteisiin sekä paikan erityispiirteisiin mukautumista.
CAD
Computer-Aided Design. Yleisnimitys kaikelle tietokoneavusteiselle suunnittelulle. CAD on vakiintunut tarkoittamaan perinteistä manuaalista suunnittelua, joka ei hyödynnä algoritmista logiikkaa suunnittelun apuna.
CAAD
Computer-Aided Architectural Design. Yleisnimitys tietokoneavusteiselle arkkitehtuurisuunnittelulle, joka
hyödyntää arkkitehtuurisuunnittelun tarpeisiin räätälöityjä suunnitteluohjelmia. CAAD on tarkemmin rajattu
kuin CAD, mutta käytännön erottelu näiden kahden termin välillä on vaikeaa. Joissakin yhteyksissä CAAD
viittaa myös algoritmiavusteiseen suunnitteluun.

CAM
Computer-Aided Manufacturing. Tietokoneavusteinen valmistus, jossa CAM-ohjelma tuottaa suunnittelumallista komentosarjan tietokoneistetulle työstökoneelle (CNC).
CFD
Computational Fluid Dynamic. Nesteiden ja kaasujen virtauksen simulointia numeeristen menetelmien ja algoritmien avulla. Näiden menetelmien avulla voidaan ratkoa ja analysoida ongelmia, joihin liittyy esimerkiksi
ilmavirtauksia. Näin voidaan analysoida tarkasti tuulen vaikutuksia rakennuksiin ilman tuulitunnelikokeita.
CNC
Computer Numerical Control. Tietokoneohjattu työstökone, jota ohjataan CAM-ohjelmalla luodulla yksiselitteisellä komentokoodilla (esimerkiksi G-koodi). CNC-koneet työstävät pintoja tai kappaleita erilaisista materiaaleista, digitaalisen suunnitteluaineiston pohjalta. Koneet pystyvät työstämään materiaalia kolmen tai
useamman akselin avulla, mahdollistaen monimutkaisten kolmiulotteisten muotojen työstön.
Digitaalinen jatkumo
Digitaalinen jatkumo kuvaa suunnittelutiedon siirtymistä suoraan suunnittelijan koneelta tuotantolaitokselle,
ilman tuotantotiedon paperitulosteita ja uudelleen digitointia. Tässä prosessissa arkkitehdin suunnittelumallin
rooli muuttuu esittävästä mallista tuotantomalliksi, jolloin esitetyn ja todellisuuden välillä ei ole enää tulkintaa. Käytännössä siirto ei ole täysin mutkaton, mutta parhaassa tapauksessa tuotantoa varten tarvittava tieto
syntyy suunnittelijan kolmiulotteisesta suunnittelumallista ja siirtyy digitaalisena tiedostona suoraan työstölaitteen käsiteltäväksi.
Evolutiiviset menetelmät
Evolutiiviset menetelmät ovat optimointi- ja ongelmanratkaisumenetelmiä, jotka ovat saaneet inspiraationsa
biologisista ilmiöistä ja varsinkin Darwinin evoluutioteorioista. Evoluutiolle tyypillisiä ominaisuuksia ovat
iterointiin perustuva kehitys, populaatiot sekä satunnaisuus. Geneettiset algoritmit ovat yksi käytetyimmistä
evolutiivisista optimointimenetelmistä.
FDM
Force Density Method menetelmän avulla pystytään määrittelemään optimaalinen muoto mille tahansa jännitetylle verkkorakenteelle. Se perustuu verkon sisäisten jousivoimien tasapainotilan löytämiseen ns. Hooken
lakiin perustuen, joka kertoo kuinka suuren ja minkä suuntaisen voiman jousi aiheuttaa siihen kiinnitettyyn
kappaleeseen.
FEM-analyysi
Finite Element Method analyysin avulla pystytään laskemaan monenlaisten rakenteellisten voimien vaikutuksia rakenteeseen ja visualisoimaan rakenteen käyttäytymistä näiden voimien alla. Menetelmää käytetään
yleisesti rakennelaskenta- sekä mitoitusohjelmistoissa ja sitä voidaan hyödyntää optimoinnin apuna.
File-to-factory
Katso Digitaalinen jatkumo.
IFC
Industry Foundation Classes. Avoin ohjelmistosta riippumaton standardi tietomallien kuvaukseen ja siirtoon
eri ohjelmistojen välillä.
Geneettinen algoritmi
Geneettinen algoritmi on heuristinen optimointimenetelmä, jonka avulla pyritään löytämään suuresta hakuavaruudesta ratkaisu, joka on lähellä parasta ratkaisua. Geneettiset algoritmit ovat osa evolutiivisia menetelmiä, jotka perustuvat ratkaisuehdotusten joukon eli populaation, kehittymiseen mutaation ja periytymisen keinoin. Geneettisten algoritmien avulla on mahdollista löytää ratkaisuja vaikeisiin ongelmiin, joihin vaikuttavat
monta monimutkaista muuttujaa.
Iterointi
Iterointi on yleisnimitys tarkentuvaan toistoon perustuvalle menetelmälle. Algoritmiavusteisessa suunnittelussa se tarkoittaa, että samaa algoritmia toistetaan kunnes haluttu lopputulos on saavutettu. Iterointi loppuu kun
iteraatioita on toistettu haluttu lukumäärä tai kun työstettävä prosessi on tuottanut tyydyttävän lopputuloksen.

12

Iteraatio
Iteraatio on koko algoritmin yksi suorituskerta alusta loppuun käytettäessä iterointia. Edellisen iteraation
lopputulosta käytetään seuraavan suorituskerran lähtötilanteena.
Massakustomointi
Massakustomoinnilla tässä yhteydessä tarkoitetaan tietokoneohjatun tuotannon mahdollistamaa tuotantotapaa, jossa tuote, esimerkiksi rakenneosa, voi vaihdella ominaisuuksiltaan. Massakustomointi mahdollistaa
sellaisten rakenteiden tuotannon, jossa jokainen osa on yksilöllinen. Keskenään erilaisten osien tuotantokustannus on sama kuin jos tuotantolaite olisi tuottanut saman määrän keskenään identtisiä osia.
Mesh
Mesh on geometrisen mallin esitystapa. Mesh-pohjainen malli on likimääräinen kuvaus muodosta, joka rakentuu verkon solmupisteistä (vertex), näitä yhdistävistä viivoista (edges) ja pinnoista (faces). Mallin muodon
tarkkuus riippuu mesh-verkon tiheydestä. Meshejä käytetään yleisesti eri mallinnusohjelmissa muodon luomiseen ja esittämiseen.
Morfogeneesi
Luonnossa tapahtuva eliöiden morfogeneesi on evoluutioon ja kasvuun perustuva prosessi, jonka avulla organismin lopullinen muoto ja rakenne muotoutuvat vuorovaikutuksessa organismin sisäisten kasvutekijöiden
sekä ympäristön vaikutteiden kanssa. Arkkitehtuurissa tämä viittaa muotoihin ja rakenteisiin, joiden digitaaliseen muotoutumiseen vaikuttavat rakennusmateriaalin ominaisuudet sekä simuloidut ympäristötekijät ja fysikaaliset voimat.
NURBS
Non-Uniform Rational Basis Spline. NURBS-pinnat ovat vaihtoehtoinen geometrisen mallin esitystapa meshpinnoille. NURBS-pinnat ovat matemaattisesti määriteltyjä ja siten aina äärettömän tarkkoja. Niiden mallinnuksessa ei tarvitse huolehtia mallintamistarkkuudesta, koska näin luotava geometria on mittatarkkaa pinnan
jokaisessa pisteessä. NURBS-pinta voidaan konvertoida aina mesh-pinnaksi, mutta konversio toisin päin ei ole
suoraan mahdollista.
Parametri
Parametri on lukuarvo, muuttuja tai määre, joka ohjaa ja informoi suunniteltavan algoritmisen prosessin
osaa. Parametri voi olla asetettu määrittelemään esimerkiksi rakennuksen kerroskorkeutta tai ulkomittoja.
Parametri voi olla myös ympäristömuuttuja, kuten aurinkokulma tai tuulen suunta, tai jopa erillisen analyysialgoritmin tulos.
Parametrinen mallintaminen
Parametrinen mallinnus tarkoittaa riippuvuussuhteiden rakentamista suunnittelumallin eri geometristen osien
ja algoritmia ohjaavien parametrien välille. Parametrisen mallintamisen avulla suunnittelija voi rakentaa
algoritmiseen prosessiin perustuvan kolmiulotteisen mallin, jossa tietyn prosessin osan tai parametrin muuttaminen muokkaa mallin geometriaa reaaliajassa.
Skriptaus
Skriptillä tarkoitetaan suunnittelu- tai mallinnusohjelmaympäristössä suoritettavaa tekstimuotoista ohjelmointikoodia, jonka suorituslogiikka perustuu algoritmeihin. Skriptin avulla voidaan käskyttää ohjelmaa suorittamaan monimutkaisiakin toimenpiteitä, jotka suoritetaan kun skripti käynnistetään. Monissa mallinnusohjelmissa on oma skriptikielensä, kuten Rhinoscript (Rhinoceros3D), Mel (Maya), MaxScript (3DS Max) ja yleiset
kielet, kuten Python ja Ruby toimivat monissa ohjelmissa.
Visuaalinen skriptaus
Visuaalinen skriptaus perustuu tekstimuotoisen ohjelmakoodin kirjoittamisen sijaan visuaalisten ohjelmakomponenttien linkittämiseen siten, että suorituksen aikana syntyvä tieto kulkee linkkejä pitkin komponentilta
toiselle. Jokainen komponentti suorittaa tietyn funktion ja yhdessä ne määrittelevät algoritmisen prosessin.
Parametrisen mallintamisen toiminta perustuu visuaaliselle skriptaukselle. Visuaalisen skriptauksen ohjelmia
on monia erilaisia, mutta yhdessä arkkitehtisuunnitteluohjelmien kanssa toimivia voidaan mainita Bentley
Generative Components (stand-alone tai Microstation plugin), McNeel Grasshopper (Rhinoceros3D plugin)
sekä Autodesk Dynamo (Revit plugin).
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1. JOHDANTO

Tämä kirja on johdanto ja opas algoritmiavusteisen suunnittelun maailmaan. Kirja on jaettu viiteen kappaleeseen, jotka kuvaavat menetelmien teoriaa, työtapoja, tuotantoa ja suunnittelun tarjoamia mahdollisuuksia eri
esimerkkien kautta. Laajaan aihepiiriin oleellisesti kuuluvat käsitteet esitellään alussa tiivistetyssä muodossa ja
niiden merkityksiä avataan edelleen kirjan edetessä.
Johdannossa tavoitteemme on selventää algoritmiavusteisen suunnittelun konseptia ja parametrista mallintamista yleisellä tasolla. Kappaleessa esitellään tarkemmin myös suunnittelun työvälineinä paljon käytettyjä
menetelmiä ja ohjelmistoja. Algoritmiavusteinen suunnittelu -kappaleessa tutustumme algoritmiavusteisten
menetelmien mahdollisuuksiin suunnitteluprosessissa, niin arkkitehdin näkökulmasta, kuin koko monialaisesta suunnittelusta tuotantoon ja rakennusvaiheeseen johtavan prosessin kannalta. Myös algoritmiavusteisen
suunnittelun roolin uudenlaisten automatisoitujen tuotantotapojen mahdollistajina selostetaan. Tietokoneistettu
tuotanto -kappale perehdyttää tarkemmin yleisimpiin automatisoituihin tuotantomenetelmiin.
Toteutettuja kohteita -kappaleessa esittelemme puurakenteisia kohteita, joiden suunnittelussa on tavalla tai
toisella hyödynnetty algoritmiavusteista suunnittelua. Alussa keskiössä ovat pienimittakaavaiset, Oulun yliopistossa tehtyyn kehitystyöhön tekijöidensä kautta kytköksissä olevat projektit, edeten sitten maailmalla toteutettuihin suuren mittakaavan puurakenteisiin.
Viimeinen kappale, Esimerkkiprojekti - Suunnittelusta tuotantoon, esittelee kokonaisuudessaan DigiWoodLab
-hankkeen puitteissa tehdyn pilottisuunnitelman, suunnittelun lähtökohdista ja ongelmanratkaisusta prototyyppimallin tuotantoon. Projektin vaiheittainen ja yksityiskohtainen kuvaus on esimerkki algoritmiavusteisten
menetelmien hyödyntämisestä suunnittelun useassa eri vaiheessa.
Kirjan lopussa esittelemme aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, artikkeleita sekä muutamia online-lähteitä. Näiden
avulla motivoitunut suunnittelija voi jatkaa syventymistä kirjassa esiteltyihin aiheisiin.

1.1 Digitaalisen suunnittelun murros

Suunnittelu on siirtynyt nykyään täysin digitaaliseen ympäristöön, jossa rakennukset luonnostellaan, suunnitellaan, analysoidaan ja simuloidaan virtuaalisesti. Rakennuskustannukset, aikataulut ja rakenteiden toiminta saadaan selville jo ennen työmaan aloittamista. Rakennusala elää digitaalista murroskautta - suunnittelijat voivat
hyödyntää tietokonetta muunakin kuin piirtovälineenä. Tietokone on nykyään suunnittelijan apuväline, joka
nopeuttaa hitaita työvaiheita ja paljastaa ongelmakohtia ennen rakentamista. Digitaalisesti tehtävä suunnittelu
tehostaa suunnitteluprosessia tehden mahdolliseksi monet ennen mahdottomalta tuntuneet ratkaisut. Digitaalinen tuotanto puolestaan nopeuttaa rakennusosien tuottamista entistä suuremmalla tarkkuudella.

Arkkitehtien yleisesti käyttämä Autodesk Revit tietomallinnusohjelma.
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Pudelma-paviljongin muodon luovat 450 yksilöllistä osaa oli mahdollista mallintaa ainoastaan algoritmiavusteisesti
(sivu 114).

CAD (Computer-Aided Design), CAAD (Computer-Aided Architectural Design) ja uusimpana BIM (Building
Information Modeling) eli tietomallinnus ovat raivanneet tiensä arkkitehtien työvälineiksi ja osoittaneet arvonsa suunnittelussa. Suunnittelutyö tehdään nykyisin kolmiulotteisen rakennusmallin avulla, joka sisältää paljon
enemmän tietoa kuin pelkän näkyvän geometrian. Suunnittelumalli sisältää tietoa, koska suunnittelija on sen
malliin syöttänyt - mallintanut seinät, ovet ja ikkunat, jotka sisältävät oikeat rakenne- ja valmistustiedot. Tämän
informaation hallinta on noussut suunnittelussa isoon rooliin.
Tietomallintaminen on lisännyt suunnittelumallin älykkyyttä ja sen käytettävyyttä osana koko rakentamisprosessia, mutta se ei ole pohjimmiltaan muuttanut suunnittelun prosesseja. Suunnittelussa hyödynnetään tietokonetta tiedon digitalisoimisessa, mutta ei sen luomisessa eli generoimisessa. Pohjimmiltaan suunnitelmat
syntyvät vielä manuaalista piirtovälinettä käyttäen, kynä on vain vaihtunut hiireen. Tietojenkäsittelytieteiden
ja matematiikan sovellutukset ovat mahdollistaneet uusien suunnittelumenetelmien ja konseptien kehittämisen,
jolloin suunnittelija kykenee valjastamaan tietokoneen laskentakyvyn suunnittelun avuksi. Puhutaan algoritmiavusteisesta suunnittelusta ja sen tuomista uusista menetelmistä ja mahdollisuuksista.
Algoritmiavusteinen suunnittelu on tietokoneavusteisesti tehtävää suunnittelua, jossa jokin suunnittelun osaalue on ratkaistu algoritmisen prosessin tuloksena. Mallintamisessa tai vaikeiden toiminnallisuuteen liittyvien
ongelmien ratkaisemisessa suunnitteluprosessi voidaan digitalisoida tietokoneen laskettavaksi algoritmiavusteisien menetelmien avulla. Menetelmän hyödyntäminen ei rajoita suunnittelijan vapauksia arkkitehtuurin
toiminnallisuuden tai muodonannon suhteen, mutta sen suurin hyöty kiistämättä saavutetaan monimuotoisen
geometrian luomisessa tai aikaa vievissä toistuvissa tehtävissä.
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Algoritmiavusteiset suunnittelumenetelmät tarjoavat lähes rajattomat mahdollisuudet nopeuttaa säännönmukaisia ja vaativia suunnittelutehtäviä sekä ne mahdollistavat uuden tyyppisiä monimutkaisia suunnitteluprosesseja. Suunnittelumenetelmiä voidaan hyödyntää muun muassa rakennuksen muodonannossa, konseptivaiheen
analyyseissä sekä kokonaisten rakennejärjestelmien tai niiden detaljien suunnittelussa. Algoritmiavusteiset
suunnittelumenetelmät voivat olla myös avuksi tietokoneistetun tuotannon edellyttämän aineiston tuottamisessa. Nämä esimerkit kuvaavat rakennussuunnitteluun liittyviä prosesseja, mutta menetelmiä voidaan hyödyntää
monissa eri mittakaavoissa kaupunkisuunnittelusta muotoiluun.
Algoritmiavusteisille suunnittelumenetelmille ei ole vakiintunutta ilmaisua, vaan erilaiset kuvaukset, kuten algoritminen suunnittelu tai algoritminen arkkitehtuuri esiintyvät rinnakkain. Etenkin algoritminen arkkitehtuuri
vaikuttaa yleistyneen menetelmien puhekielisenä tunnuslauseena. Ilmaus johtaa kuitenkin harhaan luomalla
mielikuvan, että algoritmiavusteisten menetelmien käyttö olisi luonnostaan nähtävissä lopputuotteessa. Käytämme tässä julkaisussa käsitettä algoritmiavusteinen suunnittelu, jolla haluamme korostaa, että pohjimmiltaan
uusissa suunnittelumenetelmissä on kyse vain suunnittelun apuvälineestä ja työkalusta - ei lopputulosta ohjaavasta muotokielestä. Myös englannin kielellä käsitteistön kirjo on laaja: algorithm aided design, algorithmic
architecture, design computing sekä computational design. Laaja käsitteistö kuvaa suunnittelumenetelmän
vielä vakiintumatonta asemaa suunnittelutyökalujen kentässä.

Algoritmien avulla inspiraation hakeminen ja uusien muotojen etsiminen onnistuu myös ilman suunnittelijan
ennakkokäsitystä lopputuloksesta. Oikealla kuvatun muotoa luovan eli generatiivisen prosessin avulla on saatu aikaan
alla oleva monimuotoinen geometria. Kuvat ovat NILAs veistoksen suunnitteluprosessista (sivu 72).
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1.2 Algoritmi

Algoritmi tarkoittaa suoritettavaa komentosarjaa. Se kuvaa yksityiskohtaisesti määriteltyjä tehtäviä, jotka suoritetaan aina tarkasti ohjeiden mukaan ja niiden määräämässä järjestyksessä. Algoritmi luodaan tietyn päämäärän saavuttamiseksi, kuvaamalla siihen johtavat osatehtävät tarkasti ja yksiselitteisesti. Mikäli algoritmin
lähtöarvoja tai sen perusrakennetta ei muuteta, on saavutettu lopputulos aina sama jokaisella suorituskerralla.
Algoritmeihin perustuva prosessi kykenee tarkkailemaan ja evaluoimaan suoritustaan ja siten myös ohjaamaan
toimintaansa yksinkertaisten if-then-else -määrittelyjen mukaisesti.
Toistuvassa ja lopputulokseltaan tarkentuvassa eli iteroituvassa prosessissa algoritmi suoritetaan joko määrätyn monta kertaa tai kunnes algoritmin tarkentamassa tuloksessa saavutetaan tietty raja-arvo tai haluttu lopputulos. Yhtä algoritmin suorituskertaa alusta loppuun kutsutaan iteraatioksi, jolloin edellisen iteraation lopputulosta käytetään seuraavan suorituskerran lähtökohtana.
Alkujaan algoritmi on matemaattinen käsite, mutta nykyisin se mielletään ennemminkin ohjelmointiin liittyvänä. Algoritmiin kirjatut ohjeet on aina mahdollista suorittaa myös manuaalisesti, mutta tällöin tarkkuus
ja nopeus ovat aivan eri luokkaa kuin tietokoneavusteisesti toteutettuna. Algoritmi voidaan siis ajatella näin
myös laajempana käsitteenä, sääntöihin perustuvana tehtäväsarjana, jolloin se ei kuvaa vain tietokoneella suoritettavaa prosessia, vaan esimerkiksi leipominen perustuu tarkan algoritmin eli komentosarjan, kotoisammin,
reseptin seuraamiseen. Reseptiin on kirjattu ainesosien keskinäiset mittasuhteet, mitä tehdään ja missä järjestyksessä halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Kun algoritmit käsitetään näin laajasti suunnittelua ohjaavana
tehtäväsarjana, on selvää, että ne ovat olleet osa arkkitehtuurisuunnittelua jo pitkään, mutta enää suunnittelu ei
seuraa esimerkiksi klassisen arkkitehtuurin tyylillisiä tai muodollisia ohjeita. Nykyisin rakentamista ohjaavat
standardit, säännöt ja määräykset, joiden tavoitteena on tehostaa suunnittelua ja vähentää virheitä; tietynlaisia
algoritmeja nämäkin.
Organismin muotojen ja rakenteiden syntymekanismia kutsutaan morfogeneesiksi. Syntymekanismit vaikuttavat aluksi monimutkaisilta, mutta pohjimmiltaan ne perustuvat huomattavan yksinkertaisiin sääntöihin, joita
selvittämällä voidaan luonnon omien algoritmien älykkyyttä valjastaa osaksi rakenteiden suunnittelua ja optimointia. Luonnossa eliöiden kyky optimoida muotoja ja rakenteita on kehittynyt fysiikan lainalaisuuksien
ja materiaalien optimoinnin pohjalta miljoonien vuosien kuluessa erittäin tehokkaiksi. Luonnon menetelmien
tutkimista ja ottamista suunnittelun osaksi ja hyödyntämistä teknisissä sovelluksissa, kuten rakentamisessa,
kutsutaan biomimetiikaksi (sivu 44). Arkkitehtuurissa algoritmien avulla voidaan löytää yhteinen kieli luonnon
ja teknologian välillä ja saavuttaa uusia ja entistä tehokkaampia rakenteita.
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Ligna-paviljongin rakenne muistuttaa puiden oksiston muodostamaa visuaalista ilmettä (sivu 100).
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Oheinen esimerkki kuvaa yhden yksinkertaisen algoritmin toiminnan. Kyseessä on iteroituva prosessi, jossa
algoritmin jokaisella iteraatiolla päästää lähemmäksi tarkentuvaa lopputulosta. Algoritmi luo satunnaisia ympyröitä kuvion sisälle, kunnes kuvion pinta-alasta on katettu yli 60%.
Algoritmin tehtäväsarja:
1.

