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TIIVISTELMÄ

Tämä diplomityö käsittelee 3D-tulostusta arkkitehtuurin näkökulmas-
ta. 3D-tuloste voi arkkitehtuurissa toimia esimerkiksi prototyyppinä, 
muottina tai valmiina lopputuotteena. Työssä selvitetään, mitä etuja ja 
rajoituksia 3D-tulostuksella on arkkitehtuurissa, ja miten menetelmä 
vaikuttaa arkkitehdin työhön. 3D-tulostus, virallisemmin materiaalia 
lisäävä valmistus, määritellään työssä kappaleiden valmistamiseksi di-
gitaalisesta mallista erityisellä laitteella materiaaleja yhteen liittämällä. 

Tietoa aiheesta on etsitty tutkimuksista ja erilaisista verkkolähteistä. Tie-
don syventämiseksi tehtiin teemahaastattelu, jossa haastateltiin yhteen-
sä kahdeksaa alan asiantuntijaa. Tutkimus oli kvalitatiivinen. Aineiston 
analysointiin käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia. 3D-tulostus-
ta testattiin myös käytännössä tekemällä 3D-tulostuskokeilu. 

Kerätyn aineiston perusteella 3D-tulostus tarjoaa arkkitehdeille uuden-
laista suunnittelun vapautta, edellyttäen että suunnittelija ymmärtää 
valmistusmenetelmän luonteen. 3D-tulostuksen suurimpana etuna ark-
kitehtuurin näkökulmasta voidaan pitää menetelmän mahdollistamaa 
muodon vapautta. Käytännössä 3D-tulostuksen nykyisessä kehitysvai-
heessa ei voida kuitenkaan puhua täysin vapaasta muodosta. Menetel-
män merkittäviä etuja ovat myös materiaalien räätälöintimahdollisuus 
sekä menetelmän mahdollistamat, aivan uudentyyppiset sovellukset 
arkkitehtuurissa. Suurimmat rajoitukset liittyvät sekä 3D-tulostustek-
nologian, että tulostusmateriaalien rajoitteisiin. Kolmas merkittävä ra-
joite 3D-tulostuksessa on puutteellinen suunnitteluosaaminen. 

Työn tulosten perusteella 3D-tulostuksessa valmistusteknologia ja -ma-
teriaali, sekä niiden suunnittelu limittyvät tiivisti yhteen arkkitehtisuun-
nittelun kanssa. Tiivis yhteistyö eri alojen asiantuntijoiden kanssa on 
merkittävässä asemassa sekä yksittäisessä 3D-tulostusprojektissa, että 
koko alan kehityksessä. Arkkitehdeillä on mahdollisuus olla mukana 
kehittämässä alaa luomalla valmistusmenetelmälle uusia sovelluksia ja 
tuomalla esiin arkkitehtien menetelmälle asettamia odotuksia. 3D-tu-
lostuksen mahdollisuuksien selvittämiseksi arkkitehtuurissa tarvitaan 
lisää tutkimusta ja innovatiivisia 3D-tulostushankkeita. 

Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck  –oh-
jelmalla.

Mirja Salmijärvi: 3D-tulostaminen arkkitehtuurissa 
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Diplomityö
Tampereen Yliopisto
Arkkitehtuuri
Toukokuu 2019
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ABSTRACT
Mirja Salmijärvi: 3D printing in architecture
Possibilities of the manufacturing method and impact on 
work of an architect
Master of Science thesis
Tampere University
Architecture
May 2019
Keywords: 3D printing, additive manufacturing, architecture

This thesis studies 3D printing from an architectural perspective. In archi-
tecture, 3D printing can be used to produce prototypes, molds or final pro-
ducts.  The thesis explains the advantages and limitations of 3D printing in 
architecture. It also describes how the method affects the work of an archi-
tect. 3D printing is defined in this work as a process that fabricates physical 
objects based on a digital model with a special device by joining materials 
together.

Information on the subject has been sought from studies and various on-
line sources. In order to deepen the knowledge, a thematic interview was 
conducted in which eight 3D printing experts were interviewed. The study 
was qualitative. Most important themes in the interviews were possibilities 
and restrictions of 3D-printed architecture, applications in architecture, the 
role of an architect in 3D printing, design issues and future of 3D printed 
architecture. 3D printing was also tested in practice by performing a 3D 
print experiment. 

According to the collected data, 3D printing offers new design freedom for 
architects providing that architect understands what is characteristic for 3D 
printing. The greatest advantage of 3D printing from an architectural point 
of view is the freedom of form enabled by the method. But in reality, the-
re are still restrictions on a form in the current development phase of 3D 
printing. Another important advantage of the method in architecture is the 
possibility of customizing the materials and the novel types of applications 
enabled by the method. The biggest limitations are in the field of 3D prin-
ting technology and printable materials. The third major constraint in 3D 
printing is lack of design expertise.

Based on the results of the work, in 3D printing manufacturing technology 
and material development should not be separated from architectural de-
sign. Close cooperation with experts in various fields plays an important 
role both in a single 3D printing project and in the development of the 
entire industry. Architects have an opportunity to develop the field of 3D 
printing and create new applications for 3D printing by highlighting the 
architectural expectations for the production method. Further exploring 
and research on the potential of 3D printing in architecture and innovative 
3D printing projects are needed.

The originality of this thesis has been checked using the Turnitin Origina-
lityCheck service.
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ALKUSANAT

Tampereella, 2.5.2019

Mirja Salmijärvi

Tämä diplomityö syntyi kiinnostuksesta 3D-tulostukseen. Aihe kiehtoi 
minua, vaikka en tiennyt siitä juuri mitään. Esitin työn aiheen tarkastaja-
na toimivalle Markku Karjalaiselle, joka kehotti minua tarttumaan siihen. 
Ensimmäiset kuukaudet menivät aiheeseen tutustuessa. Pian kävi selväksi, 
että menetelmä kehittyy niin nopeasti, että tieteelliset julkaisut eivät pysy 
kehityksen perässä. Siksi työn tärkeänä taustatietona ovatkin olleet tie-
teellisten julkaisujen lisäksi lukuisat toteutuneet projektit ja menetelmästä 
internetissä leviävät kuvat ja videot. Katselin tunteja erilaisia internetiin 
ladattuja videoita, seurasin 3D-tulostukseen liittyviä sosiaalisen median 
kanavia ja selasin suunnittelijoiden omia internetsivuja ymmärtääkseni, 
mistä aiheessa on kyse.

Aluksi minua kiinnosti etenkin 3D-tulostuksen tekninen puoli ja se, minkä 
muotoisia kappaleita 3D-tulostimilla voi valmistaa. Kun aloin ymmärtää 
3D-tulostuksen perusteita, minua alkoi kiehtoa menetelmän suhde arkki-
tehtuuriin. Aiheesta lähipiirini kanssa puhuessani olen huomannut, että 
monet arkkitehdit ja arkkitehtiopiskelijat suhtautuvat aiheeseen välinpitä-
mättömästi, jotkut jopa penseästi. Toivon, että tämä diplomityö saa lukijan 
pohtimaan, miten 3D-tulostuksen voisi valjastaa arkkitehtuurin käyttöön, 
ja miksi arkkitehtien kannattaa olla kiinnostuneita 3D-tulostuksesta. 

Haluan kiittää työni tarkastajaa Markku Karjalaista, sekä ohjaajaani Martti 
Lamppua. Lisäksi haluan kiittää Jaana Vanhataloa ohjauksesta haastatte-
luiden raportointia koskien ja Fablab Tampereen henkilökuntaa 3D-tulos-
tukseen liittyvien ongelmien ratkomisesta. Erityisesti haluan kiittää kaik-
kia haastatteluihini osallistuneita. Kiitos kuuluu myös jokaiselle minua 
työssäni eri tavoin auttaneelle ja kannustaneelle. UPM:ää haluan kiittää 
3D-tulostusmateriaalien tarjoamisesta. Lisäksi haluan kiittää perhettäni ja 
ystäviäni kannustuksesta ja pitkämielisyydestä työn kirjoittamisen aikana.

Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot 
ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätie-
toja: www.mmsaatio.fi.
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LYHENTEET JA MERKINNÄT

Tässä on listattu ja määritelty työssä käytettyjä tärkeimpiä lyhenteitä ja termejä. 

3D Kolmiulotteinen
AM Additive manufacturing, materiaalia lisäävä valmistus
AMF Additive manufacturing file format, 3D-tulostuksen tiedos- 
 tomuoto
CAD Computer-aided design, tietokoneavusteinen suunnittelu
CC Contour Crafting, betonin 3D-tulostuksessa käytetty mene- 
 telmä
C-FAB™  Cellular fabrication, erityinen oksamaista rakennetta tuot- 
 tava 3D-tulostusmenetelmä
Fablab Digitaalisen valmistuksen verstas
FDM  Fused Deposition Modeling, pursotus
LM Layered Manufacturing, kerroksittainen valmistus
RP  Rapid prototyping, pikavalmistus
SFF Solid Freeform Fabrication, vapaamuotoisten kappaleiden  
 valmistus
STL Yleisin tiedostomuoto 3D-tulostuksessa

3D-tulostus Kappaleiden valmistus digitaalisesta mallista erityisellä 
 laitteella materiaalia yhteen liittämällä

3D-tulostusfarmi Useista 3D-tulostimista muodostuva tehdas 

Materiaalia lisäävä  Teollinen 3D-tulostus, englanniksi additive manufacturing
valmistus

Parvitulostus Swarm printing, useiden erillisten tulostimien yhtäaikainen  
 käyttäminen saman kappaleen valmistukseen.

Stereolitografia 3D-tulostusmenetelmä, jossa ultraviolettilasersäteen avulla  
 kovetetaan valokovettuvaa nestettä kerros kerrokselta.

Tulostusfilamentti Lankamaisena säikeenä toimitettava 3D-tulostusmateriaali.



ix



1

1. Johdanto
Teollinen 3D-tulostus, virallisemmin materiaalia lisäävä 
valmistus, on tulossa yhä kannattavammaksi valmistusta-
vaksi eri aloilla. Menetelmä mahdollistaa aivan uudenlais-
ten kappaleiden ja materiaalien valmistuksen. 3D-tulostus 
on herättänyt mielenkiintoa myös arkkitehtuurin alalla. 
Tämä diplomityö käsittelee rakennetun ympäristön sovel-
lusten 3D-tulostamista arkkitehtuurin näkökulmasta. En-
simmäisenä suuren mittakaavan 3D-tulostettuna raken-
teena pidetään vuonna 2009 valmistunutta, veistosmaista 
Radiolaria-paviljonkia1. Paviljongin (kuva 1) valmistumi-
sen jälkeen alan kehitys on ollut nopeaa ja uusia kehitysas-
keleita otetaan jatkuvasti. On mahdollista, että 3D-tulostus 
mullistaa tapamme suunnitella ja toteuttaa arkkitehtuuria. 

3D-tulostaminen on osa digitaalisen valmistuksen jatkumoa, johon kuulu-
vat esimerkiksi CNC-koneet ja laserleikkurit. 3D-tulostus eroaa näistä kui-
tenkin siinä, että ne ovat materiaalia vähentäviä menetelmiä. Niiden avulla 
haluttu osa siis valmistetaan poistamalla kappaleesta, esimerkiksi levystä, 
materiaalia, kunnes se on halutun muotoinen. 3D-tulostus puolestaan on 
aina materiaalia lisäävä valmistustapa.  Digitaalinen valmistus on osa digi-
taalista vallankumousta, ja vaikuttaa teollisuuden rakenteisiin ja toiminta-
tapoihin etenkin vaativien tuotteiden ja pienten sarjojen osalta (VTT 2019). 
1    3x3x3 metrin kokoinen, yhdessä osassa 3D-tulostettu paviljonki (ks. esim. Labonnote 
2016, 351, 361) 

Kuva 1. Robotiikka-asiantuntija 
Enrico Dinin ja arkkitehti Andrea 
Morganten yhteistyönä syntynyt 
Radiolara paviljonki on valmistettu 
kiveä muistuttavasta materiaalista 
(Quirk 2012).
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Arkkitehtuuriskaalan 3D-tulostus on vasta alkuvaiheessa. Helsingin yli-
opiston teknologiatutkija Professori Mika Pantzar (Vahvanen 2019 mu-
kaan) toteaa, että kunkin teknologian alkuvaiheessa leikki ja intohimo 
uutta teknologiaa kohtaan synnyttävät sille hiljalleen hyötykäyttöä. Tarve 
teknologialle syntyy siis vasta käytön ja ajan myötä. Toisin sanoen toimiva 
teknologia ilman kiinnostavaa sisältöä ei ole hyödyllistä. Arkkitehtuurissa 
3D-tulostus näyttäisi olevan tällä hetkellä kehitysvaiheessa, jossa Pantzarin 
mainitsemaa leikkiä ja intohimoa tarvitaan, jotta 3D-tulostusteknologialle 
löydetään mielekästä käyttöä. 

Vaikka aihealue on uusi, maailmalla on jo useita pioneerityötä tekeviä ark-
kitehtejä2, jotka ovat ottaneet 3D-tulostusmenetelmän haltuunsa. Osa ark-
kitehdeistä ja suunnittelijoista ei ole tyytynyt vain tutkimaan, mitä olemas-
sa olevilla laitteilla ja materiaaleilla ja työkaluilla voi tehdä, vaan on alkanut 
kehitellä omia materiaaleja, tulostusmenetelmiä ja suunnitteluohjelmia. 
Kuten muutkin rakennustekniikan kehitysaskeleet, myös 3D-tulostus tulee 
hyvin todennäköisesti vaikuttamaan arkkitehtoniseen ilmaisuun ja päin-
vastoin. Vielä on kuitenkin liian aikaista sanoa, millaista 3D-tulostettu ark-
kitehtuuri tulee olemaan. 

Tämän diplomityön tutkimuskysymykset ovat:
1. Mitä etuja ja rajoituksia 3D-tulostuksella on arkkitehtuurissa?
2. Miten 3D-tulostus vaikuttaa arkkitehdin työhön? 

Tavoitteena on ymmärtää tutkittavaa ilmiötä, minkä vuoksi on päädytty 
kvalitatiiviseen eli laadulliseen lähestymistapaan (ks. esim. Hirsjärvi et 
al. 2007, 160). Työssä tarkastellaan arkkitehtuurikokoluokan 1:1 3D-tu-
lostusta. Lopputuotteiden 3D-tulostus on arkkitehtuurissa uusi ilmiö, ja 
siitä on vasta vähän tutkimusta. Suurelle yleisölle tutumpi pienoismallien 
3D-tulostus on rajattu tämän työn ulkopuolelle. Rakennusteollisuudessa 
on käytössä useita 3D-tulostusmenetelmiä ja uusia kehitellään jatkuvasti. 
Tässä diplomityössä esitellään havainnollisuuden vuoksi pääpiirteittäin 
muutamia näistä valmistustavoista. Painopiste on materiaalia kerroksittain 
pursottavissa menetelmissä, sillä ne ovat tällä hetkellä käytetyimpiä val-
mistustapoja. Kyseistä menetelmää käytetään myös työn suunnitteluosas-
sa. Tekniset yksityiskohdat on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle, koska 
tekniikka kehittyy nopeasti, eivätkä tekniset yksityiskohdat ole oleellisia 
valittujen tutkimuskysymysten kannalta. Tutkimusongelmat haluttiin raja-
ta koskemaan selkeästi arkkitehtuurin kenttää. 

Tämä diplomityö muodostuu kahdesta osasta. Työn osat on toteutettu ajal-
lisesti siinä järjestyksessä, kuin ne työssä esitellään. Ensimmäisessä osassa 
(luvut 2-4) aihepiiriä tutkitaan kirjallisuuden ja toteutuneiden esimerkkien 
valossa. Koska aihepiiri on uusi, työssä on käytetty myös internetlähteitä, 
joista löytyy usein alan ajantasaisin tieto ja innovaatiot. Tiedon luotetta-
vuuden vuoksi internetläheisiin viitatessa on varmistettu, että kaikki esitel-
lyt projektit löytyvät useilta internetsivustoilta. Kuvia esimerkkiprojekteis-
ta on esitetty runsaasti tekstin havainnollistamiseksi.
2 esim. Ronald Rael ja Virginia San Fratello sekä Michael Hansmeyer (ks. esim. Rael & 
San Fratello, 2018; Hansmeyer, 2018)
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Työn toinen osa koostuu tutkimusmetodin esittelystä ja haastattelututki-
muksen tuloksista sekä tulostuskokeilun esittelystä ja pohdinnasta. Asian-
tuntijahaastatteluihin päädyttiin, sillä kehittyvällä alalla asiantuntijoilla voi 
olla tietoa, mitä ei vielä löydy kirjallisista lähteistä.  3D-tulostuskokeilussa 
hyödynnetään ja testataan kirjallisista lähteistä sekä haastatteluista saatua 
tietoa käytännössä suunnittelemalla 3D-tulostettavaa arkkitehtuuria. Täs-
sä osassa tarkastellaan käytännönläheisesti valitun tulostusmenetelmän 
hyötyjä ja rajoituksia. Luvussa kerrotaan myös tulostuskokeilun suunnit-
teluprosessista, käytetyistä suunnittelutyökaluista ja 3D-tulostusprosessista 
sekä arvioidaan kokeilun lopputulosta. 

Viimeisessä luvussa pohditaan, mitä löytöjä työssä tehtiin ja miten tutki-
muskysymyksiin vastaaminen onnistui. Lisäksi mietitään, mitä olisi voinut 
tehdä toisin, ja mitä jatkotutkimusmahdollisuuksia löytyi. 
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Katsaus 3D-tulostukseen
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3D-tulostus on yläkäsite erilaisille materiaalia lisääville val-
mistusmenetelmille. Tässä luvussa kerrotaan, mitä 3D-tu-
lostamisella tarkoitetaan, ja miten menetelmä vaikuttaa 
tuotantotapoihimme. Valmistusmenetelmää kuvaillaan 
yleisellä tasolla ja havainnollistetaan esimerkein. Lisäksi 
kerrotaan, millaisia ovat erityisesti rakennusalalla tällä het-
kellä käytettävät 3D-tulostusmetelmät. Myös 3D-tulostuk-
sen historiaa käsitellään lyhyesti.

3D-tulostuksesta käytetään monenlaisia termejä, eivätkä niiden merkityk-
set ole aina yksiselitteisiä. Englanniksi menetelmästä puhutaan useimmi-
ten termeillä 3D printing (3D-tulostus) ja additive manufacturing (AM, 
materiaalia lisäävä valmistus) (Labonnote et al. 2016, 351). Englannin-
kielisissä teksteissä 3D-tulostuksesta (3D printing) puhutaan enemmän 
kuluttajakäyttöön suunniteltujen 3D-tulostimien yhteydessä, kun taas 
ammattikäyttöön tarkoitettujen menetelmien yhteydessä puhutaan lisää-
västä valmistuksesta (additive manufacturing) (ks. esim. Chua & Leong 
14). 3D-tulostuksen yhteydessä käytetään myös muita termejä, kuten rapid 
prototyping (RP, pikavalmistus), layered manufacturing (LM, kerroksittai-
nen valmistus) ja solid freeform fabrication (SFF, vapaamuotoisten kappa-
leiden valmistus) (Bandyopadhyay et al. 2015, 1). Tämän lisäksi erilaisilla 
3D-tulostustavoilla on omat nimityksensä.  Esimerkiksi betonin 3D-tulos-
tamisen (kuva 2) yhteydessä käytetään usein termiä Contour crafting (CC) 
(Labonnote et al. 2016, 351).

2. 3D-tulostus valmistusmenetelmänä
Kuva 2. Venäläinen Apis Cor -nimi-
nen yritys on kehittänyt liikuteltavan 
paikallarakentamiseen tarkoitetun 
3D-tulostimen. Yritys ilmoittaa tämän 
kuvassa rakenteilla olevan, näytekap-
paleeksi valmistetun 38 m2 kokoisen 
rakennuksen hinnaksi 10150 dollaria. 
(Greguric 2018.)
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Suomeksi puhutaan 3D-tulostuksen lisäksi materiaalia lisäävästä valmis-
tuksesta, pikavalmistuksesta ja esinetulostamisesta.   Näitä termejä käyte-
tään kuitenkin myös sekaisin ja synonyymeina, ja lukuisia muitakin ter-
mejä käytetään kuvaamaan samaa asiaa. Tässä diplomityössä käytetään 
selvyyden vuoksi termiä 3D-tulostus, sillä se näyttää olevan termeistä va-
kiintunein suomen kielessä. 

NetMot sanakirjasto (2018) määrittelee 3D-tulostuksen seuraavasti: 
”3D-tulostus [kolme-dee-] esineiden valmistaminen erityisellä laitteel-
la digitaalisen mallin pohjalta, esinetulostus.” Tepa-Termipankki (2018) 
määrittelee termin esineiden valmistamiseksi siihen kehitetyllä tulosti-
mella digitaalisen mallin pohjalta. Molemmat määritelmät ovat sikäli sa-
mansuuntaisia, että eivät ota kantaa tulostimen toimintaperiaatteeseen. Ne 
ovat kuitenkin tämän diplomityön kannalta ongelmallisia, koska ne rajaa-
vat 3D-tulostuksen koskemaan vain esineitä. Tässä diplomityössä termiä 
käytetään kattamaan kaikenkokoisten kappaleiden valmistus digitaalisesta 
mallista erityisellä laitteella materiaaleja yhteen liittämällä.

Vaikka menetelmiä ja tulostimia on erilaisia, ne toimivat pääsääntöisesti 
samalla tavalla. 3D-tulostusmenetelmälle on tyypillistä se, että kappaleen 
valmistamiseen ei tarvita mitään muita työvälineitä kuin itse 3D-tulostin. 
3D-tulostusprosessissa luodaan ensiksi digitaalinen malli halutusta kappa-
leesta. Sitten malli muutetaan 3D-tulostuksessa käytössä olevaan tiedosto-
muotoon, yleensä STL-muotoon. (Bandyopadhyay & Bose 2015, 7.) 
Kun 3D-malli on muutettu tulostimen ymmärtämään muotoon, laite toi-
mintaperiaatteestaan riippuen joko pursottaa tai jähmettää jauhemaista, 

Kuva 3. Pöytämallinen 3D-tulostin 
on monelle ensikosketus 3D-tulosta-
miseen. Kuvassa tulostin valmistaa 
uloketestiä tätä työtä varten.
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sulatettua tai nestemäistä materiaalia haluttuun muotoon. Tämä toistetaan 
tyypillisesti (joskaan ei aina) kerros kerrokselta, kunnes ohuet päällekkäiset 
kerrokset muodostavat valmiin kolmiulotteisen kappaleen. (Lipson & Kur-
man 2010, 12.) 

Kerros kerrokselta pursottamalla on 3D-tulostettu esimerkiksi osat kävely-
siltaan, joka toteutettiin vuonna 2018 Kataja-hankkeessa (kuva 4). Hanke 
tutki suurten, puupohjaisista materiaaleista tehtyjen kappaleiden 3D-tulos-
tusta. Kävelysillan toteuttamisessa käytettiin kahta erilaista tulostinta (ku-
vat 5 ja 6). Hankkeeseen osallistuivat muun muassa 3DStep Oy, Tampereen 
Ammatti- korkeakoulu ja UPM. (Relander-Koivisto 2018.)

Kuva 4. Tampereella 3D-tulostettu 
kävelysilta oli esillä Porin asuntomes-
suilla kesällä 2018.

Kuvat 5 ja 6. Toinen kävelysillan tekemisessä käytetty 3D-tulostin valmisti pitkiä, ja jopa 
puoli metriä leveitä kappaleita. Toinen 3D-tulostimista oli valmistettu ABB:n hitsausro-
botista (Relander-Koivisto 2018).
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3D-tulostuksen keksi Chuck Hull 1980-luvulla. Hänen menetelmänsä pe-
rustui stereolitografiaan. (Lipson & Kurman 2010, 37, 73; Bandyopadhyay 
et al. 2015, 2.) Hull sai patentin menetelmälleen vuonna 1986. Stereoli-
tografiassa ultraviolettivalo kovettaa valokovettuvaa nestemäistä hartsia 
muodostaen kolmiulotteisia esineitä. (Hull 1986.) Monet teollisuuskäytös-
sä olevat 3D-tulostimet perustuvat edelleen tähän menetelmään (Lipson & 
Kurman 2010, 37). Hullin patentista lähtien uusia 3D-tulostusmenetelmiä 
on kehitetty jatkuvasti ja erilaisten tulostimien kehitys on ollut nopeaa. 
Aluksi monien menetelmien tavoitteena oli tuottaa nopeasti prototyyppe-
jä, mutta nykyään painotus on yhä enemmän lopullisten tuotteiden val-
mistuksessa. (Bandyopadhyay et al. 2015, 3-4.)

2.1 Rakennusalalla käytettävät 3D-tulostusme-
netelmät

3D-tulostamiseen sopivia tulostusmenetelmiä on lukuisia (ks. esim. 
Lipson & Kurman 2010, 68-77). Rakennusteollisuuteen käytettäviä 
menetelmiä on vähemmän, mutta niitäkin on useita erilaisia, ja uusia 
menetelmiä kehitetään jatkuvasti. Kuvassa 7 on esitetty joitakin näistä 
menetelmistä. Rakennusalalla ja arkkitehtuurissa tyypillisesti käytet-
tävät 3D-tulostusmenetelmät on alun perin kehitetty esinetulostusta 
varten, mutta 3D-tulostimien skaalaaminen arkkitehtuurikokoluokan 
tulostuksia varten on haasteellista. (Labonnote et al. 2016, 354.) Tässä 
yhteydessä on kuitenkin muistettava, että kaikki arkkitehtuuriin liittyvät 
3D-tulosteet eivät ole suurikokoisia, eikä niiden valmistamiseen välttä-
mättä tarvita juuri rakennusalalle kehitettyjä tulostusmenetelmiä. 

Yksi lupaavimmista rakennusalan 3D-tulostusmenetelmistä on contour 
crafting (CC) (contour = muoto, korkeuskäyrä, crafting = rakentami-
nen). Erilaisista rakennusalan 3D-tulostusmenetelmistä eniten tutki-
muksia onkin julkaistu juuri CC-metodiin liittyen. (Labonnote et al. 
2016, 363.) Tämän vuoksi tämä nosturilähestymistapaa hyödyntävä me-
netelmä esitellään myös tässä diplomityössä. Menetelmän on kehittä-
nyt Behrokh Khosnevis (Labonnote et al. 2016, 363). Contour Crafting 
(kuva 8) tarkoittaa tietokoneohjattua materiaalia pursottamalla lisäävää 
tekniikkaa, joka käyttää tulostaessaan kahta lastaa tasaisen ja tarkan tu-
lostuspinnan saavuttamiseksi (Khoshnevis, B. et al. 2001, 6). 

Menetelmän kehittäjät listaavat menetelmän eduiksi suurten ja moni-
muotoisten kappaleiden nopean tulostuksen sekä mahdollisuuden   
integroida automaattisesti erilaisia sensoreita, talotekniikkaa ja muita ele-
menttejä suoraan rakenteeseen. Contour crafting -menetelmällä on mah-
dollista esimerkiksi sekoittaa useampia materiaaleja tulostettaessa siten, 
että niiden pitoisuudet vaihtelevat rakenteen eri kohdissa. Menetelmällä 

Kuva 7. Eräitä lähestymistapoja 
rakennusalan 3D-tulostukseen: a) 
nosturi b) kaapeliripusteinen c) parvi 
d) robotiikka e) taitteluun yhdistetty 
(Labonnote et al. 2016, 354).

Kuva 8. Esittelykuva Contour Crafting 
-menetelmää kuvaavasta artikkelista 
(Khosnevis B. et al. 2001, 37).
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on mahdollista pursottaa myös keskeltä onttoja, putkimaisia, rakenneker-
roksia. Myös menetelmän yhdistämistä mm. automaattiseen johdotukseen, 
putkitukseen, raudoitukseen ja maalaamiseen on tutkittu.  (Khoshnevis, 
Behrokh 2004, 7). 

Menetelmän kehittäjät kirjoittavat, että CC-menetelmällä tulostetut raken-
nukset on mahdollista valmistaa huomattavasti vähäisemmällä raaka-ai-
nemäärällä kuin perinteiset rakennukset. Tämä johtuu siitä, että hukkaan 
menevän materiaalin määrä on minimaalinen. Koska CC-laitteet toimivat 
sähköllä, niiden tuottamat päästöt ovat vähäiset. (Khoshnevis, Behrokh 
2004, 18.)

