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Materiaali: Biokomposiitti 
= Selluloosa + PLA-muovi 

3D-tulostusmenetelmä: pursotus
Laite: Prusa I3 MK3 

Puurakentamisen perinne:
Osien liittyminen 
ja modulaarisuus

Tämä 3D-tulostuskokeilu toteutettiin osana 3D-tulostusta arkkitehtuurissa 
käsittelevää diplomityötä. Työssä selvitettiin, mitä etuja ja rajoituksia 3D-tu-
lostuksella on arkkitehtuurissa ja miten 3D-tulostus vaikuttaa arkkitehdin 
työhön. 

3D-tulostuksella tarkoitetaan tässä kappaleiden valmistusta digitaalisesta 
mallista erityisellä laitteella materiaalia yhteen liittämällä. Menetelmä mah-
dollistaa ennennäkemättömän muodon ja materiaalin vapauden. Toisaalta 
menetelmään liittyy sen nykyisessä kehitysvaiheessa myös paljon rajoituksia. 
Tästä johtuen 3D-tulostusta on sovellettu arkkitehtuurissa vasta viime aikoi-
na. Uusia 3D-tulostuskokeiluita tarvitaan, jotta menetelmän potentiaali tulee 
näkyväksi.

Tämän 3D-tulostuskokeilun tavoitteena oli kokeilla 3D-tulostuksen mahdol-
lisuuksia arkkitehtuurissa ja testata, miten uusi valmistusmenetelmä vaikuttaa 
suunnitteluprosessiin. Kokeilu toteutettiin Fablab Tampereen tiloissa. 

Kokeilussa suunniteltiin modulaarinen 3D-tulostettava osa ja tutkittiin, mil-
laista tilaa sillä voi luoda. Suunnitteluprosessin aikana tehtiin lukuisia 3D-tu-
losteita. Tässä esitellään suunnitteluprosessin vaiheita ja saavutettua lopputu-
losta.
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TA
US

TA

MATERIAALI JA TUOTANTO-
MENETELMÄ

KONSEPTI

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. 
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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
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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

Liitoksen 
tunniste

Jäykistävät 
rakenteet
muodostavat 
kuvion

Kappale 
muodostuu 
viereisiin kappa-
leisiin limittyvistä 
liitoksista
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TUKIRAKENNE TÄYTERAKENNE NÄKYVIIN JÄÄVÄ PINTA

3D-Tulostuskokeilu
KUDELMA

Diplomityö Mirja Salmijärvi
3D-TULOSTAMINEN ARKKITEHTUURISSA  

Valmistusmenetelmän mahdollisuudet 
ja vaikutus arkkitehdin työhön
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OSAT LIITETÄÄN TOISIINSA ILMAN TYÖKALUJA

PAVILJONKI RAKENTUU ASTEITTAIN ”TYVESTÄ” ALKAEN

OSAT LUKKIUTUVAT KIINNI TOISIINSA 

SUUNNITTELUN ETENEMINEN

Netfabb-ohjelma paljasti virheet 
tulostustiedostossa.

Ihannetilanteessa 3D-tulostin val-
mistaa useita osia kerralla

G-koodi ohjaa 3D-tulostinta

Koetulosteita. Tulostusjälki muuttuu 
3D-tulostimen asetuksia säätämällä

OSIEN LIMITTYMINEN VARJOKOKEILU

YLÄPROJEKTIO

ESIMERKKIRAKENNE: PAVILJONKI

SIVUPROJEKTIO
Rakentumissuunta

OTTEITA TIETOKONEOHJELMAN 3D-TULOSTUSTA 
VARTEN TEKEMÄSTÄ VIIPALOINNISTA

Moduuleista muodostuva tila ra-
kentuu sitä mukaa, kun uusia osia 
3D-tulostetaan. Jokainen osa on 
uniikki.

ALGORITMIAVUSTEINEN LUONNOSTELU

MODUULIEN MUODOSTAMAA PINTAA