Valitse satunnainen piste aloituskuvion sisältä.

2.

Piirrä pisteeseen satunnaisen kokoinen ympyrä.

3.

a) Mikäli uusi ympyrä on aikaisemmin piirretyn ympyrän sisällä, risteää aloituskuvion tai
muiden ympyröiden kanssa

		

>> poista ympyrä ja palaa kohtaan 1.

b) Mikäli ei
		
4.

>> ympyrä jää paikalleen ja siirry kohtaan 4.

Toista tehtäviä 1-3, kunnes kaikkien ympyröiden yhteenlaskettu pinta-ala ylittää 60% kuvion
pinta-alasta.

Kyseessä on tehokkaaseen laskentaan perustuva algoritmi (eng. brute force), jossa vähitellen jokaisen uuden
ympyrän sijoittaminen käy vaikeammaksi. Mikäli pinta-alan raja-arvo nostetaan liian suureksi, ei ratkaisua
välttämättä löydy ollenkaan. Koska algoritmi perustuu osittain satunnaisuuteen, jokaisella toistokerralla muodostuva kuvio on hieman erilainen.
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n aloituskuvion ääriviiva.

älkeen - pinta-ala 25%.

Algoritmin aloituskuvion ääriviiva.

9 iteraation jälkeen - pinta-ala 25%.

9 iteraation jälkeen - pinta-ala 25%.

852 iteraation jälkeen - pinta-ala 60%.

852 iteraation jälkeen - pinta-ala 60%.
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1.3 Suunnittelu prosessina

Algoritmiavusteisessa suunnittelussa määritellään suunnitelman muotoon tai rakenteeseen vaikuttavat säännöt.
Suunnittelun kannalta arvokasta ei ole yksittäinen muoto tai rakenteellinen kokoonpano, vaan siihen johtanut prosessi. Algoritmiavusteisesti tehdyn suunnitelman lopullinen muoto on vain yksi niistä lukemattomista
erilaisista variaatioista, joita algoritminen prosessi pystyy tuottamaan. Suunnittelumenetelmässä keskitytään
ennalta määriteltyjen muotojen piirtämisen sijaan niitä luovien prosessien määrittelyyn. Nämä prosessit perustuvat sääntöihin, yksinkertaisiin matemaattisiin kaavoihin, erilaisten ulkoisten parametrien keskinäisiin
riippuvuussuhteisiin tai esimerkiksi luonnosta löytyvään säännönmukaisuuteen. Algoritmiavusteisessa suunnittelussa määritellään suunnittelun tavoitteet, keinot sekä mahdollisesti myös käytettävät analysointi- ja optimointimenetelmät osaksi muotoa luovaa prosessia.
Kaavio Hauschild & Karzel, 2011, Detail Practise: Digital Processes mukaan.
Kaavio Hauschild & Karzel, 2011, Detail Practise: Digital Processes mukaan.

Perinteinen suunnittelu
Perinteinen suunnittelu

Alkuperäinen suunnitelma algoritmiavusteisesti
Alkuperäinen suunnitelma algoritmiavusteisesti

Vaihtoehtoisten suunnitelmien toteuttaminen algoritmiavusteisesti
Vaihtoehtoisten suunnitelmien toteuttaminen algoritmiavusteisesti

Analyysi
Toteutussuunnittelu
Analyysi
Toteutussuunnittelu

Tutkimus
Vaihtoehdot
Tutkimus 1 + 2
Vaihtoehdot 1 + 2

Luonnossuunnittelu
Toteutus
Luonnossuunnittelu
Toteutus

Algoritmiavusteisessa suunnittelussa, mallintamista hyödyntävään suunnitteluun verrattuna, osatehtävien keskinäiset
suhteet muuttuvat, sillä lopputuloksen suunnittelun sijaan keskitytään sitä luovan prosessin suunnitteluun.
Algoritmiavusteisen suunnitteluprosessin työstäminen on manuaalista mallintamista hitaampaa, mutta valmiin prosessin
tuoma nopeusetu erilaisten vaihtoehtojen tai tuotantomateriaalin tuottamisessa on puolestaan huomattavasti manuaalista
mallintamista nopeampaa. Suunnitelmaa ei tarvitse työstää aina alusta asti, eri vaiheissa ja eri tarkkuuksilla, vaan itse
prosessia voidaan tarkentaa edellisen pohjalta. Suunnittelumenetelmän etu näkyy parhaiten varsinkin samaan prosessiin
pohjautuvien uusien suunnitelmien toteuttamisessa.
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Algoritmiavusteinen suunnittelu ei ole vain nippu erilaisia työkaluja ja menetelmiä, vaan kokonaan uusi tapa
ajatella suunnittelua - staattisen lopputuotoksen suunnittelun sijaan lopputulos on dynaaminen prosessi. Algoritmiavusteisessa suunnittelussa taiteelliset, tieteelliset ja taloudelliset tekijät voidaan kirjata ylös suunnittelua
ohjaavaan algoritmiin. Luova prosessi on näin luettavissa, selitettävissä ja tarpeen mukaan myös helposti muokattavissa tämän algoritmin avulla. Algoritmiavusteissa suunnittelussa luovuus ja säännönmukainen logiikka
yhdistyvät tietokoneen laskennallisiin kykyihin, joiden avulla voidaan kohtuullisen helposti ja nopeasti tuottaa
variaatioita tai etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja.
Evolutiivisten menetelmien, kuten geneettisen algoritmin avulla voidaan löytää sattumaan tai monimutkaisiin
prosesseihin perustuvia uusia ennalta arvaamattomia, mutta tarkoituksenmukaisia ratkaisuja. Tällaisten menetelmien käytön yhteydessä tietokoneen rooli osana sisällöllistä suunnittelua kasvaa piirtovälineestä tärkeäksi
osaksi luovaa suunnitteluprosessia. Tietokoneavusteisesti aikaansaatu lopputulos on kuitenkin aina riippuvainen suunnittelijan rakentamasta algoritmisesta prosessista ja syöttämästään informaatiosta. Lopullinen vastuu
suunnitelmasta säilyy siten aina suunnittelijalla itsellään.
Skriptaus tarkoittaa pienimuotoisten ohjelmien kirjoittamista olemassa olevassa suunnitteluohjelmaympäristössä tähän tarkoitukseen soveltuvalla yksinkertaisella ohjelmointikielellä. Algoritmisen prosessin rakentaminen tehdään käytännössä CAAD tai 3D-mallinnusohjelman avulla joko tekstimuotoisesti tai visuaalisesti
skriptaamalla. Algoritmin toiminta on kirjattu skriptiin ohjelmointikielisinä komentoina, joiden avulla suunnitteluohjelmaa käskytetään. Visuaalinen skriptaus perustuu tekstimuotoisen ohjelmakoodin kirjoittamisen sijaan
visuaalisten ohjelmakomponenttien linkittämiseen siten, että suorituksen aikana syntyvä tieto kulkee linkkejä
pitkin komponentilta toiselle. Jokainen komponentti suorittaa tietyn toiminnon ja yhdessä ne määrittelevät
algoritmisen prosessin. Parametrinen mallintaminen perustuu visuaaliselle skriptaukselle.
Parametrinen malli rakentuu linkitettyjen ohjelmakomponenttien muodostavan algoritmisen logiikan ja sille
syötettyjen parametrien avulla. Parametri voi olla numero, määre tai vaikka prosessin pohjalla oleva muoto,
jonka muutos päivittää koko prosessin ja sen pohjalta myös lopputuloksen. Toisin kuin tekstimuotoinen skripti,
jonka muutokset päivittyvät vain ajettaessa skripti uudelleen, parametrinen malli päivittyy dynaamisesti ja
reaaliajassa. Lopputuloksen geometrian muokkaantumista ohjaavat muutokset itse algoritmiin, mutta myös
prosessia ohjaavien parametrien muuttaminen. Suunnitelmaa ohjaavina parametreina voivat olla esimerkiksi
fysikaaliset voimat, rakennuspaikan merkittävät suunnat tai lähiympäristöstä saatu tieto sekä tuotantotavan
ja rakennusmateriaalin fyysiset rajoitteet. Parametrinen mallintaminen nopeuttaa huomattavasti suunnittelun
variaatioiden ja vaihtoehtojen etsintää.
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Kuvassa oleva muoto perustuu algoritmiseen prosessiin, jonka geometria luodaan parametrisesti mallintamalla. Mallin luova algoritmi ohjaa jokaista kerrosta kääntymään hieman suhteessa alempaan kerrokseen. Kääntymisen asteluku määräytyy kokonaiskääntymisen perusteella, joten yksittäisen kerroksen kääntöaste x on:
x = (edellisen krs. kääntö) +

kokonaiskääntö
kerrosten lkm.

Muutos yhteen parametriin, tässä tapauksessa kokonaiskäännöksen astelukuun, vaikuttaa koko mallin geometriaan. Asteluvun muutoksen vaikutus on nähtävissä reaaliajassa. Parametrit voidaan esittää mm. kuvan mukaisilla liukusäätimillä, eli slidereilla. Tässä yhden sliderin arvon muutos - kääntökulman asteluku, vaikuttaa
voimakkaasti koko 3D-geometriaan.
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1.4 Suunnitteluohjelmat, työkalut ja
tietolähteet

Markkinoilla on monia toimintatavoiltaan erilaisia arkkitehtuurisuunnitteluohjelmia ja niiden kehitys on
nopeaa. Suunnitteluohjelmien uudet ominaisuudet ja sitä kautta niiden mahdollisuudet suunnitteluun lisääntyvät. Väistyvää suunnitteluohjelmistosukupolvea edustavat perinteiset kaksiulotteiset CAD-ohjelmat, joiden
toiminta vastaa lähinnä digitaalisia piirtopöytiä. CAD-ohjelmissa suunnitelmat piirretään kaksiulotteisina
vektorimuotoisina viivoina ja kaarina kuva kerrallaan. Arkkitehtisuunnittelua varten räätälöidyissä CAADohjelmissa suunnittelun apuna käytetään valmiiksi määriteltyjä rakennusosia ja kolmiulotteinen malli rakentuu
kaksiulotteisen suunnitelman pohjalta ja päinvastoin. CAAD-ohjelmat voivat toimia myös parametrisesti rakennusobjektitasolla, jolloin esimerkiksi kantavan seinän päälle mallinnettu laatta mukautuu mitoiltaan seinää
siirrettäessä. Nykyään CAAD-ohjelmiin liittyy myös BIM eli tietomallintaminen, jossa yksittäiselle rakennusobjektille voidaan syöttää paljon metadataa, kuten esimerkiksi rakennusosien materiaalit tai rakentamisen aikataulu. Monimuotoisten pintojen ja rakenteiden mallinnuksessa käytetään usein myös apuna 3D-mallinnusohjelmia, jotka taipuvat CAAD-ohjelmia tehokkaammin pelkän geometrian mallintamiseen. 3D-mallinnusohjelmia
voidaan hyödyntää myös esimerkiksi CAD-ohjelmassa piirretyn informaation visualisointiin.
Algoritmiavusteinen suunnittelu onnistuu osaavalta suunnittelijalta lähestulkoon millä tahansa yleisesti käytössä olevalla suunnitteluohjelmalla. Ohjelmistojen käskyttäminen onnistuu olemassa oleviin ohjelmointikieliin
(esim. Visual Basic, C# tai Python) perustuvilla skriptikielillä. Joihinkin ohjelmiin on lisäksi saatavissa lisäosina eli plugineina visuaaliseen skriptaukseen soveltuvia ohjelmia. Nämä lisäosat mahdollistavat parametrisen
mallintamisen rakennusobjektitason sijaan geometrian ja logiikan tasolla algoritmisia prosesseja hyödyntäen.
Tässä yhteydessä parametrisella mallintamisella tarkoitamme siis nimenomaan algoritmiseen logiikkaan perustuvan mallin rakentamista, emmekä rakennusobjektien väliseen linkitykseen (esimerkiksi Revit ja ArchiCAD)
tai muokkaushistoriaan (esimerkiksi 3DS Max ja Blender) perustuvaa mallintamista. Arkkitehtisuunnitteluun
soveltuvia visuaalisen skriptauksen ohjelmia ovat esimerkiksi Bentley Generative Components (stand-alone
tai Microstation plugin), McNeel Grasshopper (Rhinoceros3D plugin), sekä Autodesk Dynamo (Revit plugin).
Seuraavassa kappaleessa esittelemme tarkemmin helposti omaksuttavat ja käytettävät Rhinoceros sekä Grasshopper-ohjelmat, joilla on jo laaja käyttäjäyhteisö myös arkkitehtuurin alalla.
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Valmistaja

Ohjelma

Mainittavat
pluginit

Pääasiallinen
käyttötarkoitus

BIM

Parametrinen

Scriptikieli

Autodesk

AutoCAD

2D CAD,
rakennussuunnittelu

-

(dynaamiset objektit)

AutoLISP,
DesignScript

Autodesk

AutoCAD
Architecture

+

objektitasolla

AutoLISP,
DesignScript

Bentley

Microstation

3D CAAD,
rakennussuunnittelu,
3D visualisointi
3D CAD,
rakennussuunnittelu,
3D visualisointi

-

-

parametrinen
mallintaminen

-

visuaalinen skriptaus /
skriptaus

3D CAAD,
rakennussuunnittelu,
3D visualisointi
3D CAAD,
rakennussuunnittelu,
3D visualisointi

+

objektitasolla

+

objektitasolla,
visuaalinen skriptaus
(dynamo)

Ruby (plugin),
Python (plugin)

parametrinen
mallintaminen

+

visuaalinen skriptaus /
skriptaus

Python

3D CAAD,
rakennussuunnittelu,
3D visualisointi
3D CAD,
rakennussuunnittelu
3D visualisointi,
3D CAAD (plugin)

+

objektitasolla

+
(VisualARQ,
GeometryGym)

visuaalinen skriptaus
(Grasshopper)

RhinoScript, Python

parametrinen
mallintaminen

-

visuaalinen skriptaus /
skriptaus

Vb.net, C#,
Python (plugin)

3D visualisointi

-

historiapohjainen

3D visualisointi

-

historiapohjainen,
visuaalinen skriptaus
(RailClone 2, Genome)

Generative
Components

Generative
Components
Bentley

AECOsim Building
Designer

Autodesk

Revit

Dynamo

Dynamo
Graphisoft

ArchiCAD

McNeel

Rhinoceros

Grasshopper,
VisualARQ,
GeometryGym

Grasshopper
Autodesk

Maya

Autodesk

3DS Max

Trimble

SketchUp

3D visualisointi

-

-

The Blender
Foundation

Blender

3D visualisointi

-

historiapohjainen

The Processing
Foundation

Processing

2D grafiikan ja
3D geometrian skriptaus

-

-

RailClone 2,
Genome

Microstation VBA

C#

VBA

GDL

MEL
MaxScript

Ruby
Python
Java

Yleisesti käytössä olevien suunnitteluohjelmien vertailu algoritmiavusteisten menetelmien käytön kannalta.
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Rhinoceros ja Grasshopper
McNeel Rhinoceros3D, puhekielessä Rhino, on yleisimmin käytössä oleva monimuotoisten NURBS (NonUniform Rational Basis Spline) -pintojen ja -viivojen kolmiulotteinen mallinnusohjelma. NURBS-pinta on
matemaattisesti määritelty ja siten aina hyvin tarkka, toisin kuin mesh-pohjainen malli, joka on likimääräinen
kuvaus muodosta. Mesh-pohjaisen geometrian tarkkuus riippuu aina verkon solmupisteiden eli verteksien määrästä. Periaatteessa millintarkan mallin tekeminen mesh-pohjaisena vaatii verkoston, jonka solmupisteet ovat
vähintään millin etäisyydellä toisistaan. Mitä tiheämpi mesh-verkko on, sitä raskaampi sitä on tietokoneella
työstää. NURBS-pintoja mallintaessa ei tarvitse huolehtia mallintamistarkkuudesta, koska niillä luotava geometria on mittatarkkaa pinnan jokaisessa pisteessä. NURBS-pinta voidaan muuttaa aina mesh-pinnaksi, mutta
muutos toisin päin ei ole suoraan mahdollista.
Rhino on suosittu ja helppokäyttöinen mallinnusohjelma, joka soveltuu hyvin monimuotoisten pintojen tarkkaan mallintamiseen. Sinänsä Rhino on melko yksinkertainen mallinnustyökalu, mutta lisäosien avulla se on
helposti räätälöitävissä käyttäjän omiin käyttötarpeisiin sopivaksi. Näiden avulla Rhino taipuu esimerkiksi
tietomallintamiseen, päivänvalo- ja rakenneanalyyseihin sekä parametriseen mallintamiseen. Rhinon sisäänrakennettu skriptikieli on RhinoScript, yksinkertaistettuun Visual Basic ohjelmointikieleen perustuva mallinnusohjelman käskyttämiseen tarkoitettu kieli. Rhinoscript on kuitenkin pikkuhiljaa väistymässä Python-ohjelmointikielen vallatessa alaa.
Grasshopper on ilmaiseksi ladattava visuaalisen skriptauksen työkalu ja lisäosa Rhinolle. Grasshopperin avulla
algoritmi luodaan visuaalisesti linkittämällä valmiita ohjelmakomponentteja toisiinsa eikä tekstimuotoista ohjelmakoodia tarvitse kirjoittaa. Jokaisella ohjelmakomponentilla on tietty toiminto, esimerkiksi geometrian
pyörittäminen tietyn asteluvun verran tai pinnan muodostaminen viivoista. Komponentteja on satoja erilaisia ja
niitä yhdistelemällä saadaan luotua monimuotoista geometriaa nopeasti ja suhteellisen yksinkertaisesti. Suunnitelman käyttämä algoritmi muodostuu ohjelmakomponenttien yhdistelmästä sekä niiden määrittelemästä
prosessista. Parametrinen mallintaminen on reaaliaikaista, joten muutokset parametreissa näkyvät heti mallin
geometriassa.

Vasemmalla 26:lla kontrollipisteellä määritelty NURBS-pinta, jonka muoto perustuu kontrollipisteiden välille
matemaattisesti laskettavaan pintaan. Oikealla olevat mesh-mallit kuvaavat pallomallin tarkkuuden parantumista
solmupisteiden eli verteksien lisääntyessä. Lähellä NURBS-pinnan tarkkuutta oleva mesh-pohjainen malli vaatii lähes
5000 solmupistettä.
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JOHDANTO

Grasshopperin jo valmiiksi laajoja ominaisuuksia on mahdollista laajentaa lukuisilla kolmansien osapuolien
kehittämillä lisäosilla, jotka tarjoavat räätälöityjä työkaluja tiettyihin tarpeisiin. Esimerkiksi Kangaroo-lisäosan
avulla on mahdollista hyödyntää mallinnuksessa fysiikan lakeja, kuten painovoimaa ja jousivoimia (kts. luku
5.2). Visuaalisten ohjelmakomponenttien linkittämisen ohella Grasshopperiin voi sisällyttää tekstimuotoista skriptiä sitä varten tehtyjen komponenttien avulla (VB.net tai C# -ohjelmointikielen sekä Python lisäosan
avulla). Näin suunnittelija voi hyödyntää tekstimuotoisen skriptauksen edut visuaaliseen skriptaukseen.