CC-menetelmällä voidaan tuottaa rakennus muutamissa tunneissa, kun 
siihen menisi perinteisin menetelmin useita kuukausia. Tämä helpottaa 
logistiikkaa ja vähentää materiaalien kuljetustarvetta. Koska menetelmä 
on nopea ja voi hyödyntää paikallisia materiaaleja, sitä voidaan hyödyntää 
edullisessa asuinrakentamisessa ja hätämajoituksien valmistamisessa. Toi-
nen sovellus on kehittäjien mukaan luksusrakentamisessa, jossa halutaan 
käyttää monimutkaisia muotoja. On kuitenkin muistettava, että menetelmä 
ottaa vasta ensi askeleita rakennusalalla. (Khoshnevis, Behrokh 2004, 18.) 

Contour Crafting -tyyppisellä menetelmällä on jo valmistettu rakennuksia, 
joskaan ei kovin monia. Vuonna 2015 kiinalainen WinSun Decoration De-
sign Engineering Co esitteli useita lähes täysin 3D-tulostusosista valmis-
tettuja rakennuksia, joista korkein oli 5-kerroksinen kerrostalo. Heidän 
käyttämänsä tulostimen korkeus oli 6,4 m, leveys 10 metriä ja pituus 40 
metriä. Käytetty rakennusmateriaali on rakennusjätteestä, kuten betonis-
ta ja lasikuidusta valmistettua seosta, johon on lisätty kovetusaineita. Yri-
tyksen mukaan rakentamiseen kului vain 30% ajasta ja 60% materiaalista 
verrattuna perinteisiin rakennusmenetelmiin. Ihmistyötä tarvittiin 80% pe-
rinteistä rakentamista vähemmän. (Sevenson 2015.) Yrityksen valmistamat 
rakennukset ovat kuvien perusteella arkkitehtuuriltaan hyvin tavanomai-
sia. 3D-tulostusta hyödynnettiinkin rakentamisessa ilmeisesti nopeuden ja 
edullisuuden, ei niinkään sen luomien arkkitehtonisten mahdollisuuksien 
vuoksi.

Lähempää löytyvä esimerkki rakennusosien 3D-tulostuksesta on Suomessa 
toimiva Fimatec Oy. Yritys kertoo kehittäneensä Robocatt -nimisen ark-
kitehtuuriskaalan 3D-tulostimen, joka pystyy tulostamaan rakennusmää-
räykset täyttävän betonielementin kaikkine osineen. Yhden seinäelemen-
tin tulostamiseen menee yrityksen mukaan vain n. 40 minuuttia. Fimatec 
kertoo myyneensä jo ensimmäiset Robocatt-tulostimensa. (Ylönen 2017.) 
Toistaiseksi Robocatt:in toiminnasta ei ole juuri tietoa, joten on mahdo-
tonta sanoa, täyttääkö laite todellisuudessa 3D-tulostimen tunnusmerkit 
(Alkio 2017).

Parvitulostusta (swarm printing) on kehittänyt ainakin Massachuttes Ins-
titute of Technology:n (MIT) tutkimusryhmä. Tässä menetelmässä useat 
pienet robotit tulostavat kappaletta samanaikaisesti ja samalla säätelevät 
tulostettavien materiaalien ominaisuuksia. Menetelmän kehittäjät listaavat 
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Kuva 9. Branch Technologyn robotti-
käsivarrella 3D-tulostama paviljonki 
(Leach 2017, 81).

sen eduiksi skaalattavuuden, tulosteen kestävyyden, tehokkuuden ja mate-
riaalien säätelymahdollisuuden. (Oxman et al. 2014.)

Eräs robottilähestymistapaa käyttävä menetelmä on C-FAB™ (Cellular 
fabrication), joka on Branch Techonology -nimisen yrityksen kehittämä 
3D-tulostusmenetelmä (kuva 9). Menetelmä ei perustu Contour Craftin-
g:in tapaan kerros kerrokselta valmistettavaan rakentamiseen, vaan sii-
nä muodostetaan sulaa materiaalia jähmettämällä oksamaisia rakenteita, 
jotka yhdessä muodostavat vapaamuotoisen, algoritmisesti suunnitellun 
solukkomaisen rakenteen ilman, että valmistusvaiheessa tarvitaan tuki-
rakenteita. Menetelmä yhdistää 3D-tulostamisen teollisuusrobotteihin ja 
perinteisiin rakennusmenetelmiin. (Leach 2017, 83; katso myös: Branch 
Technology 2018.) 

2.2 3D-tulostus muuttaa tuotantoa

3D-tulostamista voidaan käyttää korvaamaan nykyisiä tuotantomenetel-
miä silloin, kun se tarjoaa etuja verrattuna nykyisiin tuotantomenetelmiin. 
3D-tulostus voi esimerkiksi mahdollistaa lopputuotteiden paremman ja 
yksilöllisemmän suunnittelun tai sujuvamman valmistusprosessin. Se voi 
myös olla aiempaa valmistusmenetelmää ympäristöystävällisempi. 3D-tu-
lostamista voidaan käyttää kustomoitujen tuotteiden valmistukseen, va-
raosavalmistukseen, olemassa olevien tuotteiden liitososien valmistukseen 
tai tuottaa täydentäviä osia olemassa oleviin tuotteisiin. (Turunen 2016, 
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109-110.) Seuraavassa tuotannon näkökulmaa on tarkasteltu sekä rakenta-
miseen liittyvien lähteiden avulla, että yleisesti 3D-tulostamista käsitteleviä 
lähteitä rakentamiseen soveltamalla. 

Automaatiota käytetään rakentamisessa huomattavasti muita aloja vähem-
män. Syynä tähän ovat olleet mm. automaatiomenetelmien sopimattomuus 
suuren kokoluokan kappaleiden valmistuksiin sekä suunnitelmat, jotka 
eivät ole taipuneet automatisoituun tuotantoon. Lisäksi hidastavia teki-
jöitä ovat olleet esimerkiksi tarvittavien tuotantovälineiden korkea hinta 
ja rakennusalan yleinen varauksellinen asenne automatisaatiota kohtaan. 
3D-tulostus voi tuoda automaation vihdoin myös rakennusalalle. (Khosh-
nevis, Behrokh 2004, 5-6.)

Rakennusteollisuudessa 3D-tulostus tarjoaa mahdollisuuden nopeaan ja 
tehokkaaseen rakentamiseen (Labonnote et al. 2016, 359-360). Perinteiseen 
massatuotantoon verrattuna 3D-tulostus on joustava tuotantomenetelmä, 
sillä se ei vaadi suuria tuotantosarjoja ja mahdollistaa tuotteiden kusto-
moinnin (Lipson & Kurman 2010, 25-30; Bandyopadhyay & Bose 2015, 
5-6). Automatisoitu rakentaminen vähentää työvoimakuluja, sillä se vaatii 
vähemmän työvoimaa (Khoshnevis, B. et al. 2001, 40). 3D-tulostaminen ei 
myöskään vaadi perinteistä osaamista (Lipson & Kurman 2010, 20). Toi-
saalta on muistettava, että 3D-tulostus vaatii uudenlaista osaamista sekä 
suunnittelun, että laitteiden käytön ja ylläpidon vuoksi. 

On todennäköistä, että 3D-tulostaminen ei korvaa, vaan pikemminkin täy-
dentää muita rakennusmenetelmiä. 3D-tulostus on valmistusmenetelmänä 
hyödyllisin silloin, kun sen ansiosta materiaali- tai työvoimakustannukset 
ovat vähäisemmät tavanomaisiin rakennusmenetelmiin nähden. (Labon-
note et al. 2016, 362.)

3D-tulostus on tarkoituksenmukaisesti käytettynä ympäristöystävällinen 
tuotantotapa, sillä tulostuksessa hukkaan menevän materiaalin määrä on 
vähäinen. Toisaalta 3D-tulostuksen helppouden ja edullisuuden myötä ris-
kinä on kertakäyttökulutus ja kappaleiden tulostaminen turhaan. (Lipson & 
Kurman 2010, 22, 199-200.)

Yksi 3D-tulostuksen merkittävä etu tuotannon näkökulmasta on se, että 
kappaleiden kokoonpanoa ei välttämättä tarvita, sillä menetelmä mahdol-
listaa valmiiksi yhteen liitettyjen osien valmistamisen. Kun tarve kokoon-
panoon vähenee, tuotantoketjut lyhenevät. Sen seurauksena työvoiman 
ja kuljetuksen tarve vähenee. Tämä on ympäristöystävällistä, sillä lyhyet 
tuotantoketjut tuottavat vähemmän päästöjä.  3D-tulostimella voidaan esi-
merkiksi tulostaa ovi ja saranat samalla kertaa, ilman kokoonpanoa. (Lip-
son & Kurman 2010, 21.) Ajatuksen voi viedä vielä pidemmälle: Oven voi 
valmistaa osana seinää, tai miettiä kokonaan uudelleen, miten ovi toimisi, 
jos muodon ja materiaalin asettamia rajoituksia ei olisi. Näin pitkälle viety-
jen ajatusten toteuttaminen ei tosin ole tekniikan nykyisessä vaiheessa vielä 
mahdollista. 
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3D-tulostaminen voi tulevaisuudessa muuttaa tuotantoketjuja: 3D-tulos-
tamisen myötä aika tilauksen vastaanottamisesta tuotteen toimittamiseen 
asiakkaalle lyhenee minimiin, sillä tuotteet voidaan valmistaa silloin, kun 
niitä tarvitaan ja siellä, missä niitä tarvitaan (Lipson & Kurman 2010, 22; 
Bandyopadhyay & Bose 2015, 368). Jo nyt Suomessakin osa 3D-tulostus-
palveluista (ks. esim. Prenta 2019) mainostaa mahdollisuutta toteuttaa 
asiakkaan 3D-tilaus jo saman päivän aikana. Isoissa rakennelmissa pai-
kallarakentaminen voi olla myös haaste, sillä rakennusmateriaalia täytyy 
varastoida suuria määriä. Suurten 3D-tulosteiden pioneerit ovat ehdotta-
neet ratkaisuksi rakennuspaikalla olevien materiaalien käyttöä. (Labon-
note et al. 2016, 352.) Käytännössä tätä on kokeillut mm. Markus Kayser, 
jonka kehittelemä Solar Sinter esitellään myöhemmin (ks. Kayser 2011). 

Äärimmäinen esimerkki paikallarakentamisesta paikallisin materiaalein 
on rakennusten 3D-tulostaminen avaruudessa. Esimerkiksi kuun regoliit-
tiä, eli kuunpinnan hienojakoista pölyä, jäljittelevällä materiaalilla on saatu 
laserin avulla 3D-tulostettua kappaleita. Tutkijat uskovat, että tulevaisuu-
dessa menetelmää voidaan käyttää esimerkiksi rakennusosien, kuten tiilien 
valmistukseen. Tulostetuista osista voitaisiin kuussa valmistaa avaruussä-
teilyltä suojaavia rakennelmia ja muita tarpeellisia rakennelmia. (Krishna 
Balla et al. 2012.) Yhdysvaltain liittohallituksen ilmailu- ja avaruushallin-
tovirasto NASA tutkii jo mahdollisuuksia tulostaa kokonaisia rakennuksia 
avaruudessa (kuva 10). Aiheesta on järjestetty myös kansainvälinen suun-
nittelukilpailu. (Mohon 2015.)

Paikallarakentamisen lisäksi 3D-tulostus mahdollistaa tuotannon hajaut-
tamisen eri paikkoihin (Lipson & Kurman 2010, 47). Hyvä esimerkki tästä 
on Project EGG, hollantilaisen muotoilijan Michiel van der Kleyn suunnit-
telema, kananmunanmuotoinen paviljonki (kuva 11). Teos koostuu 4760 
3D-tulostetusta kappaleesta, joita hän kutsuu kiviksi. Paviljongin jokainen 
kivi on uniikki. Kley hajautti paviljongin tuotannon kutsumalla 3D-yhtei-
sön ympäri maailmaa osallistumaan hankkeeseen. Osallistua saivat kaikki, 
joilla oli käytössä 3D-pöytätulostin. Kukin osallistuja tulosti paviljonkiin 

Kuva 10. Team Ai. Spacefactory:n 
ehdokas Marsin asuttamiskilpailuun 
oli yksi NASA:n 3D-Printed Habitat 
Challenge -kilpailun viidestä voittajas-
ta vuodelta 2017. Kuvassa ote visuali-
soinnista tiimin kilpailuehdotuksesta. 
(NASA 2018.)

Kuva 11. Lukuisista keskenään eri-
laisista rakennusosista 3D-tulostettu 
Paviljonki Project EGG (van der Kley 
2019).
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yhden tai useamman kiven. Näin yhteisö toimi hajautettuna tehtaana. Osat 
lähetettiin Kleylle, joka yhdessä projektin aikana keräämänsä vapaaehtois-
tiiminsä kanssa rakensi paviljongin kiinnittämällä kivet toisiinsa. Hankkee-
seen sai osallistua myös taloudellisesti ”adoptoimalla” yhden rakennusosan. 
(van der Kley 2018.)

Koska arkkitehtuuriskaalan suuria 3D-tulostimia on maailmalla vasta vä-
hän, monet alasta innostuneet arkkitehdit ja muut suunnittelijat ovat 3D-tu-
lostaneet suunnitelmansa osina joko tavallisilla pöytämallin 3D-tulostimil-
la, tai hieman isommilla, teollisuuskäyttöön tarkoitetuilla 3D-tulostimilla 
(ks. esim. Rael & San Fratello 2018; Hansmeyer 2018). Tekniikan nykyisessä 
kehitysvaiheessa useimmat sovellukset ovatkin modulaarisia elementtejä, 
kuten tiiliä (Turunen 2016, 108). Itse asiassa monet 3D-tulostettuina esitetyt 
rakennukset sekä useimmat tämän diplomityön esimerkit ovat erikokoisis-
ta 3D-tulostetuista elementeistä yhdistettyjä, sillä useimmissa suurissakaan 
tulostimissa tulostusalue ei riitä kokonaisten rakennelmien tulostamiseen. 
On olemassa myös esimerkkejä arkkitehtuuriprojekteista, joissa tavallisil-
la 3D-tulostimilla on tulostettu esimerkiksi vain erityisiä liitososia tavan-
omaisia rakennusmateriaaleja yhdistämään (ks. esim. Altair 2018). 

Arkkitehtuurin professorit ja 3D-tulostuksen pioneerit Rael ja San Fratello 
nimeävät pienten tulostimien eduksi sen, että pieneen tulostuskappaleeseen 
tuleva virhe ja kappaleen uudelleentulostus ei ole yhtä aikaa vievää, kuin 
suuren epäonnistuneen tulostuskappaleen uudelleentulostus. Lukuisista 
pienistä tulostimista koostuva tulostusfarmi ei halvaannu, vaikka yksi tu-
lostin lopettaisi toimintansa. Rael ja San Fratello huomauttavat myös, että 
pienet osat ovat helposti käsiteltäviä ja asennettavia ilman erityisosaamis-
ta tai työkaluja. He kokevat myös, että näin arkkitehtuurista tulee helposti 
saavutettavampaa ja interaktiivisempaa sekä enemmän käsityöperinteeseen 
nojaavaa. (Rael & San Fratello 2018, 11-12.)

Rael ja San Fratello hyödynsivät tulostusfarmia esimerkiksi Star Lounge 
-projektissaan. Suunnitelma koostui 2073 kuusikulmaisesta osasta, jotka oli 
suunniteltu siten, että niiden tulostamiseen ei tarvita tukirakenteita. Suun-
nittelijat käyttivät rakennelman tulostamiseen yli sataa 3D-tulostinta. Osat 
oli suunniteltu siten, että ne hyödynsivät tulostimen kapasiteetin mahdol-
lisimman tehokkaasti: Jokainen tulostin pystyi valmistamaan keskimäärin 
kaksi osaa tunnissa. (Rael & San Fratello 2018, 77-79.)
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3. Muodon ja materiaalin vapaus
3D-tulostus mahdollistaa ennennäkemättömän muodon ja 
materiaalin vapauden (kuva 12). Näistä mahdollisuuksista 
seuraa aivan uudenlainen suunnittelun vapaus (Lipson & 
Kurman 2010, 22). Arkkitehtuurin kentällä innovatiivinen 
suunnittelu voi luoda kokonaan uudenlaisia ja ympäris-
töystävällisiä arkkitehtuurin ja rakennusalan sovelluksia. 
Silti 3D-tulostuksen arkkitehtuuriin tuottamaa lisäarvoa 
on tutkittu vasta vähän. (Turunen 2016, 103, 110.)

Tämä luku kuvailee, millaisia uusia mahdollisuuksia 3D-tulostusmene-
telmä tarjoaa nyt ja tulevaisuudessa arkkitehtuurin alalla. Luku on jaettu 
osiin, sillä 3D-tulostuksen hyödyt liittyvät sekä muodon, että materiaalin 
suunnittelun vapauteen. Vaikka jako on osin keinotekoinen, se helpottaa 
aiheen jäsentämistä. Luvussa pohditaan myös, mitä voidaan saada aikaan 
yhdistämällä vapaa muodonanto, materiaalien muokkaaminen ja arkkiteh-
din mielikuvitus. Lopuksi käsitellään 3D-tulostukseen liittyviä rajoituksia. 

3.1 Muodon vapaus 

3D-tulostus mahdollistaa muodon kompleksisuuden (ks. esim. Ameta 
2015, 192; Becker et al. 2005, 262; Lipson & Kurman 2010, 14). Monimut-
kaisen muodon 3D-tulostaminen ei ole kalliimpaa, vaikeampaa tai hitaam-
paa kuin yksinkertaisen muodon (Lipson & Kurman 2010, 20). Gosselin 

Kuva 12. Emerging Objects:in tulos-
tama Seed Stich -laatta (Emerging 
Objects 2018).
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et al. (2016) mukaan muodon vapaus on rakennusten 3D-tulostamisessa 
nopeutta ja kustannussäästöjä suurempi hyöty, sillä se tuo rakennusosiin 
lisäarvoa parantamalla niiden ominaisuuksia (Gosselin et al. 2016, 108). 
Muodon vapaudella voidaan tavoitella esimerkiksi tehokkaampia rakentei-
ta, puhdasta estetiikkaa, tai näiden yhdistelmää. Toisaalta muodon vapaus 
voi houkutella suunnittelijoita leikkimään menetelmän tarjoamilla mah-
dollisuuksilla, jolloin ”mahdottomista” muodoista tulee itseisarvo. 3D-tu-
lostukseeen perehtynyt taiteen ja muotoilun professori Hoskins epäilee, että 
suunnittelijoiden tarvitsee kuitenkin käydä tämä vaihe läpi, kuten usein uu-
den teknologian syntyessä. (Hoskins 2013, 62.)

Nykyaikaisessa rakentamisessa taloudelliset paineet pakottavat useim-
mat suunnittelijat tyytymään rakenteissa vakioratkaisuihin (Gosselin et 
al. 2016, 105). 3D-tulostuksen myötä rakenteet voivat olla samaan aikaan 
yksilöllisiä, paikka- ja rakennussidonnaisia, sekä toteuttaa arkkitehtonista 
kokonaisideaa. Rakenteiden kustomointi on suuri muutos arkkitehtuurissa, 
ja edellyttää arkkitehtien ja insinöörien läheistä yhteistyötä. Kustomoidut ja 
optimoidut rakenteet vievät tavanomaisempia rakenteita vähemmän mate-
riaalia, mikä voi mahdollistaa myös kalliimpien ja tiettyä käyttötarkoitusta 
varten räätälöityjen materiaalien käytön. (Labonnote et al. 2016, 359.)

3D-tulostuksella voidaan toteuttaa rakenteita, joita ei voida toteuttaa mil-
lään muulla menetelmällä (Becker et al. 2005, 262). Tällaisia ominaisuuksia 
ovat esimerkiksi uudenlaiset ristikkorakenteet ja erimuotoiset rakenteen si-
säiset ontelot (Ameta 2015, 190).  Esimerkki rakenteellisten ja visuaalisten 
elementtien yhdistämisestä 3D-tulostamalla on Siam Research and Innova-
tion Company (SRI) kehittämä, thaimaalaisesta käsityöperinteestä ammen-
tava 3D-tulostusmenetelmä (kuva 13). Vuonna 2017 kehitetyssä Triple-S 
-tekniikassa tulosteen pinta (surface), rakenne (structure) ja suoja (shelter) 
toimivat erottamattomasti yhdessä. Tulosteen pinta ei ole ainoastaan koris-
te, vaan se toimii osana kantavaa rakennetta. (Archdaily 2018.)

Toinen esimerkki kustomoidusta rakenteesta on Gosselin et al. kehittämä 
kokeellinen seinäelementti (kuvat 14 ja 15), jolla on sekä kantava että eris-
tävä tehtävä, ja johon on mahdollista integroida talotekniikkaa (2016, 105-
107). Huomattavaa Gosselin et al. tutkimuksessa toiminnallisista seinäele-
menteistä on, että suunnittelutiimi oli monialainen, ja siinä oli osaamista 
materiaalitieteistä, luonnontieteistä, laskennasta, robotiikasta, arkkitehtuu-
rista ja muotoilusta (Gosselin et al. 2016, 102). Tämä vahvistaa näkemystä, 
että parhaisiin tuloksiin päästään eri tieteenalojen yhteistyöllä. 

3D-tulostus antaa vapautta esteettiseen ilmaisuun. Estetiikalla tarkoitetaan 
tässä esim. pintastruktuurin ja yksityiskohtien loputtomia variointimahdol-
lisuuksia sekä tekniikan mahdollistamaa muodon ja rakenteen kompleksi-
suutta. (Turunen 2016, 105.) Carpo kirjoittaa, että länsimainen arkkiteh-
tuuriteorian näkemys on ollut, että ornamentit ovat jotain päälle liimattua. 
Sen vuoksi ne voidaan, ja joidenkin näkemyksien mukaan myös pitää, jät-
tää pois.  Hän huomauttaa, että 3D-tulostamisen myötä ornamentit voivat 
olla erottamaton osa rakennetta. Carpo ehdottaa jopa, että ornamentin ja 
koristeen käsitteet voisi hylätä, samoin kuin niihin liittyvät merkitykset. 
(Carpo 2016, 82-83.)

Kuva 13. Betonista tulostettu Triple S 
rakentamisvaiheessa (Archdaily 2018).

Kuvat 14 ja 15. Kantavaan element-
tiin voi integroida talotekniikkaa. 
Tulostettava materiaali oli korkealu-
juusbetonia (ultra-high performance 
concrete). (Gosselin et al. 2016, 
104,107.)
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Carpo käyttää esimerkkinä Michael Hansmeyerin ja Benjamin Dillenbur-
gerin suunnittelemaa teosta Digital Grotesque 1 (kuva 16). Se on 3D-tulos-
tettu grotto, eli keinotekoinen luola, jossa ornamentti on erottamaton osa 
rakennetta. Groton tulostaminen oli nopeampaa ja halvempaa kuin vastaa-
vankokoisen sileän kappaleen, koska sen sisällä on ulkopinnankin muo-
dostaneen suunnittelualgoritmin tuottamia onteloita. (Carpo 2016, 82.)

Muiden muassa myös Rael ja San Fratello ovat tutkineet, millaisia muotoja 
saadaan aikaan kustomoimalla 3D-tulostinta ohjaavaa G-koodia. Kun ma-
teriaalia pursottava tulostuspää laitetaan piirtämään vaikkapa siksak-ku-
viota, saa tulostuspinta hyvin erilaisen ulkonäön kuin perinteisemmillä 
3D-tulostusmenetelmillä. Tällaista tulostustapaa on käytetty esim. kokeel-
lisessa Seed Stich -laatassa, joka on tarkoitettu julkisivu- ja sisustuskäyt-
töön. Pintastruktuurin lisäksi huomattavaa on, että kaikki laatat ovat tulos-
tettu samaa tiedostoa käyttäen, mutta ulkoisien muuttujien takia jokainen 
laatta on hieman erilainen. (Rael & San Fratello 2018, 85.)

Kuva 16. Algoritmisesti suunni-
teltu, 3D-tulostettu grotto vuodelta 
2013 (Hansmeyer 2018).
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3.2 Materiaalin vapaus 

Kuten muussakin arkkitehtuurissa, myös 3D-tulostetussa arkkitehtuurissa 
materiaali on merkittävässä asemassa. 3D-tulostus mahdollistaa materiaa-
lien monipuolisen käytön (Ameta 2015, 192; Khoshnevis, Behrokh 2004, 
192; Yang & Zhao 2015, 327).  3D-tulostamisessa voidaan käyttää useimpia 
perinteisiä rakennusmateriaaleja, mutta myös aivan uudenlaisia tulostusta 
varten kehitettyjä materiaaleja. Myös materiaaleja säätelemällä ja kontrol-
loimalla voidaan luoda lisäarvoa tulostetuille kappaleille. (Turunen 2016, 
106-107.) 3D-tulostamisen myötä arkkitehtien kannattaakin ryhtyä aktii-
visemmin tutkimaan materiaaleja (Rael & San Fratello 2018, 14). On jopa 
esitetty, että jos arkkitehtuuriin yhdistettäisiin materiaalitiedettä ja annet-
taisiin arkkitehdeille mahdollisuus vaikuttaa materiaaleihin, saataisiin etuja 
sekä materiaalitieteen että arkkitehtuurin alalla (Yuan et al. 2017, 225).

Vaikka 3D-tulostettaviin rakennusmateriaaleihin liittyy paljon odotuksia, 
käytännössä materiaalit vaativat vielä paljon kehitystyötä, jotta saadaan ai-
kaan kestäviä, tarkkoja ja helposti kuljetettavia ja säilytettäviä tulostusmate-
riaaleja. Labonnote et al. (2016) toteavat, että rakennusalalla tulisi kehittää 
uusia innovatiivisia materiaaleja, joiden ominaisuudet sopisivat rakennus-
teollisuuden käyttöön. On oletettavaa, että nykyisiä rakennusaineita jäljit-
televät materiaalit eivät ole ihanteellisimpia 3D-tulostuskäyttöön. (Labon-
note et al. 2016, 352, 354.) 

3D-tulostukseen liittyvässä materiaalitutkimuksessa on keskitytty tähän 
asti vain vähän rakennusalan vaatimuksiin kuten paloturvallisuuteen, kes-
tävyyteen ja lämmöneristävyyteen. Tämän vuoksi rakentamiseen käytet-
tävien materiaalien tutkimusta pitäisi tehdä enemmän. (Labonnote et al. 
2016, 364.) Materiaalien kehittyminen tuo myös mahdollisuuden arvioida 
materiaalin koko elinkaarta. Materiaalin kierrättäminen ja kierrätetyn ma-
teriaalin tulostaminen voi tulevaisuudessa jopa lisätä lopputuotteen arvoa. 
(Turunen 2016, 106-107.)

Materiaalin pursotus on rakennusalalla tutkituin 3D-tulostusmuoto, vaikka 
muitakin menetelmiä on tutkittu. Pursotettava tulostusmateriaali koostuu 
tyypillisesti rakennusaineesta ja kiinnitysaineesta. Rakennusmateriaali voi 
olla esimerkiksi luonnosta löytyvää ainetta, kuten maa-ainesta, hiekkaa, so-
raa, murskattua kiveä, savea tai mutaa. Se voi olla kierrätysmateriaalia, ku-
ten rakennus-, purku- ja kaivosjätteitä, teollisuuden ylijäämää, esimerkiksi 
masuunikuonaa ja pohjatuhkaa, tai luonnonkuituja, kuten selluloosaa tai 
kierrätettyä puukuitua. Kiinnitysaine voi olla esimerkiksi sementtiä tai po-
lymeeriseosta. Vaikka mahdollisten materiaalivaihtoehtojen skaala on laaja, 
selvästi eniten julkaisuja on kirjoitettu betonipohjaisista tulostusmateriaa-
leista. (Labonnote et al. 2016, 350, 353.) 

Eri materiaalien käyttämisessä 3D-tulostamisessa näyttäisi olevan rajana 
vain mielikuvitus. Suunnittelija, taiteilija ja keksijä Markus Kayser on teh-
nyt kokeita erämaassa hiekan sintraamisesta eli kuumentamisesta aurin-
gonsäteiden avulla lasiesineiksi. Kayserin tekemä 3D-tulostuskokeilu on 
toteutettu Egyptissä, Saharan erämaassa, missä sekä aurinkoenergiaa että 
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hiekkaa on lähes rajattomasti (kuva 17). Kayser toteaa, että hänen käyttä-
mänsä menetelmä ei ole aukoton, mutta sen tehtävänä on herättää keskus-
telua tulevaisuuden tuotantotavoista ja aurinkoenergian käytöstä. (Kayser 
2011.) Myös Ronald Rael ja Virginia San Fratello ovat ennakkoluulottomil-
la kokeiluillaan osoittaneet, että rakennuksia ja rakennusosia voi tulostaa 
hyvin monenlaisista materiaaleista. He ovat käyttäneet tulostusmateriaa-
leissaan mm. suolaa, sahanpurua, sekä kahvin, teen ja viinin valmistukses-
ta syntyviä jätteitä. (Rael & San Fratello 2018.)

Eri materiaalien käytön lisäksi 3D-tulostus mahdollistaa materiaalin 
muokkauksen eri mittakaavoissa. Tästä johtuen perinteinen jako materi-
aaliin ja rakenteeseen on hälvenemässä. Materiaalia eri tavoin 3D-tulosta-
malla pystytään saamaan sille aikaan erilaisia rakenteellisia ominaisuuksia. 
(Gosselin et al. 2016, 108.) 3D-tulostamalla voidaan vaikuttaa esimerkiksi 
betonin rakenteeseen siten, että tulostetusta kappaleesta tulee vahvempi 
kuin vastaavasta valamalla valmistetusta kappaleesta (Metsä-Kortelainen 
et al. 2014, 14-15). Toisaalta sama materiaali voi olla kevyempää, toisin sa-
nottuna huokoisempaa ja heikompaa, yhdessä paikassa, ja tiiviimpää sekä 
kestävämpää paikassa, joka vaatii vahvempaa rakennetta.  Kevyempien ma-
teriaalien käyttö keventää rakennuksen painoa ilman, että sen rakenteelli-
nen kestävyys heikkenee. Kappaleen materiaalijakauma voidaan siis opti-
moida rakenteen, eristävyyden tai vaikkapa akustisten tarpeiden mukaan. 
(Craveiro et al. 2013, 777-778.) Rakentamiseen liittyvissä tuotteissa myös 
materiaalin muiden teknisten ominaisuuksien, kuten kosteudensiedon ja 
ääneneristämisen, parantaminen on hyödyllistä. 3D-tulostuksen avulla on 
mahdollista myös lisätä esimerkiksi älykkäitä komponentteja tulostusma-
teriaalin sekaan. (Turunen 2016, 106-107.)

Kuva 17. Markus Kayser ja Solar Sin-
ter erämaassa (Kayser 2011).
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Kuva 18. Kitiinipohjaisesta 3D-ma-
teriaalista tulostettu siipimäinen 
rakenne (Boissonneault 2018).

3D-tulostamisessa materiaalien suunnittelu ei rajoitu vain yksittäisten ra-
kennusaineiden ominaisuuksien suunnitteluun.  3D-tulostimet pystyvät 
sekoittamaan eri raaka-aineita halutussa suhteessa ja vaihtelemaan raa-
ka-aineiden seossuhteita tulosteessa. (Lipson & Kurman 2010, 15).  Raken-
nusalalla monimateriaalisten osien 3D-tulostaminen on vasta alkutekijöis-
sään, mutta lupaavia avauksia on jo tehty (Labonnote et al. 2016, 353)

Monia materiaaleja eri suhteissa sisältävät rakennusosat voivat muuttua as-
teittain kovista pehmeiksi ja jäykistä joustaviksi. Rakennusalalla tämä mah-
dollistaa esimerkiksi nivelten muodostamisen rakenteisiin tai maanjäris-
tysten kestävien rakennusosien valmistuksen, sekä rakennusosien massan 
optimoinnin. (Labonnote et al. 2016, 352.) On luultavaa, että arkkitehdeillä 
ja insinööreillä on tulevaisuudessa käytössään dynaaminen materiaalikir-
jasto, joka mahdollistaa rakennusten suunnittelun, optimoinnin ja valmis-
tuksen lukemattomilla eri tavoilla (Craveiro et al. 2013, 778).

Toistaiseksi useimmat suunnitteluohjelmat eivät mahdollista monimate-
riaalisten kappaleiden suunnittelua (Lipson & Kurman 2010, 100). Halua 
monimateriaalisuuteen kuitenkin on. Esimerkiksi Craveiro et al. ovat ke-
hittäneet rakennusteollisuuden tarpeisiin RapidConstruction System -ni-
misen pursotukseen perustuvan tulostusmenetelmän, jolla voidaan valmis-
taa ympäristöystävällisiä, materiaaleiltaan heterogeenisia ja geometrialtaan 
monimutkaisia rakennuksia. Menetelmässä mallinnetaan sekä kappaleen 
muoto että materiaali. Materiaali voi muuttua portaattomasti toiseksi ra-
kenteessa. Kehittäjät toteavat, että menetelmällä voidaan luoda lämpötek-
nisesti, akustisesti ja rakenteellisesti aiempaa toimivampia rakennuksia. 
(Craveiro et al. 2013.)

Arkkitehti, professori ja tutkija Neri Oxman on tutkinut luonnon inspi-
roimana materiaalien käyttöä suunnittelussa ja suunnittelun lähtökohtana 
(Oxman 2010). Hän on tutkimusryhmänsä kanssa kehitellyt 3D-tulostus-
menetelmiä, jotka mahdollistavat materiaalin ominaisuuksien vaihtelun ra-
kenteen eri osissa (Oxman et al. 2014). Kiinnostava esimerkki tästä on Ox-
manin tutkimusryhmänsä kanssa valmistama siipimäinen rakenne (kuva 
18). Siipi on valmistettu biohajoavasta kitiinipohjaisesta aineesta, jonka 
koostumus vaihtelee kappaleen eri osissa. Siiven rakenne muuttuu saumat-
tomasti läpikuultavasta läpinäkymättömäksi ja vahvasta hauraaksi materi-
aalin koostumuksen mukaan. Kaksiulotteisesti tulostettu rakenne taipuu 
kuivuessaan ja muuttuu kolmiulotteiseksi. (Oxman 2015, 103-105.)
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3.3 Suunnitteluvapaudet 3D-tulostuksessa

On todennäköistä, että 3D-tulostus mahdollistaa sellaisten innovatiivis-
ten rakennusten kehittämisen, jotka eivät aiemmin ole olleet teknisesti 
tai taloudellisesti mahdollisia toteuttaa (Labonnote et al. 2016, 363). Hyö-
dyntämällä 3D-tulostusta arkkitehtuurissa voidaan luoda visuaalisesti, 
toiminnallisesti ja rakenteellisesti innovatiivisia, ekologisesti kestäviä ark-
kitehtonisia sovelluksia. Ne voivat olla nykyisten sovellusten paranneltuja 
versioita, tai kokonaan uusia sovelluksia. Toiminnallisuus rakennusosaan 
voidaan luoda muodolla, materiaaleilla tai näiden yhdistelmällä. (Turunen 
2016, 103.)

Mielenkiintoinen esimerkki 3D-tulostetusta toiminnallisesta rakennus-
osasta on San Fratellon ja Raelin savesta kehittämä kuumaan ilmastoon 
tarkoitettu, sisätiloja viilentävä Cool Brick -tiili (kuva 19). Ilmavirtaa lä-
päisevän tiilen toimintaperiaate pohjautuu ikivanhaan, veden haihtumi-
seen perustuvaan sisätilojen viilennystapaan. Rakenteeltaan ristikkomai-
sen tiilen pinta on huokoista. Tiilen huokoset imevät kapillaarisesti vettä 
ja säilövät sitä tiilen sisään. Kun ilma virtaa tiilen läpi ulkoa sisälle, tiileen 
varastoitunut vesi haihtuu. Tämän seurauksena sisään kulkeutuu kosteaa 
ja viileää ilmaa. Lisäksi yhteen muuratut tiilet varjostavat ulokkeillaan it-
seään ja toisiaan estäen näin seinän kuumenemisen auringossa. (Rael & 
San Fratello 2018, 142-145.) Tällaisen tiilen luominen millään muulla me-
netelmällä olisi hyvin vaikeaa tai peräti mahdotonta. On todennäköistä, 
että tulemme näkemään vielä paljon muitakin 3D-tulostamisen mahdol-
listamia innovatiivisia sovelluksia arkkitehtuurin alalla. 

Kuva 19. Cool Brick – tiili viilentää 
ja kostuttaa tiiliseinän läpi kulkevan 
ilman (Emerging Objects 2018).
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3.4 3D-tulostuksen rajoitukset

Vaikka 3D-tulostus tarjoaa teoriassa täysin rajattomat suunnittelumahdolli-
suudet, menetelmällä on käytännössä useita rajoituksia. Arkkitehdin onkin 
hyvä olla tietoinen suunnitteluun vaikuttavista rajoituksista. Yang (2015) on 
listannut kirjallisuuden pohjalta suurimpia 3D-tulostamista tällä hetkellä 
koskevia rajoituksia. Niitä ovat saatavilla olevien materiaalien rajallisuus, 
muodon rajoitukset, kuten seinämän minimipaksuus, mittatarkkuus, tulos-
tuspinnan epätasaisuus, joissakin kappaleissa tulostusvaiheessa tarvittavat 
tukirakenteet ja niiden poistaminen, kappaleiden mekaaninen kestävyys, 
suurien tulosteiden pitkä tulostumisaika ja materiaalien kierrätys. Yang 
kuitenkin toteaa, että mainitut ongelmat ratkeavat, kun tulostusmenetelmät 
kehittyvät (Yang 2015, 328). Leach (2017) listaa menetelmän rajoitteeksi 
myös korkeat materiaali- työvoima- ja laitekustannukset. Hän pitää kui-
tenkin mahdollisena, että uusien materiaalien kehittelyn ja 3D-tulostuksen 
suosion myötä nämäkin ongelmat ratkeavat. (Leach 2017, 83.) 

Tulostusalueen koko on yksi merkittävä 3D-tulosta rajoittava tekijä (Leach 
2017, 83). Lipson & Kurman muistuttavat, että vaikka tulostusalue on ra-
joitettu, 3D-tulostin pystyy tuottamaan kokoonsa nähden isoja tulosteita. 
Mikäli tulostin voi liikkua esim. kiskoilla, sen on mahdollista tulostaa myös 
itseään huomattavasti suurempia kappaleita. (Lipson & Kurman 2010, 22.) 
Aiemmin tässä työssä esiteltiin myös liukuhihnalle tulostava pöytätulostin. 
Toisin sanottuna tulostusalueen koon kasvattamiseksi on olemassa lukuisia 
lähestymistapoja. 

Leach muistuttaa arkkitehteja myös suunnitteluun liittyvistä rajoitteista: 
Esimerkiksi pienoismallien skaalaaminen todellisiksi rakennuksiksi ei ole 
mahdollista ilman rakennusteknistä tarkastelua. Tämä pätee myös pienois-
malleihin, jotka on tehty samalla tekniikalla ja samasta materiaalista kuin 
luonnollisen kokoinen rakennus.  Hän havainnollistaa, että visuaaliset omi-
naisuudet, kuten muoto, ovat skaalautuvia, mutta suuremmaksi skaalattuun 
rakennelmaan kohdistuvat voimat eivät skaalaudu samaan tapaan. Leachin 
näkemyksen mukaan 3D-tulostus nykykehitysvaiheessaan sopiikin parhai-
ten pienen mittakaavan kustomoitujen kappaleiden tulostamiseen. (Leach 
2017, 80-83.)

Eräs 3D-tulostuksen haaste on, että tulostusvaiheessa atomien kiinnitty-
mistä toisiinsa ei voida kontrolloida. Digitaalisesti tuotettu malli voi olla 
vakuuttava, mutta kun se valmistetaan, on mahdollista, että se ei pysykään 
kasassa joko painovoiman vaikutuksesta tai materiaalin rajoituksista johtu-
en. Vaikka digitaalinen suunnittelu voi ruokkia luovuutta, kaikki digitaa-
lisesti tuotetut muodot eivät ole mahdollisia toteuttaa. (Lipson & Kurman 
2010, 14.)

3D-tulostamalla voidaan teoriassa valmistaa minkä muotoisia kappalei-
ta tahansa, mutta käytännössä rajoituksia kuitenkin on (Anastasiou et al. 
2013, 1). Sekä tulostusmenetelmä, että käytettävä materiaali asettavat suun-
nitteluun rajoituksia. Esimerkiksi pursottamalla tulostettaessa on huomi-
oitava mm. tulostuskerroksen paksuus ja lopullisen tulosteen koko. Lisäksi 



22

Kuva 20. Kuvakaappaus Matearial 
-valmistusmenetelmää esittelevältä 
videolta. Menetelmä mahdollistaa vaa-
kasuuntaisten ulokkeiden tulostamisen 
ilman tukirakenteita (Mataerial 2018).

on huomioitava tulosteen toiminnalliset ominaisuudet, kuten mekaaninen 
kestävyys (Gosselin et al. 2016, 103).

Käytännössä ongelmia useissa 3D-tulostusmenetelmissä tuottaa horison-
taalisten ulokkeiden, kuten pitkien siltamaisten rakenteiden tai tasakattojen 
tulostaminen. Tällaisten muotojen tulostamiseen tarvitaan yleensä tukira-
kenteita. Toisin sanoen arkkitehtuurikokoluokan 3D-tulostuksessa ei ole 
päästy vielä todelliseen muodon vapauteen, vaan menetelmän rajoitukset 
on huomioitava suunnittelussa (Labonnote et al. 2016, 358). Tosin yrityk-
siä rajoituksien poistamiseksi on jo tehty. Esimerkiksi Jokić ja Novikov ovat 
patentoineet painovoimaa uhmaavan Mataerial–nimisen, pursottamiseen 
perustuvan tulostusmenetelmän (kuva 20). Se mahdollistaa kehittäjiensä 
mukaan horisontaalisten rakenteiden 3D-tulostamisen, sekä tulostamisen 
esimerkiksi vinoille ja epätasaisille pinnoille. (Mataerial 2018.) 

Muitakin yrityksiä saavuttaa täydellinen muodon vapaus on raportoitu. 
Gosselin et al. (2016) ovat kehittäneet uutta ultrasuorituskykyisen betonin 
(ultra-high performance concrete) 3D-tulostusmenetelmää. Se perustuu 
Contour Crafting (CC) -menetelmän tavoin kerroksittaiseen pursotta-
miseen, mutta ratkaisee tutkijoiden mukaan siihen liittyviä muodon ra-
joituksia. Perinteistä CC -tyyppistä 3D-tulostusmenetelmää he kutsuvat 
2,5D-tulostamiseksi menetelmän horisontaalisten rakenteiden valmis-
tamisen vaatimien tukirakenteiden vuoksi. Tutkimusryhmä kehitti kuu-
siakselisen tulostimen, joka mahdollistaa heidän mukaansa perinteistä 
CC-menetelmää vapaamman muodon viipaloimalla tiedoston optimoi-
dusti ja säätämällä pursotuspään reittiä ja asentoa kappaleen muodon mu-
kaan. (Gosselin et al. 2016, 102.) On siis mahdollista, että tulevaisuudessa 
täysin vapaiden muotojen tulostaminen onnistuu myös suuren kokoluo-
kan 3D-tulostuksessa.
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Kuva 21. Project Milestone on Houben 
& Van Mierlo Architecten -arkki-
tehtitoimiston suunnittelema viiden 
3D-tulostettavan omakotitalon raken-
nusryhmä. Suunnittelijat pyrkivät 
luomaan lohkaremaisia maisemaan 
sulautuvia rakennuksia. (3dprinted-
house 2018.) 

4. Suunnittelun erityispiirteitä

Craveiro et al. (2013) mukaan tietotekniikka ja tietoko-
neavusteiset mallinnusmenetelmät sekä mahdollisuus 
3D-tulostaa suunnitelmia suoraan digitaalisesta mallista 
lopputuotteeksi enteilevät arkkitehtuurin ja suunnittelun 
paradigman muutosta kohti kokonaisvaltaisempaa ark-
kitehtuuria. Uusien suunnittelu- ja tuotantomenetelmien 
myötä on mahdollista suunnitella ja valmistaa rakennuk-
sia, joissa materiaali, muoto, rakenne ja rakentamisprosessi 
muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. (Craveiro et al. 
2013, 778.)  

3D-tulostamisen myötä esimerkiksi rakenteiden suunnittelu voi olla mu-
kana heti arkkitehtisuunnittelun alusta lähtien, ja kustomoidut rakenteet 
voivat toimia tärkeinä visuaalisina elementteinä.  Rakenteiden toiminnal-
lisuuden, ulkonäön ja materiaalien suunnittelu voi tapahtua yhtäaikaisesti. 
Ymmärrys materiaaleista ja niiden ominaisuuksista muuttuu yhä tärkeäm-
mäksi, kun 3D-tulostaminen mahdollistaa uudenlaisten materiaalien käy-
tön, muuntelun ja sekoittamisen. (Turunen 2016, 106-107.)

Rael ja San Fratello esittävät, että 3D-tulostus yhdistää uudelleen suunnit-
telijan, materiaalin ja lopputuotteen, joiden välinen suhde on ollut heidän 
mukaansa etäinen teollisesta vallankumouksesta asti. He menevät ajatuk-
sessa vielä pidemmälle, ja toteavat, että 3D-tulostamisen myötä suunnitteli-
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ja voi ottaa haltuunsa koko tuotantoketjun ja suunnitella niin materiaalin, 
ohjelmiston, 3D-tulostimen, kuin lopputuotteenkin. (Rael & San Fratel-
lo 2018, 14.) Lienee kuitenkin realistista todeta, että yksi ihminen ei voi 
hallita kaikkia aloja, vaan paras tulos saadaan, kun ei alojen asiantuntijat 
työskentelevät yhdessä. 

Project Milestone Alankomaissa on esimerkki innovatiivisesta 3D-tulos-
tettavan arkkitehtuurin suunnittelusta (kuva 21). Projekti on Eindhovenin 
yliopiston ja muiden Alankomaalaisten toimijoiden yhteistyöhanke. Asun-
tosuunnitteluhankkeessa on pyritty hyödyntämään täysmääräisesti 3D-tu-
lostuksen mahdollisuuksia esimerkiksi muodonannolla ja minimoimalla 
käytettävän betonin määrä. (3dprintedhouse 2018.) 

Kuten edellisessä luvussa havainnollistettiin, 3D-tulostuksen myötä suun-
nitteluun tulee sekä uusia vapauksia, että rajoituksia. Kun perinteinen 
suunnitteluajatus teollisuudessa on ollut, että suunnitellaan tuotantoa var-
ten (design for manufacturing), 3D-tulostuksen myötä tulevaisuudessa 
suunnitelmia ei tarvitse tehdä tuotannon ehdoilla, vaan toisinpäin (ma-
nufacturing by design) (Herderick & Patterson 2015, 275). Suunnitteli-
joiden on siis unohdettava vanhat tuotannon ja kokoonpanon asettamat 
rajoitukset (Ameta 2015, 191). Toisaalta 3D-tulostuksen myötä tulee uusia 
rajoituksia, jotka nekin on otettava huomioon suunnittelussa (Labonnote 
et al. 2016, 364).

3D-tulostetun arkkitehtuurin suunnittelusta on vasta vähän kirjallisuutta. 
Useissa 3D-tulostuksen suunnittelun teoriaa yleisesti käsittelevissä julkai-
suissa (ks. esim. Ameta 2015; Craveiro et al. 2013; Yang & Zhao 2015) lä-
hestymistapa suunnitteluun on hyvin tekninen. Suunnittelua lähestytään 
tyypillisesti lähinnä yksittäisten osien kautta. Arkkitehtuuri ei ole vain yk-
sittäisten osien suunnittelua, mutta on olemassa tilanteita, joissa teollisen 
suunnittelun näkökulmia voidaan hyödyntää. 

Becker et al. (2005) ovat julkaisseet 3D-suunnittelun periaatteita teollisten 
osien suunnittelijoille. Ensimmäiseksi ohjeissa kehotetaan hyödyntämään 
3D-tulostuksen mahdollisuudet. Toiseksi todetaan, ettei ole järkevää to-
teuttaa perinteistä osaa uudella tekniikalla, vaan miettiä ainoastaan osan 
toiminnallisuutta ja sen jälkeen hyödyntää vapaata muotoa toiminnalli-
suuden toteuttamisessa. (Becker et al. 2005, 263.)  Hyvä esimerkki tällaisen 
ajattelun sovittamisesta 3D-tulostettuun arkkitehtuuriin on aiemmin esi-
telty sisäilmaa viilentävä Cool Brick. 

Becker et al. (2005) laatimissa ohjeissa kehotetaan myös unohtamaan esi-
merkiksi esivalmistettujen osien mitat ja työstökoneiden mahdollistamat 
dimensiot. Samoin kehotetaan vähentämään osien lukumäärää ja integroi-
maan toiminnallisuutta kappaleeseen esim. liitoksien ja joustavien osien 
avulla. Becker et al. kehottaa etsimään suunnitteluun esimerkkejä bionii-
kan maailmasta. Lisäksi ohjeissa neuvotaan optimoimaan suunnitelma 
mahdollisimman kestäväksi ja kevyeksi. Ohjeiden mukaan tärkeintä on 
kuitenkin käyttää tulosteissa niin vähän raaka-ainetta kuin mahdollista. 
(Becker et al. 2005, 263.) 
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Toisessa teollista suunnittelua käsittelevässä artikkelissa (Yang & Zhao 
2015) muistutetaan, että 3D-tulostusmenetelmällä valmistettavien osien 
suunnittelua ei kannata ajatella olemassa olevien erillisten osien optimointi-
na, vaan kokonaan uusien suunnitteluratkaisujen etsimisenä (Yang & Zhao 
2015, 339). Tämä lienee suoraan sovellettavissa arkkitehtuuriin. Ameta 
(2015) kuvaa 3D-tulostuksen vaikuttavan osien suunnitteluprosessiin siten, 
että helposti toteutettavia prototyyppejä voi valmistaa suunnittelun eri vai-
heissa, kun perinteisessä valmistusprosessissa fyysistä kappaletta päästään 
tarkastelemaan vasta tuotantovaiheessa, jolloin kappaleeseen mahdollisesti 
tarvittavat muutokset vaativat runsaasti työtä (Ameta 2015, 186).

4.1 Algoritmit, optimointi ja luonto suunnitteli-
jan apuna

Vaikka 3D-tulostettavan arkkitehtuurin ei tarvitse erota suunnittelutavoil-
taan muun arkkitehtuurin suunnittelusta, kompleksisia ratkaisuja mahdol-
listavat suunnittelumenetelmät nousevat 3D-tulostusta käsittelevässä kir-
jallisuudessa usein esiin.  Tämä johtuu siitä, että 3D-tulostus mahdollistaa 
hyvin monimutkaisten suunnitelmien toteuttamisen (kuva 22). Seuraavassa 
käsitellään kolmea 3D-tulosteiden suunnittelussa usein käytettyä lähesty-
mistapaa: algoritmiavusteista suunnittelua, optimointia ja luonnon jäljitte-
lyä. Kaikki nämä menetelmät ovat olleet käytössä jo pitkään, mutta 3D-tu-
lostus mahdollistaa niiden entistä monipuolisemman hyödyntämisen. 

Algoritmiavusteinen suunnittelu ja mallintaminen mahdollistavat tavan 
etsiä kompleksisia ja innovatiivisia ratkaisuja suunnitteluongelmiin (Agka-
thidis 2016, 8-9). Tanskan & Österlundin (2014) mukaan ”Algoritmiavustei-
sella suunnittelulla tarkoitetaan algoritmien käyttämistä osana suunnittelu-
prosessia siten, että jokin suunnittelun osa-alue on ratkaistu algoritmisen 
prosessin tuloksena”. Kun suunnittelija hyödyntää algoritmeja työssään, 
hän voi algoritmien avulla löytää innoitusta ja uusia muotoja, vaikkei hä-
nellä etukäteen olisi käsitystä siitä, minkälainen lopullinen suunnitelma tu-
lee olemaan.  (Tanska & Österlund 2014, 11,18.)

Algoritmiavusteisen suunnittelun käyttö on erityisen perusteltua moni-
mutkaisissa suunnittelutehtävissä, joissa voidaan hyödyntää tietokoneen 

Kuva 22. Ote Rhinoceroksen lisäosalla Grashopperilla tehdystä vapaamuotoista pintaa 
kuvaavasta algoritmista (Davidson 2018).
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Kuva 23. Arkkitehti Marc Dalibard:in 
Ranskaan algoritmiavusteisesti suun-
nittelema pylväs kannattelee sisään-
käyntikatosta (XtreeE 2017).

laskennallista tehoa. Tällaisia tehtäviä ovat esim. monimutkaisten geomet-
rioiden luonti ja yksitoikkoisten toistuvien tehtävien suorittaminen (Tans-
ka & Österlund 2014, 17). Koska 3D-tulostusteknologialla voidaan luoda 
erittäin monimutkaisia lopputuotteita, voidaan algoritmiavusteista suun-
nittelua pitää tarkoituksenmukaisena työkaluna 3D-tulostettavaa arkkiteh-
tuuria suunnitellessa. 

Onnistunut esimerkki algoritmien käytöstä 3D-tulostuksessa on mm. ark-
kitehti Marc Dalibardin ja työryhmän Ranskaan suunnittelema nelimet-
rinen betonipylväs (kuva 23). Pylvään suunnittelussa on käytetty mm. to-
pologista optimointia. Pylväs on suunniteltu ja toteutettu monien tahojen 
yhteistyönä. Pylväs 3D-tulostettiin siten, että sen rakenne jäi ontoksi, ja 
lopuksi tyhjät ontelot täytettiin betonilla. (XtreeE 2017.)

Algoritmiavusteinen suunnittelu tapahtuu tyypillisesti tietokoneella, mutta 
suunnittelua voidaan tehdä myös manuaalisesti (Tanska & Österlund 2014, 
11,18). Ajatus generatiivisesta arkkitehtuurista ei ole uusi. Esimerkiksi Fre-
derick Kiesler käytti generatiivista suunnittelumetodia jo 1900-luvun al-
kupuolella (Agkathidis 2016, 8-9), ja jo ottomaanien moskeijoista on löy-
dettävissä arkkitehtuurin kieliopin tapaisia suunnittelusääntöjä (Stouffs & 
Tunçer 2015, 802-803). Algoritmiavusteista suunnittelua voidaan hyödyn-
tää koko suunnitteluprosessissa aina muodonannosta detaljisuunnitteluun 
asti. Algoritmit eivät kuitenkaan tee suunnittelutyötä arkkitehdin puolesta, 
vaan toimivat ainoastaan hänen työkaluinaan. (Tanska & Österlund 2014, 
18.)

Generatiiviseen suunnitteluun liittyy usein kysymys siitä, onko lopullinen 
suunnitelma ihmisen vai tietokoneen tekemä. Tässä kohtaa täytyy muistaa, 
että tietokone ainoastaan toteuttaa ihmisen luomia sääntöjä. Silti generatii-
visen suunnittelun käyttö tarkoittaa, että suunnittelijan rooli muuttuu pe-
rinteisestä suunnittelijasta suunnitteluprosessin suunnittelijaksi. (Lipson & 
Kurman 2010, 186.)
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Kuvat 24-26. Topologisesti optimoituja 
liitososia. Arkkitehtiopiskelija Bayu 
Prayudhi tutki harjoitustyössään, 
miten jo olemassa olevan katoksen 
liitosrakenteet olisi voitu optimoida, 
jos niiden valmistuksessa olisi käy-
tetty 3D-tulostamista. 3D-tulostetut 
osat olisivat keventäneet rakennetta 
heikentämättä sitä, sekä vähentäneet 
osien kuljetustarvetta sekä kokoonpa-
noaikaa. (Altair 2018.)

Optimointi eli ”sellaisen vaihtoehdon etsiminen, jossa hyvien ja huonojen 
puolien suhde on paras mahdollinen” (TEPA-termipankki 2018) on eräs 
usein 3D-tulostuksen yhteydessä esiin nouseva mahdollisuus (ks. esim. 
Ameta 2015, 190; Labonnote et al. 2016, 347). 3D-tulostuksen mahdollis-
tama geometrian ja materiaalin monimutkaisuus mahdollistaa kappaleen 
pitkälle viedyn optimoinnin. Arkkitehtuurin optimoinnissa keskitytään 
usein geometrian optimointiin, mutta myös akustiikkaa, luonnonvalo-olo-
suhteita ja monia muita muuttujia voidaan optimoida.  Vaikka arkkiteh-
tuurin yksittäisen osa-alueen optimointia harvoin pidetään suunnittelun 
lähtökohtana, sen merkitystä ei tule aliarvioida.  Geometrian ja materiaali-
en optimointi mahdollistaa materiaalin säästämisen ja kappaleen ominai-
suuksien, esimerkiksi lämmöneristävyyden ja akustiikan, parantamisen. 
(ks. esim. Craveiro et al. 2013, 778.)