Ylhäällä ruudunkaappaus Grasshopperissa luodusta visuaalisesta skriptistä eli määritelmästä (eng definition).
Visuaalisesti rakentuva skripti luo alla näkyvän geometrian ennalta määritellylle pinnalle. Alempi kuva on
ruudunkaappaus Rhinon näkymäikkunasta.
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Opiskelu
Ongelmanratkaisutaitojen ohella perinteinen arkkitehdin koulutus antaa valmiudet hallita laajoja kokonaisuuksia, abstrakteja riippuvuussuhteita sekä kolmiulotteista geometriaa. Kaikki nämä taidot ovat erittäin hyödyllisiä ja tärkeitä myös uusien suunnittelumenetelmien, kuten algoritmiavusteisen suunnittelun ja parametrisen
mallintamisen opiskelussa. Lisäksi uudet suunnittelumenetelmät ovat luonteeltaan monialaisuutta tukevia, sillä
niiden avulla arkkitehtisuunnitteluun voidaan yhdistää tietojenkäsittelytieteiden, matematiikan ja biologian käsitteistöä ja menetelmiä. Algoritmiavusteisen suunnittelun ja parametrisen mallintamisen mahdollisuudet eivät
avaudu hetkessä, vaan niiden opiskelu edellyttää pitkäjänteistä perehtymistä ja harjoittelua. Mahdollisuudet
erikoistumiseen näiden menetelmien puitteissa ovat laajat.
Ohjelmoinnin perusteiden ymmärtäminen on tarpeellista yhteiskunnan digitalisoituessa. Ohjelmoinnin perusteita ollaan aikeissa ottaa peruskoulun opetusohjelmaan jo varhaisessa vaiheessa ja tulevaisuudessa ohjelmointi
on yhä luonnollisempi osa koululaisen yleistaitoja. Tulevaisuudessa arkkitehtuurin opiskelijat todennäköisesti
osaavat jo ohjelmoinnin perusteet. Arkkitehdin ei tarvitse kuitenkaan olla esimerkiksi ohjelmoinnin, matematiikan tai rakennesuunnittelun asiantuntija voidakseen olla pätevä suunnittelija. Arkkitehdilla tulee olla riittävä
yleiskuva suunniteltavasta kohteesta ja ongelmanasettelusta. Arkkitehti on tottunut työskentelemään ryhmässä
eri alojen erikoisosaajien kanssa ja käyttämään heidän tietotaitoaan apuna kokonaisuuden suunnittelussa. Myös
algoritmiavusteisen suunnittelun puitteissa on mahdollista yhdistää eri alojen tavoitteet ja menetelmät osaksi
algoritmista prosessia jo suunnittelun alkuvaiheessa.

Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnassa algoritmiavusteista suunnittelua on opetettu vuodesta 2008 vuosittaisissa
workshop-tapahtumissa. Alhaalla oleva kuva on vuoden 2013 workshopista. Oikealla joitakin esimerkkejä vuosien aikana
workshopeissa tehdyistä töistä.
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Algoritmiavusteisesta suunnittelusta kiinnostuneet suunnittelijat verkostoituvat internetissä ja jakavat tekemiään työkaluja muiden käyttöön. Ohjelmistoyritysten kotisivujen, algoritmiavusteiseen suunnitteluun vihkiytyneiden foorumien sekä blogien ympärille on muodostunut tiiviitä yhteisöjä, joissa algoritmiavusteista suunnittelua kehitetään ongelmanratkaisukeskeisesti. Tiedon jakamisen kulttuuri ja ns. open-source -ajattelu, johon
kuuluu myös välitön vertaisarviointi ja -palaute, on keskeisessä asemassa algoritmiavusteisten suunnittelumenetelmien kehittämisessä. Internet tarjoaa monipuolisen kanavan menetelmistä kiinnostuneille opiskelijoille
ja aiheen pohjalta kirjoitetun kirjallisuuden saatavuus on huomattavasti lisääntynyt viime vuosien aikana (kts.
kappale Bibliografia: lähdekirjallisuus, artikkelit ja online-lähteet).
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2. ALGORITMIAVUSTEINEN
SUUNNITTELU

Algoritmiavusteista suunnittelua voi hyödyntää monella eri tavalla, toistuvien tehtävien automatisoinnista
monimutkaisten rakenteiden generointiin. Menetelmien käytön laajuus ja tapa ovat sidoksissa suunnittelijan
tarpeisiin ja taitoihin. Algoritmiavusteiset suunnittelumenetelmät ovat arkkitehdin tehokas työväline, joka ei
aseta rajoitteita eikä tarjoa valmiita ratkaisuja. Perinteisten suunnittelumenetelmien tapaan tämäkään menetelmä ei yksin määrittele suunnittelun lopputulosta tai sen luonnetta. Samaan tapaan kuin kynällä voi piirtää
paperille oman mielikuvituksen tuotteita, voi algoritmiavusteisen suunnittelun avulla toteuttaa vapaasti omaa
luovuuttaan.
Vaikka algoritmiavusteisissa suunnittelumenetelmissä tietokoneen laskentatehoa hyödynnetään tehokkaasti
suunnittelun apuna, on muistettava, että suunnittelija on edelleen vastuussa luovasta suunnitteluprosessista.
Suunnittelija määrittelee suuntaviivat ja antaa lähtötiedot. Tietokone on vain työkalu, jota ei voi syyttää eitoivotusta tai kiittää onnistuneesta lopputuloksesta. Algoritmiavusteisia suunnittelumenetelmiä ei tulisi käyttää itsetarkoituksellisesti osana luovaa suunnitteluprosessia, vaan sen käyttöön tulisi suhtautua samanlaisella kriittisyydellä kuin suunnittelumenetelmien käyttöön yleensä. Järkevästi käytettynä algoritmiavusteisen
suunnittelun menetelmät tarjoavat mittavaa hyötyä suunnittelijalle ja avaavat uusia mahdollisuuksia osana
arkkitehtuurisuunnittelua.
Suunnittelijan tarpeet ja taidot viimekädessä määrittelevät mihin algoritmeja suunnittelussa käytetään. Merkittävää ajallista hyötyä voidaan saavuttaa jo suunnittelun arkirutiineita tehostamalla. Älykkäästi muotoa ja
rakenteita luovien algoritmien sekä erilaisten analyysi- ja optimointimenetelmien avulla suunnitteluajan lyheneminen sekä itse suunnitelman tehokkuus, esimerkiksi rakenteelliselta kannalta tai energiankulutuksen suhteen, voi selvästi parantua. Algoritmien avulla voidaan toteuttaa tehtäviä ja saavuttaa lopputuloksia, joiden
tekeminen manuaalisesti olisi käytännössä lähes mahdotonta. Esimerkiksi puurakentamisen tulevaisuuden
näkökulmasta algoritmiavusteiset suunnittelumenetelmät mahdollistavat monimuotoisten rakenteiden suunnittelun ja automatisoidun valmistelun tuotantoon.
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ALGORITMIAVUSTEISEN SUUNNITTELUN
TEESIT

1.

Algoritmit ovat vain yksi työkalu suunnittelijan työkalupakissa.

2.

Tietokone ei suunnittele puolestasi.

3.

Tietokone ei ajattele puolestasi, se vain prosessoi tietoa.

4.

Algoritmiavusteisen suunnittelun menetelmät eivät tee kokonaisvaltaisesta 			
arkkitehtuurisuunnittelusta yhtään helpompaa.

5.

Algoritmiavusteinen suunnittelu ei ole muodikas trendi, vaan erilainen tapa ajatella 		
suunnittelua prosessipohjaisena.

6.

Älä käytä algoritmiavusteista suunnittelua luomaan vain komeita kuvia vailla 		
todellisuuspohjaa tai suunnitteluarvoa.

7.

Menetelmät eivät muokkaa sinua suunnittelijana.

Ja tärkeimpänä:
8.

Älä käytä menetelmiä itsearvoisesti! Pohdi, onko niiden käyttämisellä todellista hyötyä 		
suunnittelusi tai suunnitelmasi kannalta. 						
Ota askel taaksepäin ja kysy itseltäsi: Miksi?
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K AT S O M O G E N E R A AT TO R I

Yksinkertaisimmillaan algoritmeja voidaan hyödyntää automatisoimalla paljon toistoa vaativia tehtäviä. Lyhyiden skriptien avulla voidaan rakentaa työkaluja, jotka tehostavat jokapäiväisten toimintojen tekemistä. Kun
puuduttavaa manuaalista toistoa pystytään vähentämään, jää enemmän aikaa itse suunnittelulle. Tällöin suunnittelija ei ole myöskään niin tiukasti kahlittuna ohjelmistovalmistajien ennalta määräämiin työkaluihin vaan
voi vapaammin rakentaa itselleen sopivia apuvälineitä.
Ulkoilmanäyttämön suunnitteluprosessin nopeuttamiseksi kehitimme parametrisen mallinnustyökalun katsomon penkkirivien muodostamiseen. Työkalun avulla oli mahdollista tutkia erilaisia versioita todella nopeasti;
vaihtelemalla penkkirivien nousukulmaa ja pohjamuotoa. Manuaalisesti tehtynä, samaan työhön olisi aikaa
kulunut moninkertaisesti. Työkalun avulla voidaan mallintaa pohjapiirroksen mukainen katsomo sekä portaat
katsomon molempiin reunoihin.
Säädettävinä parametreina ovat pohjamuodon lisäksi katsomon kaltevuus sekä porrasaskelmien lukumäärä
jokaista nousua kohden. Työkaluun voidaan helposti tarvittaessa myös lisätä penkkien automaattinen sijoittelu
riveittäin, mutta tässä tapauksessa siihen ei ollut tarvetta. Työkalu oli kilpailua varten nopeasti rakennettu
apuväline, mutta se on erittäin helposti muokattavissa vastaaviin tarpeisiin myös tulevaisuudessa.

PROJEKTI: OULUN HUPISAARTEN KESÄTEATTERIPAVILJONKI, ARKKITEHTUURIKILPAILU
TEKIJÄT: Tuulikki Tanska, Aleksi Rastas, Tiina Antinoja & Olli Metso
VUOSI: 2013
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PARAMETRIT

GEOMETRIA

PARAMETRIT

GEOMETRIA
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2.1 Uudet mahdollisuudet

Edellä Katsomogeneraattori oli esimerkki yhden suunnittelutehtävän tehostamisesta, mutta myös koko muotoa
tai rakenteita luova prosessi voi perustua algoritmiseen logiikkaan. Monimuotoista geometriaa voidaan mallintaa prosessia ohjaavien parametrien avulla. On mahdollista rakentaa monimutkaisia prosesseja, jotka ottavat
huomioon ulkoista informaatiota, kuten ilmastollisia olosuhteita, valokulmia, tilaohjelman tai vaikka suunniteltavan rakennuksen suhteen ympäristöönsä. Prosessiin onkin mahdollista sisällyttää lähes mitä tahansa parametreja, kunhan mallinnukseen vaikuttavat parametrit voidaan syöttää ohjelmaan lukuarvoina, koordinaatteina,
suuntavektoreina, kuvina tai geometriana.
Simulointi-, analyysi- ja optimointimenetelmät mahdollistavat ulkoisen informaation sisällyttämisen osaksi
rakennuksen tai rakenteiden muodonantoa. Tässä tapauksessa, vaikka lopputuloksena olisi muodonannoltaan
vapaamuotoiselta näyttävä artefakti, käytämme siitä mieluummin ilmaisua monimuotoinen, sillä muoto ei ole
mielivaltaisesti vapaa, vaan se on laskennallisesti optimoitu vastaamaan suunnittelutehtävän tarpeita. Muodolle on löydettävissä motiivi sen syntyprosessin älykkyyden kautta, osana esimerkiksi rakenteellista analyysia,
materiaalioptimointia tai muun ulkoisen informaation pohjalta tuotettua prosessia. Algoritmien avulla voidaan
määritellä myös matemaattisiin kaavoihin tai fysiikan sääntöihin perustuvia geometrisia kuvioita ja muotoja,
jolloin voidaan hyödyntää toisten tieteenalojen määrittelemiä prosesseja osana arkkitehtuurisuunnittelua.

3D-tulostettu katosrakenne, joka perustuu yksinkertaisen suorakulmaisen rakenteellisen yksikön muodostamaan
ruudukkoon. Rakenteen korkeus ja aukko perustuvat kuvatiedostoon, jonka värisävyn vaaleus luetaan rakenteen
määrittelevänä parametrina. UKK, Mikko Kanninen, Sauli Kosonen ja Sami Logren, 2009.
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Matematiikka ja tietojenkäsittelytiede
suunnittelun apuna
Ohjelmointi kuuluu usean tieteenalan vakiintuneisiin työtapoihin, jolloin niissä tehtävää kehitystyötä voidaan
hyödyntää myös osana arkkitehtisuunnittelua. Yhteisenä kielenä toimivat tarkasti määritellyt algoritmit sekä
matemaattiset kaavat. Aiemmin arkkitehdilla ei ole ollut mahdollisuuksia hyödyntää suoraan menetelmiä esimerkiksi tietojenkäsittelytieteiden puolelta, kuin ottamalla käyttöön kyseisen tieteenalan omat ohjelmat ja työkalut. Kehitystyön tuloksena syntyneet sovellutukset ovat nykyään myös arkkitehtisuunnittelijoiden käytössä.
Skriptauksen sekä parametrisen mallintamisen mahdollistamin keinoin voimme nykyisin hyödyntää tätä kehitystyötä lähes suoraan, rakentamalla nimenomaan suunnittelua varten kehitettyjä työkaluja, jotka perustuvat
muiden tieteenalojen määrittelemiin prosesseihin.
Matematiikka on sääntöihin perustuva tiede, joka voidaan ottaa avuksi geometrisessa ongelmanratkaisussa.
Arkkitehtuurissa tilan luominen on keskeistä ja matematiikan avulla tila voidaan kuvata ja määritellä numeerisesti. Matemaattisesti määriteltävissä olevat muodot on myös helppo mallintaa algoritmiavusteisesti. Matematiikan hyödyntäminen osana arkkitehtuuria voi perustua myös matemaattisiin muotoihin ja kuvioihin. Esimerkiksi Helsingin Keskuskadun luonnonkivisessä pintakuvioinnissa on hyödynnetty jatkuvakuvioisia Penrosen
laattoja, jotka ovat saaneet nimensä matemaatikko Robert Penrosen mukaan.

Penrosen laatat tuottavat jaksotonta kuviota erilaisten monikulmioiden avulla. Kuvio ei toistu samanlaisena edetessään.
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Möbius-nauhan matemaattiseen konseptiin ja muotoon perustuva pieni paviljonki. Muoto on täysin matemaattisesti
määriteltävissä ja kontrolloitavissa. Möbius-rakenne, Eva Haggrén ja Annika Väisänen 2009.
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Biomimetiikka
Biomimetiikalla tarkoitetaan biologiasta inspiraationsa saaneita muotoja, rakenteita ja prosesseja. Sen avulla
pyritään löytämään rakenteellisesti tai kestävän kehityksen mukaisesti toiminnallisesti tehokkaita uusia ratkaisuja luonnon omien menetelmien pohjalta. Luonnosta inspiroituminen ei tarkoita pelkästään visuaalisen ilmeen
tai muodon jäljittelyä sen esteettisen kauneuden takia, vaan biomimetiikka pyrkii jäljittelemään luonnossa vaikuttavia prosesseja ja toiminnallisuuksia. Kun ymmärretään muodon tai rakenteen perusteena oleva älykkyys,
voidaan sen toimintaa jäljitellä algoritmiavusteisen suunnittelun keinoin.
Luonnon rakenteiden syntyminen perustuu yksinkertaisiin sääntöihin, joiden avulla muoto ja rakenne muotoutuvat morfogeneesiksi kutsutun prosessin kautta. Eliöiden morfogeneesi on evoluutioon ja kasvuun perustuva
prosessi, jonka avulla organismin lopullinen muoto ja rakenne muotoutuvat vuorovaikutuksessa sen sisäisten kasvutekijöiden sekä ympäristön vaikutteiden kanssa. Luonnosta löytyvät rakenteet ja niiden orgaaniset
muodot kehittyvät fysiikan lainalaisuuksien ja materiaalien käytön optimoinnin pohjalta ja ovat hioutuneet
evoluution kautta hyvin tehokkaiksi. Luonnossa tehokkuus on sidottu suoraan hengissä pysymiseen, joten materiaalin ja rakenteiden tehokas käyttö nähdään luonnollisena vastauksena kestävän kehityksen periaatteiden
ratkaisemiseen. Arkkitehtuurissa tämä viittaa muotoihin ja rakenteisiin, joiden digitaaliseen morfogeneesiin
vaikuttavat toiminnalliset tavoitteet, rakennusmateriaalin ominaispiirteet ja toiminta, simuloidut ympäristötekijät sekä fysikaaliset voimat.

Yksinkertainen skripti piirtää pystysuuntaisen viivan, kääntää sitä satunnaisen asteen verran annetulla astevälillä ja luo
uuden viivan kierretyn viivan satunnaisesta pisteestä lähtien. Kun algoritmia toistetaan muutaman iteraation verran ja
annetaan viivoille paksuus, syntyvä rakenne alkaa muistuttaa kasvin vartta. Oksa, Ville Rautiainen 2009.
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Biomimeettisessa lähestymistavassa tärkeänä tavoitteena on pyrkiä yhdistämään eri toiminnalliset näkökulmat
sekä rakennusmateriaalin ominaisuudet osaksi muotoa ja rakennetta. Rakenteella voi olla monta toiminnallista tehtävää: kantavuuden lisäksi se voi olla myös lämmönsäätelyn apuna, ilmankosteuden ja ilmanvaihdon
hallinnassa tai auringon suoraa säteilyä vähentävänä elementtinä. Tähän monitoiminnallisuuteen liittyy niin
muoto, rakenne kuin rakennusmateriaalikin, eikä niitä voida vain tarkastella toisistaan erillisinä osasina, vaan
yhteisesti osana koko toiminnallista järjestelmää.
Algoritmiavusteisen suunnittelun avulla voidaan jäljitellä kasvien kasvuprosesseja tai eläinten käyttäytymistä
osana rakenteellista suunnittelua, muodonantoa tai optimointia. Esimerkkejä eläinten käyttäytymiseen perustuvista systeemeistä ovat parviälykkyyteen perustuvat algoritmit (eng. swarming / flocking algorithms), joiden
avulla voidaan simuloida mm. lintujen liikkeitä ja reittivalintoja. Parvialgoritmien toiminta perustuu Craig
Reynoldsin 1986 esittelemään “Boids” animaatioon. Lintuparven toiminta on tehokasta ja yhtenevää, vaikka
se toimii täysin ilman ohjaavaa “keskusälyä” tai johtolintua. Parven liikkeet perustuvat yksittäisten lintujen
tekemiin päätöksiin ns. hajautetun älykkyyden avulla (eng. distributed intelligence), jota voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi ongelmanratkaisussa tai optimoinnissa. Samantyyppinen esimerkki hajautetun älykkyyden
käyttämisestä ongelmanratkaisussa on muurahaisten erittäin tehokas reitinhakumekanismi, jonka avulla muurahaiset löytävät lyhimmän reitin ravinnon lähteelle ilman, että yhdelläkään yksittäisellä muurahaisella olisi
kokonaiskuvaa maastosta.

COHESION

ALIGNMENT

SEPARATION

”Boids”, eli parvialgoritmi, jolla voidaan simuloida lintuparven liikkeitä, perustuu kolmeen sääntöön. Jokainen lintu
noudattaa näitä sääntöjä itsenäisesti, jolloin parvi ohjautuu hajautetun älykkyyden keinoin. Parven jäsenet pyrkivät
liikkumaan lähelle naapureitaan (cohesion), suuntautumaan naapureidensa keskimääräiseen suuntaan (alignment) sekä
välttämään törmäyksiä (separation).
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Tasaisessa ruudukossa toimiva soluautomaatti eli Cellular Automata perustuu myös hajautettuun älykkyyteen,
jossa yksittäinen ruutu eli solu määrittelee oman tilansa naapurisolujen tilojen perusteella. Kaikkien solujen
tilat määrittyvät synkronoidusti, joten syntyvä kuvio elää jatkuvasti jokaisella ajanhetkellä. Tunnetuin soluautomaatti on ehkä matemaatikko Johan Conwayn kehittämä Game of Life, jossa solulla on vain kaksi tilaa
- kuollut tai elossa. Säännöt ovat yksinkertaiset: solu kuolee, mikäli naapureita on vähemmän kuin kaksi tai
enemmän kuin kolme, ja solu herää henkiin, mikäli naapureita on elossa tasan kolme. Game of Life, kuten
muutkin soluautomaatit luovat hämmästyttävän monimuotoisia ja dynaamisesti eläviä orgaanisia kuvioita.

”Methods for Morphogenesis and Ecology in Architecture” diplomityö (sivu 50). Katosrakenteen aukotus on tehty
hyödyntäen Cellular Automatan muodostamaa orgaanista kuviointia. Kyseessä on kolmetilainen soluautomaatti, jossa
solun tila näkyy rakenteen aukon koossa. Soluautomaatin avulla on jäljitelty puiden lehvästön luomaa varjovaikutelmaa.