Topologinen optimointi eli rakenteiden optimointi on arkkitehtuurissa ehkä 
tunnetuin optimointimuoto. Peredy (1968, 164) kirjoittaa, että rakenteiden 
optimointi ei ole uusi idea, vaan siihen on pyritty satoja vuosia. Rakenteen 
ja materiaalin optimointi voi kuitenkin vain harvoin olla suunnittelun läh-
tökohta, sillä ennen optimointia on oltava vähintään alustava suunnitelma, 
jota aletaan optimoida. (Peredy 1968, 161-164.) Kuvissa 24-26 on esitelty 
esimerkki, jossa olemassa olevan katosrakenteen liitososaa optimoimalla 
testattiin topologisen optimoinnin ja 3D-tulostuksen mahdollisuuksia ark-
kitehtuurissa (Altair 2018). 

Labonnote et al. (2016) mukaan rakenteellinen optimointi sopii parhaiten 
sovellettaviksi yksittäisiin osiin, kuten liitoksiin. Äärimmäinen optimointi 
johtaa kuitenkin valtavaan määrään erilaisia osia, ja voi täten lisätä työvoi-
makustannuksia kokoonpanovaiheessa. Lisäksi täydellinen optimointi joh-
taa siihen, että rakenne muuttuu heikommaksi, eikä kestä yllättäviä rasi-
tuksia. Topologisessa optimoinnissa materiaalia käytetään vain siellä, missä 
sitä todella tarvitaan. (Labonnote et al. 2016, 359.) Tämä vähentää 3D-tu-
losteeseen tarvittavaa materiaalia, ja siten kappaleen painoa sekä lyhentää 
tulostusaikaa. 

3D-tulostuksen suunnittelun lähtökohdaksi on esitetty rationaalisen nä-
kemyksen rinnalle muun muassa luonnosta ja materiaalista inspiraatiota 
ammentavaa suunnittelufilosofiaa. Toisaalta näitä kahta näkemystä ei voi-
da nähdä toisilleen vastakkaisina: luonto on materiaalinkäytössä, ympäris-
töön sopeutumisessa ja muodonannossa kekseliäs ja taloudellinen. (Oxman 
2010, 80.)

Vaikka luonnon jäljittely on kiinnostanut suunnittelijoita aina, lähesty-
mistapa on noussut erityisen suosituksi 3D-tulostamisen mahdollistaman 
muodon vapauden myötä. Luonnon jäljittelyyn pyritään usein laatimalla 
algoritmeja, jotka muistuttavat luonnon tapaa luoda muotoja. Luonnossa 
esiintyvät ”algoritmit” toistavat tyypillisesti yksinkertaista kaavaa ja muo-
dostavat näin kiinnostavia rakenteita (kuva 27). (Lipson & Kurman 2010, 
176-177.)

Luonnosta ammentavasta suunnittelusta käytetään myös nimitystä biomi-
metiikka. Tanska & Österlund määrittelevät biomimetiikan seuraavasti: 
“Arkkitehtuurissa, termi biomimetiikka viittaa luonnonmukaisiin tai luon-
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Kuva 27. Vuonna 2018 valmistunut 
Milanon teknillisen yliopiston kokeel-
lisen laboratorion ACTLABIN pavil-
jonki, jonka rakenne toteutettiin luun 
rakennetta jäljittelevällä algoritmilla 
(ACTLAB 2018).

nosta inspiraationsa saaneisiin ratkaisuihin. Näiden avulla pyritään ra-
kenteellisesti tai kestävän kehityksen mukaisesti tehokkaisiin ratkaisuihin 
jäljittelemällä, ei luonnosta löytyviä muotoja tai rakenteita, vaan niitä luo-
via prosesseja. Biomimetiikka painottaa toiminnallisuutta yli visuaalisen 
estetiikan, muodon optimointia ennemmin kuin sen suunnittelemista, ja 
olosuhteisiin sekä paikan erityispiirteisiin mukautumista.” (Tanska & Ös-
terlund 2014, 10.)
 

4.2 Suunnittelu monialaisessa tiimissä

Labonnote et al. (2016) esittävät, että ideaalitilanteessa koko 3D-tulostuk-
seen liittyvä suunnitteluprosessi tulisi nähdä arkkitehtien, insinöörien ja 
rakentamisen ammattilaisten yhteistyönä. Monet toteutetuista 3D-tulos-
tushankkeista on toteutettu joko materiaalitieteen, insinööritieteiden tai 
rakennussuunnittelun alalla. Todellisuudessa 3D-tuloksen potentiaali saa-
taisiin parhaiten hyödynnettyä, kun nämä kolme alaa kietoutuisivat suun-
nitteluprosessissa yhteen. (Labonnote et al. 2016, 363.) Myös Gosselin et 
al. (2016) painottavat, että 3D-tulostaminen edellyttää moniammatillista 
lähestymistä (Gosselin et al.2016, 108). Vaikka moniammatillisen yhteis-
työn hyöty arkkitehtuurissa ei rajoitu 3D-tulostukseen, poikkitieteellisyy-
den merkitys korostuu siinä erityisesti.

Arkkitehtuuriin soveltuvan 3D-tulostuksen kehitys on vasta aluillaan. Osa 
arkkitehdeistä ja suunnittelijoista on ottanut aktiivisen roolin 3D-tulostuk-
sen kehityksessä ja alkanut kehitellä omia 3D-tulostimia, tai kokonaan uu-
denlaisia rakentamisen käytäntöjä tulostusmateriaaleja (ks. esim. Oxman 
2015; Rael & San Fratello 2018; Branch Technology 2018). Tällä hetkellä 
kehitys on pääosin jakautunut kuitenkin siten, että insinöörit ovat keskitty-
neet tulostimien kehittämiseen ja suunnittelijat ja arkkitehdit lopputuottei-
den ja konseptien kehittämiseen. (Turunen 2016, 110.) Hedelmällisin lop-
putulos saataisiin, kun kaikki rakennusalan osapuolet yhdessä kehittäisivät 
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3D-tulostusalaa (Turunen 2016, 110; Labonnote et al. 2016, 363). Arkki-
tehtien rooli 3D-tulostusalan kehityksessä on merkittävä, sillä on luultavaa, 
että suunnittelijoiden esittämät visiot vaikuttavat siihen, minkälaisia tulos-
timia jatkossa kehitetään (Turunen 2016, 110).

4.3 Kuluttaja suunnittelijana

3D-tulostaminen tulee vaikuttamaan valmistajan ja kuluttajan väliseen 
suhteeseen, kun yksittäiskappaleiden valmistaminen tulee kannattavaksi ja 
kuluttajat alkavat aktiivisesti osallistua tuotteiden suunnitteluun (Bandyo-
padhyay et al. 2015, 7,12). On luultavaa, että sama kehitys tulee näkymään  
myös arkkitehtuurissa.

Ideoiden vapaa levitys vaikuttaa suunnittelijoiden työhön ja ansaintatapoi-
hin. Lipson & Kurman esittävät FabApp (fabrication application) -konsep-
tin esimerkkinä tästä. Siinä suunnittelija suunnittelee edullisen sovelluksen, 
jonka avulla kuluttaja voi itse kustomoida valmiin suunnitteluprosessin 
avulla tietyn, ennalta määritellyn tuotteen, esimerkiksi polkupyörän kä-
densijan. Tämä on esimerkki suunnittelijan työstä, jossa suunnittelija luo 
rajat, joiden avulla maallikko pystyy kustomoimaan tuotteen sellaiseksi 
kuin haluaa. (Lipson & Kurman 2010, 58-59.) Vaikka ajatus massakusto-
moinnista ja loppukäyttäjän ottamisesta mukaan suunnitteluun ei ole uusi, 
3D-tulostaminen tuo konseptin uudelle tasolle. Kuluttaja voi helposti itse 
3D-tulostaa tai tilata tulostettuna kustomoidun tuotteen, tulevaisuudessa 
ehkä kokonaisen 3D-tulostetun rakennuksen. 

FabAppin kaltaisia sovelluksia on jo nyt olemassa. Esimerkiksi Fabio Gra-
mazio ja Matthias Kohler suunnittelivat vuonna 2002 pöydän nimeltä 
mTable. Se on huonekalu, jonka parametreja säätämällä asiakkaat pystyivät 
suunnittelemaan itselleen ainutlaatuisen pöydän, joka sitten valmistettiin 
CNC-koneella. Jos arkkitehdit alkavat suunnitella vaikkapa massakusto-
moitavaa taloa mTablen tapaan parametrisesti, tarvitaan uudenlaista ajat-
telua. Sen sijaan että tilojen mitoitus määritetään millilleen, arkkitehdin on 
osattava ratkaista kunkin mitan minimi ja maksimi. Lisäksi on pystyttävä 
takaamaan, että kaikilla arvoilla rakennuksesta tulee paitsi toteutettava, 
myös arkkitehtonisesti laadukas. (Kolarevic 2015, 52-53.) 

Viimevuosina helppokäyttöiset 3D-suunnitteluohjelmat kuten Tinkercad, 
ovat tehneet 3D-suunnittelun mahdolliseksi myös tavallisille kuluttajille. 
Perinteisesti 3D-tulostettavia malleja on tuotettu huolellisesti CAD-ohjel-
milla kuten Inventorilla, Rhinoceroksella ja Solidworksillä, joiden käyttö 
vaatii harjaantumista. Nykyisin kuluttajat voivat luoda tulostettavia tuot-
teita myös edullisten 3D-skannereiden avulla tai lataamalla haluamansa tu-
lostustiedoston niitä jakavasta tietokannasta, kuten Thingiversesta. (Rind-
fleisch et al. 2017, 684.) Thingiversestä ladattavia tiedostoja on hyödynnetty 
myös tämän työn tulostuskokeilun materiaali- ja tulostintesteissä. 

Erilaisia maallikkojen suunnittelemia arkkitehtuuriin liittyviä 3D-tulos-
tustiedostoja löytyy internetistä jo lukuisia. Thingiversestä on ladattavissa 
esimerkiksi Audrey Rudenkon 3D-tulostaman luonnollisen kokoisen beto-
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nilinnan (ks. Rudenko 2018) pienoismalli. Myös erilaisia arkkitehtuuriin ja 
rakentamiseen liittyviä tulostustiedostoja on lukuisia esimerkiksi Thingi-
versessä. Vaikkapa hakusana ”door knob”, ovenkahva, tuottaa kirjoitushet-
kellä yli 300 tulosta (kuva 28) ja ”toilet paper holder”, wc-paperin pidike, 
yli 200 tulosta. Tämän perusteella näyttää siltä, että myös kuluttajat ovat 
kiinnostuneet jo nyt suunnittelemaan ja 3D-tulostamaan ainakin sisustuk-
seen liittyviä tuotteita. 

4.4 Ajatuksesta digitaaliseksi malliksi

3D-tulostettavaa arkkitehtuuria voi suunnitella kuten muutakin arkkiteh-
tuuria: piirtämällä, malleja rakentamalla, luonnostelu- sekä mallinnusoh-
jelmilla, ja muilla arkkitehdin käyttämillä suunnitteluvälineillä. Silti 3D-tu-
lostettaessa lopullisen suunnitelman on kuitenkin oltava digitaalinen, jotta 
3D-tulostin pystyy valmistamaan sen (Ameta 2015, 186). Malli voidaan 
suunnitella lähes millä 3D-suunnitteluohjelmalla tahansa (Chua & Leong 
2017, 24). Mallintamista ja suunnittelua ei silti ole pakko tehdä 3D-mallin-
tamalla. Suunnitelmasta voi tehdä vaikkapa pienoismallin ja 3D-skannata 
sen (ks. esim. Lipson & Kurman 2010, 95). Seuraavassa käsitellään eri tapo-
ja tuottaa digitaalinen kolmiulotteinen malli 3D-tulostusta varten.

3D-tulostus yhdistettynä 3D-skannaukseen mahdollistaa asioiden täsmäl-
lisen kopioinnin ja replikoiden valmistuksen. 3D-skannausta voidaankin 
pitää siltana fyysisen ja digitaalisen maailman välillä. (Lipson & Kurman 
2010, 22, 95-96.) Esimerkiksi Frank Gehryn Bilbaoon suunnitteleman 
Guggenheim-taidemuseon luonnos oli alun perin käsin valmistettu pie-
noismalli, joka sitten skannattiin digitaaliseen muotoon (Burrows 2018, 
228-229). Monet suunnittelijat suosivat nykyään kuitenkin kokonaan tai 

Kuva 28. Kuvakaappaus satunnaisis-
ta Thingiversen verkkosivulta "door 
knob" hakusanalla löytyneistä sivuston 
käyttäjien mallintamista ja jakamis-
ta ovenkahvamalleista (Thingiverse 
2019).
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osin digitaalista suunnittelua, ja vaikka pienoismalli skannattaisiin, se vaatii 
yleensä digitaalista jatkotyöstöä. Usein malli tehdäänkin alusta asti digitaa-
lisesti. 

3D-tulostus tuo arkkitehtuurin muotokieleen ja materiaalinkäyttöön run-
saasti vapautta. Valitettavasti useimmat arkkitehtisuunnitteluun tarkoitetut 
ohjelmat eivät ole parhaimmillaan vapaamuotoisen geometrian tuottami-
sessa, puhumattakaan materiaalien ominaisuuksien dynaamisesta muunte-
lusta. Esimerkiksi Suomessa suositut ArchiCAD ja Revit ohjaavat valmiilla 
objekteillaan jo lähtökohtaisesti ajattelemaan suunnitelmaa osina: laattoina, 
seininä, kattoina, palkkeina ja muina elementteinä. Tämä ei välttämättä pal-
vele tarkoitusta, kun halutaan täysipainoisesti hyödyntää 3D-tulostuksen 
tuomia mahdollisuuksia. 

Jos halutaan hyödyntää 3D-tulostuksen mahdollistamaa muodon vapaut-
ta tai luoda monimutkaisia geometrioita, tarvitaan tarkoitukseen sopiva 
tietokoneohjelma. Esimerkiksi Rhinoceros on suosittu vapaamuotoiseen 
3D-mallinnukseen tarkoitettu suunnitteluohjelma. Suunnittelija voi hyö-
dyntää ohjelman valmiita geometrisia elementtejä ja työkaluja tai käyttää 
sitä algoritmiseen mallinnukseen esim. Grasshopper -lisäosan avulla. Gras-
hopperin avulla luodaan visuaalisia algoritmeja, joten se ei vaadi varsinaista 
ohjelmointitaitoa. Kun suunnittelija muuttaa algoritmia, hän näkee samal-
la, miten sen vaikuttaa algoritmin tuottamaan kolmiulotteiseen malliin. 
Vaikka Grasshopper ei vaadi ohjelmointitaitoa, algoritmisen mallintamisen 
opettelu on hitaampaa kuin perinteisten suunnitteluohjelmien oppiminen. 
(Tedeschi 2011, 11-13.) Valitusta ohjelmasta huolimatta vaatii paljon taitoa 
saada aikaan taidokas 3D-malli tulostusta varten (Hoskins 2013, 57). Osaa-
mattomuus käyttää sopivia suunnitteluohjelmia voi hankaloittaa 3D-tulos-
tamisen hyödyntämistä. 

Kaikki arkkitehdit eivät ole tyytyneet valmiisiin suunnitteluohjelmiin pro-
jektiensa mallintamisessa. Michael Hansmeyer on arkkitehti ja ohjelmoi-
ja, joka suunnittelee algoritmeja, jotka tuottavat erittäin monimutkaisia ja 
yksityiskohtaisia muotoja.  Hansmeyer kertoo, että hänen suunnittelemiin-
sa algoritmeihin ei ole sisällytetty viitteitä luonnosta tai mistään arkkiteh-
tonisista tyyleistä, vaikka katsoja saattaa tulkita aiheita näihin liittyviksi.  
(Hansmeyer 2018.) Hansmeyerin töitä käytetään usein esimerkkinä, kun 
puhutaan monimutkaisten muotojen 3D-tulostamisesta arkkitehtuuris-
sa (ks. esim. Carpo 2016, 82; Turunen 2016, 106). Hansmeyerin työt ovat 
esimerkkejä paitsi 3D-tulostamisen mahdollisuudesta tuottaa nopeasti ja 
edullisesti äärimmäisen yksityiskohtaisia ja monimutkaisia muotoja, myös 
siitä, että arkkitehti voi, taitojensa rajoissa, luoda itse suunnitteluun tarvit-
tavan ohjelman.
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4.5 Digitaalisesta mallista 3D-tulosteeksi 

Tässä kappaleessa kuvaillaan, miten digitaalisesta mallista valmistetaan 
fyysinen kappale kerroksittain materiaalia 3D-tulostamalla. Prosessi on 
yleensä samanlainen riippumatta siitä, mitä tulostustekniikka käytetään 
(Chua & Leong 2017, 22). Vaikka arkkitehdin ei tarvitse ymmärtää tuo-
tantomenetelmän teknisiä yksityiskohtia, on suunnittelun näkökulmasta 
hyödyllistä ymmärtää käytetyn tuotantomenetelmän toimintaperiaate pää-
piirteittäin (kuva 29). 
 

Kuva 29. Prosessi mallista tulosteeksi (Zhou 2018).

CAD-mallinnus
Geometrian 

viipalointi Tulostus Jälkikäsittely

Kuva 30. Tyypillinen aloittelijan 
virhe: Tätä diplomityötä varten tehty 
ensimmäinen koetulostus epäonnistui 
3D-mallissa olleen virheen vuoksi. 
Tiedostoa ei ollut tarkistettu virheiden 
varalta.

Ensimmäinen ja kaikista aikaa vievin vaihe 3D-tulostamisessa on yleen-
sä 3D-mallin suunnittelu, jota käsiteltiin edellisessä kappaleessa (Chua & 
Leong 2017, 24). Kun digitaalinen malli on luotu, se muutetaan 3D-tulosti-
melle ymmärrettävään tiedostomuotoon. Yleisesti käytetty tiedostomuoto 
on STL (stereolitografia-tiedosto). Tässä formaatissa geometria luodaan 
useiden yhteen liitettyjen kolmioiden avulla. Mitä enemmän mallissa on 
kolmioita, sen tarkempi tulosteesta tulee. Vapaamuotoisessa kappaleessa 
on tyypillisesti enemmän kolmioita kuin tasaisista pinnoista koostuvassa 
kappaleessa. Uusia tiedostomuotoja, kuten AMF (Additive manufacturing 
file format) on kehitetty vastaamaan paremmin kehittyvien tulostimien 
tuottamiin mahdollisuuksiin, kuten erilaisten värien, materiaalien ja teks-
tuurien tulostukseen. (Lipson & Kurman 2010, 102; Ameta 2015, 187.)

Tiedoston tallentaminen 3D-tulostimen ymmärtämään tiedostomuotoon 
on periaatteessa helppoa. Käytännössä ongelmia kuitenkin esiintyy usein. 
Ongelmat voivat johtua joko alkuperäisestä mallista (kuva 30), tai syntyä 
tiedostomuodon vaihtamisen myötä. Usein ongelmia on molemmissa. Tä-
män vuoksi malli tulee tarkistaa virheiden varalta. Tarkistuksessa käytetään 
tavallisesti siihen suunniteltua ohjelmaa, kuten Magics. Ohjelma tarkistaa 
ja korjaa mahdolliset virheet. (Chua & Leong 2017, 30-31.)

Mikäli tulostusmenetelmä, -materiaali ja kappaleen geometria vaati-
vat, luodaan kappaleelle tarvittavat tukirakenteet. Tukirakenteet luodaan 
yleensä tietokoneavusteisesti. Tyypillisesti tukirakenteita tarvitaan, jos 
kappaleessa on ulokkeita. Tukirakenteen tarve riippuu kuitenkin tulos-
tusmenetelmästä. Tukirakenteen tarpeeseen voidaan vaikuttaa kappaleen 
tulostusasentoa muuttamalla: Esimerkiksi T-kirjaimen muotoinen kappale 
kannattaa tulostaa ylösalaisin, sillä kirjaimen vaakasuuntaisen osan 3D-tu-
lostamiseen tarvittaisiin tukirakenteet pystysuuntaisen osan molemmin 
puolin. Tukirakenteen tarvetta kannattaa miettiä jo suunnitteluvaiheessa, 
sillä tukirakenne lisää materiaalinkulutusta, tulostukseen kuluvaa aikaa 
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Kuva 31. Kokeilu, jossa Thingiverses-
tä ladatun tiedoston avulla testattiin 
ulokkeen tulostumista biokomposii-
tilla ilman tukirakenteita. Tässä ko-
keilussa tulostusjäljen ulkonäkö alkoi 
heikentyä, kun ulokkeen kulman ja 
kuvitellun pystysuoran linjan välinen 
kulma ylitti 65°.  

sekä jälkityöstön määrää, koska tukirakenne pitää poistaa yleensä manuaa-
lisesti. Tukirakennetta tarvitaan tyypillisesti, kun uloke (kuva 31) on jyr-
kempi kuin 45° (Chua & Leong 2017, 26-27). Kun suunnittelurajoitukset 
huomioidaan jo suunnittelun alkuvaiheessa, lopulliseen suunnitelmaan 
ei tarvitse tehdä myöhemmin muutoksia (Ameta 2015, 186). Esimerkiksi 
aiemmin esitelty Project EGG on suunniteltu siten, että tulostettavat ”kivet” 
eivät muotonsa ja tulostussuuntansa ansiosta vaadi tukirakenteita (van der 
Kley 2019).

Kun digitaalinen malli on muutettu valittuun tulostustiedostomuotoon, se 
viipaloidaan digitaalisesti erittäin ohuiksi kerroksiksi, jotka sitten tuloste-
taan päällekkäin. Kun 3D-malli on valmis ja viipaloitu, se viedään tulosti-
melle. Tulostusprosessi on yleensä täysin automatisoitu. Tulostus on yleen-
sä hidasta, joten tulostin saatetaan jättää tulostamaan vaikkapa yön yli. Kun 
tuloste on valmis, se jälkikäsitellään. Käsittely riippuu tulostustavasta ja voi 
olla esim. tukirakenteiden ja muun ylimääräisen materiaalin poistoa. Jälki-
käsittelyyn voi kuulua myös vaikkapa maalaamista, hiomista tai jatkotyös-
töä, kuten poraamista tai koneistusta. (Chua & Leong 2017, 26-27, 33-34.)
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Teoriasta käytäntöön
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5. Teemahaastattelu ja havainnot

3D-tulostus on aihealueena suhteellinen uusi. Vaikka aihet-
ta on tutkittu rakentamisen näkökulmasta, on sen vaiku-
tuksia arkkitehtuuriin ja arkkitehdin työhön tutkittu vas-
ta vähän. Tämä on ymmärrettävää, sillä teknologia ei ole 
vielä yleistynyt ja suurin osa arkkitehdeistä on hyödyntä-
nyt 3D-tulostusta korkeintaan pienoismallien tekemisessä. 
Miten siis selvittää vasta kehittyvän teknologian suhdetta 
arkkitehtuuriin? Tutkin asiaa haastattelemalla 3D-tulos-
tukseen perehtyneitä arkkitehtejä ja muita alaan läheisesti 
liittyviä asiantuntijoita. 

5.1 Tiedon kerääminen haastattelemalla

Haastattelu eroaa tavallisesta jutustelusta siten, että se on ennalta suunni-
teltu ja sen päämääränä on kerätä tietoa. Haastattelun tyypillinen piirre on 
myös se, että se tehdään haastattelijan aloitteesta ja hänen ohjauksessaan. 
Lisäksi sen tarkoitus on määritelty etukäteen. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 
42-43.) Hirsjärven et al. (2007) mukaan haastattelu on hyvä tiedonkeruu-
menetelmä esimerkiksi silloin, kun ”Kysymyksessä on vähän kartoitettu, 

Kuva 32. Haastatteluita tehdessäni 
pääsin kurkistamaan 3D-tulostuk-
sen ja digitaalisen valmistuksen 
maailmaan. Kuvassa Tampereen 
ammattikorkeakoulussa 3D-tulosta-
malla valmistettu suuren kokoluokan 
kappale, joka on kuvattu haastattelun 
yhteydessä.
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tuntematon alue.” 3D-tulostusta arkkitehtuurissa voi kuvailla juuri näin. 
Teemahaastattelu sopi tutkimusmetodiksi hyvin joustavuutensa vuoksi: 
Etukäteen oli vaikea tietää tarkalleen, mitä kannattaisi tutkia ja kysyä. Etu-
na haastattelussa on myös se, että halutut henkilöt saadaan usein mukaan 
tutkimukseen. (Hirsjärvi et al. 2007, 199-201.) 

Haastattelutyypit voi jakaa strukturoituun eli lomakehaastatteluun, teema-
haastatteluun ja strukturoimattomaan eli avoimeen haastatteluun. Tämän 
tutkimuksen tyypiksi valikoitui teemahaastattelu, sillä se antaa mahdolli-
suuden käsitellä haluttuja aiheita, mutta jättää vapauden mukauttaa haas-
tattelun kulkua sen etenemisen mukaan. (Hirsjärvi et al. 2007, 203-204.)
Teemahaastattelu sopi tutkimukseen hyvin myös siksi, että haastateltavat 
edustivat eri alojen asiantuntijoita, joten täysin samojen kysymysten esittä-
minen jokaiselle ei olisi tuonut kunkin erityistietämystä esiin. Kaikki haas-
tattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina. 

Haastatteluun tutkimusmetodina liittyy tiettyjä ongelmia. Suurin haaste 
hyvän haastattelun tekemisessä on se, että haastattelijalta vaaditaan taitoa, 
kouluttautumista haastatteluun ja kokemusta menetelmän käytöstä. Li-
säksi haastattelu ja siihen liittyvät esivalmistelut vievät aikaa. (Hirsjärvi & 
Hurme 2008, 35.) Tässä tutkimuksessa valmistauduin haastattelujen teke-
miseen perehtymällä etukäteen perusteellisesti haastattelun aihealueeseen 
sekä lukemalla haastatteluoppaita. Lisäksi tein kaksi koehaastattelua: yh-
den kasvotusten ja yhden puhelimitse. Ensimmäinen koehaastateltava oli 
aihealuetta tuntematon automaatioinsinööri ja toinen 3D-tulostustekniik-
kaan syvällisesti perehtynyt IT-alan insinööri. Jälkimmäisessä koehaas-
tattelussaan sain yllättäen paitsi hyvää harjoitusta, myös vinkkejä siihen, 
miten ratkaista vastaani tulleita teknisiä haasteita 3D-tulostamisessa. Koe-
haastatteluja ei litteroitu, eli kirjoitettu puhtaaksi, eikä käytetty analyysissa. 
Jo koehaastatteluissa sain tuntumaa siitä, että haastateltavat eivät usein-
kaan vastanneet ennakkoluulojeni mukaisesti, mikä aiheutti aluksi häm-
mennystä.

Luotettavuuden kannalta haastattelun ongelmana tiedonkeruussa voi olla, 
että haastateltavat haluavat antaa itsestään todellista paremman kuvan 
(Hirsjärvi et al. 2007, 199). Tässä tutkimuksessa ei kerätty tietoa haastatel-
tavien persoonasta, vaan erityisalasta, joten riski haastattelijoiden persoo-
naan liittyvien tosiasioiden kaunisteluun oli pienempi. Riskinä pidin etu-
käteen sitä, että haastattelijat haluavat antaa 3D-tulostamisesta liioitellun 
positiivisen kuvan joko siksi, että haluavat mainostaa alaa tai sitten odotta-
vat haastattelijan toivovan tietynlaisia vastauksia. Näin ei kuitenkaan käy-
nyt. 

Hirsjärven & Hurmeen (2008) mukaan haastateltavien määrä riippuu 
siitä, montako henkilöä tulee haastatella tarvittavan tiedon saamiseksi. 
Tässä tutkimuksessa valikoitiin haastateltaviksi henkilöitä, joiden nimet 
nousivat aiheeseen perehtyessä esiin. Haastateltavat valittiin siis tutkimuk-
seen heidän asiantuntijuutensa perusteella. Tiedossani oli etukäteen vain 
muutama suomalainen arkkitehtuurikokoluokan 3D-tulostukseen pereh-
tynyt asiantuntija, ja heidät pyydettiin haastateltaviksi. Myös ulkomaisilta 
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asiantuntijoilta pyydettiin haastatteluja. Tässä haastattelussa haastateltavien 
tulokulma 3D-tulostukseen vaihteli materiaalitieteestä suunnitteluun ja 
3D-tulostukseen. Näin pyrittiin saamaan aiheeseen erilaisia ja monipuoli-
sia näkemyksiä. 

Haastatteluja tehtiin yhteensä kahdeksan:

• Michael Hansmeyer: Arkkitehti, joka hyödyntää algoritmeja ja 3D-tu-
lostusta monimutkaisten rakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Sähköpostihaastattelu 19.11.2018.

• Mika Ijas: Tekniikan tohtori, yliopettaja Tampereen ammattikorkea-
koulussa Älykkäät koneet -linjalla. Ollut mukana Kataja-hankkeessa 
(katso s. 7). Haastattelu 15.11.2018.

• Pekka Ketola: 3D-tulostusyrityksen 3DStepin toimitusjohtaja, filoso-
fian tohtori käyttäjäkeskeisen suunnittelun alalta. Ollut mukana Kata-
ja-hankkeessa.        
Haastattelu 23.11.2018.

• Michiel van der Kley: Muotoilija, toteuttanut mm. Project EGG -pa-
viljongin. Suunnittelee parhaillaan 3D-tulostettavaa siltaa Hollantiin. 
Sähköpostihaastattelu 29.11.2018.

• Branko Kolarevic: Arkkitehti, professori Calgaryn yliopistossa. Kirjoit-
tanut erityisesti digitaalisten teknologioiden käytöstä suunnittelussa ja 
valmistuksessa.        
Sähköpostihaastattelu 18.11.2018.

• Eve Saarikoski: UPM:n 3D-tulostukseen ja biomateriaaleihin erikoistu-
nut sovelluspäällikkö, väitellyt polymeeriteknologian alalta. Ollut mu-
kana Kataja-hankkeessa.       
Puhelinhaastattelu 21.11.2018.

• Heidi Turunen: Arkkitehti SAFA, tohtorikoulutettava Aalto yliopistos-
sa. Tutkinut 3D-tulostusta arkkitehtuurin näkökulmasta.   
Puhelinhaastattelu 15.11.2018.

• Toni Österlund: Arkkitehti SAFA, osakas Geometria Architecture 
Oy:ssä, tohtorikoulutettava Oulun yliopistossa. Erikoistunut algoritmi-
avusteisten suunnittelu- ja tuotantomenetelmien hyödyntämiseen.   
Haastattelu 21.11.2018.

Suomalaisia haastateltavia lähestyttiin haastattelupyynnöllä puhelimitse ja 
sähköpostitse sen mukaan, miten heidät sai parhaiten kiinni. Yhtä poten-
tiaalista haastateltavaa ei tavoitettu kohtuullisessa ajassa ja yksi koki, että 
hänen osaamisalueensa on liian kaukana tutkimuksen fokuksesta. Muut 
suostuivat haastatteluun. Haastattelut toteutettiin haastattelijan asuin-
paikkakunnasta riippuen kasvotusten (3 kpl), puhelimitse (2 kpl) ja säh-
köpostitse (3 kpl). Puhelin- ja sähköpostihaastatteluihin päädyttiin pitkien 
välimatkojen vuoksi. Haastateltaville kerrottiin haastattelupyynnön yhtey-
dessä lyhyesti haastattelun teemoista. Haastateltavan informointi on tut-
kimusetiikan kannalta tärkeä seikka (Aineistonhallinnan käsikirja 2018). 
Haastatteluun pyydettiin varaamaan aikaa noin tunti. Kasvotusten tehtävät 
haastattelut tehtiin haastateltavan valitsemassa paikassa, jotka liittyivät jol-
lain tapaa haastateltavan työhön (kuva 32). Haastattelun aluksi kerrottiin 
lyhyesti diplomityön aiheesta, jos se ei jo ollut haastateltavalle tuttu. Haasta-
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teltavalta pyydettiin lupa nimen julkaisuun tutkimuksessa ja lupa nauhoit-
taa keskustelut myöhempää litterointia varten. 

Haastattelut aloitettiin haastateltaville tutuilla aihepiireillä, ja haastattelus-
sa pyrittiin etenemään eri teemoihin luontevassa järjestyksessä. Jos ark-
kitehtuuri ei ollut haastateltavalle läheinen aihepiiri, puhuttiin haastatte-
lussa myös yleisemmin esimerkiksi lopputuotteista tai suurista tulosteista. 
Arkkitehdin sijaan haastattelussa käytetiin myös termiä ”suunnittelija”, 
ja 3D-tulostuksesta tarkempaa termiä materiaalia lisäävä valmistus sekä 
yläkäsitettä digitaalinen valmistus, milloin ne tuntuivat haastateltavista 
läheisemmiltä. Haastatteluja muokattiin haastateltavan taustan mukaan, 
ja haastattelu muokkautui haastattelun etenemisen mukaan.  Haastattelu-
runko oli kuitenkin kaikille sama (liite 2). Haastattelun aikana haastatteli-
jan ja haastateltavan roolit muuttuivat välillä yllättäen päinvastaisiksi, kun 
haastateltava halusi tietää diplomityöstä ja etenkin sen käytännön osasta 
enemmän. Näistä tilanteista syntyi usein mielenkiintoisia kommentteja, 
joita käsiteltiin aineiston osana.

Suomalaisten asiantuntijoiden lisäksi viidelle ulkomaiselle 3D-tulostuk-
seen perehtyneelle arkkitehdille ja suunnittelijalle lähetettiin sähköposti-
haastattelupyyntö ja haastattelukysymykset sähköpostitse. Sähköpostitse 
lähetetty kysymyspatteriston runko (liite 3) oli sama kaikille, mutta sitä 
hienosäädettiin vastaanottajalle sopivaksi mm. sanavalintojen osalta. Säh-
köpostihaastattelukutsun yhteydessä lähetettiin tietoa tutkimuksen tekijän 
ja tutkimuksen aiheen lisäksi siitä, missä, milloin ja millä kielellä tutkimus 
julkaistaan. Ensimmäiseen haastattelukutsuun vastaamatta jättäneille lä-
hetettiin vielä muistutusviesti. Sähköpostin vastaanottajista kolme suostui 
haastatteluun, mutta heistä yksi vastasi vain osaan kysymyksistä. Viimeksi 
mainittua vastausta käsitellään aineistossa vain näiden vastauksien osalta. 
Kysymyksiin vastanneille lähetettiin kiitosviesti ja kerrottiin tarkemmin 
tutkimuksesta. Sähköpostitse saadut vastaukset olivat kiinnostavia ja täs-
mällisiä, mutta vastausten laajuus oli huomattavasti suppeampi kuin suul-
lisesti tehdyissä haastatteluissa.

Kaikki haastateltavat olivat olleet 3D-tulostuksen kanssa jollain tavalla 
tekemisissä työnsä puolesta. Lisäksi useimmilla haastateltavilla oli henki-
lökohtaista kiinnostusta 3D-tulostusta tai muuta digitaalista valmistusta 
kohtaan. Osa oli tutustunut aiheeseen siksi, että tarvitsi sitä oman suun-
nitelmansa toteuttamiseen, ja osa halusi tutkia, mihin teknologiaa voisi 
hyödyntää. 

Haastatteluissa kerätyn aineiston analyysi voi olla haastavaa, koska se 
vaatii tutkijalta paljon taitoa (Hirsjärvi & Hurme 2008, 35). Tässä tutki-
muksessa haastateltavan puhetta analysoitiin osin jo kesken haastattelun. 
Tässä analyysimenetelmässä ”haastattelija tiivistää ja tulkitsee haastatelta-
van kuvausta jo haastattelun aikana.” Tämän menetelmän etuna on se, että 
haastateltava voi kertoa, onko haastattelija ymmärtänyt oikein, mitä haas-
tateltava sanoo. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 137.) Menetelmän osoittautui 
hyödylliseksi, mutta sen vaikeudeksi osoittautui, että analyysin tekeminen 
haastattelun aikana vaatii harjoitusta. Lisäksi tulkinnoista on vaarana tulla 
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haastattelua johdattelevia, etenkin jos ne perustuvat haastattelijan ennak-
ko-oletuksiin. 

Tarkempaa analysointia varten haastattelut litteroitiin nauhalta. Litterointi 
toteutettiin peruslitterointina, mikä tarkoittaa, että puhe kirjoitettiin muis-
tiin sanatarkasti jättäen kuitenkin pois täytesanat, äännähdykset ja selväs-
ti asiayhteyteen liittymättömät asiat. Tätä pidetään aineiston litteroinnin 
vähimmäistasona. (Aineistonhallinnan käsikirja 2018.) Litteroidessa oli 
mahdollista etsiä lisätietoja haastattelussa esiin tulleista suunnittelijoista 
ja projekteista. Ensimmäisten haastattelujen litterointi auttoi kehittämään 
haastattelutekniikkaa myöhemmissä haastatteluissa. Tässä työssä käytetyt 
lainaukset on muutettu niin lähelle yleiskieltä kuin sisältöä muuttamatta oli 
mahdollista. Näin sitaatit eivät ole yhdistettävissä haastateltaviin.

Sähköpostihaastattelun vastaukset olivat selvästi lyhyempiä kuin suullisesti 
annetut vastaukset. Sähköpostihaastattelua varten olisi kannattanut tehdä 
yksi koehaastattelu, jonka perusteella kysymyksiä olisi voinut tarkentaa ja 
mahdollisesti lisätä. Sähköpostivastaukset käännettiin analysointia varten 
suomeksi. Kääntämiseen päädyttiin myös siksi, että lainauksista ei pystyi-
si päättelemään vastaajaa. On muistettava, että sähköpostiin vastanneiden 
äidinkieli ei ollut englanti, ja kun vastaukset vielä analyysia varten käännet-
tiin suomeksi, on vastauksesta saattanut kadota joitakin sävyjä. Vastausten 
kääntämisessä on pyritty silti säilyttämään asiasisältö mahdollisimman al-
kuperäisenä. 

Teemahaastattelu osoittautui hyväksi tavaksi kerätä tietoa tutkittavasta ai-
heesta. Haastateltavat toivat esiin mielenkiintoisia näkökulmia ja kokemuk-
sia. Haastattelijalta menetelmä vaati omien ennakkoluulojen kyseenalaista-
mista ja uudelleentarkastelua. 

5.2 Haastattelujen tulokset

Aineistosta nousi esiin viisi teemaa, jotka noudattelevat haastattelurungos-
sa olleita kysymyksiä. Vastauksia ei kuitenkaan analysoitu kysymys kysy-
mykseltä, sillä usein sama teema nousi esiin useaan kertaan haastattelun 
aikana. Puukomposiittiin liittyviä vastauksia ei analysoitu tässä yhteydessä, 
sillä ne eivät lopulta liittyneet tutkimuskysymyksiin. Näitä vastauksia hyö-
dynnettiin tausta-aineistona 3D-tulostuskokeilua tehdessä. 

Analysoidut teemat koskevat arkkitehtuuriskaalan 3D-tulostuksen etuja ja 
rajoitteita, sovelluksia, suunnittelua ja arkkitehdin roolia alalla sekä alan 
tulevaisuutta. Kunkin teeman vastaukset on jaettu alateemoihin ja esitelty. 
Jotkut alateemat, kuten ”yhteistyö” nousivat esiin useamman teeman koh-
dalla. Ne olisi voitu esitellä myös omana teemanaan, mutta päädyttiin mai-
nitsemaan erikseen kunkin teeman kohdalla.
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5.2.1 3D-tulostuksen edut ja rajoitukset arkkiteh-
tuurissa

Haastateltavat näkivät 3D-tulostuksen etuna samoja asioita, jotka nousi-
vat aikaisemmassa teoriaosassa esiin. 3D-tulostuksen etuina haastateltavat 
näkivät muodon ja materiaalin vapauden, mahdollisuuden toiminnallisiin 
rakennusosiin sekä tuotantoon liittyvät edut. Menetelmän tärkeimpinä ra-
joituksina nousi esiin tulostusmateriaaleihin liittyvät ongelmat, menetel-
män hitaus sekä sen yleinen kehittymättömyys. 

3D-TULOSTUKSEN EDUT ARKKITEHTUURISSA

Selvästi tärkeimmäksi eduksi aineistossa nousi muodon vapaus, joka tois-
tui kaikissa annetuissa vastauksissa. Vastauksista on luettavissa, että 3D-tu-
lostuksen oletettiin tuottavan nykyistä vapaampaa muotokieltä. Haasta-
teltavat kuvailivat muotokieltä esimerkiksi sanoilla ”villi”, ”yksilöllinen”, 
”jännä” ja ”orgaaninen”. Toisaalta aineistosta nousi esiin myös se, että on 
vielä epävarmaa, millainen 3D-tulostuksen muotokieli isossa mittakaavas-
sa tulee olemaan. Vastauksissa vapaa muoto nähtiin kuitenkin vastakohta-
na suorakulmaisuudelle:

”Ja Dubaissa, missä kaikkein näyttävimmin on mainostettu näitä 
juttuja, ne ovat aika pyöreitä ja kauniita, ensimmäiset mitä siellä on 
julkaistu. Ei ne ole laatikoita.”

Vapaan muodon tärkeänä etuna nähtiin se, että se mahdollistaa topolo-
gisen optimoinnin. Sen eduiksi luettiin sekä materiaalin väheneminen 
rakenteellisten ominaisuuksien kärsimättä, että kappaleen keveneminen. 
Toisaalta kappaleen kevenemistä ei pidetty arkkitehtuurin kannalta eri-
tyisen tärkeänä asiana. Monessa vastauksessa nostettiin topologisen opti-
moinnin yhteydessä esiin optimoitujen rakenteiden ulkonäkö. Topologi-
sen optimoinnin etuna arkkitehtuurissa pidettiin siis materiaalikulutuksen 
vähentämistä ja sen tuottamaa mielenkiintoista muotokieltä. Topologisen 
optimoinnin rinnalla puhuttiin luonnosta inspiroitumisesta ja mahdolli-
suudesta jäljitellä luontoa joko rakenteiden, toiminnallisuuden, estetiikan 
tai näiden yhdistelmien osalta. 

Osa haastateltavista pohti jo mainittujen etujen lisäksi, mitä muuta lisä-
arvoa he katsoivat vapaasta muodosta syntyvän. Näitä olivat kappaleiden 
ulkonäköön liittyvät edut kuten ornamentiikka ja kauneus. Myös mahdol-
lisuus yksilöllisempään ilmaisuun ja paikkasidonnaiseen arkkitehtuuriin 
nähtiin tärkeiksi. Vapaan muodon arveltiin myös olevan keino ympäristön 
viihtyisyyden lisäämiseen, tai vaikkapa apukeino aktivoida ihmisiä liikku-
maan. Jälkimmäisestä mainittiin esimerkkinä aiemmin esitelty kävelysilta.
Asuntomessuilla silta houkutteli ohikulkijat ottamaan ylimääräisiä askelei-
ta siltaa kokeillakseen. Toisaalta tuotiin esiin, että tarvitaan lisää kokeiluja, 
jotta nähdään, miten vapailla muodoilla voidaan tuottaa lisäarvoa. 

Osa haastateltavista nosti 3D-tulostuksen eduksi muodon vapauden lisäksi 
materiaalin vapauden. Esimerkiksi eri materiaalien yhdistelyä keskenään 
pidettiin kannattavana. 
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”Näen, että se on aina yhdistelmä, tai parhaassa tapauksessa se on yh-
distelmä, missä otetaan eri materiaalien parhaat puolet ja yhdistetään 
ne toisiinsa.”

Yksittäisen materiaalin räätälöinnissä etuna nähtiin se, että voidaan tehdä 
juuri tiettyyn tarkoitukseen optimoitua materiaalia. Materiaalia voidaan 
kehittää haastateltavien mukaan esimerkiksi kestämään UV-säteilyä, va-
rastoimaan energiaa tai olemaan mahdollisimman ympäristöystävällistä. 
Myös mahdollisuus materiaalin säätelyyn prosessin aikana mainittiin me-
netelmän hyötynä.

Aineistossa mainittiin myös 3D-tulostuksen mahdollisuudet uudenlaisten 
toiminnallisuuksien sisällyttämisessä arkkitehtuuriin. Eräässä vastauksessa 
nähtiin 3D-tulostuksen yhtenä tärkeimpänä etuna arkkitehtuurissa mah-
dollisuus luoda esimerkiksi toiminnallisia rakennusosia, kuten lämpöä ja 
ilmankosteutta sääteleviä rakenteita. 

Yleisesti ottaen haastateltavat pitivät 3D-tulostuksen antamien suunnittelu-
mahdollisuuksien käyttämistä tärkeänä:

” – – on toivottavaa, että arkkitehdit käyttäisivät joitakin näihin val-
mistusmenetelmiin luontaisesti kuuluvista uusista vapauksista.”

Aineistossa nousi esiin lukuisia 3D-tulostukseen tuotantomenetelmänä liit-
tyviä etuja. Tärkeimmäksi nousi tuotantomenetelmän automatisoitu luon-
ne, jonka nähtiin mahdollistavan erityisesti massakustomoinnin ja pienten 
sarjojen valmistamisen kustannustehokkaasti. Samasta syystä menetelmän 
avulla nähtiin mahdollisuus tuottaa prototyyppejä ja visualisointeja suh-
teellisen helposti. 

Koska digitaalinen tuotanto mahdollistaa valmistuksen suoraan tiedostos-
ta, kappaleesta tulee, ainakin ihannetapauksessa, täsmälleen suunnitellun 
kaltainen. Tämän katsottiin mahdollistavan nopeasti kokoonpantavien ra-
kennusosien suunnittelun. Yleisesti automatisoinnin eduksi koettiin myös 
valmistusnopeus ja työmaaturvallisuuden paraneminen. Etuna nähtiin 
odotetusti myös se, että monimutkainen geometria ei nosta kustannuksia 
tai vaadi kalliita valumuotteja.

Tuotanto nähtiin mahdollisena sekä rakennuspaikalla, että tehdasoloissa. 
Myös hajautettu tuotanto koettiin mahdolliseksi hyödyntämällä esimer-
kiksi vajaakäytöllä olevia robottikäsivarsia 3D-tulostimina. Ekologisuuden 
kerrottiin toteutuvan esimerkiksi siten, että hyödynnetään tulostuksessa 
paikallisia materiaaleja tai käytetään rakennustyömaalla syntynyttä jätettä 
tulostusmateriaalina. 

Useimmat vastaajat näkivät 3D-tulostuksen muusta rakentamisesta selväs-
ti erilaisena menetelmänä, ja siten myös lopputuotteet ainakin ulkonäöl-
tään perinteisistä poikkeavina. Aineistosta nousi myös erilainen näkemys 
3D-tulostukseen tuotantomenetelmänä: 
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”Onko realismi kuitenkin vain sitä, että se [3D-tulostus] tehostaa 
olemassa olevaa? Se voi olla, että se on enemmän sen suuntaista, 
että se otetaan osaksi nykyisiin järjestelmiin. Ja se ensin integroituu 
siihen vähän huomaamatta ja alkaa pikkuhiljaa vasta paljastaan ja 
valjastaan potentiaalia, kun saadaan käyttökokemuksia ja suunnit-
telumahdollisuuksia.”

3D-TULOSTUKSEN RAJOITUKSET ARKKITEHTUURISSA

Haastatteluissa 3D-tulostuksen tärkeimpänä etuna pidettiin lähes yksimie-
lisesti muodon vapautta, mutta suurimmista rajoituksista mielipiteet ero-
sivat selvästi. Tämä saattoi johtua haastateltavien taustasta, heidän omista 
kokemuksistaan 3D-tulostuksessa tai siitä, että he näkivät 3D-tulostuksen 
mahdollisuudet arkkitehtuurissa eri tavoin: Metallisten liitososien 3D-tu-
lostamisessa on erilaisia rajoituksia kuin vaikkapa kokonaan biokomposii-
tista 3D-tulostetun saunarakennuksen valmistamisessa. Aineistossa esiin 
nousseet rajoitteet voidaan jakaa viiteen eri kategoriaan: materiaaliin, tuo-
tantomenetelmään, lopputuotteisiin ja suunnitteluun liittyviin rajoituksiin, 
sekä 3D-tulostualan ulkopuolisiin rajoitteisiin.

Materiaaliin liittyviä rajoituksia mainittiin aineistossa useimpia, ja ne liit-
tyivät yleensä suuren skaalan tulostukseen. Materiaaliin liittyviä rajoituk-
sia pidettiin huomattavina. Osa vastaajista nosti materiaalin rajoitukset 
suuren skaalan 3D-tulostuksen suurimmaksi haasteeksi. Haasteina pidet-
tiin etenkin tulostumiseen liittyviä ongelmia, mm. olemassa olevien mate-
riaalien kykyä tuottaa suuria mittatarkkoja kappaleita: 

”Että lataat sen saman 3D-mallin siihen suureen 3D-tulostimeen, 
niin sen pitäisi pystyä toistamaan malli mittatarkasti, niin se on 
haaste. Ja se on se, mitä materiaalilta vaaditaan. Se voi tulla osittain 
tulostusteknisistä jutuista, mutta suuri osa tässä tapauksessa tulee 
materiaalipuolelta.”

Tulostettavuuteen liittyvinä ongelmina mainittiin myös materiaalin ku-
tistuminen, vääntyminen ja tulostettujen kerrosten puutteellinen tarttu-
minen toisiinsa. Lisäksi materiaaliin liittyvistä ongelmista nostettiin esiin 
esimerkiksi hinta. Myös puutteita rakennusmateriaalilta vaadittavista omi-
naisuuksista kuten pitkäikäisyydestä, vetolujuudesta sekä UV-säteilyn ja 
palonkestosta listattiin. 

Toinen aineistosta noussut aihepiiri oli tuotantomenetelmään liittyneet 
haasteet. Aineistossa puhuttiin menetelmän yleisestä kehittymättömyydes-
tä ja riskialttiudesta, mutta myös tarkempia ongelmakohtia nostettiin esiin. 
Eräs selvästi esiin noussut haaste oli tuotannon hitaus. Tulostukseen käy-
tettävä ajan merkitys kasvaa, mitä suurempia kappaleita tulostetaan. Haas-
tateltavat epäilivät myös, että tulostuksen laatu saattaa heikentyä, mikäli 
nopeutta halutaan nostaa. Tämän ongelman ratkaisu nähtiin tärkeänä me-
netelmän yleistymisen kannalta. Myös 3D-tulostuksen hinta nähtiin sen 
käyttöä arkkitehtuurissa voimakkaasti rajoittavana tekijänä.
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Erityisesti rakennusalaan liittyvinä tuotannon ongelmina voidaan pitää ra-
kennusjärjestelmien, kuten lvi-tekniikan integrointia rakennusosiin. Myös 
kokoonpanoon liittyvät ongelmat mainittiin. Toisaalta aineistossa nousi 
esiin myös käsitys, että kokoonpano ei juuri muutu nykyiseen elementtitek-
niikkaan verrattuna. Tuotantomenetelmän rajoitteina mainittiin myös tu-
lostusalueen koko, joka on tällä hetkellä yleensä hyvin rajattu, sekä suuren 
mittaluokan tulostimien vähyys.

Haastateltavat mainitsivat useita lopputuotteeseen liittyviä rajoituksia, jot-
ka liittyivät joko materiaalin tai tuotantomenetelmän rajoituksiin. Kuten 
aiemmin on tullut ilmi, 3D-tulostaminen mahdollistaa teoriassa täysin 
vapaiden muotojen valmistamisen, mutta todellisuudessa eri menetelmiin 
liittyy muodon rajoituksia. Tämä ongelma nousi esiin myös haastatteluai-
neistossa. Erityisesti ulokkeiden tulostamisen vaikeus arkkitehtuuriskaalas-
sa mainittiin. Lopputuotteiden muita rajoitteita olivat kappaleen kestävyys 
ja ongelmat tulostusjäljessä, esimerkiksi viimeistelemättömän näköiset pin-
nat.  

Hieman yllättäen yli puolessa vastauksissa nousi esiin suunnittelusta synty-
vät rajoitteet: Sekä puutteet suunnitteluosaamisessa, että hyvien sovellusten 
ja käyttötarkoituksien puuttuminen. Arkkitehdeillä katsottiin olevan an-
nettavaa tähän osa-alueeseen. 

”Ehkä osaajapula on nyt tällä hetkellä kaikkein eniten hidastava. Ei 
ole sellaisia, jotka hallitsevat suunnittelun, ja ymmärtävät tekniikan 
tästä asiasta.”

Aineistosta nousi esiin myös 3D-tulostuksesta riippumattomia rajoittavia 
tekijöitä. Näitä olivat lainsäädännölliset asiat sekä asenne 3D-tulostukseen 
rakennusalalla, mihin liittyi myös kysymys rahoituksen järjestymisestä.

Samoja osa-alueita nimettiin sekä eduista että rajoitteista puhuttaessa. Näitä 
olivat tuotantomenetelmään, materiaaliin ja lopputuotteeseen liittyvät sei-
kat. Tämä voi viitata siihen, että vaikka 3D-tulostuksessa tunnustetaan ole-
van paljon potentiaalia, potentiaalin ei vielä nähdä realisoituneen. Mainitut 
seikat ovat samoja kuin alan kirjallisuudessa esitetyt. Näiltä osin tutkimus ei 
tuo alalle uutta tietoa, vaan pikemmin tukee aiemmin tehtyjä tutkimuksia. 

Arkkitehdin näkökulmasta on kiinnostavaa, että suunnitteluosaamisen ja 
sovellusten puute mainittiin aineistossa usein 3D-tulostusta arkkitehtuuris-
sa rajoittavana tekijänä. Tämä näkökulma on jäänyt alan kirjallisuudessa 
vähälle huomiolle. Tulosten valossa voidaan päätellä, että arkkitehdeillä on 
paljon annettavaa 3D-tulostukselle ja suunnitteluosaamisen kehitys on jopa 
edellytys tuotantomenetelmän yleistymiselle arkkitehtuurissa. 

5.2.2 3D-tulostuksen sovellukset arkkitehtuurissa

Haastateltavilta kysyttiin, miten heidän mielestään 3D-tulostusta voisi tu-
levaisuudessa hyödyntää arkkitehtuurissa. Haastateltavat esittivät melko 
vähän konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä 3D-tulostetut asiat voisivat olla. 
Sen sijaan he listasivat ominaisuuksia, joita tulostettavalla asialla pitäisi olla, 



44

että se heidän mielestään kannattaisi 3D-tulostaa. Sellaisia olivat haastava 
muoto, erilaisten ominaisuuksien tai osien integrointi kappaleeseen, pienet 
sarjat sekä kustomoitavat ja yksilölliset lopputuotteet. Yleisesti ottaen haas-
tateltavilla tuntui olevan selkeämpi käsitys siitä, mitä ei kannata tulostaa, 
kuin siitä, mitä kannattaa tulostaa. Yksi haastateltavista kiteytti asian näin: 

”Siinähän se nimenomaan on, että 3D-tulostuksella harvoin kannat-
taa tehdä vanhoja juttuja: sellaisia osia mitkä ovat jo olemassa, vaan 
nimenomaan sellaisia, joiden tekeminen on todella kallista tai lähes 
mahdotonta muilla tavoilla. Silloin tulee hyödyt.”  

Vastauksissa huomioitiin 3D-tulostuksen rajoitteet. Osa haastateltavista 
oli hyvin varovaisia esittämään arvailuja tulevaisuuden sovelluksista. Ne 
haastateltavat, jotka uskaltautuivat miettimään mahdollisia käyttökohteita, 
nimesivät niitä usein toteutuneihin esimerkkeihin viitaten.

Haastatteluissa esiin tulleet konkreettiset sovellusesimerkit voidaan jakaa 
kahteen tyyppiin: 3D-tuloste nähtiin osana lopullisen tuotteen suunnitte-
lu- tai valmistusprosessia, esimerkiksi koekappaleena, muottina tai muo-
tinteon apuvälineenä tai sitten tuloste nähtiin varsinaisena lopputuotteena. 
Vastauksissa mainitut lopputuotteet palvelivat ensisijaisesti joko esteettisiä 
tai rakenteellisia tarkoitusperiä. Useat vastaajat keskittyivät pohtimaan eri-
tyisesti 3D-tulostetun biokomposiitin mahdollisuuksia.

Kun 3D-tulosteen nähtiin olevan osa toisen tuotteen valmistusprosessia, 
sen hyötynä pidettiin esimerkiksi mahdollisuutta korvata jokin vaihe va-
lumuotin teossa. Koekappaleiden valmistusta 3D-tulostamalla perusteltiin 
näkemyksellä, että menetelmällä saa valmistettua nopeasti havainnollista-
van muodon, mutta 3D-tulostus ei välttämättä sovi varsinaisen tuotteen 
valmistukseen joko tuotantoon tai lopputuotteen ominaisuuksiin liittyvien 
syiden vuoksi. 