46

ALGORITMIAVUSTEINEN SUUNNITTELU

Kasvien syntyä ja rakenteita voidaan simuloida teoreettisen biologin Aristid Lindenmayerin kehittämällä Lsysteemillä (Lindenmayer systeemi). Alun perin L-systeemi on kehitetty simuloimaan levien kasvua, mutta
sitä on myöhemmin laajennettu kattamaan myös monimutkaisempien kasvien rakenteita. L-systeemi perustuu
yksinkertaisen tekstimuotoisen kaavan monistumiseen kasvusääntöjen mukaisesti ja monimutkainen koodi
syntyy iteroimalla kasvusääntöä aina edellisen askeleen perusteella. Tekstimuotoinen koodi tulkitaan geometriaksi määrittelemällä jokaiselle symbolille toiminto, kuten “käänny 90-astetta” tai “piirrä viiva”. L-systeemi
voidaan helposti laajentaa kolmiulotteisiin rakenteisiin ja sen avulla voidaan muodostaa myös fraktaaleja.
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F
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F
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F >> F[F+F+F+F][----F[++F]]
12.0
KULMA B:
KULMA
-5.7A:
12.0 ITERAATIO
KULMA
6 B:
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ITERAATIO
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L-systeemi toimii korvaamalla alkulausekkeen, eli aksiooman symbolit sääntöjen mukaan. Syntyvän koodin
monimutkaisuus kasvaa iteraatioiden edetessä. Lopuksi symbolit tulkitaan geometriaksi siten, että jokaista symbolia
vastaa geometrinen toimenpide. Myös DigiWoodLab logon puugrafiikka on tehty L-systeemin avulla.

Ligna-paviljongin epäsäännöllinen rakenne on saatu aikaan ”kasvattamalla” L-systeemin avulla 19 digitaalista puuta
mallinnetun muodon päälle. Puurakenteet kohtaavat toisensa ja luovat puiden oksastoa muistuttavan rakenteen
(sivu 100).
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Evolutiiviset menetelmät
Evolutiiviset menetelmät ovat optimointi- ja ongelmanratkaisumenetelmiä, jotka ovat saaneet inspiraationsa
luonnon evoluution toimintamekanismeista. Biologinen evoluutio perustuu luonnonvalintaan ja tuottaa vähitellen ympäristöönsä paremmin sopeutuvia eliöitä sekä suosii lajeja, jotka kykenevät mukautumaan muuttuviin
ympäristöolosuhteisiin. Evoluutiolle tyypillisiä ominaisuuksia ovat sukupolvittain etenevä kehitys (generations), ominaisuuksien periytyminen (inheritance), erilaisista yksilöitä muodostuva populaatio (population)
sekä yksilöiden erilaistuminen mutaation kautta (mutation).
Yksilön ominaisuudet perustuvat genotyyppiin, joka sisältää koodatun tiedon eliön “rakentumiseen” tarvittavista prosesseista, mutta ei tietoa eliön muodosta tai rakenteesta. Genotyyppi on eri yksilöiden välillä samanlainen, mutta rakentumisprosessin tulkinta on ympäristötekijöistä riippuvainen ja perustuu morfogeneesiin.
Morfogeneettisen prosessin lopputulosta sanotaan fenotyypiksi, joka on ympäristön ja genotyypin vuorovaikutuksen tulos eli ominaisuuksiltaan, muodoltaan ja rakenteeltaan ainutlaatuinen yksilö. Evolutiivisessa prosessissa voidaan havaita suuria yhtäläisyyksiä algoritmiavusteiseen suunnitteluun, jossa erilaiset fenotyypit voivat
syntyä samaan algoritmiin pohjautuen ja varioitua parametreihin perustuen.
Optimointimenetelmistä tarkimmin evoluutiota ja luonnonvalintaa jäljittelee geneettisiä algoritmeja hyödyntävä heuristinen menetelmä. Optimaalista tulosta tavoitellaan hakemalla ratkaisua suuresta hakuavaruudesta.
Geneettisiä algoritmeja käytetään vaikeiden monimuuttujaisten ongelmien ratkaisemiseen. Monimuuttujaisessa ongelmanratkaisutilanteessa geneettiset algoritmit arvottavat ns. hyvyysfunktion avulla suuren määrän
satunnaisia ratkaisuja. Hyvyysfunktio on matemaattinen kaava, joka antaa ratkaisulle numeerisen pistearvon.
Vaativinta on kyetä määrittelemään hyvyysfunktio tarkoituksenmukaisella tavalla niin, että ratkaisu löytyy
yhteen lukuarvoon perustuvassa pisteytyksessä. Parhaat ratkaisut pariutetaan, jonka tavoitteena on synnyttää
ominaisuuksiltaan vanhempiaan parempia jälkeläisiä. Uusia ratkaisuja voidaan tuottaa myös mutaation avulla.

Rakenneoptimointia geneettisten algoritmien avulla. Vertailu optimoidun kuperalle pinnalle sijoitetun suorakulmaisen
verkkorakenteen ja luonnosta löytyvien analogioiden välillä (Voronax, sivu 54).
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Geneettisten algoritmien avulla tehtävässä optimoinnissa tietokone ei päättele ennalta parasta ratkaisua, vaan
se löytyy pisteyttämällä satunnaisia kokeiluja. Tietokone toimii siis vain hyvyysfunktion johdattamana, mutta
pääsee silti hyvin lähelle parasta ratkaisua. Geneettisten algoritmien avulla harvoin löydetään sitä kaikkein
parasta ratkaisua, varsinkin kun ongelmaan vaikuttaa monta muuttujaa. Mitä tarkempi tulos halutaan, sitä suurempi laskenta-aika tarvitaan, mutta useimmiten saavutettu tulos on tarpeisiin täysin riittävä kohtuullisellakin
laskenta-ajalla.
Geneettisen algoritmin rakentaminen alusta asti on vaikeaa ja edellyttää sen toimintamekanismien syvällistä
ymmärtämistä. Grasshopper-ohjelmaan on kuitenkin sisäänrakennettuna vaikeaan ongelmanratkaisuun soveltuva komponentti, nimeltään Galapagos, joka toimii geneettisten algoritmien sekä simuloidun jäähtymismenetelmän (eng. simulated annealing) avulla. Galapagoksen avulla voi helposti hyödyntää geneettisten algoritmien
tarjoamia optimointimahdollisuuksia.

Kolmioverkon optimointi geneettisen algoritmin avulla. Lähtötilanteessa kolmiulotteiselle pinnalle on sijoitettu satunnainen
pistejoukko, joka optimoidaan siten, että jokaisen yksittäisen viivan pituus olisi mahdollisimman lähellä kaikkien pituuksien
keskiarvoa. Tämä johtaa verkon yhdenmukaistumiseen. Ylhäällä lähtötilanne, alhaalla optimoinnin tulos 3688 sukupolven
jälkeen.
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MORFOGENEESI JA EKOLOGIA
ARKKITEHTISUUNNITTELUSSA

Toni Österlund on tutkinut diplomityössään evolutiivisten menetelmien mahdollisuuksia arkkitehtuurin muodonannossa. Työtään varten hän kehitti uudentyyppisen suunnitteluprosessin, joka hyödyntää luonnonvoimia
arkkitehtuurin muotokielen pohjana. Rakennusympäristön ekologiaa ja sen vaikuttavia tekijöitä on simuloitu
kolmiulotteiseen kappaleeseen digitaalisen morfogeneesin keinoin. Tähän prosessiin pohjautuva suunnitelma
yhdistää visuaalisesti simuloituja luonnonvoimia sekä perinteisiä, manuaalisia suunnittelumenetelmiä. Algoritmiavusteiset suunnittelumenetelmät ovat apuna inspiraation etsinnässä ja suunnittelun apuvälineinä.
Diplomityössä on testattu ja analysoitu erilaisia alkioita (eng. seed) evoluutioprosessin alkuasetelmina. Evolutiivisten menetelmien sekä digitaalisen morfogeneesin avulla on päästy ratkaisuun, jota hyödynnetään informoituna luonnoksena työn jatkosuunnittelussa. Lopullinen suunnitelma on arkkitehtoninen kuvaus digitaalisesti kasvaneesta orgaanisesta muodosta. Diplomityön tavoitteena on ollut välttää suunnittelijan maneereita
sekä olemassa olevien ratkaisujen suoraa referointia. Käytetyt uudet tekniikat mahdollistivat inspiraation ja
suunnitteluratkaisun etsimisen luonnon omista lähtökohdista.

PROJEKTI: Methods for Morphogenesis and Ecology in Architecture - Designing the Bothninan Bay Cultural Center
diplomityö, Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto, Julkaisu A47.
TEKIJÄ: Toni Österlund
VUOSI: 2010
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VORONAX

Milos Dimcic on tutkinut Stuttgartin ITKE-instituutissa (Institute of Building Structures and Structural Design)
väitöskirjassaan “Structural Optimization of Grid Shells based on Genetic Algorithms” vapaamuotoisten
kuoriristikkorakenteiden rakenteellista optimointia geneettisten algoritmien avulla. Tutkimuksessaan Dimcic
kehitti ohjelman, joka tuottaa vapaamuotoiselle pinnalle optimoidun kuoriristikkorakenteen. Käyttäjä määrittelee pinnan ja ristikkojaon tiheyden, jonka jälkeen ohjelma käynnistää geneettisen algoritmin ohjaaman
optimointiprosessin. Prosessissa olennainen vaihe on geneettisen algoritmin tuottaman jokaisen ”sukupolven” automaattinen analysointi rakennelaskentaohjelmalla. Kehitetty ohjelma toimii Rhinoceros3D-suunnitteluohjelman lisäosana ja keskustelee FEM-pohjaisen Oasys GSA-rakenneanalyysiohjelmiston kanssa. Dimcic
yhdistää lähestymistavassaan geneettisten algoritmien tehokkaan ongelmanratkaisukyvyn FEM-analyysin
tarkkuuteen.
Viereisen sivun kuvassa on vertailu säännöllisen optimoimattoman (regular) ja optimoidun rakennekuvion
välillä. Worst on huonoin geneettisen algoritmin tuottama ratkaisu ja best on paras. Alaosassa vertailu ensimmäisestä ja 523. sukupolvesta. Sukupolven kaikki yksilöt eli ratkaisut on asetettu päällekkäin visualisointia
varten. Ensimmäisessä on nähtävissä suuri hajonta populaatiossa (kaikki yksilöt ovat hyvin erilaisia) ja 523.
populaatiossa on jo selkeä yhtäläisyys nähtävissä eli ratkaisu on ”yksimielisempi” ja siten lähellä kaikkein
parhaiten optimoitua ratkaisua.

PROJEKTI: Structural Optimization of Grid Shells based on Genetic Algorithms, PhD Thesis,
ITKE, Stuttgart University
TEKIJÄ: Milos Dimcic
VUOSI: 2011
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2.2 Analyysi ja optimointi

Digitaalinen analyysi osana arkkitehtuurin ja rakenteiden suunnittelua sekä analyysien tulosten perusteella
tehtävä optimointi mahdollistavat toiminnallisuuden tarkastelun digitaalisessa ympäristössä. Ongelmakohtiin
voidaan puuttua suunnittelun alkuvaiheessa. Suunnitelman monipuolinen analysointi on keskeistä lopputuloksen toimivuuden kannalta. Analysoitavia ja suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä on monia ja ne voivat vaikuttaa
muun muassa geometriaan, rakenteelliseen kokoonpanoon, voimien jakautumiseen, rakenteellisten elementtien
mitoitukseen, materiaaleihin sekä detaljeihin.
Perinteisessä lähestymistavassa suunnitelma joudutaan mallintamaan analyysia varten erikseen, eri tarkkuuksilla. Laskentaa varten analyysiohjelma saattaa tarvita muodon pintana tai viivamallina. Projektin kuluessa
useiden erilaisten mallien tekeminen ja ylläpitäminen on työlästä. Parametrinen mallintaminen, ja etenkin
NURBS-pintoihin perustuva geometria, mahdollistaa eri tarkkuuksilla olevien analyysimallien vaivattoman
mallintamisen suoraan suunnittelumallin pohjalta. Parametristen mallinnusohjelmien avulla erilliset analyysiohjelmat ja niiden tulokset voidaan linkittää suoraan osaksi muotoa tai rakennetta määrittelevää optimointiprosessia. Tieto liikkuu kaksisuuntaisen linkin avulla eli malli siirtyy ensin analyysiohjelmalle ja tulokset
palautuvat takaisin parametriseen prosessiin, joka optimoi mallia analyysin tulosten perusteella. Suunnitelma mukautuu analyysin tuloksiin iteratiivisesti tarkentuen. Käytettävistä ohjelmista riippuen, tiedonsiirtoon
kahden ohjelman välillä on lukuisia erilaisia vaihtoehtoja.
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Algoritmiseen prosessiin perustuvan geometrian avulla voidaan samasta mallista tuottaa informaatiota eri tarkkuuksilla
että eri tarkoituksiin. Analyysin avulla havaittuihin muutostarpeisiin reagointi on nopeaa ja geometria voi optimoitua
tuloksiin lähes reaaliaikaisesti tai jopa automaattisena.
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Suunnitelma voidaan analysoida erilaisten ympäristötekijöiden, kuten suoran ja epäsuoran auringonvalon, energiankulutuksen tai varjoanalyysin avulla. Analyysi voi perustua myös esimerkiksi näkyvyyden parantamiseen,
ihmismassojen liikkumiseen sekä ilmavirtausten simulaatioon. Tuulen vaikutusten tutkiminen CFD-menetelmillä (Computer Fluid Dynamics) on mahdollista ilman tuulitunnelikokeita. Analyysin tulokset voidaan linkittää parametriseen malliin ja hyödyntää muodonantoon vaikuttavina parametreina. Esimerkiksi Grasshopperin
GECO-lisäosa mahdollistaa Autodesk Ecotect analyysiohjelman tulosten suoran linkittämisen ja iteratiivisen
optimointiprosessin rakentamisen. Esimerkiksi rakennuksen toiminta ja toiminnallisuus voidaan maksimoida
ympäristön olosuhteet huomioon ottavan iteratiivisen analyysin ja geometrisen optimoinnin avulla.

1.6 - 31.6.2014
Keskipäivän suora auringonpaiste pinnalle.

Rakenne 1
Rakenteen aukko minimoi suoran säteilyn.

Rakenne 1

Rakenne 2
Rakenteen aukko maksimoi suoran säteilyn.

Rakenne 2

Omien kevyiden analyysiprosessien teko onnistuu algoritmien avulla suoraan ilman erillistä analyysiohjelmistoa. Oheisen rakenteen aukotus perustuu heinäkuun keskipäivän auringon suoraan säteilyyn. Sekä analyysi
että geometria on tehty suoraan parametrisessa mallinnusohjelmassa. Pinnan vastaanottama keskipäivän auringonpaiste analysoidaan halutulta aikaväliltä. Analyysin tuloksiin perustuen pinnalle luodaan rakenne, joka
joko minimoi tai maksimoi läpi pääsevän suoran auringonsäteilyn.
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Rakenteeseen kohdistuvia fyysisiä kuormia ja koko rakenteen toimintaa voidaan simuloida hyvinkin tarkasti
laskennallisten menetelmien avulla. FEM-analyysin (Finite Element Method) avulla voidaan laskea monien
rakenteellisten voimien vaikutuksia rakenteeseen ja visualisoida rakenteen käyttäytymistä. FEM-analyysiä
käytetään yleisesti rakennelaskenta- sekä mitoitusohjelmistoissa ja sitä voidaan hyödyntää myös optimoinnin
apuna. Rakenteen optimointi perustuu yritykseen ja erehdykseen, jos suunnittelumallin geometrian ja rakenteellisen analyysin välillä ei ole automaattista linkitystä. Arkkitehdin luonnosteleman mallinnetun muodon
koordinaatit viedään FEM rakenneanalyysiohjelmaan, josta saatujen tulosten perusteella alkuperäistä mallia
muokataan edelleen. Muokatun mallin koordinaatit siirretään takaisin laskentaohjelmaan. Geometrian muokkaaminen manuaalisesti on hyvin hidasta ja epätarkkaa, sillä kun yhtä kohtaa mallissa optimoidaan, se aiheuttaa uusia ongelmia toisessa kohtaa rakennetta.
Manuaalisen prosessin hitauteen ja epätarkkuuteen turhautunut japanilainen insinööri Mutsuro Sasaki kehitti
vuosituhannen vaihteessa digitaalisen yritys ja erehdys -prosessiin perustuvan Sensitivity Analysis-menetelmän, jossa geometria muokkautuu iteratiivisesti FEM analyysin tulosten perusteella. Menetelmän avulla koko
rakenteeseen kohdistuvat rasitusvoimat saadaan minimoitua ja saavutetaan optimoitu, mutta lähellä arkkitehdin
alkuperäistä luonnosta oleva muodonanto.
Rakenteellista FEM-analyysia varten on olemassa ohjelmia, joiden tekemä analyysi voidaan linkittää osaksi
rakenteellista muodonantoprosessia. Yleisesti rakennesuunnittelijoiden käytössä olevia tehokkaita työkaluja
ovat erilliset ohjelmat, kuten Ansys, SAP2000 tai Autodesk Robot. Lisäosista Clemens Preisingerin yhdessä
Bollinger-Grohmann-Schneider insinööritoimiston kanssa kehittämä Karamba3D-lisäosa toimii suoraan Grasshopper-ympäristössä. Suunnittelun alkuvaiheen rakenteelliseen analyysiin tehty Karamba3D on tarkoitettu
erityisesti arkkitehtien käyttöön.

Toyo Iton suunnittelema Island City Central Park “GRIN GRIN”, Fukuoka, Japani. Tämän projektin suunnittelussa
hyödynnettiin Mutsuro Sasakin kehittämää Sensitivity Analysis-menetelmää. Arkkitehdin luoma malli suunnitelmasta
mukautui vähitellen kohti rakenteellisesti optimoitua muotoa, kuitenkin säilyttäen alkuperäisen suunnitelman visuaaliset
ominaispiirteensä.
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Fysiikkasimulointi on osoittautunut myös tehokkaaksi menetelmäksi muodonantoon liittyvissä optimointiprosesseissa (eng. form finding). Antonio Gaudin tai Heinz Islerin painovoiman avulla muotonsa saavat roikutetut
rakenteet perustuivat manuaaliseen fysiikaalisten voimien simuloimiseen. Digitaalisessa simulointiympäristössä muodonantoon voidaan soveltaa muitakin fysiikan lainalaisuuksia kuin painovoima, esimerkiksi jousivoimat ja ilmanpaine. Digitaalisen fysiikkasimuloinnin työkalut mahdollistavat rakenteen ja muodon manuaalista
simulointia laajemman tutkimisen. Daniel Piker on kehittänyt vuodesta 2010 Grasshopperille fysiikkamallinnusmoottori Kangaroota, jonka avulla voidaan simuloida erilaisten voimien vaikutusta muotoon. Kangaroo on
nykyään merkittävä ja tehokas geometrisen optimoinnin työkalu.

Kangaroo fysiikkamallinnusmoottorilla tehty verkkorakenteen muodon optimoiva simulaatio. Vaikuttavina voimina ovat
painovoima sekä verkoston jousivoimat. Voimien määrittelyn jälkeen kuvan malli muotoutuu reaaliajassa tasaisesta
levystä kaksoiskaarevaksi muodoksi.
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Frei Otton projekteissa mukana olleet saksalaiset insinöörit Linkwitz ja Sheck, kehittivät vuonna 1971 rakenteen sisäisen tasapainotilan määrittelyyn tarkoitetun FDM-menetelmän (Force Density Method). FDMmenetelmän avulla pystyttiin laskemaan optimaalinen muoto mille tahansa jännitetylle verkkorakenteelle ja
löytämään verkon sisäisten jousivoimien välinen tasapainotila. FDM-menetelmässä jokaisen verkon osan
pituus ja sijainti perustuu ns. Hooken lakiin, joka kuvaa jousen aiheuttaman voiman suuruuden ja suunnan
siihen kiinnitettyyn kappaleeseen.
FDM-menetelmä liittyy olennaisesti myös rakenteiden optimointiin relaksaation avulla, jossa dynaaminen
rakenne tai systeemi hakeutuu tasapainotilaan. Luonnossa relaksaation voi havaita esimerkiksi ilmakuplien
dynaamisena järjestäytymisenä veden pinnan vaahdossa. Esimerkiksi vapaamuotoiselle pinnalle määritelty
rakenteellinen kokoonpano voidaan optimoida relaksaation avulla siten, että rakenneosien väliset etäisyydet
ja kulmat ovat yhtenevät. Erilaiset pinnanjakokuviot tai rakenteet voidaan saattaa tasapainotilaan relaksaation
avulla.

Vesikuplien järjestäytyminen vaahtorakenteessa.