Ensisijaisesti esteettisiä ominaisuuksia sisältävinä esimerkkeinä osa vastaa-
jista esitti todennäköiseksi ensimmäisiksi sovelluksiksi sisustukseen liitty-
viä tuotteita, kuten kustomoitavia monimuotoisia seinäpaneeleita, joihin 
voidaan integroida tekniikkaa tai akustiikkaa. Perusteluna sisustussovel-
luksien yleistymiseen oli esimerkiksi se, että niissä rakenteelta vaadittavat 
ominaisuudet eivät ole rajoittavia tekijöitä. Myöskään lainsäädäntö ei ra-
joita niiden käyttöä. Lainsäädäntö ei nimittäin tällä hetkellä tunne 3D-tu-
lostettuja rakenteita. Esteettisiä ominaisuuksia painottavissa vastauksissa 
mainittiin myös 3D-tulostettava taide, leikkipuiston välineet ja designhuo-
nekalut. 

Rakenteellisia tehtäviä painottavissa vastauksissa esitettiin sovelluksiksi 
haastavia metalliliitososia, siltoja, seinäelementtejä, hätämajoitusraken-
nuksien ja sääsuojien rakentamista etäisiin kohteisiin sekä kokonaisen sau-
narakennuksen valmistamista 3D-tulostetuista elementeistä. 

Haastatteluissa sovellusalueet nähtiin laajasti esteettisistä tai toiminnalli-
sista sisustustuotteista aina kantaviin rakennuselementteihin ja kokonai-
siin rakennuksiin asti. 3D-tulostettua saunaa lukuun ottamatta kaikista eh-
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dotetuista sovelluksista on jo tehty kokeiluja, joten mitään mullistavia uusia 
sovelluksia ei haastatteluaineistossa noussut esiin. Sen sijaan annetut vas t-
au kset paljastivat, että haastateltavilla oli hyvin erilaiset käsitykset menetel-
män hyödyntämisen mahdollisuuksista lähitulevaisuudessa. Tämä kertoo 
siitä, että kehittyvän valmistusmenetelmän tulevaisuuden ennustaminen on 
erittäin vaikeaa. Toiset haastateltavat korostivat vastauksissaan rajoituksia, 
kuten tulostusalueen kokoa, toiset taas mahdollisuuksia, esimerkiksi muo-
don vapautta. Monet haastateltavat perustivat vastauksensa niihin esimerk-
keihin, joita olivat aiemmin nähneet. Tämä korostaa esimerkkien merkitys-
tä ja tarvetta. 

5.2.3 Arkkitehdin rooli 3D-tulostuksessa

Haastateltavia pyydettiin arvioimaan arkkitehdin roolia 3D-tulostuksessa. 
Haastatteluissa tuli selväksi, että arkkitehtuurin merkityksen ei nähty muut-
tuvan 3D-tulostuksen myötä. Vastauksen 3D-tulostuksen vaikutuksesta 
arkkitehdin rooliin yksi vastaajista tiivisti näin:

”Se ei muuta, arkkitehti keskittyy edelleen pääasiassa suunnitellun 
tilan ominaisuuksiin.”

Arkkitehtiä pidettiin siis ennen kaikkea arkkitehtuurin asiantuntijana. Ark-
kitehdin rooli 3D-tulostusalalla nähtiin kuitenkin monipuolisena: Arkki-
tehdillä nähtiin rooli edistäjänä arkkitehtuuriskaalan 3D-tulostusalan ke-
hitystyössä ja menetelmän käytön yleistymisessä, uusien sovellusalueiden 
etsijänä, menetelmän soveltajana, ja jopa tuotannon suunnittelijana. Arkki-
tehti nähtiin myös tiimipelaajana osana tiivistä moniammatillista ryhmää.

Olemassa olevien esimerkkien valossa voidaan todeta, että muutamia poik-
keuksia lukuun ottamatta arkkitehdit ovat olleet kehittämässä 3D-tulostus-
alaa lähinnä tutkimalla sen sovellusmahdollisuuksia. Haastattelujen valossa 
arkkitehtien ei ole syytä tyytyä ainoastaan kehiteltyjen 3D-tulostusmene-
telmien käyttämiseen, vaan esimerkiksi haastaa muita suunnittelijoita tuo-
malla esiin arkkitehtuurin tarpeita. Pelkän asiantuntijuuden ja yhteistyön ei 
nähty kuitenkaan riittävän alan kehittämisessä: 

”Se on oikeastaan avainasemassa tässä, että pitää olla innokkaita ih-
misiä, jotka ovat tekijätyyppejä ja halukkaita tekemään uusia juttuja. 
Se, ja yhteistyöajattelu.”

Arkkitehtien erityisenä vahvuutena 3D-tulostusalalla nähtiin kyky etsiä ja 
löytää tuotantomenetelmälle uusia sovelluksia sekä kokonaan uusia sovel-
lusalueita. Monien jo toteutuneiden arkkitehtuurikokoluokan hankkeiden 
ongelmana nähtiin, että niissä ei ole ollut arkkitehtonista näkemystä, vaan 
suunnittelu on jäänyt puolitiehen. Arkkitehdeiltä toivottiin uusia päänava-
uksia menetelmän monipuoliseksi hyödyntämiseksi.

”Ja kun tehdään insinööripohjalta näitä juttuja, niin käytettäisiin ark-
kitehtiä näissä keisseissä. Arkkitehti voi nähdä asiat ihan eri pohjal-
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ta. Näin itse näen sen myös. Että insinöörit näkee omalla tavallaan, 
hirveän teknisesti asiat, mutta arkkitehti voi ehkä avata jotain muita 
näkökulmia siihen.”

Lisäksi nähtiin, että 3D-tulostuksen ja muun digitaalisen valmistuksen 
myötä arkkitehti lähestyy tuotantoa, kun jo suunnitteluvaiheessa voidaan 
mallintaa rakennusosa siten, että se pystytään, ainakin joissain tapauksis-
sa, valmistamaan suoraan arkkitehdin tekemästä tiedostosta. Arkkiteh-
ti nähtiin siis myös tuotantodokumenttien suunnittelijana. Se tarkoittaa, 
että arkkitehdin luomat tiedostot voidaan vielä suoraan työstökoneille tai 
3D-tulostimille, sen sijaan, että välissä olisi yksi taho, joka tekee suunnitel-
mat esimerkiksi arkkitehdin kaksiulotteisten asiakirjojen perusteella. 

Arkkitehdin nähtiin vievän suunnittelua lähelle tuotantoa käytännön syis-
tä: Jos haluaa juuri tietynlaisen lopputuloksen, ei muilta aloilta välttämättä 
löydy osaamista sen toteuttamiseen. Tämän kehityksen nähtiin lisäävän 
arkkitehdin vastuuta suunnitelmien oikeellisuudesta, kun välivaiheessa 
oleva virheidentarkistus jää pois, jolloin tiedostojen tulee olla täysin vir-
heettömiä. Toisaalta muistutettiin, ettei arkkitehtia suunnittelun ammatti-
laisena tule sekoittaa rakentamisen ammattilaisiin.

Arkkitehdin nähtiin ihannetapauksessa työskentelevän osana tiivistä asi-
antuntijaryhmää. Tämän vuoksi haastatteluissa arkkitehdin tärkeäksi osaa-
misalueeksi nousi yhteistyökyky. Arkkitehtuuriskaalan 3D-tulostus näh-
tiin niin vaativana, ettei yhden ammattiryhmän osaaminen juuri koskaan 
yksinään riitä. Näin myös tiimin kokoamisen taito muodostuu tärkeäksi. 
Tiimin johtaja voi olla arkkitehti, mutta myös jonkun toisen alan ammatti-
lainen. Yhteistyön merkityksestä kerrotaan lisää seuraavan teeman yhtey-
dessä.

Arkkitehdin rooli nähtiin monella tavalla: edistäjänä, etsijänä, soveltaja-
na, tuotannon suunnittelijana ja tiimipelaajana. Erityisen tärkeäksi näistä 
nousi rooli uusien sovellusten etsijänä. Erilaisista rooleista huolimatta ark-
kitehtien haluttiin muistavan ydintehtävänsä. 

5.2.4 3D-tulostus ja arkkitehtisuunnittelu

Tämän diplomityön kannalta kiinnostavimmaksi haastatteluteemaksi 
nousi kysymys siitä, miten 3D-tulostettavaa arkkitehtuuria voisi tai pitäisi 
suunnitella. Kirjallisen osan perusteella oletus oli, että haastateltavat koros-
taisivat innovatiivista ajattelua Becker et al. (2005) tapaan. Tämä näkökul-
ma tulikin esiin yli puolessa haastatteluista: 

”Kun haluat käyttää tätä tekniikkaa, sinun täytyy hylätä lähes kaikki 
mitä tiedät… Muuten vain kopioit sitä, mitä jo tiedät. Se, että tuote-
taan enemmän samaa ei todellakaan ole vastaus.”

Innovatiivisen ajattelun lisäksi aineistosta nousi neljä muuta suunnittelun 
kannalta keskeistä käsitettä. Ne olivat suunnitteluymmärrys, kokeilut, yh-
teistyö, ja mallinnustyökalut.  
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Aineistossa suunnittelun kannalta tärkeimmäksi osa-alueeksi nousi ym-
märrys tuotantomenetelmän eduista ja rajoituksista. Tätä hahmottamista 
yksi haastateltavista kuvasi osuvasti sanalla suunnitteluymmärrys. 

”Varmaan siinä on se tulostettavuus. – –  Minkälaisia laitteita, min-
kälaisia osia voidaan tulostaa. Sellainen ymmärrys pitää olla.”  

Ymmärrys nähtiin monesta eri näkökulmasta: tulostustekniikan, materiaa-
lien, rakennustekniikan ja lopputuotteen ymmärtämisenä. Valittu tulostus-
tekniikka vaikuttaa muodon lisäksi siihen, minkä kokoisia kappaleita voi 
tulostaa. Tulostustekniikan osalta keskeiseksi nousi ymmärrys tulostus-
suunnan vaikutuksesta erityisesti kappaleen kuormituskestävyyteen, mutta 
myös ulkonäköön. Tulostussuunnan muistutettiin vaikuttavan myös kap-
paleen geometriaan, sillä jyrkkiä ulokkeita ei voi tulostaa ilman tukiraken-
teita. 

Aineistossa pohdittiin myös kysymystä tulostustekniikan synnyttämästä 
kielestä. Tässä vastauksessa vertailtiin lautamuottisen betonipinnan ja tu-
lostetun betonipinnan eroja:
 

”Juuri tällaiset pienetkin asiat saattavat olla hirveän merkityksellisiä. 
Joillekin tulostamisen pinta saattaa näyttää epäsiistiltä, kun se on 
kerroksellista. Mutta onko se ongelma vai positiivinen juttu?”

Tekniikan osalta otettiin esiin myös tulostuspään liikkeen ymmärtäminen 
suunnittelussa. Suuria kappaleita 3D-tulostaessa on edullista, jos tulostus-
pään ei tarvitse hypellä edestakaisin. Lisäksi suunnittelijalla on oltava käsi-
tys siitä, kuinka ohuita seinämiä on mahdollista tulostaa, sekä ymmärrys eri 
tekniikoiden mahdollistamasta detaljointitasosta. 

Vaikka tekniikan osalta koettiin olennaiseksi ymmärtää 3D-tulostimen toi-
mintaperiaatteet, nousi esiin myös tarve ymmärtää tuotantomenetelmän 
perimmäistä luonnetta:

” – – että tulisi luonteva suhtautuminen siihen, että sillä ei matkittaisi 
jotain toista rakennustapaa, vaan löytyisi omanlainen tapa tehdä – – ”

Materiaalien ymmärtämisen osalta nähtiin tärkeänä ymmärtää eri materi-
aalien erot. Esimerkiksi muovilla, betonilla ja biokomposiiteilla on erilaiset 
tulostusominaisuudet. Erot tulevat esiin esimerkiksi siinä, millaisia ulok-
keita kullakin materiaalilla on mahdollista tulostaa ilman tukirakenteita. 
Betonissa lisähaastetta tuo myös materiaalin paino. Myös tulostusprosessi 
on erilainen esimerkiksi metallilla ja muovilla, mikä on otettava huomioon 
kappaletta suunniteltaessa. Haastateltavien mukaan suunnittelijan tulee siis 
ymmärtää käyttämänsä materiaalin ominaisuudet. 

Kuten aiemmin osassa 1 esitettiin, 3D-tulostetussa arkkitehtuurissa ra-
kennejärjestelmä on usein erottamaton osa arkkitehtuuria. Haastatteluissa 
ilmeni tarve ymmärtää myös rakenteiden suunnittelua. Arkkitehdeiltä ei 
odotettu rakennesuunnittelijan tasoista ymmärrystä rakenteista, vaan pi-
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kemminkin kykyä toimia tiiviissä yhteistyössä rakennesuunnittelijoiden 
kanssa. Toisaalta tuotiin esiin, että monimutkaiset rakenteet ovat haaste 
myös rakennesuunnittelijoille. 

Neljäs haastatteluissa esiin noussut, suunnittelijan sisäistettävä asia oli lop-
putuotteen ymmärtäminen. Sillä tarkoitetaan tässä esimerkiksi sitä, että 
suunnittelija ymmärtää, mitä voi ja kannattaa tulostaa. Nämä kysymyk-
set liittyvät läheisesti aiemmin lueteltujen 3D-tulostuksen rajoitteiden ja 
mahdollisuuksien sisäistämiseen. Koska 3D-tulostamalla voidaan kappa-
leisiin sisällyttää erilaisia toiminnallisuuksia, liittyy lopputuotteen ymmär-
tämiseen myös hyödynnettävien ominaisuuksien ymmärtäminen. Toisin 
sanoen pitää oivaltaa, miten haluttu ominaisuus saadaan lopputuotteessa 
aikaan.

”Pitää ymmärtää ilmiö, mitä siinä hyödyntää.”

Haastateltavat näkivät erilaiset kokeilut merkittävänä osana sekä koko 
3D-tulostusalan kehitystä että yksittäistä suunnitteluprosessia. Erilaisten 
kokeellisten projektien tekeminen nähtiin alan kehityksen kannalta vält-
tämättömänä. Kokeellisia hankkeita pidettiin tärkeinä sekä materiaali- ja 
teknologiakehityksen kannalta, että suunnitteluymmärryksen kehittymi-
sen kannalta. 

Kokeiluiden yhtenä tarkoituksena pidettiin menetelmän rajojen hakemista 
ja potentiaalien osoittamista. Samalla yhteistyötä eri alojen välillä kokei-
luissa korostettiin. Kokeiluja pidettiin merkityksellisenä myös moniamma-
tillisen suunnitteluprosessin käytäntöjen kehittämisen kannalta. 

Kokeiluja pidettiin tärkeinä myös yksittäisessä suunnitteluprosessissa. 
Haastattelussa selvisi, että esim. työn ensimmäisessä osassa esitellyn bio-
komposiitista valmistetun kävelysillan kehittämiseen oli kuulunut lukuisia 
erilaisia prototyyppivaiheita. Vaikka 3D-mallinnus tietokoneella on kehit-
tynyttä, oikeiden tulosteiden tekoa pidettiin merkittävänä vaiheena, jos-
sa voidaan varmistaa tulostusteknologian ja materiaalin sopivan kyseisen 
suunnitelman toteuttamiseen, sekä voidaan arvioida ja testata tulosteen 
kestävyyttä, ulkonäköä ja muista ominaisuuksia. Prototyyppiä ei siis tu-
losteta vasta sitten, kun kaikki on valmista, vaan prototyyppejä käytetään 
suunnittelun apuvälineinä. Haastateltava pohti suunnitteluprosessin etene-
mistä seuraavasti:

”Varmaan yrityksen ja erehdyksen kautta enemmänkin, että siinä 
oppisi matkan varrella. Ei ole minkäänlaista oikopolkua ymmärtää 
materiaalia ja rakenteiden yhdistämistä – – ehkä pragmaattinenkin 
lähestymistapa siihen enemmän kuin mikään hyvin teoreettinen.”

Yhteistyön merkityksestä 3D-tulostuksessa on kirjoitettu sekä osassa 1 
että edellisessä kappaleessa. Käsite nousi jälleen esiin suunnitteluproses-
sista puhuttaessa. Erityisen tärkeänä pidettiin yhteistyötä arkkitehdin ja 
rakennesuunnittelijan välillä, mutta myös yhteistyö materiaali- ja tekno-
logia-asiantuntijoiden kanssa nähtiin hedelmällisenä. Yhteistyö esimer-
kiksi teknologia-asiantuntijoiden ja muiden suunnittelijoiden välillä nousi 
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konkreettisesti esiin myös, kun haastateltavat kertoivat 3D-tulostetun käve-
lysillan suunnittelusta.

”Me keskustelimme moneen kertaan näistä tulostussuunnista: Mitä 
pystyy ja mitä kannattaa tehdä. Sitten puhuttiin paljon, monestako 
osasta tehdään ja niin edelleen.”

Kysymys suunnittelun työkaluista lähti henkilökohtaisesta mielenkiinnos-
tani aiheeseen, mutta nousi tärkeäksi myös ensimmäisiä 3D-tulostuskokei-
luja tehdessä. Tutustuin diplomityön taustoitusvaiheessa lukuisiin 3D-tu-
lostettuihin arkkitehtuuriprojekteihin. Niitä leimasi vapaamuotoisuus, jota 
ei voi tuottaa tavallisimmilla Suomessa arkkitehtitoimistoissa käytössä ole-
villa 3D-mallinnusohjelmilla. Koska 3D-tulostusta varten pitää aina olla 
olemassa digitaalinen 3D-malli, pitää suunnittelijan kyetä mallintamaan 
tekemänsä suunnitelma. Poikkeuksena tähän on vain fyysisen mallin teke-
minen ja sen 3D-skannaus, mutta tämä tulee kyseeseen vain harvoin. 

Haastateltavien mukaan ongelma ei ole se, että sopivia mallinnusohjelmia 
ei olisi. Haaste on se, että useimmat arkkitehdit eivät osaa käyttää vapaa-
muotomallinnukseen sopivia ohjelmistoja. Tässä yhteydessä muistutettiin, 
että työkalun tehtävänä ei ole johdatella, vaan avustaa suunnittelua ja toi-
mia mahdollistajana.

”ArchiCAD, Revit - ne taipuvat siihen mitä niillä on tehty. Ja ne ovat 
hyviä siinä mitä niillä on tehty. Mutta jotta pääset ulos niiden tar-
joamasta työkaluvalikoimasta, ja ihan rehellisesti: niiden johdattele-
masta muotokielestä, niin sinun täytyy irtautua sieltä ja valita uusia 
ohjelmia.”

Sopivia mallinnusohjelmia neuvottiin etsimään esimerkiksi tuote- ja me-
kaniikkasuunnittelun puolelta. Mallinnusohjelmista Rhinoceros mainittiin 
nimeltä kahdessa haastattelussa. Sen ongelmaksi kuitenkin luettiin se, että 
menee vuosia, että oppii hallitsemaan ohjelman niin hyvin, että pystyy te-
kemään ohjelmalla tuotantoon asti vietäviä suunnitelmia. Algoritmit näh-
tiin hyvänä apuvälineenä suunnitteluprosessissa, mutta niiden yhteydessä 
painotettiin sitä, että ne eivät tee suunnitelmaa, vaan avustavat sen tekemi-
sessä.  Yhdessä haastattelussa tuli esiin myös suunnittelijan tarve muokata 
ohjelmaa itse haluttuun suunnittelutulokseen pääsemiseksi. Samassa haas-
tattelussa tuotiin esiin arkkitehdin mahdollisuus käyttää vapaamuoto- ja al-
goritmiavusteiseen suunnitteluun erikoistuneita asiantuntijoita ja suunnit-
telijoita digitaalisen mallinnuksen apuna erilaisissa arkkitehtiprojekteissa. 
Uusien ohjelmien omaksuminen vaatii paljon aikaa ja vaivannäköä, mutta 
on selvää, että jos suunnittelija haluaa hyödyntää 3D-tulostuksen poten-
tiaalia, hänen on otettava käyttöön uusia ohjelmia, tai tehtävä yhteistyötä 
mallinnuksen asiantuntijoiden kanssa.

Odotin arkkitehtisuunnittelua käsittelevään teemaan liittyen lähinnä inno-
vaatiopuhetta ja korkealentoisia visioita, mutta loppujen lopuksi aiheesta 
nousseet osa-alueet muistuttivat tavallista arkkitehdin suunnittelutyötä ja 
olivat hyvin käytännönläheisiä. Ehkä haastateltavat olivat jo ohittaneet suu-
rimman alkuinnostuksen. Toki innovatiivista ajattelua korostettiin, mutta 
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aineistosta nousseet periaatteet olivat hyvin konkreettisia. Loppujen lo-
puksi 3D-tulostettavan arkkitehtuurin suunnittelu ei perustavalla tavalla 
eroa tavallisesta arkkitehdin työstä: Pitää tietää mitä haluaa tehdä, pohtia 
miten sen voi toteuttaa tuotannon rajoitukset huomioiden tai kiertäen ja 
miettiä mitä materiaaleja kannattaa käyttää halutun lopputuloksen saavut-
tamiseksi. 

Halutun lopputuloksen saavuttamiseksi on tehtävä yhteistyötä muiden 
asiantuntijoiden kanssa ja hallittava tarvittavat suunnittelutyökalut. Suu-
rimmaksi eroksi tavanomaiseen arkkitehdin työhön nousi mahdollisuus, 
ja samalla lähes välttämättömyys, tehdä konkreettisia kokeiluja, eli pro-
totyyppejä suunnittelun eri vaiheissa. Toki pienoismallien tekeminen on 
perinteisesti kuulunut arkkitehdin työhön, mutta etenkin suunnitteluvai-
heessa niiden käyttö vaikuttaa nykyisin vähäiseltä. Kokeellisuuden merki-
tys korostunee 3D-tulostuksessa, koska suuren mittakaavan 3D-tulostus 
on vasta kehittymässä oleva ala. Yksi haastateltavista vertasi 3D-tulostuk-
sen nykyvaihetta osuvasti internetin alkutaipaleeseen, missä kokeilut olivat 
tärkeä osa kehitystä. 

5.2.5 3D-tulostuksen tulevaisuusnäkymiä arkki-
tehtuurissa

Haastateltavia pyydettiin pohtimaan 3D-tulostuksen tulevaisuutta arkki-
tehtuurimittakaavassa. Kaikki haastateltavat näkivät menetelmän yleisem-
män käytön jossain määrin mahdollisena. Osa haastateltavista uskoi, että 
menetelmä tulee jäämään erikoissovelluksiin, mutta osa näki käyttökohtei-
ta myös laajemmin. 

Useimmissa vastauksissa kuitenkin mainittiin yksi tai useampia osa-aluei-
ta, joiden tulee kehittyä, ennen kuin menetelmä voi yleistyä. Osa kehitystä 
kaipaavista osa-alueista liittyi suoraan tuotantotavan kehitykseen, ja osa 
oli siitä riippumattomia. Kehitystä vaativat osa-alueet olivat samoja, joita 
nimettiin menetelmän rajoitteiksi: esimerkiksi materiaalin, teknologian ja 
suunnitteluymmärryksen kehittymättömyys. Useimmat haastateltavat us-
koivat, että jos mainitut ongelmat ratkaistaan, 3D-tulostus on mahdollinen 
tuotantomenetelmä varsinkin yksilöllisten tai massakustomoitavien tuot-
teiden valmistuksessa. Jo olemassa olevien robottikäsivarsien valjastamista 
3D-tulostuksen käyttöön pidettiin yhtenä potentiaalisena tulevaisuuden-
näkymänä. 

Arkkitehtuurin 3D-tulostuksessa tulevaisuudennäkymät ovat vastausten 
perusteella jaettavissa kahteen erilaiseen näkemykseen: 3D-tulostus joko 
sulautuu muuhun rakentamistekniikkaan tai kehittyy omana osa-aluee-
naan. Ne, jotka uskoivat menetelmän kehittyvän omana osa-alueenaan, 
näkivät sen tulevan yhdeksi rakentamistavaksi muiden rinnalle. Nämä vas-
taukset ovat jaettavissa varovaisiin, maltillisiin ja rohkeisiin. Varovaisim-
missa vastauksissa ei lähdetty arvailemaan tulevaisuutta pitkälle, nähtiin 
että ratkaistavia ongelmia on vielä paljon, tai että menetelmä on jäämässä 
marginaaliseksi rakentamisessa.
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”Mikä tulevaisuus onkaan, se on tullut hitaammin, kun odotettiin 
viitisen vuotta sitten. Tuleeko se koskaan suurille markkinoille? Vai 
jääkö se vain erikoissovelluksiin?”

Maltillisissa vastauksissa nähtiin, että kehitys jatkuu nykyiseen tapaan, 
mutta 3D-tulostamista tullaan käyttämään lähinnä sellaisissa kappaleissa, 
joita ei voida esimerkiksi muodon tai kustannusten vuoksi tuottaa perin-
teisin rakennusmenetelmin. Rohkeimmissa vastauksissa verrattiin 3D-tu-
lostuksen yleistymistä internetin kaltaiseksi mullistukseksi. Nähtiin, että 
3D-tulostus voi mullistaa rakennusalan, ja että menetelmä vakiinnuttaa 
paikkansa muiden rakennusmenetelmien rinnalla. Vastaaja pohti menetel-
män yleistymistä: 

” – – missä kannattaa tehdä tällaisia rakenteita. Ne ei välttämättä ole 
kaupungeissa, kaupunkien keskustoissa, vaan siellä missä on jossa-
kin resurssista puutetta. Tarvitaan varastoja, suojia tai pakolaiskyliin 
nopeasti jotakin sinne nousemaan, tällaisia säänkestäviä rakenteita. 
Sieltä voi tulla ensimmäiset sovellukset.”

Haastateltavien paljon toisistaan poikkeavat tulevaisuudenvisiot kertovat 
siitä, että alan tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Kukaan haastateltavista ei 
kuitenkaan nähnyt menetelmän laajempaa käyttöönottoa täysin mahdotto-
mana. Useimmat haastateltavat kuitenkin asettivat menetelmän yleistymi-
selle joitain ehtoja. On hyvin mahdollista, että vastaajan tausta ja tulokulma 
aiheeseen vaikuttavat hänen näkemykseensä alan tulevaisuudesta. Yleises-
ti ottaen vastauksissa suhtauduttiin lähdekirjallisuutta varautuneemmin 
3D-tulostuksen käyttöön rakentamisessa.  

5.3 Yhteenveto 

Haastatteluissa selvitettiin 3D-tulostamisen mahdollisuuksia arkkitehtuu-
rin alalla kartoittamalla haastateltavien näkemyksiä aiheesta. Valmistus-
menetelmän suurimpana etuna pidettiin muodon vapautta. Rajoitukset 
liittyivät puolestaan menetelmän yleiseen kehittymättömyyteen sekä ole-
massa oleviin tulostusmateriaaleihin. Etenkin menetelmän rajoitteita käsit-
televissä vastauksissa oli hajontaa, mikä selittynee osin vastaajien erilaisilla 
taustoilla, ja osin sillä, että arkkitehtuuriin soveltuva 3D-tulostus on vasta 
varhaisessa kehitysvaiheessa. Vastaukset olivat linjassa teoriaosiossa esi-
tettyjen näkemysten kanssa. Tämän diplomityön kannalta on merkittävää, 
että suunnitteluosaamisen puute nähtiin yhtenä merkittävänä rajoitteena 
alan kehittymisen kannalta. 

3D-tulostetut kappaleet nähtiin joko varsinaisten kappaleiden suunnittelun 
tai valmistuksen apuvälineinä tai lopullisina tuotteina. Lopullisista sovel-
luksista vastaajat näkivät sisustukseen liittyvät sovellukset mahdollisina jo 
nyt, tai viimeistään lähitulevaisuudessa. Myös rohkeampia sovellusalueita 
esitettiin. Esitetyt sovellukset ja sovellusalueet noudattelivat pääasiassa kir-
jallisuudessa käytettyjä esimerkkejä. 

Haastattelujen avulla selvitettiin myös arkkitehdin tehtävää 3D-tulostusalal-
la. Tärkeänä pidettiin, että arkkitehti pitää kiinni ydintehtävästään – tilojen 
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suunnittelusta. Arkkitehti nähtiin myös potentiaalisena arkkitehtuuriskaa-
lan 3D-tulostusalan kehittäjänä, uusien sovellusalueiden etsijänä, tuotan-
tomenetelmän soveltajana ja tuotannon suunnittelijana. Toisaalta näiden 
osa-alueiden erottelua voidaan pitää keinotekoisena, sillä parhaimmillaan 
ne liittyvät tiivisti toisiinsa. Arkkitehdin rooli näyttäytyy haastatteluiden 
valossa moniulotteisempana kuin useimmissa lähdeteoksissa. 