Force Density Method (FDM) sovellettuna verkkorakenteelle eri lähtöarvoilla.
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2 . 3 Tu o t a n t o o n v a l m i s t e l u

Digitaalinen tuotanto on merkittävässä osassa algoritmiavusteisten suunnitelmien ja monimuotoisen geometrian toteuttamisessa kolmiulotteisiksi rakennelmiksi tai rakennuksiksi. Algoritmiavusteisen suunnittelun avulla
voidaan suunnitteluprosessin ja geometrian määrittelyn lisäksi valmistella yksilölliset rakenneosat tuotannon
tarvitsemaan muotoon ja tiedostoformaattiin. Tuotantotavasta ja -laitteesta riippuen työstömateriaali toimitetaan esimerkiksi kaksiulotteisena viivapiirustuksena tai kolmiulotteisina massoina. Nykyiset suunnittelu- ja
mallinnusohjelmat kykenevät tallentamaan suuren määrän erilaisia tiedostomuotoja. Ohjelmien välinen tiedostonsiirto onnistuu, kun ohjelmat pystyvät keskustelemaan yhdenkin tiedostoformaatin välityksellä. Tiedoston
valmistelu, nimeäminen ja tallennus voidaan automatisoida.
Suunnitelman tuotantoon valmistelu edellyttää yleensä kolme vaihetta: rakenneosien tarkan määrittelyn ja mallintamisen, osien siirron yhtenäiseen koordinaatistoon (siirto koordinaatiston nollapisteeseen sekä orientaation) sekä osien numeroinnin eli koodauksen. Kaksiulotteiseen työstöön tarvittavat osat voidaan jaotella lisäksi
käytettävän materiaalin levykoon mukaan, jolloin osien tarkka levylle asettelu vähentää materiaalihukkaa. Tätä
työvaihetta kutsutaan osien nestaukseksi.
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Generate -näyttelyyn tuotetun kennorakenteisen kappaleen tuotanto-osat. Rakenne koostui muotoon leikatuista
taivutetuista teräslevyistä, jotka kiinnitettiin toisiinsa pultein. Kennorakenne, Hannes Honkanen, Olli Metso ja Ville
Rautiainen, 2009
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3 .T I E TO KO NE I ST E T T U
T U OTA N TO

Digitaalinen eli tietokoneistettu tuotanto (eng. digital fabrication) on suhteellisen uusi ilmiö rakennusteollisuudessa, ja etenkin osana arkkitehtuurisuunnittelua. Sinänsä tietokoneavusteinen suunnittelu ja valmistus eli
CAD/CAM-prosessit (Computer-Aided Design / Computer-Aided Manufacturing) ovat yleistyneet teollisuuden tuotantolaitoksissa, koska ne ovat perinteisiin menetelmiin verrattuina suunnittelu- ja työstöominaisuuksiltaan tehokkaita ja joustavia. Puu- ja metalliteollisuudessa CNC-avusteisesti (Computer Numerical Controlled)
toimivat työstökoneet, kuten jyrsimet sekä laser- ja vesileikkurit ovat vakiinnuttaneet asemansa, mutta niiden
hyödyntäminen arkkitehtuurisuunnittelussa ja rakentamisessa on jäänyt vähäiseksi. Syynä käytön vähyyteen
saattaa olla CNC-avusteisten työstökoneiden aineiston tuottamisen työläys.
Perinteisten sarjatuotantomenetelmien kustannustehokkuus ja niiden käytön järkevyys perustuu kappaleiden
samankaltaisuuteen ja samojen työvaiheiden toistettavuuteen. Standardisoitujen osien valmistukseen räätälöidyn tuotannon avulla ei ole taloudellisesti järkevää tai usein edes mahdollista aikaansaada kovinkaan suuria
variaatioita. Tästä syystä monimuotoisten pintojen tai rakenteiden tekeminen mielletään perinteisiin tuotantoprosesseihin perustuvassa rakentamisessa kalliiksi ja epävarmaksi ratkaisuksi. Vaikka tuotantolaitteisto kykenisikin käsittelemään digitaalista työstötietoa, ei perinteisen manuaalisen suunnittelun keinoin pystytä tällaista
järkevästi tuottamaan. Muotojen ja rakenteiden kompleksisuuden kasvaessa uusien suunnittelu- ja tuotantomenetelmien käyttö on edellytys sille, että lukuisista keskenään erilaisista kappaleista koostuvat rakennusosat
voidaan toteuttaa virheettömästi.
Uudet digitaaliset suunnittelu- ja tuotantomenetelmät muokkaavat rakennusosien tuotannon kustannusrakennetta edullisemmaksi materiaalin hintaan verrattuna. Nykyaikaiset tietokoneistetut työstökoneet kykenevät
käsittelemään suuret määrät digitaalisesti syötettyjä aineistoja ja työstämään lukemattomat määrät keskenään
erilaisia kappaleita samassa ajassa kuin keskenään samanlaisiakin kappaleita. Tätä voidaan kutsua massakustomoinniksi, jolla tarkoitetaan tietokoneohjatun tuotannon mahdollistamaa tuotantotapaa, jossa tuote, esimerkiksi
rakenneosa, voi vaihdella ominaisuuksiltaan ilman merkittäviä lisäkustannuksia.
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DigiWoodLab hankkeen pilotin prototyyppimallin osat tuotettiin Woodpolis Oy:n tiloissa Kuhmossa yhteistyössä
TimberBros Oy:n kanssa. Osat jyrsittiin CNC-avusteisella viisiakselisella Hundegger- puuntyöstölaitteella. Myös
teräsosat leikattiin muotoon tietokoneavusteisesti ja taivutettiin määrättyyn kulmaan. Rakenneosien viemisessä
tuotantoon oli olennaista, että suunnittelussa käytettiin algoritmisia suunnittelumenetelmiä. Niiden avulla voitiin
yksilöllisten rakenneosien tarkka mallinnus automatisoida sekä numeroida rakenneosat halutulla, rakennusvaihetta
tukevalla logiikalla.
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Digitaaliseksi jatkumoksi (eng. digital continuum) tai file-to-factory -prosessiksi kutsutaan algoritmiavusteisesti suunnitellun digitaalisen tuotantoaineiston siirtymistä suunnittelijalta suoraan tuotantoon. Digitaalisesti
tuotantoon siirrettävä aineisto muokataan työstökoneelle sopivaksi. Useimmissa tapauksissa työstökoneelle
tarkoitettu aineisto on mahdollista tallentaa arkkitehtuurisuunnitteluohjelmista suoraan yleisesti käytettyinä
tiedostomuotoina (esimerkiksi 2D-vektorimuodot AI, DWG ja DXF, tai 3D-massat IGES, ACIS ja STL). Olennaisena osaamishaasteena on tuotantoon sopivien tiedostojen luominen ilman työläitä manuaalisia vaiheita.
Digitaalisen tiedonsiirron avulla vältytään paperisilta tuotantopiirustuksilta ja kuvien tulkinnasta syntyvä virheiden mahdollisuus pienenee.

DigiWoodLab pilotin prototyyppimalli koostui kolmioverkkorakenteesta, jossa puiset rakenteet liittyivät teräksisten
taivutettujen levyjen välityksellä toisiinsa kolmioiden kärjissä.
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Tietokoneavusteinen tuotanto tekee mahdolliseksi toteuttaa monimuotoiset, yksilöllisistä osista koostuvat
algoritmiavusteisesti suunnitellut rakenteet. Yksilöllisten rakenneosien muoto saattaa poiketa toisistaan vain
hyvin vähän. Osien silmämääräinen erottaminen toisistaan voi olla hankalaa, joten osien koodaus eli tunnistusmerkinnän tekeminen tuotantovaiheessa on tärkeää. Hyvin suunniteltu koodaus kertoo rakenteen pystyttäjälle
rakenneosan sijainnin ja kokoamisjärjestyksen. Koodauksen merkintöjen suunnittelu on myös osa rakenteen
visuaalista ilmettä, mikäli koodaus jää näkyviin.
Seuraavissa kappaleissa esittelemme yleisimpiä tietokoneohjattuja tuotantotapoja, joita voidaan hyödyntää
puurakenteiden suunnittelussa ja työstössä. Suunnittelun kannalta keskeistä on rakentaa digitaalinen suunnittelumalli, joka vastaa käytettävän tuotantotavan vaatimuksia. Käytettävän tuotantogeometrian tarkkuus ja tiedostomuoto ovat tuotantotavasta ja laitteistosta riippuvaisia. Rajoitteet esimerkiksi työstötarkkuudessa tai työstettävän kappaleen koossa tulisi ottaa huomioon heti suunnittelun alkuvaiheessa yhtenä suunnittelua ohjaavana
parametrina. Hyvin suunniteltu prosessi voi tuottaa työstöön tarvittavan aineiston suoraan suunnittelumallista,
joten muutokset suunnitelmassa välittyvät nopeasti myös tuotantoon. Yksinkertaistenkin rakenneosien mallintaminen voi olla työlästä ja hidasta, jos suunnitteluprosessi ei automaattisesti tuota tuotantotietoa. Vaikka
luonnostasoisen suunnitelman mallintaminen on nopeampaa, niin mittatarkasti rakennettu suunnittelumalli nopeuttaa rakenteen toteuttamista ja muutoksiin reagointia.

Kudos-näyttelyrakenteet yksilöllisten osien koodaus toteutettiin jyrsimällä tunnistenumero jokaisen levyn pintaan.
Numero jäi esille valmiissa rakenteessa.
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3.1 Leikkaus

Leikkausmenetelmien avulla työstetään kaksiulotteisia levymateriaalista leikattavia muotoja, joiden työstöradat määräytyvät vektoriviiva-aineistosta. Kaksiulotteisia muotoja voidaan jatkotyöstää esimerkiksi taivuttamalla tai hitsaamalla ne kolmiulotteisiksi kappaleiksi. Leikkaaminen on kaksiakselinen työstömenetelmä eli
leikkuupää liikkuu vain kahta akselia (X ja Y) pitkin. Käytetyimpiä leikkausmenetelmiä ovat plasma-, laser- ja
vesileikkausmenetelmät.
Laserleikkaus on yksi yleisimmistä digitaalisista työstömenetelmistä. Sitä voidaan hyödyntää pienois- ja maastomallien rakentamisessa sekä kokonaisten rakenneosien työstössä. Laserleikkauksessa suuritehoinen lasersäde kohdistetaan suoraan ylhäältä päin leikattavan materiaalin pintaan. Säteen kohtisuora kohdistus mahdollistaa vain poikkileikkaukseltaan suorat leikkauspinnat. Tehoa vähentämällä, kun leikkuusäde ei mene kokonaan
materiaalin läpi, laserleikkausmenetelmällä voidaan myös kaivertaa. Laserleikkausmenetelmällä on mahdollista tuottaa tarkka leikkuujälki, joten pienetkin yksityiskohdat erottuvat.
Laserleikkurien koko vaihtelee teollisuuden suurista ja tehokkaista leikkureista, suunnittelijoiden käytössä oleviin työstöalaltaan pienempiin malleihin. Lasermenetelmällä leikattavan materiaalin paksuus on melko ohutta,
materiaalista riippuen maksimissaan noin 20mm. Plasmaleikkurilla voidaan leikata paksumpiakin materiaaleja,
esimerkiksi 50mm paksua terästä. Leikattavan materiaalin maksimipaksuuteen vaikuttavat leikkaavan lasersäteen teho sekä materiaalin ominaisuudet. Laserleikkaustekniikka perustuu materiaalin polttamiseen, niin on
vaarana, että materiaali sulaa leikkauskohdasta liikaa tai voi syttyä palamaan. Laserleikkausmenetelmällä voi
leikata useita materiaaleja, kuten puuta, muovia, paperia ja metallia. Puuta leikattaessa laserleikkuri tuottaa
tunnistettavan tumman poltetun poikkileikkauspinnan.
Vesileikkaus perustuu materiaalia leikkaavan vesisuihkun erittäin korkeaan paineeseen. Vesisuihku muodostaa
ohuen, materiaalia leikkaavan ”terän”. Laserleikkauksen tapaan vesileikkauksen työstöjälki on tarkka. Pehmeämpiä materiaaleja voidaan leikata pelkällä puhtaalla vedellä, mutta kovimpien materiaalien, kuten kiven
ja metallin, leikkauksessa veden seassa käytetään abrasiivia, esimerkiksi hienoa hiekkaa. Abrasiivin käyttöä
herkästi likaantuvissa materiaaleissa tulisi välttää.

70

T I E TO KO N E I S T E T T U T U OTA N TO

DigiWoodLab pilotin prototyyppimallin teräksiset liitososat tuotantovalmiina.
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NILAS

NILAs veistos on suunniteltu osaksi ”Light-houses – on the Common Nordic Ground” -näyttelyä Venetsian
arkkitehtuuribiennaaleen 2012. Näyttely oli esillä pohjoismaiden paviljongissa ja sen järjesti Suomen Arkkitehtuurimuseo. Näyttelyyn otti osaa kymmenen toimistoa tai suunnitteluryhmää Norjasta, Ruotsista ja Suomesta, jolloin esillä oli yhteensä 30 työtä.
NILAs veistoksen suunnitteluprosessin tarkoituksena oli tutkia ja kehittää suunnittelumenetelmiä fraktaalisesti muotoutuvan orgaanisen muotokielen luomisessa. Suunnitteluprosessia varten kehitimme algoritmin,
joka jakaa mesh-solideja iteratiivisesti pienempiin ja pienempiin yksiköihin. Jakoprosessi luo jatkuvasti määrällisesti kasvavaa, mutta kokonsa puolesta pienenevää, yksinkertaiseen algoritmiin perustuvaa, fraktaalista
geometriaa.
Suunnittelun aikana tasapainoilimme algoritmisen työkalun tuottaman orgaanisen kompleksisuuden ja suunnittelijan taiteellisen näkemyksen välillä. Prosessi oli osittain automatisoitu ja osittain manuaalinen - työskentelyn aikana oivalsimme miten ja minkälaista geometriaa eri parametreilla voidaan tuottaa. Suunnitteluprosessin aikana syntyi suuri määrä erilaisia vaihtoehtoisia geometrioita, joista lopulta yksi valikoitui veistoksen
muodoksi.
Veistoksen lopullinen muoto on sileä ja muistuttaa sulavaa jääpalaa. Muotoon vaikutti valittu työstömenetelmä, jossa muoto saatiin aikaan laserleikkaamalla 2mm kirkkaita akryylilevyjä. Veistos heijastaa valoa jään
tavoin, muodostaen mutkikkaita valokuvioita pinnalle.

PROJEKTI: NILAs veistos
TEKIJÄT: Eero Lundén, Markus Wikar & Toni Österlund
VUOSI: 2012
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3.2 Jyrsintä

Jyrsintä on työstömenetelmä, jossa pyörivä terä poistaa kappaleesta materiaalia muodon aikaansaamiseksi.
CNC-jyrsintä viittaa prosessin tietokoneohjattuun versioon, jossa ohjelma koordinoi työstökoneen erilaisia
toimintoja terän liikekontrollista työkalun vaihtoon. Jyrsinnän ohella CNC-työstö tarjoaa laajan kattauksen
erilaisia työstövaihtoehtoja ja menetelmiä porauksesta hiomiseen ja sahaukseen. Puumateriaaleja, kuten myös
liimapuuta ja vaneria, työstetään yleensä jyrsimällä. Myös muita pehmeitä materiaaleja, kuten valumuottien
valmistuksessa käytettävää polystyreeniä, voidaan työstää jyrsimällä.
Jyrsintälaitteistoja on kehitetty eri tarkoituksiin, pöydän kulmalle mahtuvista pienjyrsimistä, suuriin kokonaisen teollisuushallin täyttäviin jyrsintäratoihin. Levymäisiä kappaleita voidaan työstää suurilla tasojyrsimillä,
joilla voi leikata kerralla kokonaisen vanerilevyn. Palkkirakenteiden, kuten hirsien työstöön on kehitetty kolmiulotteiseen jyrsintään erikoistuneita laitteistoja, joilla voidaan jyrsiä esimerkiksi hirsiliitoksia.

Hundegger K2 5-akselinen hirrentyöstöön erikoistunut CNC-työstökone.
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Pudelma -paviljongin ensimmäisten jyrsittyjen osien yhteensovitus (sivu 114).
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Jyrsimet voidaan jaotella pääpiirteissään työstöakselien määrän mukaan, joka voi vaihdella kolmesta yhdeksään. Yleisin jyrsintyyppi on kolmiakselinen jyrsin, jolla voi työstää poikkileikkausmuodoltaan suoria kappaleita sekä työstökorkeutta muuttamalla jyrsiä myös pinnanmuotoja. Kolmiakselisella jyrsimellä on mahdollista
tehdä kolmiulotteisia kaksoiskaarevia pintoja, mutta viistettyjen reunojen tai kielekemäisten muotojen alapuolelta jyrsimiseen tarvitaan viisiakselinen työstökone. Akselien lukumäärä ja toimintatapa on riippuvainen
jyrsintälaitteesta ja käyttötarkoituksesta. Laitteiston mahdollisuuksien lisääntyessä myös työstöön tarvittavien
työstöratojen, laskennan ja suunnittelun vaativuus kasvaa.
Jyrsinnän suunnittelussa on muistettava ottaa huomioon jyrsintäterän paksuus, etenkin kolmiakselisessa jyrsinnässä. Laserleikkauksessa leikkausjälki on erittäin ohut eikä se juurikaan hukkaa leikattavaa materiaalia.
Jyrsintämenetelmän leveä leikkausjälki johtuu terän paksuudesta, joten jyrsittävien kappaleiden ulkopuolelle
on muistettava jättää riittävästi tilaa, kun kuvioita asemoidaan levylle. Terän paksuudesta johtuen täysin suorat
sisäkulmat eivät myöskään ole jyrsintämenetelmässä mahdollisia. Terän säde on riippuvainen materiaalin kovuudesta ja paksuudesta - esimerkiksi, mitä paksumpi vaneri, sitä suurempi on työstöterän säde. Terän paksuuden vaikutukset on muistettava ottaa huomioon sekä suunnittelussa että tuotantotiedon tuottamisessa.
Kolmiakseliselle jyrsimelle tehtävä kaksiulotteisen kappaleen työstötieto voidaan esittää yksinkertaisina vektoriviivoina. Useampiakseliselle laitteelle tarvittavan kolmiulotteisen työstöradan tuottaminen suunnittelumallista vaatii ammattitaitoa sekä työstölaitteistolle räätälöidyt ohjelmat eikä se onnistu suoraan suunnitteluohjelmasta. Jyrsittävä kolmiulotteinen kappale on siirrettävä soveltuvaa tiedostotyyppiä käyttäen jyrsintälaitteiston
omaan ohjelmistoon. Soveltuvia tiedostotyyppejä ovat yleensä IGES, ACIS (sat) tai STL, mutta lopulta tiedostomuoto on riippuvainen käytettävästä jyrsintälaitteistosta.
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7-akselia

Eri akselimäärillä toimivien jyrsinten yleiset liikeradat.
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VORONOI-RAKENNE

Toni Österlundin syventävien opintojen harjoitustyö oli voronoisolurakenteinen katos. Harjoitustyö oli ensimmäinen Oulun yliopistolla, arkkitehtuurin osastolla algoritmiavusteisesti suunniteltu rakenne. Voronoisolukko
on matemaattisesti määritelty heterogeenisen aineen luontainen tapa jakaantua soluihin. Sen rakenne on määritettävissä yksinkertaisen algoritmin avulla, ja se tarjoaa tehokkaan mahdollisuuden rakenteiden optimointiin. Puisen vororoirakenteen tarkoituksena oli tutkia luonnon omia menetelmiä rakenteellisen optimoinnin
aikaansaamiseksi sekä puurakennustuotannon mahdollisuuksia monimuotoisen pintarakenteen luomiseksi.
Rakenne on toteutettu 12 millimetrin vanerista CNC-jyrsimällä. Jokainen solu on oma itsenäinen kehärakenteensa, joka on liimattu kohdistustappien avulla kokoon. Eri solut on kiinnitetty toisiinsa mekaanisella
liitoksella.

PROJEKTI: Voronoi-rakenne, syventävien opintojen harjoitustyö
TEKIJÄ: Toni Österlund
VUOSI: 2007
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Ylhäällä rakenteellisen voronoisolukon määrittelevä algoritmi graafisessa muodossa.
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50 solua sisältävän rakenteen kaikki levyt.
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3 . 3 Tu l o s t u s

Nopeat prototyyppivalmistuksen menetelmät (eng. rapid prototyping), kuten 3D-tulostus, tarjoavat suunnittelijalle mahdollisuuden nopeiden koemallien työstämiseen suunnittelun eri vaiheissa. Virtuaalisia, algoritmiavusteisesti suunniteltuja kompleksisia muotoja on hyödyllistä tarkastella ja arvioida suunnittelun eri vaiheissa
myös fyysisinä pienoismalleina. Kompleksisten muotojen pienoismallien rakentaminen käsin, ainakaan työmallitarkoituksiin, on käytännössä mahdotonta, sillä manuaalinen mallinrakennus vaatisi äärimmäistä tarkkuutta ja paljon aikaa.
Tulostusohjelma muodostaa suunnittelumallista kaksiulotteisesti viipaloidun rakenteen, jonka pohjalta 3Dtulostin alkaa rakentaa fyysistä mallia kerroksittain. Mallin materiaali, työstötapa ja tulostettavien kappaleiden
muodon rajoitteet ovat riippuvaisia käytetystä tulostustekniikasta. Markkinoilla on hyvin erikokoisia 3D-tulostimia, joiden koot vaihtelevat pöytämallisista kotitulostimista teollisuushallien kokoisiin, kokonaisten rakennusten tulostukseen tarkoitettuihin laitteisiin.
SLS-tekniikkaa (Selective Laser Sintering) hyödyntävät 3D-tulostimet sulattavat lasersäteen avulla jo valmiiksi hieman lämmitettyä muovijauhetta. Suuritehoinen laser liikkuu jauhealtaan päällä sulattaen jauhemateriaalin
kerros kerrokselta kovaksi muoviksi. Jokaisen kerroksen valmistuttua, alustaa lasketaan hieman ja tulostin
levittää uuden jauhekerroksen mallin päälle. Kovetetun materiaalin väliin jäävä jauhe muodostaa tulostettavan kappaleen tukirakenteen ja sulamatta jäänyt jauhetta voidaan hyödyntää uudelleen tulevissa tulostuksissa.
SML-tekniikkaan (Selective Laser Melting) perustuvissa 3D-tulostimissa käytetään materiaalina hienoa metallijauhoa. SML-tekniikalla voidaan tulostaa esimerkiksi koruja tai täysin metallisia rakennuskomponentteja ja
liitososia.
Nykyisin edullisia ja hyvin saatavilla olevia 3D-tulostimia ovat FDM-tekniikan (Fused Deposition Modeling)
tulostimet, jotka pursottavat tulostusalustalle ohutta lämmitettyä muovinauhaa. Muovilanka jähmettyy heti ja
muodostaa alustalle vähitellen tulostettavan kappaleen. FDM-tulostimet on tarkoitettu lähinnä kuluttajakäyttöön ja niiden suurin rajoite on pieni työstöala (yleisesti noin 25x20x15cm) sekä vielä alkeellinen tulostustekniikka. 3D-tulostimet kehittyvät kuitenkin nopeasti. Uusia tulostinmalleja ja niitä valmistavia yrityksiä tulee
markkinoille vuodessa lukuisia.
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Virtuaalinen kolmiulotteinen malli sekä tulostettu pienoismalli DigiWoodLab pilottiprojektin kolmiorakenteen liitoksesta.
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Suuren tulostusalueen (jopa yli 6x6x6m) 3D-tulostimia ja tulostustekniikoita kehitetään eri puolilla maailmaa. Rakennusteollisuus on ollut hyvin kiinnostunut rakennuksen mittakaavassa tehtävästä 3D-tulostuksesta.
Käytetyt menetelmät vaihtelevat hiekkakivijauhon kovettamisesta kerros kerrokselta liima-aineen avulla,
makkaramaisesti betonia pursottaviin tulostimiin. Vaikka suuren mittakaavan tulostus on vielä täysin prototyyppiasteella, hollantilainen DUS Architects on aloittanut itse rakentamallaan FDM-tekniikkaan perustuvalla
Kamermakeriksi nimetyllä 3D-tulostimella tulostettavan rakennuksen rakennustyöt Amsterdamissa.
Kiinalainen WinSun Decoration Design Engineering Co. on pystyttänyt pienen kylän 3D-tulostetuista 200 neliömetrin rakennuksista. Yhtiön kehittämä tulostin kykenee tulostamaan betonimassasta rakennuskomponentteja muutamassa tunnissa ja tulostetuista osista voidaan koota kokonaisia rakennuksia päivässä. Tulostusalue
on peräti 150x10x6,6 metriä. Vaikka voidaan väittää, että syntyneet rakennukset eivät ole puhtaasti rakennuspaikalla kokonaisina 3D-tulostettuja rakennuksia, vaan muualla tulostetuista elementeistä manuaalisesti koottuja, niin rakennusten elementtien tulostaminen muutaman tunnin aikana on kuitenkin huomattava saavutus.

WinSun yhtiön betonimassasta 3D-tulostama seinäelementti.
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Kirjoitushetkellä DUS Architects:ien suunnittelemasta 3D Print Canal House -rakennuksesta oli tulostettuna yksi noin 2
metriä korkea seinäelementti. Taustalla näkyy Kamermaker 3D-tulostin.
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3.4 Robotit

Autoteollisuudesta tuttujen nivelvartisten teollisuusrobottien käyttö rakennusteollisuudessa tekee mahdolliseksi hyvinkin monimuotoisten ja vaikeasti muilla menetelmillä työstettävien kappaleiden valmistuksen.
Robottien käyttö on lisääntynyt eri materiaalien käsittelyssä ja työstössä. Robotilla voidaan työstöyksikköä
vaihtamalla laserleikata, jyrsiä tai kiillottaa työstettyä pintaa. Robotit ovat jo lähtökohtaisesti moniakselisia
työstökoneita, joiden työstöalaa voidaan kasvattaa kiinnittämällä ne liikkuvalle alustalle.
Robottien mahdollisuudet eivät ole rajoittuneet pelkästään työstöön, vaan niiden avulla voidaan toteuttaa myös
vaativien rakenteiden kokoamista. Tulevaisuudessa nivelvartisten teollisuusrobottien sekä niiden muodostamien linjastojen hyödyntäminen rakennusteollisuuden työstö- ja kokoamisprosesseissa tulee yleistymään. Robotit mahdollistavat monimutkaistenkin rakenteiden nopean kokoamisen mittatarkasti ja virheittä. Sveitsiläinen
ETH Zürich yliopisto on erikoistunut vaativien rakenteiden työstö- ja kokoamisprosessien testaukseen.

Suomalaisen Autoprod Oy:n valmistama robottilinjasto, joka on tässä valjastettu perinteisten kattotuolien automaattiseen
kokoamiseen. Robotti ensin rakentaa jigin seinään, asettelee puuosat paikoilleen ja sen jälkeen naulaa osat yhteen. Kuvat
ovat ruudunkaappauksia Autoprod Oy:n sivuilta löytyvästä esittelyvideosta.

88

T I E TO KO N E I S T E T T U T U OTA N TO

Robotti voidaan valjastaa monimuotoisten rakenteiden työstöön ja kokoamiseen. Kuvassa robotti työstää puupalkkeja
tavallisen pöytäsirkkelin avulla ja siirtää palan oikeaan kohtaan rakennetta, jossa ihminen kiinnittää sen paikalleen
ruuvaamalla. Spatial Aggregations 6, © Gramazio & Kohler, ETH Zurich

Robotti asettelee vapaasti seisovia puupaloja tarkkaan paikoilleen. Asennustyö vaatii suurta tarkkuutta, koska paloja
ei kiinnitetä toisiinsa, vaan ne lepäävät vapaasti alempien kerrosten päällä. The Fragile Structure 2, © Gramazio &
Kohler, ETH Zurich
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Association for Robots in Architecture -yhdistys, joka on tiiviissä yhteistyössä Wienin teknillisen yliopiston
kanssa, on tehnyt Grasshopperille parametrisen mallintamisen lisäosan nimeltään KUKA|prc (parametric robot
control). Tämä lisäosa ohjaa KUKA-merkkisiä nivelvarsirobotteja simuloimalla robotin liikeratoja sekä tuottaa
robotin ohjauskoodin ilman erillistä CAM-ohjelmaa. Lisäosa KUKA|prc on vapaasti ladattavissa yhdistyksen kotisivuilta. Taiteilijat Clemens Neugebauer ja Martin Kölldorfer käyttivät ohjelmaa teoksessaan “Reb
Bull Arch”, johon KUKA|prc:n avulla työstettiin 84 valumuottia. Lisäosan helppokäyttöisyyttä kuvaa, että
taiteilijan poika ohjelmoi lisäosan avulla robotille tarvittavat työstöradat, vaikka hänellä ei ollut aiempaa taustaa CAM-ohjelmoinnista tai roboteista. Esimerkki kuvaa saatavissa olevien työkalujen helppokäyttöisyyttä ja
monipuolisuutta.
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Visuaalista robotin ohjausta ja simulointia KUKA|prc:n avulla. Kuvassa “Red Bull Arch”, jonka tekemisessä käytettiin
83 robotilla työstettyä valumuottia.
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4.1 Pienen mittakaavan puurakenteet

Materiaalina puu soveltuu moniin rakenneratkaisuihin ja erilaisiin rooleihin arkkitehtuurissa. Puuta voidaan
käyttää rakennuksen kantavissa rakenteissa tai rakennuksen vaipan verhouksessa. Suomessa puutavaran saatavuus on hyvä ja hinta kohtuullinen. Materiaalina kotimainen puutavara on pehmeää ja siksi helposti työstettävää. Seuraavassa esittelemme algoritmiavusteisesti suunniteltuja puusta toteutettuja kohteita.
Kokeellisten paviljonkien ja rakenteiden suunnittelu sekä workshop-muotoinen toteuttaminen kuuluu arkkitehtikoulujen algoritmiavusteisen suunnittelun opetukseen. Työpajoina toteutettavien, intensiivisten ja lyhytkestoisten opintojaksojen aikana voi oppia, kehittää ja tutkia algoritmiavusteisen suunnittelun ja tietokoneohjatun
tuotannon rajoja. Yliopistoissa tehtävä kehitystyö on merkittävää myös rakennusalan tulevaisuuden kannalta.
Myös Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta opiskelijoineen on osallistunut tähän kehitystyöhön. Olemme
koonneet esimerkkejä yliopistojen välisenä yhteistyönä suunnitelluista kohteista ja suunnittelutoimistoissa tehdyistä kokonaisuuksista, jotka tekijöittensä kautta kytkeytyvät osaksi Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnassa vuonna 2008 käynnistyneen algoritmiavusteisen suunnittelun opetuksen kehityskaarta.

Kudos näyttelypaviljonki.
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KUDOS

Kudos on “Generate - from algorithm to structure” -seminaariin ja näyttelyyn suunniteltu läpikuljettava paviljonkirakenne, joka koostuu valkoiseksi ja mustaksi laminoiduista haitarimaisista vanerilevykehistä. Vanerilevyt on jyrsitty kolmiakselisella CNC-jyrsimellä ja jokaiseen levyyn on koodattu levyn paikka suhteessa koko rakenteeseen. Näyttelyrakenteen sisällä olleet näytöt kuvasivat opiskelijoiden algoritmiavusteisesti suunniteltuja
harjoitustöitä ja paviljonki oli osa koko näyttelyn kiertoa. Rakenteen suunnittelivat ja toteuttivat seminaarista
vastuussa olleet opiskelijat.
Yksittäisten kehien levyt on kiinnitetty pitkittäissuunnassa toisiinsa saranaliitoksella, jolloin kehät ovat irralleen otettuina myös kokoon taittuvia. Kehät liittyvät toisiinsa levyihin jyrsittyjen lovien kohdalta, ja yhteen
liitettyinä kehät muodostavat jäykän rakenteen. Levyjen leveydet ja levyjen väliset kulmat vuorottelevat joka
toisen kehän kohdalla leveämmän ja jyrkemmän sekä kapeamman ja loivemman välillä. Lisäksi kehien siksakliike kiertyy pitkittäin rakenteen ympäri muodostaen kiinnostavan, spiraalimaisen muodon.

PROJEKTI: Kudos-näyttelypaviljonki
TEKIJÄT: Sauli Kosonen, Sami Logren, Olli Metso, Ville Rautiainen, Tuulikki Tanska & Toni Österlund
VUOSI: 2009
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LIGNA

Ligna on vuonna 2009 suunniteltu ja valmistettu kokeellinen puurakenteinen paviljonki, joka yhdistää luonnon kasvumekanismien logiikan arkkitehtuurin moderneihin tuotantotapoihin. Paviljongin rakenne luo vaikutelman puiden muodostamasta vapaasta oksastosta ja niiden alle jäävästä metsäaukeasta. Paviljonki on
suunniteltu Woodpolis Oy:n messupaviljongiksi Ligna-messuille Hannoveriin, Saksaan ja myöhemmin se koottiin uudelleen Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan pihalle “Generate - from algorithm to structure”
-seminaariin ja näyttelyyn. Paviljongin suunnittelijoina olivat arkkitehdit Toni Österlund sekä Eero Lundén.
Paviljongin rakennejärjestelmä perustuu kolmiulotteiseen L-systeemiin, jonka avulla voidaan simuloida
puiden kasvua ja rakennetta. Se koostuu 19 digitaalisesti “kasvatetusta” puusta, joten sitä voidaan pitää orgaanisena rakenteena, jonka lähtökohtana ei ole ollut luonnonmuotojen emulointi, vaan niitä synnyttävien
prosessien simulointi. Monimuotoinen puurakenne koostuu 324 yksilöllisestä koivupuisesta sauvasta sekä 487
tappiliitoksesta. Paviljongin kolmiulotteinen suunnittelumalli siirrettiin työstöön digitaalisesti, jossa se työstettiin 5-akselisella CNC-koneella yhden päivän aikana.

PROJEKTI: Ligna - paviljonki
TEKIJÄT: Lundén Österlund arkkitehdit, Eero Lundén & Toni Österlund
VUOSI: 2009
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DRAGON SKIN

Syksyllä 2011 Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksella pidetyssä workshopissa tutkittiin
UPM:n lämpömuovattavaa Grada-vaneria. Ryhmä opiskelijoita Tampereen, Oulun sekä Aalto yliopiston arkkitehtiosastoilta suunnitteli ja rakensi Dragon Skin paviljongin kymmenen päivän pituisessa workshopissa.
Opiskelijat tutustuivat digitaalisen suunnittelun ja tuotannon haasteisiin, luomalla yhteen rakennuskomponenttiin pohjautuvan, helposti koottavissa olevan rakenteen.
Dragon Skin koostuu muodoltaan identtisistä neliön muotoisista vakiosäteellä taivutetuista vaneripaloista,
jotka liitetään yhteen kolmiakselisesti CNC-jyrsittyjen lovien avulla. Lovien sijainti ja koko vaihtelevat jokaisessa vanerilevyssä, mikä mahdollistaa paviljongin vaihtuvasäteisen ja kaksoiskaarevan muodon.

PROJEKTI: DRAGON SKIN -PAVILJONKI
TEKIJÄT:
Workshop-osuus:
Koordinaattorit: Kristof Crolla (LEAD) ja Emmi Keskisarja (TUT). Ohjaajat: Sebastien Delagrange (LEAD), Emmi Keskisarja (TUT), Gilles Retsin (LEAD), Pekka Tynkkynen (TUT) ja Toni Österlund (Oulun yliopisto).
Tampereen yliopiston, Oulun yliopiston ja Aalto-yliopiston opiskelijat: Ilkka Ala-Fossi, Joonas Ala-Karvia, Anna Hakula,
Markus Heinonen, Jonathan Hilden, Frank Ho, Olli Hongisto, Tomi Itäniemi, Antti Keskinen, Saana Koivusalo, Maria
Laisi, Ville Leivo, Olli Metso, Thomas Miyauchi, Lilli Mustila, Aleksi Rastas, Aija Rimpeläinen, Hannu Saunaluoma, Jyri
Tartia, Katja Virta ja Milla Vuorinen.
Insinöörit: Antti Lankinen (UPM) ja Juhana Liimatainen (UPM)
Dragon Skin Pavilion, Hong Kong:
Kristof Crolla (LEAD), Sebastien Delagrange (LEAD), Emmi Keskisarja (EDGE) ja Pekka Tynkkynen (EDGE)
VUOSI: 2011 / 2012
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LIMINGANLAHDEN LUONTOKESKUKSEN
N ÄY T T E LY R A K E N N E

Pohjois-Pohjanmaalla, Limingan kunnassa sijaitsevan Metsähallituksen hallinnoiman Liminganlahden luontokeskuksen näyttely ”Lintujen kahdeksan vuodenaikaa” tutustuttaa kävijän lintujen vuoden kiertoon. Näyttelytilan keskellä on vapaamuotoinen kaksikerroksinen näyttelyrakenne, jonka suunnittelussa on hyödynnetty
algoritmiavusteista suunnittelua ja se on toteutettu vanerista CNC-avusteisesti jyrsimällä. Vuonna 2012 valmistuneen näyttelyn pääsuunnittelusta vastasi oululainen Arkkitehtitoimisto EST oy, Herneoja – Niskasaari, ja
näyttelyrakenteen algoritmiavusteisesta suunnittelusta ja CNC-avusteisesta toteutuksesta vastasi alihankkijana Arkkitehtitoimisto Österlund.
Rakenne koostuu kolmiakselisesti CNC-jyrsityistä 24mm kuultokäsitellyistä vanerisuikaleista, jotka nousevat
jatkuvina vaakariveinä, luoden vaikutelman kaksoiskaarevasta muodosta. Vaakaosat liittyvät sisennettyihin
pystyrunkoihin molempiin osiin jyrsityn loviliitoksen avulla. Jyrsinnän kappalekoon sekä kuljetuksen asettamista logistisista rajoitteista johtuen, koko rakenne koostuu noin 1200x3600mm kokoisista elementeistä,
jotka liittyvät toisiinsa innovatiivisella, elementtirajan ylittävällä loviliitoksella. Näyttelyrakenne sisältää myös
murtunutta munankuorta muistuttavan koveran osion, joka koostuu kaksoiskaarevan muodon luovista vanerilevyistä. Jokainen jyrsitty osa on yksilöllisesti merkitty koodilla, joka kertoo kappaleen sijainnin suhteessa
elementtiin ja koko rakenteeseen. Näyttelyrakenne on kokonaisuudessaan suunniteltu kolmiulotteisena mittatarkkana parametrisena mallina, jolloin kaikki työstöä varten tarvittava tieto saatiin suoraan mallista.

PROJEKTI: Liminganlahden luontokeskuksen näyttelyrakenne
TEKIJÄ: Arkkitehtitoimisto EST Oy & Toni Österlund
VUOSI: 2012
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PUDELMA

Pudelma-paviljonki rakennettiin Turkuun, osaksi kulttuuripääkaupunki-juhlavuotta kesällä 2011. Paviljonki
on Oulun yliopiston ja New Yorkin Columbian yliopiston yhteistyöprojekti. Rakenteen suunnittelu käynnistettiin Columbian yliopistolla viikon intensiiviworkshopissa ja rakenneosat työstettiin Suomessa muutaman
päivän aikana. Rakentaminen Turkuun vei noin kahdenkymmenen hengen työryhmältä kolme päivää.
Rakenne koostuu 490 Kerto-Q-palkista, jotka ovat kooltaan 51x200mm. Palkit ovat yksilöllisiä ja niiden pituudet vaihtelevat puolesta metristä kahteen metriin. Liitokset ovat ruuvivahvisteisia tappiliitoksia. Valmiin
holvimaisen paviljonkirakenteen muoto perustuu puristuksessa olevaan rakenteeseen. Paviljonki kattaa noin
70m2 alueen Turun Aurakadun varrella sijaitsevasta puistikosta.

PROJEKTI: Pudelma-paviljonki
TEKIJÄT:
Koordinaattorit: Eero Lundén, Ravi Raj & Markus Wikar
Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto: Alli Perttunen, Tuulikki Tanska, Taneli Heikkilä, Sampo Ojala, Taavi Henttonen,
Helena Tasa, Lotta Kindberg, Olli Parviainen, prof. Rainer Mahlamäki ja prof. Matti Sanaksenaho.
Columbia University, New York, USA: Roula Maria Salamoun, Victoria Monjo, Michaela Metcalfe, Shuning Zhao,
Jocelyn Oppenheim, Therese Diede, Chris Powers, Charlie Able, Justin Fabrikant, Joseph Brennan, prof. Phillip
Anzalone ja prof. Brigette Borders,
Rakennesuuunnittelijat: prof. Lauri Salokangas (Aalto) ja Hannu Hirsi (Aalto)
VUOSI: 2011
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4.2 Suuret puurakenteet

Esimerkkiprojekteja algoritmiavusteisten ja parametristen suunnittelutyökalujen käytöstä on havaittavissa eri
puolilla maailmaa. Tässä kappaleessa esitellään projekteja, joissa algoritmisten menetelmien avulla luodut ratkaisut toimivat muodon rakenteellisina osina. Rakenteellisen rehellisyyden toteutuessa algoritmisin menetelmin luodut, jopa ornamentin omaiset rakenteet lunastavat paikkansa arkkitehtuurissa ja tuovat sille merkittävää
lisäarvoa.
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M E T RO P O L PA R A S O L

Arkkitehtitoimisto Jürgen Mayer H. suunnittelema ja vuonna 2011 valmistunut Metropol Parasol on yksi
maailman suurimmista puurakennuksista. Rakennesuunnittelun kohteeseen on tehnyt Arup. Metropol Parasol
koostuu kuudesta sienimäisestä muodosta, jotka luovat suurikokoisen katoksen Sevillan vanhankaupungin toriaukion ylle. Plaza de la Encarnacion -aukiolle rakennettu kokonaisuus on nelikerroksinen. Pohjakerroksessa
on arkeologinen museo, jossa on nähtävillä paikalta löydetty arkeologinen kohde. Katutasokerroksessa on
2155m2 laajuinen kauppahalli ja sen yläpuolella on korotettu kaupunkiaukio. Kolmannessa kerroksessa sijaitsee ravintola ja neljäs kerros on julkinen maisemareitti, josta avautuu näkymä Sevillan vanhaan kaupunkiin.
Massiivinen puurakenne on noin 150 metriä pitkä, 75 metriä leveä ja 28 metriä korkea. Rakenne koostuu
3400 puuelementistä, jotka ovat 1.5 x 1.5m säännöllisessä ruudukossa. Puuosien muoto syntyy leikkaamalla
vapaamuotoista pintaa ristiin 1.5m välein. Näin syntyvät leikkauskappaleet ovat suoria tasopintoja, joiden ääriviivojen määrittelemä muoto on erilainen jokaisessa kappaleessa. Elementit ovat yksilöllisiä: niiden paksuus,
korkeus, leveys sekä muoto vaihtelevat. Materiaalina on Metsä-Wood Oy:n Suomessa valmistama Kerto-Qlevy, johon on tehty polyuretaanipinnoitus suojaamaan elementtejä sään vaikutuksilta. Elementit ovat pisimmillään 16.5m pitkiä ja paksuudeltaan 68-311mm. Suurimman elementin mitat ovat 16.5 x 3.5 x 0.14m. Koko
rakenteessa on 3000 kantavaa liitosta ja elementteihin käytettiin 2500m2 Kerto-Q-levyjä.
J. MAYER H. arkkitehdit voitti kansainvälisen suunnittelukilpailun vuonna 2004, jonka jälkeen projektin suunnittelu käynnistyi. Erittäin haastavan puurakenteen suunnittelussa ja toteutuksessa ratkaisevaa on ollut sähköinen suunnittelumallien tiedonsiirto arkkitehtien, rakennesuunnittelijoiden sekä tuotannon eli Metsä-Wood
Oy:n välillä.