Arkkitehdin suunnittelutyö 3D-tulostualalla nähtiin luovana työnä, johon 
liittyy ymmärrys käytettävästä tuotantomenetelmästä. Lisäksi suunnittelu-
työhön kuuluvat haastattelutulosten perusteella yhteistyö, tulostuskokeilut 
ja suunnittelutyökalujen tarkoituksenmukainen käyttö. Mitään täysin uut-
ta 3D-tulostus ei siis tämän perusteella tuo arkkitehdin suunnittelutyöhön, 
mutta etenkin prototyyppien ja muiden kokeilujen merkitys suunnittelu-
prosessissa korostuu.

Erilaiset kokeilut, esimerkiksi pienoismallit ja prototyypit, ovat tyypillisesti 
melko halpoja ja nopeita toteuttaa 3D-tulostamalla, ja ne voidaan tuottaa 
ilman ihmistyövoimaa. Kokeilut auttavat havainnollistamaan suunnitel-
maa, mutta toisaalta ovat tärkeitä myös suunnitelman toteutuskelpoisuu-
den testauksessa. Kokeiluilla voidaan viedä eteenpäin yksittäistä hanketta, 
mutta myös koko alaa. Arkkitehti voi taitojensa avulla paikata alan suun-
nitteluosaamisen puutetta, mutta se vaatii myös arkkitehdeiltä osaamisen 
päivittämistä etenkin suunnittelutyökalujen osalta. 

Menetelmän tulevaisuudesta esitetyt arvelut vaihtelivat varovaisesta hy-
vinkin rohkeisiin, riippuen siitä, näkikö vastaaja menetelmän rajoitteiden 
ratkaisemisen todennäköisenä vai ei. Vaikutti siltä, että esimerkit, joihin 
haastateltavat olivat tutustuneet aiemmin, vaikuttivat heidän näkemyk-
seensä menetelmän mahdollisuuksista. Haastattelujen perusteella voidaan 
todeta, että arkkitehtuurin kentällä tarvitaan lisää 3D-tulostushankkeita, 
jotta 3D-tulostuksen mahdollisuudet konkretisoituvat. 
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6. Kudelma – 3D-tulostuskokeilu
3D-tulostukseen perehtyminen synnytti halun päästä oma-
kohtaisesti kokeilemaan 3D-tulostuksen mahdollisuuksia 
ja testata menetelmää käytännössä. Tämän 3D-tulostusko-
keilun tavoitteena oli kokeilla pienimuotoisesti 3D-tulos-
tuksen mahdollisuuksia arkkitehtuurissa ja testata, miten 
uusi valmistusmenetelmä vaikuttaa suunnitteluprosessiin. 
Kun aloitin kokeilun, minulla olisi perustiedot 3D-tulos-
tuksesta, muttei juuri lainkaan käytännön kokemusta va-
paamuotomallintamisesta tai 3D-tulosteiden tekemisestä. 
Tämä kappale keskittyy kuvailemaan 3D-tulostuskokeiluni 
suunnittelu- ja valmistusosaa, ja siihen liittyneitä kysymyk-
siä ja haasteita.

Työn aiheesta johtuen suunnittelun lähtökohtina ovat olleet käyttötarkoi-
tuksen ja paikan sijaan valittu valmistustapa ja materiaali. Tämä oli itselleni 
uusi ja mielenkiintoinen lähtökohta suunnittelun aloittamiseen. Suunnitel-
ma erosi aikaisemmista projekteistani myös siten, että sain luoda tehtävän-
annon itse. Halusin suunnitella tulostuskokeiluni siten, että sen toteuttami-
nen olisi järkevää ja tarkoituksenmukaista 3D-tulostamalla. 

Kuva 33. Visualisointi pinnasta, joka 
muodostuu tulostuskokeilua varten 
suunnittelemistani kappaleista.
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6.1 Valittu 3D-tulostin ja materiaali

Kerron tässä kappaleessa valitsemastani 3D-tulostustavasta sekä materiaa-
lista etenkin niiltä osin, kun ne vaikuttivat valintoihini ja tehtyihin suun-
nitteluratkaisuihin. Valitsin kokeiluun itseäni kiinnostavan materiaalin ja 
teknologian, joita molempia on jo onnistuneesti käytetty kokeellisissa ark-
kitehtuurikokoluokan projekteissa. Valintaa tuki se, että sekä 3D-tulostin 
että materiaali olivat helposti saatavissa. Yhteistyö teknologia- ja materiaa-
livalmistajien kanssa olisi ollut hedelmällistä, mutta valmiin ja jo käytössä 
olevan materiaalin ja teknologian käyttäminen mahdollistivat täysipainoi-
sen keskittymisen arkkitehtoniseen suunnitteluun. Lisäksi ne pakottivat 
huomiomaan 3D-tulostusmenetelmän ja -materiaalin rajoitukset.  Yllät-
täen reunaehdot tuntuivat suunnittelua helpottavilta tekijöiltä, sillä ne an-
toivat suunnittelutehtävälle raamit. 

Materiaali on tärkeä tekijä arkkitehtuurissa, ja sen vuoksi keskityin siihen 
tässäkin kokeilussa. Materiaalivalinnassa huomioin itse materiaalin omi-
naisuuksien lisäksi käytettävissä olevat tulostimet. Lisäksi kiinnitin eri-
tyistä huomiota materiaalin ominaisuuksin, kuten kestävyyteen, tulostus-
pintaan, väriin, ja tuntumaan, sillä nämä ominaisuudet vaikuttavat siihen, 
mitä materiaalista voi valmistaa, ja miten siitä syntyvä tila koetaan. Valitsin 
tulostusmateriaalikseni sellupohjaisen biokomposiitin. Valitsemastani ma-
teriaalista kuulin ensimmäisen kerran työni tarkastajalta Markku Karjalai-
selta. 

Sellupohjainen materiaali tuntui heti luontevalta valinnalta, sillä rakentami-
sessa on mielestäni perusteltua suosia rakennuspaikalle ja maalle tyypillisiä 
materiaaleja. Koin, että ekologinen, sellupohjainen materiaali on luonteva 
jatkumo suomalaiselle puurakentamiselle. Turusen mukaan 3D-tulostuk-
seen sopivilla, uusiutuvilla ja käyttäjäystävällisillä materiaaleilla, kuten sel-
luloosalla, on suuri potentiaali toimia tulevaisuudessa rakennusalan ma-
teriaaleina ja korkean jalostusasteen tuotteina, mutta tutkimusta aiheesta 
tarvitaan lisää (Turunen 2017). Rakennusalan 3D-tulostusta koskevissa 
tutkimuksissa selluloosa tulostusmateriaalina on huonosti edustettuna. 
Labonnote et al. mukaan vain 5% alan tutkimuksesta käsittelee selluloosa-
pohjaisia materiaaleja, kun betonin osuus tutkituista materiaaleista on lä-
hes puolet (Labonnote et al. 2016, 363). Tämänkin vuoksi materiaali tuntui 
perustellulta valinnalta.

Markkinoilla on useita kuluttajakäyttöön tarkoitettuja sellupohjaisia 
3D-tulostusmateriaaleja. Käyttämäni tulostusmateriaali on kauppanimel-
tään Octofiber PLA Cellulose (liite 1). Materiaali sisältää selluloosan lisäksi 
polyaktidia, eli PLA-muovia, joka on maitohaposta valmistettava biohajoa-
va muovi (Muoviteollisuus ry 2019). Sellupohjainen biokomposiitti sopii 
hyvin suurten kappaleiden 3D-tulostukseen, sillä se kutistuu vain vähän 
ja sen sisältämät sellukuidut tekevät materiaalista tukevamman. Materiaa-
lia voi tulostaa sekä pienillä, että isoilla suuttimilla, ja sillä on mahdollista 
saada aikaan myös pieniä yksityiskohtia. (Relander-Koivisto 2018.) Käytin 
omassa tulostuskokeilussa 1,75 mm paksua filamenttia (kuva 34), jota tu-
lostin 0,4 ja 0,6 mm suuttimilla. 

Kuva 34. Käyttämäni biokomposiitti 
toimitetaan rullalla olevana filament-
tina.
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Kelalla ollessaan käyttämäni biokomposiitti on karhean tuntuista ja katkeaa 
helposti, kun sitä taivuttaa. Koostumus muuttuu, kun tulostin sulattaa ma-
teriaalin. Valmiin tulosteen pinta tuntuu miellyttävän lämpimältä. Materi-
aali tuntuu ja näyttää melko muovimaiselta, mutta tulosteen mattapinta ja 
väri erottavat sen muovitulosteista. Tulosteessa on myös mieto, puumainen 
tuoksu, joka tulee parhaiten esiin tulostuksen aikana. Tulosteen pintara-
kenteeseen ja ulkonäköön vaikuttaa tulostaessa käytetty suutinkoko. Tästä 
hyvänä esimerkkinä on aiemmin esitelty kävelysilta. Sillan osat tulostettiin 
pursotustekniikalla suurilla suuttimilla, jolloin tulostuspintaan jäi selvästi 
näkyvä ja tuntuva pintastruktuuri (Kuva 35). Osa kappaleista oli tulostet-
tu laitteella, joka jätti kappaleeseen vaakasuuntaisen jäljen, osa taas 45° tu-
lostuskulmaa käyttävällä laitteella. En ole nähnyt yhtään esimerkkiä, jossa 
samassa tulosteessa olisi käytetty kahta eri suutinkokoa, mutta suutinkoko-
jen vaihtelu on teknisesti mahdollista, ja voisi tuottaa kappaleeseen mielen-
kiintoisen lopputuloksen. Omassa käytössäni olleella 3D-tulostimella ja 0,4 
mm suuttimella valmistetun koekappaleen pinta on lähes tasainen, mutta 
tulostetut kerrokset on mahdollista nähdä ja tuntea, kun kappaletta tutkii 
tarkasti. 0,6 mm suuttimella tulostetut kerrokset erottuvat selvemmin, mut-
ta pinta tuntuu edelleen melko tasaiselta.

Valitsin käytettäväksi tulostimeksi tavallisen pöytämallin 3D-tulostimen. 
Kampuksellani sijaitsevan Fablab Tampereen käytössä olevien tulostimien 
käyttö oli luonnollinen valinta tulostuskokeiluuni, sillä niillä pystyi tulos-
tamaan haluamaani materiaalia ja ne olivat saavutettavissa työn kaikissa 
vaiheissa. Käytin kaikissa kokeiluissani Fablabin Prusa I3 MK3 pöytämal-
lin tulostimia, jotka toimivat pursotusperiaatteella. Kyseisiä tulostimia on 
Fablab Tampereella kuusi, joten niiden voi ajatella muodostavan pieniko-
koisen tulostinfarmin. 

Halusin, että suunnitelmani olisi aidosti toteutettavissa jo nyt Suomessa 
käytössä olevilla laitteilla. Nimesin käyttämäni menetelmän ja laitetyypin 
tarkasti siksi, että tekemässäni haastattelututkimuksessa ymmärrys valmis-
tusmenetelmästä ja sen eduista ja rajoituksista nousi merkittäväksi tekijäksi 
arkkitehtisuunnittelusta puhuttaessa. Halusin tietää mm. käytettävissäni 
olevan tulostusalueen koon, tulostussuunnan ja -tarkkuuden. Oman yli-

Kuva 35. Isolla suuttimella 45° kul-
maan kävelysiltaa varten tulostettu osa 
ja pienellä suuttimella vaakasuuntai-
sesti tätä työtä varten tulostettu osa. 
Ero pintastruktuureissa on huomat-
tava.
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opistoni pöytämallin tulostimilla, Tampereen ammattikorkeakoulussa kä-
velysillan 3D-tulostamiseen käytetyillä robottikäsi- ja hihnatulostimella, ja 
maailmalla käytetyillä jättitulostimilla saadaan aikaan keskenään täysin eri 
kokoluokan tulostuskappaleita. Tulostusalueen koko vaikuttaa paljon sii-
hen, millaisia arkkitehtonisia ratkaisuja voi tehdä. 

Mietin suunnitelmaa tehdessäni suunnitelmani toteutuksen realistisuut-
ta, vaikka tätä 3D-tulostuskokeilua varten valmistin vain muutamia osia 
suunnittelemastani kokonaisuudesta. Jos suunnitelmani valmistettaisiin 
kokonaisuudessaan, voisi Fablabin tulostimia käyttää osien valmistukseen 
silloin, kun niillä ei ole muuta käyttöä (kuva 36). Täten laitehankintoja tu-
lostamista varten ei tarvittaisi. Kappaleita voisi siis tulostaa aina, kun jokin 
soveltuvista 3D-tulostimista olisi vapaana.  Laitteiden varausastetta selvit-
tääkseni laskin viikolla 6 (4.-.10.2.2019) laitteisiin tehdyt varaukset. Kysei-
set 3D-tulostimet olivat tarkasteluviikolla varauskalenterin mukaan reilus-
ti yli puolet vuorokaudesta käyttämättöminä, joskaan esimerkiksi yön yli 
jatkuvat tulostukset eivät näy varauskalenterissa. Idea vajaakäytöllä olevien 
laitteiden käytöstä 3D-tulostuksessa ei ole uusi, vaan pikemminkin tyypil-
linen 3D-tulosteiden valmistuksessa. Esimerkiksi ajatus käyttämättömien 
robottikäsivarsien hyödyntämisestä 3D-tulostimina nousi esiin useissa te-
kemissäni haastatteluissa.

Kuten osassa 1 mainittiin, useiden pienten tulostimien käyttäminen yh-
den suuren sijaan mahdollistaa sen, että useita kappaleita tulostetaan sa-
manaikaisesti eikä virheiden sattuminen ole niin kriittistä, koska pienen 
kappaleen voi tulostaa uudestaan suhteellisen nopeasti. Tulostuskokeiluja 
tehdessäni tämä ominaisuus oli hyödyllinen esimerkiksi silloin, kun tulos-
tus keskeytyi suuttimen tukkeutumisen vuoksi. Toisaalta pienemmässä tu-
lostimessa on myös pienempi tulostusnopeus, mutta samalla pienempien 
tulostimien ja suuttimien käyttö tarkoittaa usein tarkkaa tulostusjälkeä.

 

Kuva 36. Fablabin pöytämallin Prusa-merkkisiä tulostimia, joita käytettiin tekemissäni 
tulostuskokeiluissa.
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6.2 Tavoitteena modulaarisuus ja vaiheittai-
suus 

Kun olin valinnut käyttämäni materiaali ja 3D-tulostimen, aloin pohtia 
varsinaista suunnitelmaani. Käyttämäni tulostintyypin suurin mahdolli-
nen tulostusalue on 25 x 21 x 21 cm (Prusa 2019), eli tulostusalue on hie-
man A4-paperia pienempi. Tulostimen pienestä koosta johtuen minulle oli 
alusta asti selvää, että en pystyisi tulostamaan kerralla suuria osia. Useissa 
näkemissäni 3D-tulostetuissa arkkitehtuuriskaalan esimerkeissä vaikutti, 
että suunnittelija on tehnyt muodon, joka on tulostamista varten pilkottu 
osiin. Näissä esimerkeissä minua häiritsi se, että jako osiin oli pääosin tehty 
muodosta piittaamatta ja saumat jäivät usein häiritsevästi näkyviin. Lisäksi 
osien kiinnittäminen toisiinsa vaikutti usein kömpelöltä. Siksi tavoitteenani 
oli suunnitella modulaarinen osa, jonka saumoja ja kiinnityskohtia ei ole 
tarkoituskaan häivyttää näkyvistä. Samaa lähestymistapaa on käytetty mo-
nissa mielestäni onnistuneissa 3D-tulostetuissa arkkitehtuuriprojekteissa 
(ks. esim. Project EGG ja Cool Brick).  

Tulostuskokeiluja tehdessäni hämmästyin joka kerta 3D-tulostuksen hi-
tautta. Tästä syntyi ajatus hiljalleen rakentuvasta 3D-tulostusprojektista. 
Halusin suunnitella osat siten, että niistä muodostuva rakennelma voisi ra-
kentua pala kerrallaan sitä mukaa, kun osat valmistuisivat. Tästä myös nimi 
kudelma, jota käytetään viittaamaan esimerkiksi keskeneräiseen neulonta-
työhön (Net-Mot 2018). Halusin suunnitella osat siten, että yksittäisen osan 
tulostamiseen ei menisi kohtuuttomasti aikaa. Tulostusajan huomioiminen 
on tärkeää, koska yhdenkin suuren, paljon materiaalia sisältävän kappaleen 
(esim. 20x20x20 cm kokoisen kuution) tulostaminen käyttämälläni 3D-tu-
lostityypillä voi viedä reilusti yli vuorokauden. Jos yhden osan tulostuminen 
kestäisi 24 tuntia ja osia olisi esimerkiksi 2000 kappaletta, niiden tulostami-
seen pitäisi varata aikaa yli kaksi ja puoli vuotta! Tämä siis edellyttäen, että 
käytössä olisi kaksi ympärivuorokautisesti moitteetta toimivaa tulostinta. 

Päätin tulostuskokeilussani jättää tulostusmateriaalin kokonaan näkyviin, 
sillä halusin, että kappaleesta on luettavissa sen valmistustapa. Lisäksi ta-
voitteena oli, että osa on valmis kokoonpanoon mahdollisimman pian sen 
jälkeen, kun se valmistuu. Tavoitteena oli siis suunnitella osa, jota ei tar-
vitse jälkikäsitellä maalaamalla, hiomalla tai muilla menetelmillä. Halusin 
nopeuttaa tulostusta ja vähentää syntyvän jätteen määrää suunnittelemalla 
osat siten, että tukirakenteita tarvittaisiin sen valmistukseen vähän tai ei 
lainkaan. Tukirakenteiden minimoiminen asetti rajoituksia tuotettavalle 
muodolle, mutta haastoi myös käyttämään mielikuvitusta. 

6.3 Yrityksiä ja erehdyksiä

Aloitin valitsemaani tulostintyyppiin ja materiaaliin tutustumisen teke-
mällä hyvin erityyppisiä tulostuskokeiluja. Tähän minua kannusti myös 
Fablabin henkilökunta, joka kehotti aluksi vain ”tulostamaan jotain”, mikä 
osoittautuikin yllättävän hyväksi neuvoksi. Kokeilin sekä itse mallintamie-
ni kappaleiden tulostamista, että valmiiden 3D-mallejen tulostamista. Jäl-
kimmäisillä pääsin testaamaan erityisesti tulostimen ja materiaalin kykyä 
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tuottaa hankalasti 3D-tulostettuja rakenteita, kuten ulokkeita ja siltamai-
sia rakenteita.  Tulostuskokeiluni etenivät suunnilleen samaa kaavaa nou-
dattaen (kuva 37). Aluksi mallinsin ideani Rhinoceros ohjelmalla. Sitten 
muutin sen käyttämäni 3D-tulostimen ymmärtämään STL-muotoon, jossa 
pinnat esitetään erikokoisina tasakolmioina. Sen jälkeen tarkastin tiedos-
ton eheyden ja tarvittaessa korjasin tiedostoa (kuva 38). Seuraavaksi vein 
tiedoston viipalointiohjelmaan, jossa säädin tulostimen asetukset, kuten 
tulostusnopeuden ja lämpötilan. Joskus huomasin vasta tässä vaiheessa tu-
lostettavuuteen liittyvän ongelman, ja jouduin palaamaan takaisin alkuun. 
Tavallisesti ongelmia ei kuitenkaan ilmennyt, joten vein valmiin tulostus-
koodin 3D-tulostimelle. Kun tulostus oli valmis, irrotin tulosteen tulostus-
pediltä ja arvioin lopputulosta. Jos tulostusjäljessä oli ongelmaa, palasin 
säätämään tulostimen asetuksia. Tämä vaihe vei välillä huomattavasti ai-
kaa. Kun tuloste oli valmis, aloin ideoida miten sitä voisi jatkokehittää. 

Kuva 38. NetFabb -ohjelma 
paljasti virheet STL-tiedosto-
muotoon muutetussa mallissa. 
Kuvan suunnitelma jäi lopulta 
toteutumatta, sillä se olisi vaati-
nut liikaa tukirakenteita.

IDEA
• luonnostelu
• mallityöskentely

MALLINNUS
• Rhinoceros ja lisäosat
• aikaa vievin vaihe

TIEDOSTON TARKASTUS
• Mallin tarkastelu ja 

automaattinen  korjaus 
Netfabb -ohjelmalla

MALLIN VIIPALOINTI
• Tulostimen säätöjen asetus  

ja     mallin viipalointi  Prusan        
Slic3r  -ilmaisohjelmalla

3D-TULOSTUS
• Prusan 3D-tulostimella

JÄLKIKÄSITTELY
• Kappaleen irrotus
• viimeistely

TIEDOSTON MUUNTO
• Tallennus suoraan 

Rhinoceroksesta 
STL-muotoon

IDEAN 
JATKOKEHITTELY

Kuva 37. Yksittäisen tulostuskokeilun eri vaiheet siten, kuin ne tässä työssä toteutuivat.
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Tulostuskokeiluiden alkuvaiheessa minulla ei ollut selkeää arkkitehtonista 
ideaa, vaan kokeilin uteliaasti erilaisia muotoja. Ajatus kappaleiden liittä-
misestä helposti yhteen (kuva 39) ja puurakentamisen perinne olivat kui-
tenkin suunnittelun taustalla koko kokeiluprosessin ajan. Kolmas taustalla 
ollut ajatus oli valon siivilöityminen rakenteen läpi. 

Aina tulostukseni eivät onnistuneet odotetusti (kuvat 40 ja 41). Heti en-
simmäisessä tekemässäni tulostustiedostossa oli virhe, jonka vuoksi laite 
yritti tulostaa tyhjän päälle. Tämän vuoksi sain aikaan vain epämääräistä 
sotkua. Eteeni tuli paljon muitakin tulostimeen, tulostusmateriaaliin, tu-
lostustiedostoihin, tulostusjälkeen, mittatarkkuuteen ja tulosteiden irrotta-
miseen liittyviä ongelmia. Useimmat kokeilut kuitenkin onnistuivat hyvin 
tai vähintäänkin kohtalaisesti. Tulostuskokeilujen teko oli hyödyllistä, sillä 
sain tutkia valitsemani materiaalin käyttäytymistä ja tulostusasetusten vai-
kutusta lopputulokseen. Samalla menetelmän edut ja rajoitukset näyttäytyi-
vät konkreettisesti. Itse 3D-tulostus osoittautui yllättävän helpoksi silloin, 
kun malli oli huolellisesti tehty ja valmisteltu, ja tulostusasetukset oikein 
asetettu. Toisaalta pienikin virhe tulostimeen määrätyissä säädöissä aiheutti 
ongelmia, jos tulostettava kappale oli geometrialtaan haastava. Aluksi on-
gelmia tuotti myös kappaleiden irrottaminen tulostusalustasta. Käyttämäni 
materiaali tarttui niin tiukasti alustaan, että kappaleiden irrotus tulostus-
pedistä oli vaikeaa, vaikka käytössä oli tarkoitukseen soveltuva terävä lasta. 
Ongelma helpotti, kun Fablabin henkilökunnan opastuksella päällystin tu-
lostusalustan kirkkaalla teipillä. Valitettavasti teipin irrottaminen alustasta 
tulostuksen jälkeen oli erittäin työlästä. Lopulta ongelma ratkesi levittämäl-
lä tulostusalustalle polyvinyyliasetaatti- eli PVA-liimaa aina ennen tulos-
tusta. 

Käyttämälleni pursotusmenetelmälle on tyypillistä kerroksellisuus. Kerros-
tamalla valmistus vaikuttaa tulostuspinnan ulkonäköön, mutta myös lu-
juuteen. Lujuus on erilainen eri suunnissa, mikä oli otettava suunnittelussa 
huomioon. Kokeilin esimerkiksi 3D-tulostaa topologisesta optimoinnista 
inspiroituneita, kaarimaisia moduuleita, jotka muodostaisivat lomittain 
ladottuna verkkomaista rakennetta (kuva 41). Ongelmaksi tässä suunni-
telmassa muodostui tulostettujen kerrosten lohkeaminen irti toisistaan ka-
peissa rakenteissa. Tämän kaltaisissa ongelmissa oikeiden säätöjen löytämi-
nen voi kuitenkin ratkaista ongelman. 

Kuva 40 ja 41. Yllä tulostimesta 
pursuaa filamenttia telojen välistä, 
kun suutin tukkeutui (Kuva: Mika 
Kiirikka/ Fablab). Alla tulostimen 
epäonnistuneista säädöistä johtuva 
ongelma tulostusjäljessä ja kerroksien 
liittymisessä yhteen. 

Kuva 39. Varhainen kokeilu modulaaristen kappaleiden yhdistämisestä. Kuvassa koetus-
tulosteet suoraan tulostuspediltä otettuina. Näiden kahden tulitikkuaskin kokoisen osan 
tulostamiseen meni noin kaksi tuntia. Kappaleiden seinämissä on ajan ja materiaalin 
säästämiseksi käytetty ristikkorakennetta.
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Kuva 42. Ohut seinämä läpäisee kau-
niisti valoa.

Kuva 43. Yhteen lomittuvat tiilet oli 
mielestäni onnistunut kokeilu, mutta 
ei ratkaissut minua kiinnostanutta 
osien yhdistymistä riittävällä tavalla.

Koska kappaleiden tulostaminen pystysuuntaisesti osoittautui ongelmalli-
seksi, aloin tutkia muotoja, joita voisi tulostaa vaakasuuntaisesti, ”kyljel-
lään”. Ensimmäiseksi kokeilin tulostaa kulmistaan pyöristetyn suunnik-
kaan muotoisia uritettuja tiiliä, jotka lomittuivat hieman toisiinsa (kuva 
43). Tulostaminen sujui hyvin, mutta yksi tiilistä repesi irrotusvaiheessa, 
koska biokomposiitti kiinnittyi liian tiukasti tulostuspetiin. Tulostusjäl-
ki oli kuitenkin siistiä ja kappaleet tuntuivat miellyttäviltä. Yllätyksekseni 
huomasin, että tiilen noin millin vahvuinen seinämä läpäisi kauniisti valoa 
(kuva 42). Tätä ominaisuutta halusin hyödyntää jatkossakin. Jatkoin kui-
tenkin edelleen suunnittelutyötä, sillä halusin löytää kappaleille paremman 
yhdistämistavan. 
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Seuraavaksi aloin kehitellä palapelimaista yhdisteltävää moduulia. Suun-
nittelussa hyödynsin kynän ja paperin lisäksi Rhinoceroksen lisäosan 
Grasshopperin mahdollistamaa algoritmiavusteista suunnittelua erilaisten 
geometrioiden kokeilussa. Käytin suunnittelun pohjana internetistä löytä-
määni valmista algoritmia, jonka avulla etsin sopivaa muotoa (kuva 44). En-
simmäinen palapelimainen tulostuskokeiluni onnistui kohtalaisesti, vaikka 
kappaleiden mittatarkkuus ei ollut riittävä eivätkä kappaleet lukkiutuneet 
muotonsakaan puolesta kunnolla toisiinsa (kuva 45). Kappaleista tuli myös 
jähmeän näköisiä. Lisäksi niiden rakenne oli hyvin joustava, sillä niissä ei 

lostuskokeiluni onnistui kohtalaisesti, vaikka mittatarkkuus ei ollut 
riittävä eivätkä kappaleet lukkiutuneet muotonsakaan puolesta 
kunnolla toisiinsa. Kappaleista tuli myös jähmeän näköisiä. Lisäksi 
niiden rakenne oli hyvin joustava, sillä niissä ei ollut jäykistäviä 
rakenteita. Kappaleet muodostivat kuitenkin yhdessä mielenkiintoi-
sen näköistä pintaa, ja jatkoin suunnitelman kehittelyä.

Seuraava koetuloste onnistui jo hyvin, osat loksahtivat heti kohdal-
leen. Samoin kävi, kun kokeilin tulostaa samalaisia kappaleita siten, 
että ne muodostava yhdessä kaarevaa pintaa. Tähän asti tekemäni 

Kuva 1. Otteita suunnittelun avuksi 
Grasshopperin avulla tuotetuista muo-
doista, joista yksi valikoitui jatkoke-
hittelyyn. Kuva 44. Rhinoceros -ohjelman 

Grasshopper -lisäosan avulla tuotettuja 
muotokokeiluja.  Näistä yksi valikoitui 
jatkokehittelyyn. 

Kuva 45. Ensimmäinen versio palape-
limaisesta moduulista. Tein vastaavia 
varjotutkielmia jokaisesta kehitysvai-
heesta.

täsmää kaavio 

taittoon
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ollut lainkaan jäykistäviä rakenteita. Kappaleet muodostivat kuitenkin yh-
dessä mielenkiintoisen näköistä pintaa, ja jatkoin suunnitelman kehittelyä.

Seuraava koetuloste onnistui jo hyvin, ja osat loksahtivat heti kohdalleen. 
Samoin kävi, kun kokeilin tulostaa samalaisia kappaleita siten, että ne 
muodostava yhdessä kaarevaa pintaa (kuva 46). Suunnitelma hioutui koe-
tulosteiden myötä. Tähän asti tekemäni koetulosteet olivat halkaisijaltaan 
n. 7 cm kokoisia. Suunnittelussa erityisen haastavaksi osoittautui kappalei-
den yhteensovittamisesta seuraava vaatimus mittatarkkuudesta ja sopivas-
ta välyksestä. Tämä korostui isompien kappaleiden kohdalla. 

Mittatarkkuuden lisäksi päänvaivaa aiheutti tulostusjäljen ongelmat. Tein 
erilaisilla asetuksilla (kuva 47) lukuisia koetulostuksia, jotta sain tulostus-
pinnan ulkonäöstä tyydyttävän. Ongelmana tulostusjäljessä olivat tulostus-
prosessissa kappaleeseen muodostuvat lankamaiset materiaalivanat, jotka 
ovat tuttu riesa ainakin kuumaliiman kanssa työskennelleille. Langoittu-
mista voi vähentää säätämällä liikettä, jonka tulostuspää tekee siirtyessään 
tulostamaan yhdestä paikasta toiseen. Lopulta löysinkin asetukset, joilla 
langoittuminen jäi vähäiseksi.

Kun olin löytänyt sopivat tulostusasetukset, tulostin lopulliset koekappa-
leet. Ne olivat aikaisempaa isompia. Vaikka tulostaminen oli tähän asti su-
junut melko hyvin, alkoi ongelmia yllättäen ilmaantua. Pitempiä tulosteita 

LÄHTÖKOHTA 1. VAIHE 2. VAIHE 3. VAIHE

• Idea yhteen liitettävistä 
moduuleista

• Osat eivät menneet 
tarpeeksi sisäkkäin ja 
olivat liian joustavia

• Osat sopivat hyvin 
yhteen

• Jäykistäviä rakenteita ja 
liitosten välystä lisätty

• Keskiosa liian joustava

• Jäykistäviä rakenteita 
lisätty

• Testattu kaarevan pin-
nan muodostumista

VAIHDA!

• Reunoja vahvistettu
• Lisätty liitoksiin         

tunnistetiedot

4. VAIHE

Kuva 46. Tulostuskokeilu eteni vaiheit-
tain koetulosteita tekemällä ja suunni-
telmaa niiden pohjalta muokkaamalla.

Kuva 47. Ote eräässä tulostuskokeilus-
sa käyttämästäni G-koodista. G-koodi 
ohjaa 3D-tulostinta.
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tehdessä käyttämäni tulostimen 0,4 mm suutin tukkeutui toistuvasti, mis-
tä seurasi tulostuksen keskeytyminen (kuva 48). Koska tulostin ei havaitse 
tukkeumaa, täytyy tällaisessa tilanteessa tulostaminen aloittaa alusta. Yritin 
korjata ongelman tulostamalla suuremmalla, 0,6 mm suuttimella. Valitet-
tavasti en yrityksistä huolimatta löytänyt tulostukselle sellaisia arvoja, joil-
la tulostuspinnan ulkonäöstä olisi tullut riittävän hyvä. Lopulta ratkaisin 
ongelman Fablabin henkilökunnan ja UPM:n sovelluspäällikkö Eve Saari-
kosken ohjeilla siten, että löysin pienemmälle suuttimelle asetukset, joil-
la pystyin tulostamaan yhden kämmenen kokoisen kappaleen kerrallaan. 
Ihannetapauksessa olisin tulostanut kerralla useita kappaleita, jolloin tu-
lostimen olisi voinut jättää pitkäksi aikaa yksin tulostamaan. Nyt jokainen 
kappale täytyi viipaloida (kuva 49) ja tulostaa erikseen. Vaikka tämän työn 
perusteella käyttämäni materiaali vaikuttaa puhdasta PLA-muovia haasta-
vammalta pienten tulosteiden tekemisessä, pidän sen käyttöä perusteltuna 
etenkin lopputuloksen ulkonäön ja tuntuman vuoksi.

6.4 Osasta tilaksi

Samalla kun suunnittelin 3D-tulostettavaa moduulia (kuva 50), pohdin 
millaista pintaa tai tilaa sillä voisi luoda. Tekemieni haastattelujen perus-
teella käyttämäni biokomposiitti sopii erityisen hyvin sisätiloissa käytettä-
väksi materiaaliksi, mutta siitä tehty kävelysilta on ollut esillä myös ulkona. 

Koska ajatuksenani oli osa kerrallaan muodostuva rakennelma, myös siitä 
muodostuvan tilan tai pinnan tulisi mahdollistaa asteittainen rakentumi-
nen.  Asteittaisesta valmistuskonseptista johtuen olisi mielekästä sijoittaa 
syntyvä tila lähelle 3D-tulostimia, jotta kappaleita olisi helppo lisätä pavil-
jonkiin sitä mukaa kun niitä valmistuu (kuvat 51-56). Samalla olisi luonte-
vaa sijoittaa rakennelman paikkaan, jossa ohikulkijat voisivat seurata sen 
valmistumista esimerkiksi lukukauden ajan. Suunnittelemani kappale sopii 
hyvin esimerkiksi aaltoilevan seinämäisen pinnan rakentamiseen, jolloin 
kukin osa tukeutuu sen alapuolella oleviin osiin. Se sopii luontevasti myös 
holvimaisen rakenteen luomiseen, jolloin kaarevat kappaleet kiilautuvat 
tiukasti kiinni toisiinsa. 

Kuva 49. Otteita viipalointiohjelman erästä koetulostetta varten muodostamista tulostus-
kerroksista alhaalta ylöspäin. Kyseisessä esimerkissä kerroksia tarvittiin 129. 

Tukirakenne Täyterakenne Näkyviin jäävä pinta

Kuva 48. Aikaa ja materiaalia kului 
hukkaan useissa epäonnistuneissa 
tulostuskokeilussa. Kuvan tapauksessa 
tulostimen suutin tukkeutui juuri 
ennen kuin osat ehtivät valmistua. 
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Kuva 50. Valokuvia koetulosteesta ja periaatepiirros kappaleesta sekä lomittumisesta
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Kuva 51. Rakennustalon aula Her-
vannan kampuksella lähellä Fablabia 
olisi otollinen paikka asteittain raken-
tuvalle 3D-tulostetulle paviljongille.

Kuvat 52-53. Ylä- ja sivuprojektio 
kuvan paviljongista. Nuoli osoittaa 
paviljongin rakentumissuunnan.
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Kuvat 54-56. Pienimmät ja rakenteiltaan ohuimmat kappaleet naksahtavat helposti 
yhteen muovisen lukkiutuvan kiinnityssoljen tapaan. Suuremmat kappaleet liu'utetaan 
yhteen. Alimmassa kuvassa näkyy, miten paviljonki lähtee rakentumaan.

Alimmat osat 
kiinnitetään
alustaan
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6.5 Huomioita tulostuskokeilusta

Suunnitteluprosessi alkoi 3D-tulostusteknologian ja -materiaalin valinnas-
ta ja jatkui niihin tutustumisella. Suunnittelutavoitteideni muotoutumista 
ohjasi tulostimen ja materiaalin lisäksi sekä onnistuneina että vähemmän 
onnistuneina pitämieni 3D-tulostusprojektien esimerkki, että tekemistäni 
haastatteluista saadut näkökulmat. Koottavuus oli lopulta suunnitelmani 
kantava ajatus. Prototyyppien valmistus osoittautui tärkeäksi suunnittelun 
välineeksi. Sillä pääsin testaamaan etenkin suunnittelemani liitoksen toimi-
vuutta, mutta myös kappaleen muita ominaisuuksia. Työ jalostui joka ko-
keilun myötä, enkä usko, että olisin päässyt samaan lopputulokseen ilman 
tekemiäni tulostuskokeiluja. 

Käytin mallintamiseen Rhinoceros-ohjelmaa, jonka käyttöä opettelin tätä 
diplomityötä varten. Huomasin pian, että ohjelma houkutteli käyttämään 
sellaisia yksinkertaisia ja näyttäviä mallinnustapoja, joita ohjelmalla on 
helppo toteuttaa. Toisaalta monien yksinkertaiselta tuntuvien rakenteiden 
toteuttaminen osoittautui yllättävän haastavaksi tottumattomalle mallinta-
jalle. Kaiken kaikkiaan mallinnus vaati huomattavasti harjoittelua, ja taita-
mattomuus ohjelman käytössä houkutteli tekemään kompromisseja suun-
nitelmassa.  Lopulta pääsin kuitenkin haluamaani lopputulokseen, vaikka 
se vei tehtävään nähden huomattavasti aikaa, ja jouduin pyytämään mal-
linnusapua eri tahoilta. Tämän kokeilun perusteella näyttäisi, että heikko 
mallinnustaito voi muodostua ongelmaksi monimutkaisten 3D-tulosteiden 
suunnittelussa.

Osia mallintaessani törmäsin usein ongelmiin. Tyypillisesti ne johtuivat sii-
tä, etten hallinnut riittävästi mallinnusohjelman käyttöä. Tästä seurasi se, 
että jouduin tekemään manuaalisesti paljon työvaiheita, joiden tekemisessä 
kokenut 3D-mallintaja olisi osannut hyödyntää algoritmeja. Osin ennalta 
mainituista syistä ongelmia tuli myös mallinnetun geometrian laadussa: 
Aina tuottamani geometria ei ollut laadultaan riittävä 3D-tulosteen tekoon, 
vaikka tietokoneen ruudulla se näytti virheettömältä. Joskus ongelman 
ratkaisemiseen riitti Netfab-tietokoneohjelman automaattikorjaus, mutta 
toisinaan se vaati myös työlästä uudelleenmallinnusta. Toisinaan taas en 
suunnitellessani osannut riittävästi ennakoida jonkin suunnittelemani osan 
huomattavaa tukirakenteen tarvetta. Tästä seurasi tarve muuttaa suunni-
telmaa, sillä halusin välttää ylenmääräisen tukirakenteen käytön.  Joskus 
ongelma suunnitelmassa selvisi vasta valmista tulostetta tarkastellessani. 

Tekemääni tulostuskokeilua olisi voinut lähestyä myös toisesta näkökul-
masta: Olisin voinut unohtaa nykyisten tulostiminen ja materiaalien rajoi-
tukset, tai olettaa, että suunnitelmani tulostettaisiin parhailla olemassa ole-
villa 3D-tulostimilla ilman kokorajoituksia (kuva 57). Tällöin olisin voinut 
suunnitella paljon vapaammin. Lähtökohta olisi varmasti ollut mielenkiin-
toinen, mutta tässä kokeilussa koin erittäin hyödylliseksi ja opettavaiseksi 
sen, että pääsin kokeilemaan menetelmää nimenomaan käytännössä. Näin 
ymmärrykseni 3D-tulostuksesta syveni tekemisen kautta. Suurena etuna 
koin työtavan konkreettisuuden, sillä arkkitehtiopinnoissa pääsee harvoin 
näkemään omia suunnitelmiaan toteutettuina. Tässä työssä pääsin katso-

Kuva 57. Työn alkuvaiheen luonnos 
3D-tulostettavasta portista. Kaaren 
rei'itetty rakenne tuotettiin valmista 
algoritmin hyödyntäen.
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maan, tunnustelemaan ja jopa haistelemaan suunnittelemiani kappaleita. 
Toisaalta lukuisat materiaaliin ja teknologiaan liittyvät ongelmat turhaut-
tivat ja aiheuttivat huomattavasti ylimääräistä työtä. Tällaisia ongelmia voi 
kuitenkaan tuskin välttää, kun työskentelee uuden materiaalin ja teknolo-
gian parissa. 

Vaikka tein työn yksin, jouduin pyytämään apua monelta taholta: koke-
neilta vapaamuotomallintajilta 3D-mallinnukseen, Fablabin henkilökun-
nalta 3D-tulostamien käyttöön ja UPM:n Eve Saarikoskelta materiaaliin 
liittyviin haasteisiin. Ilman lukuisten henkilöiden paneutumista olisin ol-
lut pulassa. Tämä vahvistaa näkemystä, että 3D-tulostuksen onnistumisen 
kannalta monialaisuus on lähes välttämättömyys.

Tulostuskokeiluni onnistui, mutta sen jatkokehittely olisi hedelmällistä. 
Nykyisessä kehitysvaiheessa sillä pystyy luomaan tiilen tapaan vertikaalista 
ja kuperaa pintaa ilman että erillistä runkoa tarvitaan. Olisi mielenkiintois-
ta kehittää kappaletta ja kiinnitystapaa siten, että sillä voisi tehdä myös ko-
veraa pintaa. Lisäksi tulostusjäljen kannalta olisi edullista, että tulostuspää 
tulostaisi kunkin kerroksen yhdellä yhtenäisellä pursotuksella irrottamat-
ta tulostuspäätä missään kohtaa. Tämä voitaisiin saada aikaan kappaleen 
muotoa kehittämällä, tai tulostuspään liikerataa muokkaamalla.
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7.  Pohdinta

Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää 3D-tulosta-
misen mahdollisuuksia ja rajoituksia arkkitehtuurin alalla 
ja ottaa selville, miten 3D-tulostus vaikuttaa arkkitehdin 
työhön. Vastauksia etsittiin kirjallisuudesta, toteutuneista 
projekteista ja asiantuntijoita haastattelemalla. 3D-tulos-
tettavan arkkitehtuurin suunnittelua ja toteutusta testattiin 
myös käytännössä 3D-tulostuskokeilulla.

Rakennetun ympäristön 3D-tulostuksesta on olemassa kirjallisuutta ja 
tutkimusta, mutta se painottuu pääsääntöisesti alan tekniseen puoleen. 
Suunnittelusta löytyvä tutkimus taas on keskittynyt lähinnä esinesuunnit-
teluun tai topologiseen optimointiin. Arkkitehtuurista, arkkitehdin roolista 
ja suunnittelutyöstä 3D-tulostuksessa on tehty vasta niukasti tutkimusta. 
Tämän diplomityön puitteissa tehdyt asiantuntijoiden haastattelut tukivat 
olemassa olevaa tutkimusta menetelmän eduista, rajoituksista ja sovellus-
mahdollisuuksista. Samalla haastattelut antoivat mielenkiintoisen näkökul-
man arkkitehtuurin ja 3D-tulostuksen suhteeseen. 

Menetelmän suurimpana etuna arkkitehtuurissa pidettiin muodon va-
pautta. Merkittävimmät rajoitukset liittyivät materiaalien ja teknologian 

Kuva 58. Käyttämääni biokomposiittia          
suoraan kelalta otettuna.
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yleiseen kehittymättömyyteen sekä suunnitteluosaamisen puutteeseen. Jäl-
kimmäinen on tämän työn kannalta merkittävä löydös, sillä suunnittelu on 
keskiössä arkkitehdin työssä. 3D-tulosteiden sovellusalueet nähtiin laajasti 
sekä erilaisina lopputuotteina, että niiden tuotantoprosessin helpottamista 
palvelevina sovelluksina, kuten prototyyppeinä ja muotinteon apuvälinei-
nä. 

Haastateltavat antoivat arkkitehtiskaalan 3D-tulostuksesta hyvin käytän-
nönläheisen kuvan: 3D-tulostus on arkkitehtuurissakin yksi valmistus-
menetelmä muiden joukossa. Menetelmällä on omat vahvuutensa ja heik-
koutensa, kuten muillakin valmistusmenetelmillä. Arkkitehtia ei haluttu 
valjastaa suunnittelemaan 3D-tulostuksen ehdoilla, mutta tuotantomene-
telmän hyödyt halutiin ottaa käyttöön arkkitehtuurissa. 

Haastatteluissa tuotiin selkeästi esiin, että arkkitehdin työn ydin ei muu-
tu, vaikka valmistusmenetelmät kehittyvät. Arkkitehdin on ymmärrettävä, 
mikä on tyypillistä hänen käyttämälleen materiaalille ja valmistusmenetel-
mälle. Tämä pätee myös 3D-tulostukseen. Tosin ala on vielä nuori, joten 
ymmärrys 3D-tulostuksesta on vasta kehittymässä, ja lisää kokeiluja tarvi-
taan ymmärryksen syventämiseksi.

Tärkeä havainto arkkitehdin työhön liittyen oli 3D-tulostuksen eri 
osa-alueiden limittyminen, ja siten tarve yhteistyöhön eri alojen välillä. 
Haastatteluissa 3D-tulostuksen nähtiin yleensä muodostuvan kolmesta 
osa-alueesta: teknologiasta ja sen kehityksestä, materiaalista ja materiaa-
lisuunnittelusta sekä lopputuotteen suunnittelusta. Lopullinen 3D-tuloste 
syntyy näiden kolmen toisiinsa lomittuvan osa-alueen yhteisvaikutuksesta. 
Painotus eri osa-alueiden kesken vaihteli vastaajan alasta ja näkökulmasta 
riippuen, mutta 59 kuvassa osa-alueet on kuvattu yhtä suurina. Samanlai-
nen kolmijako on löydettävissä taustakirjallisuudesta, mutta kirjallisuu-
dessa suunnittelu tuntuu usein jäävän vähemmälle huomiolle, tai se näh-
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dään lähinnä tuotantoprosessin tai lopputuotteen tietyn osa-alueen, kuten 
rakenteiden, optimointiin liittyvänä toimintana. Haastatteluissa suunnitte-
lua ei nähty muista osa-alueista erillisenä, vaan sen katsottiin liittyvän erit-
täin tiiviisti niihin. Tämän vuoksi yhteistyötä eri asiantuntijoiden välillä ko-
rostettiin sekä alan kehityksessä, että yksittäisissä projekteissa. Suunnittelun 
nähtiin toteutuvan parhaiten, kun eri osa-alueita kehitetään yhtäaikaisesti 
kohti yhteisiä tavoitteita, esimerkiksi kun tulostettavaa materiaalia kehite-
tään samalla, kun suunnitellaan kappaleen muotoa ja käyttötapaa. Myös 
erilaisissa 3D-tulostuskokeiluissa pidettiin tärkeänä huomioida kaikki kol-
me osa-aluetta. Kirjallisuudessa löytyy jo joitakin esimerkkejä projekteis-
ta, joissa eri asiantuntijoiden tiivis yhteistyö 3D-tulostuksessa on tuottanut 
kiinnostavan lopputuloksen, mutta tällaisia projekteja kaivattaisiin lisää. 
Haastatteluissa nousi esiin myös muita 3D-tulostukseen vaikuttavia tekijöi-
tä. Näitä olivat asenteet, rahoitus, prosessiosaaminen ja lainsäädäntö. 

Arkkitehdin työhön liittyen haastatteluista nousi myös muutamia muita 
3D-tulostuksen yhteydessä vähän käsiteltyjä näkökulmia. Ne liittyivät ark-
kitehdin merkitykseen koko 3D-tulostusalan kehityksessä sekä arkkiteh-
tuurin suunnitteluprosessiin. Haastattelujen perusteella voidaan sanoa, että 
arkkitehdeillä on annettavaa paitsi 3D-tulostettujen lopputuotteiden, kuten 
rakennusosien, suunnittelussa, myös 3D-tulostusalan kehityksessä. Arkki-
tehti voi tuoda 3D-tulostusalalle lisäarvoa etenkin löytämällä menetelmälle 
uusia sovellusalueita ja kehittämällä uusia sovelluksia. Arkkitehti voi myös 
tuoda muille suunnittelijoille näkyväksi arkkitehtuurin 3D-tulostukselle 
asettamia tarpeita. Arkkitehdit voivat vaikuttaa suunnittelun lisäksi myös 
3D-tulostuksen muihin osa-alueisiin kehittelemällä materiaaleja ja tekno-
logioita esimerkiksi yhteistyössä alan muiden asiantuntijoiden kanssa. Täl-
lä hetkellä arkkitehtien vaikutus 3D-tulostusalan kehitykseen näkyy tosin 
vasta muutamien pioneeriarkkitehtien tekemissä kokeellisissa projekteissa. 

Kun arkkitehtuuria 3D-tulostetaan, arkkitehdin tulee, tai hänellä on mah-
dollisuus tehdä tavallista enemmän suunnitteluratkaisuja, sillä hänen ei 
tarvitse tyytyä standardiosiin, -menetelmiin tai materiaaleihin. Tämä vaa-
tii arkkitehdiltä vahvaa näkemystä. Hän voi osaamisensa rajoissa suunni-
tella kaiken (yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa) rakennuksen 
rakenteista ja materiaalista lähtien, aina pienimpiin detaljeihin asti. Tästä 
voi seurata suurempi suunnittelutyömäärä, mutta myös persoonallisempaa 
arkkitehtuuria. 

3D-tulostuksen tarjoamien suunnitteluvapauksien hyödyntämiseksi ark-
kitehtien on omaksuttava uusia työkaluja, etenkin mallinnusohjelmia. 
Arkkitehtien käytössä tyypillisesti olevat ohjelmistot eivät sovi sellais-
ten monimutkaisten kappaleiden suunnittelemiseen, joiden valmistus on 
3D-tulostamalla mahdollista. Vaikka arkkitehti suunnittelisi kappaleen 
ilman digitaalisia välineitä, siitä on aina lopulta luotava kolmiulotteinen 
malli tulostusta varten. Sama pätee muuhun digitaaliseen valmistukseen. 
Tämä tulisi huomioida arkkitehtikoulutuksessa nykyistä paremmin.  Ilman 
mallinnustaitoja hyvätkin arkkitehtoniset ideat voivat jäädä toteuttamatta. 
Mallinnustaitojen tarve korostui myös tekemässäni 3D-tulostuskokeilussa, 
sillä tarvittavien mallinnustaitojen omaksumiseen kului huomattavasti ai-
kaa. Tästä voi seurata haastatteluissakin esiin nostettu tarve ulkopuoliseen 
mallinnusapuun monimuotoisissa 3D-tulostusprojekteissa. 
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Haastatteluissa tuli selvästi esiin, että 3D-tulostuskokeilut ovat luonteva 
osa paitsi koko alan kehittymistä, myös yksittäistä suunnitteluprosessia. 
Prototyyppien ja kokeilujen tarve selittynee osin alan varhaisella kehitys-
vaiheella. Lisäksi niiden tekeminen 3D-tulostamalla on nopeaa ja edul-
lista. Tämä lienee suurin yksittäinen muutos nykykäytännön mukaiseen 
arkkitehtisuunnitteluun, jossa pienoismalli- ja prototyyppityöskentely 
suunnittelumenetelmänä on jäänyt taka-alalle.  Esimerkiksi tämän työn 
tulostuskokeilua varten tein useita koetulosteita osin tutustuakseni valmis-
tusmenetelmään, osin kokeillakseni suunnitelmiani. Tätä helppoa kokeilu-
mahdollisuutta voisivat hyödyntää suunnittelussa nekin arkkitehdit, jotka 
eivät ole kiinnostuneita 3D-tulostetun arkkitehtuurin suunnittelusta.

Vaikka 3D-tulostusmenetelmä on vielä lapsen kengissä, sillä on sekä kirjal-
lisuuden että haastattelujen perusteella mahdollisuuksia kasvaa vakavasti 
otettavaksi rakennusten tuotantotavaksi, jolloin sen antamat mahdollisuu-
det voivat rikastaa arkkitehtonista ilmaisua. Se ei kuitenkaan tule korvaa-
maan, vaan pikemminkin täydentämään, olemassa olevia tuotantotapoja. 
Menetelmän yleistymiseksi tarvitaan paitsi tekniikan ja materiaalien kehit-
tymistä, myös lisää suunnitteluosaamista. Nähtäväksi jää, tuleeko 3D-tu-
lostus rakentamisessa painottumaan edulliseen rakennustuotantoon vai 
kalliisiin rakennuksiin tai rakennusosiin. 

Mielestäni arkkitehtuurin 3D-tulostaminen on erittäin kiinnostavassa 
kehitysvaiheessa. Arkkitehdeillä on ammattitaitonsa avulla mahdollisuus 
vaikuttaa siihen, että 3D-tulostetun arkkitehtuurin kehittäminen ei keskity 
ainoastaan tuotantomenetelmän tehostamiseen, vaan se valjastetaan kor-
keatasoisten arkkitehtonisten ratkaisujen mahdollistajaksi. Tämän toteu-
tumiseksi tarvitaan sekä koulutusta, että asiasta innostuneita ja idearikkai-
ta arkkitehteja. On toivottavaa, että arkkitehtikoulutusta järjestävät tahot 
tarttuisivat haasteeseen ja tekisivät enemmän poikkitieteellistä tutkimusta 
aiheesta sekä toimisivat aktiivisemmin yhteistyössä alan yritysten kanssa. 
Tällä hetkellä 3D-tulostusala näyttää jakautuneen siten, että muutamat 
arkkitehdit ovat perehtyneet aiheeseen, mutta suurimmalla osalla amma-
tinharjoittajia on vähän tai ei lainkaan tietoa arkkitehtuurin 3D-tulostami-
sesta. Hedelmällistä olisi, jos yhä useammat arkkitehdit tarttuisivat uusien 
valmistusteknologioiden tarjoamiin mahdollisuuksiin ja haastaisivat pe-
rinteistä rakennusteollisuutta. 

Kirjallisuuteen perehtyminen ja teemahaastattelu osoittautuivat osuviksi 
tutkimusmenetelmiksi tutkimuskysymyksiin vastauksia etsiessä. Eri alojen 
haastateltavat toivat toisiaan täydentäviä näkemyksiä kerättyyn aineistoon. 
Sähköpostihaastattelu osoittautui sikäli haastavaksi menetelmäksi, että kir-
jallisesti annetut vastaukset olivat niukempia kuin suullisesti annetut. Säh-
köpostitse esitetyt kysymykset eivät myöskään olleet kaikilta osin riittävän 
kattavia tutkimuskysymysten selvittämisen kannalta, mutta täydensivät 
tästä huolimatta hyvin muuta aineistoa. 3D-tulostuskokeilu havainnollisti 
käytännönläheisesti 3D-tulostuksen vapauksia ja haasteita suunnittelijan 
näkökulmasta. Se myös vahvisti omalta osaltaan työn kirjallisessa osassa 
esiin tulleita näkökulmia, kuten tarvetta yhteistyölle.
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Työn perusteella nousi esiin selkeä tarve uusille päänavauksille 3D-tulos-
tetun arkkitehtuurin alalla. Onneksi tällaisia hankkeita on jatkuvasti me-
neillään, ja ne toimivat kehitysaskeleina kohti alan yleistymistä. Mielestäni 
arkkitehdit voisivat rohkeammin osallistua 3D-tulostusalan kehitykseen 
ja ottaa kantaa siihen, millaista 3D-tulostettu arkkitehtuuri tulee olemaan. 
Lisäksi olisi tarpeen tutkia, miten arkkitehdin ja muiden suunnittelijoiden 
kokonaisvaltainen yhteistyö 3D-tulostuksen parissa onnistuisi parhaiten. 
Entä miten valittu tulostusmenetelmä vaikuttaa arkkitehtuurin kieleen? 
Kiinnostavaa olisi myös selvittää, mikä on 3D-tulostettujen prototyyppien 
merkitys suunnitteluprosessissa. 3D-tulostusta arkkitehtuurissa voisi tule-
vaisuudessa kartoittaa esimerkiksi toteutunutta tai käynnissä olevaa han-
ketta tutkien tai suunnittelututkimuksen keinoin. 
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Suomalaisille asiantuntijoille esitettyjen teemahaastatte-
lukysymysten runko

• Haastateltavan tausta ja suhde 3D-tulostukseen

• 3D-tulostuksen mahdollisuudet ja rajoitukset arkkitehtuurissa

• Näkemys sellupohjaisesta materiaalista (jos haastateltava toiminut ma-
teriaalin parissa) 

• Suunnittelu ja 3D-tulostus, suunnitteluprosessi

• Arkkitehdin rooli ja 3D-tulostus

• 3D-tulostuksen tulevaisuus arkkitehtuurissa

• Muuta 

LIITE 2
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Ulkomaisille asiantuntijoille esitettyjen teemahaastatte-
lukysymysten runko

Background:
• What is your relationship to 3D printing? 
• What kind of 3D printing methods have you used and why?

Potential of 3D printing:
• What kind of potential 3D printing has in the field of architec-

ture?
• What is the most promising thing 3D printing has to offer to 

architectural field?

3D printing and designer:
• How does 3D printing change the role of the architect? Or does 

it? 
• You have used 3D printing technology in your designs. Could 

you describe your design process (e.g. design principles, sketch-
ing, modeling, manufacturing etc.)

• Should 3D printed architecture be designed in a similar way than 
conventionally manufactured architecture? If not, what are the 
differences?

Future:
• What is the future of 3D printing in architecture?

LIITE 3