PROJEKTI: Metropol Parasol
TEKIJÄT: J. MAYER H. arkkitehdit
VUOSI: 2011
KUVAT: Hufton & Crow
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HAESLEY NINE BRIDGES GOLF CLUB HOUSE

Haesley Nine Bridges Golf Club House on Etelä-Koreaan Yeojuun vuonna 2008 valmistunut, arkkitehti Shigeru Banin suunnittelema golf-kentän klubitalo. Rakennuksessa on näyttävä kuusikulmioista ja kolmioista koostuva verkkomainen puurakenne, jonka kuvio toistuu myös muissa Shigeru Banin projekteissa. Kuvion inspiraationa on toiminut perinteinen Korealainen Jukbuin-bambutyyny.
Puurakenne koostuu 32 puuelementistä, joita elementin jatkeelta vaikuttavat hoikat pilarit kannattelevat. Elementit koostuvat yli 3500 yksilöllisesti muotoillusta ja jyrsitystä liimapuukappaleesta. Kaikki yli kolmetuhatta
osaa eivät kuitenkaan ole erilaisia keskenään vaan osia on 467 erilaista tyyppiä. Loviliitoksia rakenteessa on
15 000. Rakenteesta tekee erityisen vaikuttavan juurikin siinä käytetty äärimmäisen hienostunut liitostekniikka.
Loviliitokset ovat lopullisessa rakenteessa niin näkymättömiä, että pitsimäinen kuori vaikuttaa kuin yhdestä
puusta veistetyltä.
Kuten tämän kaltaisille projekteille on tyypillistä, haastavan geometrian ja liitosdetaljien algoritmisessa
määrittelyssä on ollut mukana aiheeseen erikoistunut suunnittelijaryhmä Design to Production sekä epästandardeihin puurakenteisiin erikoistunut Blumer & Lehmann Timber Construction LTC. Rakenne muodostuu
projisoimalla tasossa oleva kuusikulmioverkkokuvio kaksoiskaarevalle pinnalle, jonka jälkeen syntyneelle
muodolle on määritelty liitokset sekä rakenneosat.

PROJEKTI: Haesley Nine Bridges Golf Club House
TEKIJÄT: Shigeru Ban architects
VUOSI: 2008
KUVAT: Shigeru Ban architects, Design to Production
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CENTRE POMPIDOU-METZ

Centre Pompidou-Metz on Ranskaan, Metzin kaupunkiin arkkitehti Shigeru Banin suunnittelema Pariisin
Pompidou-keskuksen sisarmuseo. RIBA Award 2012 -palkinnon voittaneessa rakennuksessa on taidemuseo
ja teatteri. Katon suunnittelussa arkkitehtia inspiroi Kiinalaisen punotun bambuhatun muoto. Museorakennuksen suurta, 8000m2 kokoista plastista kattopintaa läpäisevät tilaelementit, joista on näkymiä ympäröivään
kaupunkiin. Katossa toistuu Shigeru Banin kuusikulmioverkko, mutta tässä museorakennuksessa kattorakenne
on edelliseen esimerkkiin verrattuna erilainen. Puurakenne koostuu 140x440mm kokoisista CNC-jyrsityistä
osista. Näitä yksilöllisiä kaksoiskaarevia jyrsittyjä liimapuuosia rakenteessa on lähes 1800 kappaletta. Läpikuultava lasikuitukate ja massiiviset puuelementit tekevät Metzin Pompidou-keskuksesta vaikuttavan.

PROJEKTI: Centre Pompidou-Metz
TEKIJÄT: Shigeru Ban architects
VUOSI: 2012
KUVAT: Shigeru Ban architects
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EXETERIN YLIOPISTON LAAJENNUS

Lounais-Englannissa sijaitsevan Exeterin yliopiston laajennus valmistui vuonna 2012. Wilkinson Eyre arkkitehtien suunnitteleman rakennuksen keskeisenä osana on aaltoileva puurakenne, joka kattaa aulamaisen
tilan vanhan ja uuden rakennuksen välillä. Rakennesuunnittelun kohteeseen on tehnyt suunnittelutoimisto Buro
Happold ja projektissa olennaisena osana on ollut myös SMARTsolutions, joka on Buro Happoldin sisäinen
haastavien geometrioiden toteutukseen erikoistunut osasto.
Aaltoileva kattopinta on puinen kuoriristikkorakenne, joka muodostuu kolmioista ja umpiosien kohdalla vielä
pienemmistä sekundäärisistä kolmioista. Buro Happoldin mukaan tällainen kuoriristikkorakenne on ihanteellinen ratkaisu suorista palkeista koostuvien kaksoiskaarevien pintojen rakenteeksi, jossa liitosten suunnittelu
on keskeisessä osassa. Kaksoiskaarevalla vapaamuotoisella pinnalla liitospisteissä kohtaavien rakenneosien
täytyy päästä kiertymään suhteessa liitososaan, tässä tapauksessa sylinteriin, jotta muodon luonti on mahdollista. DigiWoodLab -hankkeen pilottiprojektissa liitososat ovat keskeisessä asemassa ja kehitetty ratkaisu
esitellään kappaleessa 5.

PROJEKTI: University of Exeter Forum building
TEKIJÄT: Wilkinson Eyre arkkitehdit
VUOSI: 2012
KUVAT: Buro Happold, Hufton & Crow
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5.ESIMERKKIPROJEKTI S U U N N I T T E LU STA
T U OTA N TO O N

Arkkitehti Tuulikki Tanskan vuonna 2013 valmistunut diplomityö ”Geometrisen optimoinnin menetelmät
arkkitehtisuunnittelussa - Algoritmiavusteisesti suunniteltu puurakenteinen uimahalli Oulun Linnanmaalle”.”
on tehty osana Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan DigiWoodLab -hanketta. Tanskan diplomityö on
ollut myös alkusysäyksenä tämä kirjan kirjoittamiselle. Diplomityössään Tanska tutki arkkitehtisuunnitteluun
liittyviä geometrisen optimoinnin menetelmiä sekä puurakenteiden kaksoiskaarevien pintojen ongelmia. Työn
yhteydessä kartoitettiin uusia mahdollisuuksia, joita algoritmiset suunnittelumenetelmät sekä tietokoneavusteinen tuotanto kykenevät tarjoamaan suomalaiselle puurakentamiselle.
Suunnitteluprosessiin kuului kolme kokonaisuuden kannalta samanarvoista osaa:
1. Geometrisen optimoinnin prosessin määrittely ja kehitys
2. Rakenteen ja rakenneliitoksen suunnittelu ja liitosdetaljien määrittely
3. Esimerkkisuunnitelma - uimahalli ja urheilukeskus Oulun Linnamaalle

Geometrisen optimointimenetelmän valinnan taustaksi Tuulikki Tanska kartoitti uusimman saatavilla olevan
tutkimustiedon. Kartoituksen perusteella relaksaatio näytti soveltuvan parhaiten suunnitelman geometrisen optimoinnin menetelmäksi. Relaksaatiota hyödynnettiin vapaamuotoisen pinnan kattavan rakenteellisen kolmioverkon rationalisointiin. Suunnittelun aikana kaksi erillistä tutkimuslinjaa, geometriset optimointimenetelmät
sekä rakenneliitoksen suunnittelu, yhdistyvät yhdeksi kokonaisratkaisuksi, jossa rakennetta ja liitosta ei olisi
ollut mahdollista toteuttaa ilman optimointia. Käytäntölähtöisyys oli koko suunnitteluprosessin aikana keskeisessä asemassa. Rakenteesta ja liitoksesta toteutettiin 1:3 mittakaavassa rakenneprototyyppimallia, joka osoitti
ratkaisun toimivuuden myös käytännössä.
Suunnitteluprosessin alkuvaiheessa projektia työstettiin kolmesta näkökulmasta. Ensimmäisessä vaiheessa perehdyttiin ajankohtaiseen tietoon geometrisen optimoinnin menetelmistä sekä algoritmisten suunnittelumenetelmien tutkimuksen nykytilaan. Tutkimuksesta lisää kappaleessa 5.2 Geometrinen optimointi.
Toisessa vaiheessa suunnittelija rajasi työnsä keskeisen näkökulman, asetti siihen liittyvät tutkimuskysymykset sekä suunnitteli ja toteutti kaikki muodon luomiseen tarvittavat algoritmiset prosessit. Toiseen vaiheeseen
kuului myös geometrisen optimoinnin soveltaminen ja liitosratkaisun kehittäminen diplomityön suunnittelutehtävän tarpeisiin.
Kolmannessa vaiheessa Tuulikki Tanska suunnitteli Oulun Linnanmaan alueen liikuntahallin. Taiteellisten
sisältöjen ohella suunnittelutyössä keskeisessä asemassa oli ensimmäisen ja toisen vaiheen tutkimustieto. Seuraavassa on suunnitteluprosessin kuvaus, joka alkaa liikuntahallin luonnosvaiheesta ja etenee seuraavissa kappaleissa geometriseen optimointiin sekä liitoksen suunnitteluun.
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Työssä käytetyn geometrisen optimoinnin menetelmän, relaksaation, eteneminen kolmioverkkorakenteessa.

135

5.1 Suunnittelu

Oulun Linnanmaan alueen liikuntakeskus on suuren mittakaavan puurakenteinen julkinen rakennus. Suunnittelutavoitteena oli käyttää puuta modernilla ja esteettisellä tavalla uimahallirakennuksessa. Rakennuksen tilakonseptin toiminnallisessa suunnittelussa keskeisiksi tekijöiksi valittiin: liikuntakeskuksen tilojen monipuolinen
käyttö, pitkien aukioloaikojen huomioon ottaminen sekä pienet henkilöstöresurssit. Suunnittelukohde on ajankohtainen ja suunnitelma pohjautuu osittain Oulun kaupungin teettämään Linnanmaan urheilualueiden ja uimahallin tarveselvitykseen, jossa tavoitteeksi asetettiin kuntourheiluun, terveyttä edistävään liikuntaan, tasavertaiseen saavutettavuuteen, esteettömyyteen ja tilojen joustavaan käyttöön soveltuva nykyaikainen urheilukeskus.
Suunnittelussa on käytetty algoritmiavusteisia suunnittelumenetelmiä pohjapiirroksen luonnostelussa, kantavan ulkokuorirakenteen luomisessa ja optimoinnissa sekä liitoksen matemaattisessa määrittelyssä. Algoritmiavusteiset menetelmät painottuivat puurakenteisen kolmioverkon ja sen detaljien suunnitteluun. Liikuntahallin
luonnosvaiheen arkkitehtisuunnittelu oli hyvin samankaltainen kuin ei-algoritmiavusteisessa suunnitteluprosessissa. Suunnittelija saattoi hyödyntää algoritmiavusteisia suunnittelumenetelmiä luontevasti luonnossuunnittelun osana, sillä algoritmiset työkalut ovat tekijälle tuttuja.

Aluerakeisuuskuva. Ylhäällä vasemmalla Oulun yliopiston Linnanmaan kampus. Suunniteltu kolmisakarainen
urheilukeskus- ja uimahallirakennus alhaalla keskellä.
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Pääsisäänkäynti.

137

Linnanmaan alueen liikuntakeskus hahmottui tilaohjelmaltaan ja toiminnaltaan laajaksi ja monipuoliseksi kokonaisuudeksi. Suunnittelun avuksi kehitettiin parametrinen työkalu, joka lukee tilojen määrät ja laajuudet
excel-taulukosta ja piirtää ne laajuutta kuvaavina ympyröinä. Ympyrät yhdistetään toisiinsa tilojen käyttäjien
(esim. uimaan tuleva asiakas, työntekijä, koripallojoukkue) liikkeiden mukaisilla viivoilla. Uimaan tuleva asiakas esimerkiksi kulkee aulan ja lipunmyyntipisteen kautta uimahallin pukutiloihin ja sieltä allastilaan. Kun
tiloja kuvaavat ympyrät on yhdistelty, alkavat käyttäjien reitit hahmottua konkreettisesti ja tiloja voidaan siirrellä haluttuun järjestykseen. Näin muodostuu parametrinen vuokaavio (eng. flowchart), jonka avulla tilaohjelma oli mahdollista sommitella tontille helposti.
Suunnittelutyökalun avulla päädyttiin kolmisakaraiseen muotoon, jossa yksi toiminnallinen kokonaisuus sijoittuu jokaiseen sakaraan. Rakennuksessa on kolme selkeää toiminnallista kokonaisuutta uimahalli, liikuntahalli
ja ryhmäliikuntatilat, sekä niiden keskelle sijoittuvat aula ja kahvio. Syntyneen kolmesakaraisen muodon kattaa
vapaamuotoinen ristikkokuorirakenne. Suurta ulkovaippaa tukevat sienimäiset rakenteet jokaisen sakaran ja
aulatilan välissä. Kattorakenne ja sienimäisten tukipilarien rakenne perustuu samaan algoritmiin. Katon kolmioverkko projisoidaan suoraan sienimäisten tukirakenteiden pinnoille, joten kattorakenteen ja tukirakenteen
liitos on looginen ja sujuva. Sienimäisten rakenteiden sisään on sijoitettu ilmastointikonehuoneet.

B IV-konehuone 192 m²

B liikuntasali/halli 1800 m²

B tekniset tilat 192 m²

B siivoustilat 20 m²

B siivoustilat 10 m²
A kokoushuone 40 m²

B musiikkiliikuntasali 144 m²

B pesuhuoneet N 60 m²

B kuntosali 192 m²

B kuntosalin wc:t n 25 m²
B pukuhuoneet N 80 m²

A kahvio aputiloineen 100 m²
A kahvio / aulan yleisowc:t 18 m²
A toimistotilat 12 m²

B pukuhuoneet M 80 m²
B pesuhuoneet M 60 m²

B ryhmaliikuntasali 144 m²

B kuntosalin wc:t m 25 m²

A kassa 8 m²
A aula 100 m²

A pukuhuoneet N 160
A m²
pukuhuoneet M 160 m²

A puku-, pesuA puku-,
ja allashuoneen
pesu- ja allashuoneen
wc:t N 20 m²
wc:t M 20 m²
A pesuhuoneet N 100 m²
A pesuhuoneet M 100 m²
A liikkumis- ja toimimisesteisten osasto 30 m²
A hoyrysauna
A hoyrysauna
9 m²
9 m²

A IV-konehuone 340 m²

A sahkopaakeskus 20 m²
A muuntamo 18 m²

A saunat N 38 m²A saunat M 38 m²

A lammonjakohuone 34 m²
A henkilostotilat 40 m²

A ensiapu 12 m²
A varastot 20 m²
A valvomo 12 m²

A siivoustilat 20 m²

A pieni kahluuallas 20 m²

A huolto- ja varastotilat 80 m²

A kemikaalitilat 45 m²

A lasten opetusallas 100 m²
A allasosasto 2400 m²
A paallas 1250 m²

A vedenkasittelytila 1) 270 m²

A monitoimiallas 80 m²
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Viistoilmakuva rakennuksesta.
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Suunnitteluratkaisu

Nykyisellään yhteydet tontille saapuvat pääasiassa lännestä. Autoliikenne tontille saapuu Linnanmaantiestä
haarautuvalta Virkakadulta. Pysäköinti sijaitsee Virkakadun ja tontin välisellä alueella. Kevyen liikenteen
yhteys tontille kulkee pohjoisesta Kampusalueelta saavuttaessa Linnanmaantien alitse, ja etelästä tai idästä
saavuttaessa Linnanmaantien suuntaista kevyen liikenteen väylää pitkin. Puu-Linnanmaalta on myös kevyen
liikenteen yhteys tontille. Suunnitelmassa pysäköintialuetta on laajennettu ja saavutettavuutta parannettu lisäämällä kevyen liikenteen yhteys Kiiminginpolulta. Suunnitelmasta haluttiin luoda monipuolinen urheilukeskus,
jossa uimahallin lisäksi on paljon mahdollisuuksia erilaisille liikuntatoiminnoille ja myös ulkoliikuntatoimintoja on sijoitettu rakennuksen tontille.

Aulatila
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Asemapiirros.
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Liikuntahallin jokaisessa toiminnallisessa yksikössä on erilliset aputilat. Uimahallin ja liikuntahallin aputilat
koostuvat pääasiassa pukuhuonetiloista ja ryhmäliikuntahallin aputiloihin on sijoitettu sekä henkilökunnan että
aula-kahvion ja infopisteen tiloja. Uimahallin, etenkin uima-altaan edellyttämät laajat tekniset tilat on sijoitettu
kellarikerrokseen.

Näkymä liikuntahallista.
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Pohjapiirros 1.kerros.
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Suunnittelussa kiinnitettiin erityisesti huomiota esteettömyyteen, mitä painotettiin myös tarveselvityksessä.
Liikuntaesteisille käyttäjille on varattu oma puku- ja pesuhuonekokonaisuus, jossa käyttäjällä voi olla eri sukupuolta edustava saattaja mukana. Kaikki ensimmäisen kerroksen tilat ovat myös yhdessä tasossa, mikä helpottaa liikuntaesteisten käyttäjien kulkua rakennuksessa.

Näkymä kuntosalilta uimahalliin.
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3.8.2013
Pohjapiirros 2.kerros.
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Ilmanvaihtokonehuoneet on sijoitettu aputilojen päälle sienimäisen rakenteen sisään. Sienimäiset osat muodostavat rakennuksen ”keuhkot” mahdollistaen raikkaan ilman sisäänoton katon kautta ja ilmanvaihtokanavien
asennuksen ulkokaton ja sienen väliseen tilaan. Toisessa kerroksessa uimahallin aputilojen päällä on kuntosali
ja spinning-sali. Liikuntahallin aputilojen päällä sijaitsee toimistotiloja sekä urheiluun liittyvän pienliiketoiminnan tarpeisiin vuokrattavia tiloja, kuten urheiluhierojan vastaanotto tai seurojen toimistotilat.

UIMAHALLIN PUKUHUONEET + APUTILAT

VEDENKÄSITTELYN TEKNIIKKATILAT + TASAUSALTAAT

Leikkaus uimahallin kohdalta.
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AULA

LIIKUNTAHALLIN PUKUHUONEET +
APUTILAT

AULA

Leikkaus uimahallin kohdalta.
UIMAHALLIN PUKUHUONEET + APUTILAT

AULA

VEDENKÄSITTELYN TEKNIIKKATILAT + TASAUSALTAAT

AULA

LIIKUNTAHALLIN PUKUHUONEET +
APUTILAT

Leikkaus urheiluhallin kohdalta.
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Uimahalli on tarveselvityksessä määritelty virkistyspainotteiseksi eikä kilpauinnille mitoitettua allasta edellytetä. Kun vanhan liikuntahallin toiminnot päätettiin suunnittelussa yhdistää uudisrakennukseen, kokonaisuudesta muodostui laaja ja monipuolinen liikuntakeskus, jolloin 50m kilpauintiallas oli tarpeen sisällyttää
mukaan suunnitelmaan. Katsomot sijoittuivat luontevasti maavalliin tukeutuen uimahallin etelälaidalle. Yleisön reitti katsomoille kulkee toisen kerroksen kautta, joten uimahallia on myös mahdollista käyttää kilpailutoimintaan. Liikuntahallin suunnittelussa pyrittiin mitoittamaan halli mahdollisimman monipuolisesti eri lajeille
sopivaksi ja siksi katsomo sijoitettiin myös liikuntahalliin.

Näkymä uimahalliin hyppytasanteelta.
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Näkymä toiselle sisäänkäynnille.
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5.2 Geometrinen optimointi

Luonnosvaiheen rakenteelliseen optimointiin sekä optimaalisen muodon etsintään on olemassa olevia algoritmiavusteisia menetelmiä. Aihetta on tutkittu maailmalla laajalti kompleksisten ja vapaamuotoisten (kaksoiskaarevien pintojen) rakenteiden suunnittelun yhteydessä. Projektin taustaselvityksessä tutkittiin millaisia
menetelmiä on olemassa. Selvityksen perusteella työssä päädyttiin soveltamaan relaksaatiomenetelmää ja reaaliaikaista fysiikkasimulointia sekä kehittää niiden avulla keino optimoida rakenneverkko kaksoiskaarevalle
pinnalle. Toteutusta varten tutkittiin erilaisia relaksaatiomenetelmiä ja päädyttiin lopulta soveltamaan Hooken
lakiin perustuvaa menetelmää fysiikkasimulaation avulla. Suunnittelun aluksi tutkittiin myös mahdollisimman
yksinkertaista versiota relaksaation toteuttamisesta.
Suunnitteluprosessin edetessä tekijä vertaili myös useita pinnanjakokuviovaihtoehtoja, kuten kolmio-, neliö-,
salmiakki-, voronoi- ja kuusikulmioverkkoa. Pinnanjakovaihtoehdoista vain kolmioverkkokuvioinnilla saavutettiin kaksi suurta etua. Ensinnäkin, ainoastaan kolmioiden muodostamat pinnat ovat automaattisesti yhdessä
tasossa, joten rakenteen kattaminen yksinkertaistuu, kun kaksoiskaarevia elementtejä ei tarvita. Toinen kolmioinnin suuri etu on rakenteen jäykkyydessä, sillä neliö- tai voronoi-ristikossa liitoksen rasitukset olisivat
paljon suuremmat. Lisäksi relaksointiprosessin vaikutukset kolmioverkossa olivat tehtyjen testien perusteella
kiinnostavimmat, sillä kolmiointi on voronoi-kuvion lisäksi ainoa pinnanjakovaihtoehto, joka pystyy muotoutumaan suuriinkin pisteverkon muokkauksiin pinnalla, eli se sallii relaksaatiolle suurimmat mahdollisuudet
edetä rakenteessa.
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Pinnanjakovaihtoehtoja.
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Lloydin algoritmi

Lloydin algoritmi on menetelmä, jonka tavoitteena on tasata pisteiden välisiä etäisyyksiä. Toisin sanoen, algoritmi pyrkii tasoittamaan epätasaisesti avaruuteen sijoitettujen pisteiden väliset etäisyydet suhteessa lähimpiin
naapureihin, joko kaksiulotteisessa tai kolmiulotteisessa koordinaatistoissa. Lloydin algoritmia varten tarvitaan
siis pistejoukko ja yhteydet lähimpiin pisteisiin. Jokaiselle pisteelle lasketaan sitä ympäröivien lähimpien pisteiden muodostaman ”solun” keskipiste ja siirretään piste tähän keskipisteeseen.
Lloydin algoritmi on helppo toteuttaa myös pinnan muotoa seuraten. Kaikessa yksinkertaisuudessaan se sisältää kuitenkin paljon heikkouksia rakenteellisen optimoinnin kannalta. Algoritmiin tulisi lisätä erilaisia ehtoja,
kuten maksimaalinen viivanpituus (kahden pisteen etäisyys toisistaan) ja minimaalinen ”jarruvoima” (eng.
dampening), joka hidastaisi siirron etenemistä sen loppuvaiheessa. Nämä puutteet johtivat Tuulikki Tanskan
tutkimaan myös toista kehittyneempää ratkaisua, fysiikkasimulaatiota, jonka avulla mainittuja voimia olisi
helpompi hallita.

Yläpuolella Lloydin algoritmin toimintaperiaate. Oikealla kuvataan Lloydin algoritmin toiminta sovellettuna
kolmiulotteiseen muotoon. Aluksi erimuotoiset kolmiot pyrkivät yhdenmukaistumaan, mutta lopulta ratkaisu muuttuu
huonommaksi kontrolloivien tekijöiden puuttuessa.
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Relaksaatio fysiikkasimulaattorin avulla

Tuulikki Tanska päätyi ratkaisuun, joka hyödyntää Kangaroon tarjoamia fysiikkasimulaatiomahdollisuuksia.
Kangaroo on kehitetty reaaliaikaisten optimointi-, muodon luonti- ja simulaatioprosessien mahdollistamiseksi.
Tanskan Kangaroo fysiikkasimulaattorin avulla luoma algoritmi muuttaa kolmioverkon viivat Hooken lain
mukaisesti toimiviksi jousiksi, jotka sitten hakeutuvat tasapainotilaan relaksoitumalla annetulle pinnalle.
Lopulliseen relaksoituvaan rakenteelliseen verkkoon vaikuttaa kolme voimaa. Ensimmäinen voimista muodostaa annettujen pisteiden välisistä yhteyksistä Hooken lain mukaisia jousia. Tämän seurauksena kaikki jouset
pyrkivät omaan määriteltyyn lepopituuteensa samaan tapaan kuin kappaleessa 2.3 mainitun Force Density
Methodin vaikutuksessa. Toinen vaikuttava voima kiinnittää verkon mallinnetulle pinnalle eli huolehtii siitä,
ettei kokonaismuoto muutu prosessin aikana. Ilman tätä voimaa relaksoituva verkko pyrkisi jännittymään
verkon reunimmaisten pisteiden eli tässä tapauksessa maantasossa sijaitsevien pisteiden välille, jonka takia
lopputuloksena olisi maantasossa oleva litteä verkko. Kolmas voima kiinnittää verkon reunimmaiset pisteen
annetun pinnan reunaviivalle eli antaa pisteiden liikkua pitkin pinnan reunaa prosessin aikana.

Relaksaatiota varten luotu määritelmä, joka relaksoi annetun verkon annetulle pinnalle.
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Kehitetyssä määritelmässä vaikuttavat voimat ovat Hooken lain mukainen jousivoima (vasen kuva), pisteet pinnalle
rajoittava voima (keskimmäinen kuva), sekä pisteet pinnan reunaviivalle rajoittava voima (oikea kuva), jota sovelletaan
vain pisteverkon reunimmaisiin pisteisiin.
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Alkutilanne. Relaksoimaton kolmioverkko pinnalla.
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Lopputilanne. Relaksoitu kolmioverkko pinnalla.
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Relaksaatiolla saavutetut hyödyt

Yhtenä relaksaation vaikutuksena on, että kolmioiden pinta-alat lähestyvät toisiaan. Tämän vuoksi pinnalle
muodostuvat kolmiot ovat huomattavasti homogeenisempiä kooltaan kuin relaksoimattomalla verkolla. Näin
luonnollisesti saavutetaan säästöjä lasi- tai umpielementtien valmistuksessa. Samoin myös kolmioiden särmien
pituudet lähestyvät toisiaan, joten julkisivujärjestelmän profiilien osien tuotanto helpottuu. Lisäksi kolmioiden
kulmien asteluvut pyrkivät yhdenmukaistumaan, mikä tuo ratkaisevan hyödyn rakenteen liitososien detaljointiin. Kappaleessa 5.3 selostettava liitosdetaljiratkaisu ei olisi ollut mahdollinen relaksoimattomalla kolmioverkolla. Arkkitehdille relaksaation kaikkein tärkein vaikutus on kuitenkin sen luoma visuaalisen tasapainon
vaikutelma. Verkko jatkuu visuaalisesti tasaisena ja luo kauniita pitkiä linjoja kolmiointiin.
Kehitetty menetelmä poikkeaa merkittävästi kappaleessa 2.3 esitellyistä vapaamuotoisten pintojen optimoinnista siinä, että pinnan muotoa ei muokata. . Rakennuksen kolmisakarainen muoto on luotu siten, että jokainen
sakara on ellipsoidin puolikas eli perusmuoto, joka on lähtökohtaisesti optimaalinen rakenteelle, etenkin kun
ristikkokuorirakenne luodaan relaksaation avulla. Relaksoinnin vaikutus varsinaiseen rakenteelliseen optimointiin jää tässä työssä laskennallisesti todistamatta, koska vaativia rakennelaskentaiteraatioita ei ole tehty.
Relaksoitu verkko on lähtötilanteeseen verrattuna kuitenkin visuaalisesti parempi ja rakenteellisesti järkevämpi
vaihtoehto. Relaksoinnilla saavutetaan edellä mainittuja hyötyjä, joita muilla esitellyillä optimointimenetelmillä ei ole mahdollista saavuttaa.

158

ES I M E R K K I P ROJ E K T I - S U U N N I T T E LU S TA T U OTA N TO O N

Alkuperäinen ja relaksoitu kolmioverkko väritettynä kolmioiden koon mukaan. Relaksoidussa verkossa kokojen vaihtelu
on pienempää.
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5.3 Rakenne ja liitos

Kaksoiskaarevalle pinnalle määritelty rakenne on riippuvainen valitusta pinnanjakokuviosta. Pinnanjakokuviota vertaillessa kolmiojako toimii hyvin katettavaksi ja lämpöeristetyksi tarkoitetussa rakenteessa, sillä jokainen
kolmion ääriviivojen muodostama pinta on automaattisesti yhdellä tasolla. Tällöin esimerkiksi rakenteeseen
integroitavien lasiosien valmistus on yksinkertaista, mutta kolmioiden risteyskohtien liitosten detaljoinnissa
on kuitenkin haasteita.
Kaksoiskaarevalle pinnalle määritellyn kolmioverkon jokaisen kolmiotasopinnan normaalivektori, eli kolmiotasopintaan nähden kohtisuora vektori, on yksilöllinen. Näin ollen liitokseen liittyvät rakenneosat tulevat liitokseen eri kulmissa eikä kaikille liitososille yhteistä akselia ole liitospisteestä löydettävissä. Matemaattisesti
kuvattuna ongelma olisi seuraavanlainen:
Oletetaan, että viivaverkon jokainen viiva määrittää tason, jolla tämä viiva sijaitsee koko pituudeltaan.
Liitospiste (vertex-piste), jossa siihen liittyvien viivojen määrittämien tasojen leikkaus on suora viiva, on
liitospiste jossa ei esiinny vääntöä ja tämä suora viiva on liitospisteen akseli.
Onko sellaista viivaverkkoa mahdollista löytää, jossa liitospisteissä ei esiinny vääntöä?
Wallner & Pottmann, 2011.
Puhuttaessa kaksoiskaarevista pinnoista, vastaus kysymykseen on kyllä ja ei. Mikäli pinta jaetaan kolmioverkon sijaan nelikulmioista koostuvaan verkkoon, olisi ongelma yksiselitteisesti matemaattisesti ratkaistavissa,
mutta kolmiojaolla näin valitettavasti ei ole. Nelikulmainen jako taas ei tuo samoja hyötyjä kuin kolmiojako.
Kolmiojaon muodostamat tasopinnat ovat helposti katettavissa ja kolmioverkko rakenteena on lujempi kuin
neliöverkko. Mitä yhteisen akselin puuttuminen liitospisteessä sitten tarkoittaa rakenteelle? Kuten mainittiin jo
kappaleessa 4.2 Exeterin yliopiston laajennuksesta kerrottaessa, tämä rakenneosille yhteisen akselin puuttuminen liitospisteessä aiheuttaa liitokseen vääntövoimaa sekä vaikeuttaa liitoksen detaljointia.
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Toisistaan poikkeavat normaalivektorit kolmioverkon liitospisteissä.

Matemaattinen ongelma yhdensuuntaisen akselivektorin puuttumisesta liitospisteessä ja sen asettama haaste
liitososien muodon luonnissa, Tuulikki Tanska on tässä työssä ratkaissut detaljitason ja laajemman muodonannollisen menetelmän yhteistyöllä. Laajemmassa mittakaavassa tämän ratkaisun olennaisena ja korvaamattomana osana on verkon relaksointi. Relaksointiprosessin yksi vaikutus on, että kaikki kolmioverkon kulmat
lähestyvät asteluvultaan toisiaan. Sen avulla päästään tilanteeseen, jossa jokaisen liitososan normaalivektorit
ovat hyvin lähellä toisiaan ja siten ongelman laajuus sekä vääntövoiman määrä liitoksessa saadaan minimoitua. Verkon relaksointi yksinään ei kuitenkaan ratkaise koko ongelmaa. Ongelma on lopullisesti ratkaistavissa
oikealla liitoksen suunnittelulla.
Liitoskohta voidaan ratkaista tekemällä riittävän suuri teräksinen liitoskappale, esimerkiksi sylinteri, jonka
suhteen liitososien kiinnityslaipat sitten muotoillaan. Kyseistä ratkaisua käytettiin edellä esitellyssä Exeterin
yliopiston laajennusprojektissa. Kaksoiskaarevan pinnan liitospisteissä esiintyvän pienen väännön johdosta,
sylinteriin liittyvät teräsosat eivät voi olla liitospäästään suoria. Teräslaipat kiinnittyisivät sylinteriin pienessä
kulmassa suhteessa sylinterin akseliin, ja siksi teräslaipat olisikin leikattava liitospäästään hieman kaarevaksi
sekä hitsattava juuri oikeaan kulmaan.
Edellä kuvatun kaltainen sylinteriosien valmistus vaatisi äärimmäisen tarkkaa työtä ja yhden liitossylinterin
manuaalisessa hitsauksessa olisi liian suuri virheen riski, joten työssä ei päädytty käyttämään sylinteriliitosta.
Tämän vuoksi tässä työssä ei päädytty käyttämään sylinteriliitosta. Lisäksi liitososa haluttiin olevan mahdollisimman yksinkertainen ja näkymätön. Täysin tuotantovalmiin liitoksen kehittäminen kaksoiskaarevalle vapaamuotoiselle puuverkkorakenteelle vaatii tietysti diplomityötä laajemman ja monialaisemman suunnittelutyön.
Tavoitteena oli ratkaista liitos siten, että se olisi mahdollisimman miellyttävä esteettisesti ja havainnollistaisi
selkeällä tavalla keskeisiä kaksoiskaarevan pinnan geometrisia lainalaisuuksia sekä haasteita. Seuraavassa kappaleessa esitellään Tuulikki Tanskan diplomityöhönsä kehittämä ratkaisu, jossa yhdensuuntaisen akseliverkon
puuttuminen liitoskohdasta on ratkaistu geometrisesti yksinkertaisesti ja vähäeleisesti.
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Liitosratkaisu

Liitoksen suunnittelussa päädyttiin muotoon leikattuihin ja taivutettuihin teräslevyihin, jotka asennetaan paikoilleen pulttaamalla ne puupalkkeihin leikattuihin loviin. Jokaisen puupalkin molemmissa päissä oleviin
loviin sijoitetaan kaksi teräslevyä, joista molemmat kiinnittyvät myös palkin molemmilla puolilla oleviin viereisiin palkkeihin. Taivutetut teräslevyt jäykistävät puupalkkien muodostaman kolmion kaikista kolmesta kulmasta ja jokainen puupalkki liittyy jäykästi kahteen viereiseen kolmioon. Jokaisen palkin molempien päätyjen
kaksi teräslevyä sitovat viereiset kolmiot jäykästi toisiinsa kiinni.
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Räjäytyskuva liitoksesta.
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Kuten aiemmin osoitettiin ei liitospisteen akselivektorin matemaattinen ongelma ole ratkaistavissa absoluuttisesti koko kolmioverkolle. Toisin sanoen liitospisteessä kohtaaville rakenneosille ei ole löydettävissä yhteistä
akselivektoria. Vaikka usealle tasolle ei ole löydettävissä yhteistä akselivektoria, niin on matemaattinen totuus,
että kahden avaruudessa sijaitsevan tason leikkaus on aina suora viiva, samoin kuin avaruudessa sijaitsevien
kahden viivan leikkaus on aina piste (elleivät viivat ole yhdensuuntaisia). Tästä seuraa, että kolmioverkossa
vierekkäisten viivojen määrittämien tasojen leikkaus on aina suora viiva. Kehitetyn ratkaisun geometria perustuu siis siihen, että jokaiselle liitososalle ja sen naapurille yhteinen akselivektori on aina löydettävissä.
Vektori ratkaistaan jokaiselle liitososaparille ja sen avulla luodaan liitososaparia yhdistävän taivutetun teräslevyn muoto. Jokainen teräslevy saa muotonsa puusauvan keskilinjassa kulkevan pystysuoran geometrisen tason
sekä viereisen puusauvan vastaavan tason leikkauksen mukaan. Tämä ratkaisu luo kuitenkin vielä yhden haasteen. Luodut, teoreettisesti täysin teräväkulmaiset taivutetut teräslevyt risteävät ja läpäisevät toisensa joissain
liitoskohdissa, johtuen alussa määritellystä ongelmasta, eli kaikille liitoskappaleille yhteisen akselivektorin
puutteesta.
Levyjen risteäminen relaksoidussa verkossa on kuitenkin suhteellisen vähäistä ja ratkaisu jäljelle jäävään ongelmaan on yksinkertainen. Kun siirrytään teoreettisesta, äärettömän ohuesta ja äärettömän terävän taivutuskulman omaavasta pinnasta todelliseen teräslevyyn, niin teräsmateriaalin ominaisuudet, kuten levyn paksuus,
määrittelevät levylle tietyn minimitaivutussäteen. Mitä suurempi teräslevyn taivutussäde on, sitä enemmän
lyhenee teoreettisen pinnan kärki. Ottamalla huomioon nämä seikat teräslevyjen geometrian luovassa algoritmissa, toinen toisensa leikkaavien teräslevyjen ongelma ratkeaa.

164

ES I M E R K K I P ROJ E K T I - S U U N N I T T E LU S TA T U OTA N TO O N

Kahden vierekkäisen viivan yhteinen akselivektori.

Levyt risteävät liitoskohdassa.

Teräslevyjen taivutussäde lyhentää taivutetun teräslevyn kärkeä.
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Puusauvojen detaljointi

Puusauvojen päiden muotoilussa on kaksi määräävää tekijää. Ensimmäinen määrittelee puusauvan pituuden
siten, että sauvan pään etäisyys verkon liitospisteestä on kaikissa sauvoissa ja liitoksissa sama (algoritmiin
määritelty muuttujan arvo). Liitoskohdan alapinnassa puuosien päädyt siis kohtaavat samalla etäisyydellä ja
muodostavat kuusikulmion. Toteutetun prototyyppimallin puuosien CNC-jyrsinnän yksinkertaistamiseksi puusauvan pääty on toteutettu pystysuorana, joten liitoksen yläpinnassa päädyt eivät enää kohtaa. Suunnitellussa
liikuntahallissa kuitenkin juuri liitoksen alapinta jäisi näkyviin.

Puusauvojen pituus määrittyy sen mukaan, mikä on haluttu etäisyys liitospisteestä.

Toinen puusauvan muotoa määrittävä tekijä on rakenteellisen kolmioverkon muoto sekä kolmioiden kulmien
kulmanpuolittajat. Jokainen puusauva viistetään sen molemmilta puolilta löytyvän kulmanpuolittajan muodostaman tason suhteen. Suoraan tasopintaan sovelletussa rakenteessa nämä viisteet olisivat kohtisuorassa suhteessa puusauvaan. Kaksoiskaarevalla pinnalla sauvojen päihin muodostuvat viisteet ovat kuitenkin kaltevia
sekä pysty- että vaakasuunnassa ja vaativat siten viisiakselisen CNC-työstön ollen rakenteentyöstön monimutkaisin osa. Viisteiden ansiosta vierekkäiset puusauvat asettuvat tiiviisti toisiaan vasten. Lopuksi liitokseen
määritellään puu- ja teräsosien pulttiliitosten reikien paikat.
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Kulmanpuolittajien määrittämä viisteet muotoileva taso.

Valmis liitos.
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Prototyyppimalli

Prototyyppimallin puuosat tuotettiin Woodpolis Oy:n tiloissa Kuhmossa yhteistyössä TimberBros Oy:n
kanssa. Osat on jyrsitty viisiakselisella Hundegger K2 jyrsintäkoneistolla. Rakenneosien viemisessä tuotantoon
oli olennaista, että suunnittelussa käytettiin algoritmiavusteisia suunnittelumenetelmiä. Niiden avulla voitiin
yksilöllisten rakenneosien tarkka mallinnus automatisoida sekä numeroida rakenneosat halutulla, rakennusvaihetta tukevalla, logiikalla. Myös teräsosat leikattiin muotoon tietokoneavusteisesti ja taivutettiin määrättyyn
kulmaan.
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Myös teräsosat tuotettiin tietokoneohjatusti suoraan CAD-viivapiirroksista, mutta mittapiirrokset jokaisesta osasta
tarvittiin siitä huolimatta kustannusarviota varten.
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Mallin kokoamista varten oli tärkeää, että osat on numeroitu.
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Valmis prototyyppimalli.
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Lähikuva liitoksesta.
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mukana kehittämässä ja opettamassa algoritmiavusteista suunnittelua Oulun yliopistossa vuodesta
2008. Näiden vuosien aikana kerätyn kokemuksen ja tiedon pohjalta on kirjaan koottu laaja kuvaus
algoritmiavusteisen suunnittelun nykytilanteesta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista.
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